Een levende gemeente (5)
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‘Mild’
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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:

IJsbreker
De Bijbel open
Voornemens voor de praktijk
Gezamenlijk gebed
Feedback voor de dominee

1. IJsbreker
Deel met elkaar een moment uit je leven dat mildheid voor jou teveel gevraagd was.
Hoe kijk je daar nu op terug?
2. De Bijbel open
Lees: Mat. 11, 25-40/Joh. 13, 1-17
1. Wanneer heb jij voor het laatst iemand 'de voeten
gewassen?'
2. Hoe kijk je daar nu op terug?
3. Wat zijn hindernissen voor je om mild te kunnen
zijn?
4. Geloof je de uitspraak:
‘Brutalen hebben de nu de halve wereld,
maar milde mensen straks de hele aarde.’
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3. Betekenis voor je leven
Wil je graag meer mildheid ontvangen?
Welk cijfer zou jij je mildheid geven van 1 (niet) tot 10 (zeer)?
Is er in de loop van jaren iets aan veranderd? Hoe, wat en waarom?
Kan de Heer Jezus je met mildheid helpen, denk je? Hoe?
Heb je wel eens om mildheid gebeden? En?
Zou onze gemeente je kunnen helpen om milder te worden? Hoe?
Kun je protesteren bij een abortuskliniek en toch mild blijven?

4. Voornemen
Neem een situatie in je leven voor de Geest waarin je volgens jezelf (veel) milder zou moeten
reageren. Bidt daarvoor en probeer het uit.
5. Afsluiting
Sluit af met een gezamenlijk gebed
Wat zou je nog willen terugkoppelen naar de dominee? (w.dijksterhuis@gmail.com)

