Schat zoeken (Treasure Hunt)
1.

Elke deelnemer schrijft Woorden van Kennis op in de desbetreffende
open plekken achter iedere categorie.

• De plaats (verkeersbord, bank, digitale klok, koffieshop, Kruidvat, Blokker, etc.

• De naam van een person

• Het uiterlijk van een persoon, de kleur van specifieke voorwerpen of
kleding,de haarkleur

• Waar ze gebed voor nodig zouden kunnen hebben (kniebrace, wandelstok,
nieren, tumor, linker enkel, huwelijk, etc.)

• Ongebruikelijke dingen (bv. een lolly, windmolen, een limoengroene deur,
dolfijnen, etc.)

2.
Vorm groepjes van drie(3) of vier(4) personen
• Combineer de Woorden van Kennis van de groep om je eigen schatkaart te maken.
Elke deelnemer houdt zijn eigen lijst bij! Combineer niet jullie eigen lijsten niet op
eenapart blaadje.
3.

Kies een startpunt

4.

Begin rond te kijken naar de schat

5.

Als je iets tegenkomt van de schatkaart( genomen uit de persoonlijke
kaarten van de groep)
• Benader die persoon dan en zegt zoiets als “dit kan een beetje vreemd
overkomenmaar we zijn op een schattenjacht, en we denken dat u op onze lijst
staat
• Laat ze jouw lijst zien, het kunnen een of twee dingen van elke lijst zijn of maar een
ding van een lijst.
• Bouw een verstandhouding op (probeer op vriendschappelijke voet te komen, stel
vragen aan ze om ze beter te leren kennen
• Laat ze weten dat God hun op het oog had en ze wil zegenen.

6.
Als ze nee zeggen
• Probeer aan de verstandhouding te werken (gemeenschappelijk terrein vinden,
vriendelijk)
• Vraag de Heilige Geest wat Hij wil belichten over die persoon (geef een
bemoedi-gend woord aan die persoon)
7.
Vraag opnieuw of je met ze mag bidden
• Als ze nee zeggen – zegen ze en ga verder naar de volgende schat(persoon)
• Als ze ja zeggen
• Vraag aan God om met zijn aanwezigheid te komen (zet Zijn aanwezigheid over
ze vrij)
• Beveel pijn om te gaan, botten om gezet te worden, rug om rechtgezet te worden,
tumoren om te slinken etc.
• Vraag ze om het uit te testen, laat ze iets doen wat ze niet konden voordat we
baden
• Herhaal dit zo nodig
8.
Als ze genezen zijn
• Leg uit wat er net gebeurd is ( de liefde van God die zich openbaarde, Hij kent jou
en geeft om jou
• Vraag ze of ze Jezus persoonlijk zouden willen kennen, een relatie met Hem
hebben.
• Nodig ze uit om God te vragen om hun met Zijn aanwezigheid te
vullen(vraag ze wat ze ervaren)
Toevoeging: moedig ze aan om de genezing bij hun dokter te laten controleren
voordat ze stoppen met eventuele medicatieve behandeling
9.

Ga naar de volgende Goddelijke afspraak op de schatkaart!!

