Gesprekshandleiding
Hieronder staat een aantal vragen en opdrachten om in de groeigroep met het thema aan de slag
te gaan.

1. IJsbreker
Weet jij met wie je in de gemeente
om je heen verbonden bent? Als je
het in de muur zou moeten
intekenen welke namen zou je dan
om je heen invullen.
Praat er met elkaar over (daarbij
hoef je de namen niet te noemen).
- Viel je je tegen om namen te
bedenken?
- Is het minder dan je verwacht had
of is het meer nu je er zo over
nadenkt?
- Wie is van betekenis voor jou in de gemeente; waarin ben je van betekenis voor
anderen in de gemeente?
2. De Bijbel open
Lees: 1 Petrus 2, 4-10
- Kom jij aan het ‘brengen van geestelijke offers’ toe (vs. 5)?
- Spelen de anderen in de gemeente daarin een rol (priesterschap, vs. 5), welke?
- Laat je als levende steen gebruiken (5)? Is dat ooit een bewust besluit voor je geweest?
- Ervaar je de steun van de hoeksteen (6)? Hoe?

3. Betekenis voor jouw (ons) leven
-

Herken je de trend dat wij eerder ‘tentchristenen’ dan ‘tempelchristenen’ zijn?
Wat zijn onze geestelijke offers aan onze omgeving?
Waar zitten de gaten in ons gebouw? Hoe kunnen wij die herstellen?
Heb je zelf nog iets nodig om je in de gemeente te kunnen voegen?
(bijv. vergeving vragen of geven, tot verzoening komen?)
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4. Voornemens

Maak de volgende zin af.
- Mijn volgende stap in de gemeente is…?

5. Afsluiting en feedback
- Sluit af met gezamenlijk gebed. Wil je reageren?
Laat het weten: w.dijksterhuis@gmail.com

Eenheid in de
gemeente

Zaak van gebed
Zaak van vertrouwen
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