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Gebondenheid of Vrijheid

Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar 
door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze 
boeien worden losgemaakt?

Lucas 3:16

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling 
van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Efeziërs 4:26,27

GESPREKSVRAGEN

Lees Lukas 13:10-17

1. Probeer je samen in te leven in deze vrouw. Hoe zal ze zich die 18 
jaren gevoeld hebben?

2. Kun je jezelf in haar herkennen? Zijn er dingen in jouw leven die je 
geboeid houden, die je gemeenschap met God belemmeren en waar 
je niet doorheen kunt breken? Die je als het ware gebukt doen gaan?

3. Lees de tekst uit Efeziërs bovenaan deze paragraaf. Kennelijk kun je 
door zonde in onderlinge relaties de duivel voet geven in je leven. Wat
zou dat betekenen?

4. Banden kunnen ontstaan door eigen zonden, zonden van anderen, of 
via het leven van ouders, grootouders: je voorgeslacht. Ken je daar 
voorbeelden van, uit je eigen leven of uit het leven van anderen?

5. In het 7-stappenplan hanteren we de volgorde: Eerst door je zonden 
te belijden de duivel de rechtsgrond in jouw leven ontnemen. Daarna 
de banden van satan verbreken. Is die volgorde belangrijk? Waarom?

6. Hoe kun je dit allemaal praktisch maken voor je eigen leven?

VOORBEDE / DOORGEVEN 25 minuten

1. Bid voor elkaar naar aanleiding van dingen die in de studie naar 
boven zijn gekomen.

2. Zet één persoon in het midden van de kring, ga er samen om heen 
staan en zegen hem of haar. Vraag God om je heel specifiek te leiden



in wat je voor hem of haar bidt. Maar hiervan een gewoonte, door elke
kringavond één kringlid speciaal te zegenen.


