MOOIE MENSEN ZOALS JEZUS
4. Geloof (Hebreeën 11 vers 1-7; 2 Petrus 1 vers 3-8)
Gesprekshandleiding

Hieronder staat een aantal vragen en opdrachten om in de groeigroep met het thema aan de slag te
gaan. De betreffende preek is hier (de website van de kerk) te lezen en/of te beluisteren.

1. IJsbreker

Zet een hoed (of een bus) in het midden van de groep. Laat
iedereen (anoniem) zijn grootste angst op een papiertje
schrijven en opgevouwen in de hoed doen. Laat dan
iedereen een briefje van een van de andere deelnemers uit
de hoed pakken en voorlezen. Daarna leeft die persoon
zich in de ander in en beschrijft hoe deze zich zal voelen.
Vraag elkaar tot slot wat opviel.

2. De Bijbel open

Lees: Hebreeën 11 vers 1-7
Regenboog van liefde
- Wat is geloof volgens vers 1?
Bron: Jos Douma 1
- Breng eens onder woorden wat jij zelf onder geloof verstaat?
- Is er verschil met het ‘geloof’ in vers 1?
- Wie zou jij prijzen voor zijn/haar geloof? Waarom?
- Augustinus schreef: “Geloof is aannemen wat wij niet zien. En de beloning voor geloof is
zien wat wij aannemen.” Ben je hiermee eens? Zo ja, kun je een voorbeeld noemen?
Lees: 2 Petrus 1 vers 5-7
- Hoe zou je dit aan moeten pakken?

3. Betekenis voor je leven
-

Ben jij ooit meer afgegaan op God dan op je eigen inzicht? Stelde God je toen teleur?
Waarmee is jouw geloof de afgelopen jaren verrijkt?

4. Voornemens
-

Over ‘geloof’

Oh ja, de negen eigenschappen… ;-)
Ik wil mijn geloof verrijken met…

5. Afsluiting en feedback
-

Sluit af met gezamenlijk gebed. Wil je reageren?
Laat het weten: gg@ngkdeontmoeting.nl
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Geloof (advent 2)
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