
Voorstel voor de opzet van een avond 

Je kunt het thema voor jezelf bestuderen maar 
ook in een (wijk)groep bespreken. Het kan 
helpen de avond dan volgens een bepaald 
stramien in te delen. Dit geeft een duidelijke 
structuur aan de avond en helpt je op gang te 
komen in de bespreking. 

De vragen zijn niet bedoeld om schools te 
beantwoorden, maar vooral om ideeën en 
richting voor een gesprek te geven (of voor 
zelfstudie). 
Een gespreksbijeenkomst kan er als volgt 
uitzien:


1. IJsbreker 2. De Bijbel open 3. Voornemens voor de praktijk 4. Gezamenlijk gebed

5. Feedback voor de dominee 

1. IJsbreker 
Zet een schaaltje pepernoten in het midden en eet er niet van.  
Beken eens eerlijk: bij welk voedsel dreig jij je zelfbeheersing te verliezen?  
Hoe los je dat voor jezelf op?  
Wat heb jij jezelf juist met hulp van zelfbeheersing eigen kunnen maken?


2. De Bijbel open 
Lees: 1 Korinthe 9 vers 23-27


N.a.v. vers 26: Roept dit vers herkenning op in je eigen geloofsleven?


Lees: Galaten 5 vers 16-25 
N.a.v. vers 17: Wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf’ Klopt dit met jouw beleving? 
Vergelijk de ‘gevolgen van het eigen vlees’ eens met de ‘vrucht van de Geest.’ Kun je rijtjes 
maken vanuit de regel: ‘dit moet weg, zodat het andere kan 
groeien!’?


3. Voornemens voor de praktijk 
Kun je een aantal doelen in geloofsleven noemen?


Wat kun jij er zelf aan doen om doelgerichter te geloven (de mens-
factor)


Denk jij vaak na of de negen eigenschappen van de ‘vrucht van de 
Geest’? 
Pas jij ze op jezelf toe?


4. Gezamenlijk gebed 
Sluit af met gezamenlijk gebed.

Bid daarin voor elkaar


5. Feedback voor de dominee 
Waar heeft deze preek je geraakt?

Vorder je in het proces van bezinning

Een levende gemeente (6)


