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De basis:
Vrijheid

Reacties op gevaar

Gevolgen van trauma

Zelfbeeld

Identiteit

Veel voorkomende trauma’s:
Trauma: verlieservaringen

Trauma: misbruik en seksueel trauma

Trauma: overlevende van geweld

Je leven op de rit:
Vergeving

De strijd in je gedachten

Strijden tegen het kwaad

Emoties toelaten en erover praten

De relatie met je familie

Een evenwichtige en intieme relatie met je partner

Focus op de toekomst:
Hulpbronnen en Gods kracht

Dromen over de toekomst
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LES 1
V R I J H E I D

Food

Fun

Figure out freedom

Faith
Koffie drinken en bijkletsen

Introductiespel

Uitleg over vrijheid

Zingen
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Deze cursus heet Freedom Focus.
Het doel van de cursus is dat we meer vrijheid gaan ervaren in ons leven. Dit doen we 
door met elkaar erover te praten, door eerlijk te zijn tegen onszelf, tegen anderen en 
tegen God. We leren over vrijheid van elkaar, uit de psychologie en uit de bijbel.
Deze eerste les praten we over wat vrijheid betekent. We gaan ook ontdekken 
op welke terreinen van ons leven we meer vrijheid zouden willen hebben.

Fun: 
Samen darten

Als je met darten veel punten wil halen is het belangrijk dat je een goede 
focus hebt. Je moet dan precies naar dat doel gooien.

Figure out Freedom
Uitleg over het thema

Punten scoren, iets bereiken in je leven, dat willen we allemaal... 
Soms wil je dat voor jezelf. Soms voor de mensen om je heen. 
Het is belangrijk goed te weten wat je doel is.

In deze cursus is ons doel meer vrijheid in ons leven te ervaren. Met vrijheid bedoelen we 
de vrijheid om te kunnen kiezen, dat je zelf vrij bent om te kiezen voor de goede dingen.

Sommige dingen zorgen ervoor dat je minder vrij bent. Dat zijn bijvoorbeeld nare dingen die je 
hebt meegemaakt of ook zonde en verkeerde keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. 
Je wil dan wel het goede doen, maar toch lukt het je niet. Ook daar gaan we over nadenken.

Gespreksvragen in de grote groep:

Wat voor doel heb jij bereikt in je leven waarop je trots bent? 
Heb je wel eens een doel gemist waar je voor ging?
Welk doel heb jij op dit moment in je leven?
Wat is échte vrijheid voor jou?

Opdracht: Op welke onderdelen van je leven ervaar je vrijheid?

Jouw gedachten
Jouw gevoel
Jouw lichaam
Jouw gedrag
Jouw geloof in God (als je gelovig bent)
Jouw relatie met je partner (als je die hebt)
Jouw contact met andere mensen

Jouw familie
Jouw cultuur
Jouw verleden
Jouw werk of school
De maatschappij

Je hebt kaartjes gekregen met deze woorden. Plak de kaartjes op de grote dart target in de zaal. 
Plak het kaartje op 10 als je op dat gebied de meeste vrijheid ervaart en op 1 als je daar de minste 
vrijheid ervaart.
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Nare herinneringen
Nachtmerries
Stress
Moeilijke jeugd
Onzekerheid
Leugens
Problemen met geld
Altijd eerst voor mezelf kiezen
Gevangen zitten in situatie
Werkloosheid
Schaamte
Verdriet
Verleidingen
Zorgen
Slecht gedrag
Gevolgen van fouten uit het verleden
Niet kunnen vertrouwen
Verslaving

Last hebben van de duivel
Boosheid
Bang zijn
Twijfel
Relatieproblemen
Bang zijn voor God
Depressie
Eenzaamheid
Slecht over mezelf denken
Schuldgevoelens
Haat
Trauma
Zelfmoordgedachten
Geen hoop hebben
Baas willen spelen
Anders, namelijk:..

Opdracht: Waar wil je graag meer vrij van zijn? 

Je weet nu op welk gebied je graag meer vrijheid wil ervaren. Maar waar precies wil je 
graag meer vrij van zijn? Ook dat is belangrijk om te weten. 

Kruis de dingen aan die voor jou belangrijk zijn.

Ik wil graag (meer) vrij worden van:

In deze cursus gaan we aan de slag met de dingen die je hebt aangekruisd. 
Goed dat je dat gedaan hebt! Sommige dingen hebben verandering nodig. Realiseer je dat 
veranderen niet altijd makkelijk is. Echte verandering kost tijd en is een proces. We gaan samen 
op weg. Soms zal er ook tegenslag zijn. Geef dan niet op. Onze hoop ligt in God, die het goede wil 
voor zijn kinderen.

Welke drie dingen die je hebt aangekruisd in de lijst vind je het belangrijkst? 
Dat is jouw Freedom Focus top 3. Schrijf hieronder jouw Freedom Focus top 3 op:

1.

2.

3.
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Faith 
Geloof en vrijheid

In deze cursus steunen we elkaar. We zoeken ook steun in het christelijk geloof, omdat wij geloven 
dat God onze vrijheid wil. Als we Hem leren kennen en gaan leven zoals Hij dat wil, kunnen we 
meer vrij worden. Hij houdt van ons, ook al zijn we onvrij door eigen schuld of door wat anderen ons 
hebben aangedaan. Hij wil ons helpen als we naar Hem toegaan en vragen om hulp. Daarom willen 
we elke keer ook iets uit de bijbel lezen.

Opdracht: Lees Psalm 18:32-37

“32 Er is geen andere God dan de Heer.
Alleen bij Hem ben ik veilig, want Hij geeft mij kracht.

Hij helpt me om goed te leven.

Hij maakt mij zo snel als een hert, en Hij zorgt ervoor dat ik niet val.

Hij leert me om te vechten,
en om te schieten met pijl en boog.
Ik heb mijn vijanden verslagen

Heer, U hebt mij beschermd en gered, U steunde mij met uw sterke handen.
U was bij me, en dat gaf me kracht.

U maakte voor mij de weg vrij,
zo kon ik verdergaan.”

Opdracht: Schrijf hieronder jouw naam op de lege plekken. 
Als je dat niet kunt of wilt denk dan na over de vraag: wat is jouw krachtbron?

1. “Er is geen andere God dan de Heer. Alleen bij Hem is     veilig,

want Hij geeft      kracht.

Hij helpt     om goed te leven.

Hij maakt     zo snel als een hert,

en Hij zorgt ervoor dat      niet valt.

Hij leert     om te vechten en om te schieten met pijl en boog.

     heeft haar vijanden verslagen Heer, 

U hebt        beschermd en gered.

U steunde             met Uw sterke handen.

U was bij     , en dat gaf          kracht.

U maakte voor de weg vrij, zo kon      verdergaan.”
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Follow-up 
Doorpraten in je eigen groep

We moedigen je aan om eerlijk en open te zijn, want we geloven dat vertellen helpt. Het helpt jou 
zelf, maar ook de anderen in de groep. Maar jij houdt de controle. Als het te heftig is, stop je. Als 
je niet wil, ben je vrij om het niet te vertellen aan anderen. Als je het liever later alleen tegen je 
groepsleider wilt vertellen en niet in de groep, is dat ook goed.

Opdracht: Hoe onvrij voel je je?   

Teken eerst jezelf hieronder. Teken dan jouw probleem als een cirkel. Waar teken je de cirkel? 
Hoe groot maak je de cirkel?

Gespreksvragen:

Is het een grote of een kleine cirkel, zit je er middenin of heb je het in je hand?  
Wie wil wat vertellen over zijn Freedom Focus top 3?
Wat heb je al gedaan in je lessen om meer vrijheid te krijgen? Wat kan en wil jij nog doen? 
Wie of wat kan jou daarbij helpen? 
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Finish
Gebed aan het einde van de bijeenkomst

Facets of Freedom
Samenvatting van de les 

In deze les heb je ontdekt wat je Freedom Focus top 3 is. Dat zijn de dingen waar je meer vrij van 
wil worden. Met de hulp van God en elkaar gaan we daar de komende tijd mee aan de slag.

Forward
Dit is je huiswerk

Lees de komende week elke dag hardop Psalm 18:32-37 met jouw eigen naam erin.

Hier kan je thuis over nadenken

Er is geen andere God dan de Heer.
Alleen bij Hem ben ik veilig, want Hij geeft mij kracht. (Psalm 18:32)


