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 ‘Waar word jij heel ongeduldig van?’

Maak een rondje volgens de ‘praatstokmethode’ en vertel eens
waar jij ongeduldig van wordt. Alleen degene met het potlood
(pen) in de hand heeft het woord. De anderen mogen niet
reageren, alleen verduidelijkende vragen stellen. Is helemaal
duidelijk wat iemand wil zeggen, dan mag hij of zij het potlood
doorgeven aan de volgende. Hanteer deze keer tijdens de hele
bespreking de ‘praatstokmethode’: d.w.z. niet reageren, maar
vooral luisteren en doorvragen.

2. De Bijbel open
Lees: Exodus 3 vers 1-10 - De HEER stelt zich aan Mozes voor (vers 6)? Hoe komt dit op je over?
- Vind je geduld passen bij de andere in het vers genoemde eigenschappen van God?
- Stelt de Heer God zich vaker op deze manier voor?
- Breng eens onder woorden wat jij zelf onder geduld verstaat?
- Ervaar jij God als geduldig? Hoe?
- Lees: 2 Petrus 3 vers 1-9 - Is dit een troost voor je of juist niet?
- Lees: Galaten 5 vers 22 - Vind je geduld hier passen bij de andere eigenschappen?

3. Betekenis voor je leven
- Is geduld volgens jou een teken van geloof?
- Vind je dat het geduld van God ook iets betekent voor jou?
- Hoe kan God je helpen? Wat moet je zelf doen?
- Vind je geduld een eigenschap die nodig is in onze gemeente?

4. Voornemens

Vul aan. Ik neem mij voor om geduldiger te zijn als het gaat om…

5. AfsluiAng en feedback

Sluit af met gezamenlijk gebed. Wil je reageren? Laat het weten: w.dijksterhuis@gmail.com

Een levende gemeente

