Maak werk van geloof in je leven! - Cursus Leerhuis 2016-2017

Programma 22 maart – Maak werk van je geloof!
‘De vrucht van de Geest is geloof’
Binnenkomst met koffie en thee
Welkom
Opening: groepjes mixen en ervaringen delen
- Terugblik vorige keer: hoe is het jullie vergaan in de groepjes?
- Hoe is het vergaan met de goedheid? Heeft Hart voor Zwolle jullie
geïnspireerd?
Bijbellezen & gebed
Vertrouwensoefening
Stiltemoment
Uiteen in groepjes
- Leidraad bespreken
- Concrete afspraken maken over vervolgstappen.
Praktische zaken
• Data kerkdiensten:
9 apr. zachtmoedigheid, 14 mei zelfbeheersing.
• Gezamenlijke bijeenkomsten in Soosruimte Plantagekerk 20:00-22:00 uur
(tenzij anders aangegeven): 19 apr, 24 mei
• Groepsbijeenkomsten (zelf bepalen)
• Een leidraad teruglezen? Ze zijn te vinden op de website: http://
plantagekerkzwolle.nl/agenda/cursus-maak-werk-van-geloof-in-je-leven/
• Kosten cursus: 5,- euro contant overhandigen aan Valerie of overmaken naar:
NL60RABO0327103442 (tnv V. Braakman-Borgdorff).
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DE VRUCHT VAN DE GEEST IS

GELOOF
Samen mogen we (leren) genieten van de vrucht van de Geest: we verlangen naar meer liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Waarom is die vrucht van de Geest zo belangrijk in relaties, je werk, hobby’s,
kortom: in je dagelijkse leven?
‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid
van wat we niet zien.’ Het lijkt misschien makkelijk gezegd: geloven. Met zekerheid
vertrouwen op God. In hoeverre lukt jou dat? Laat jij echt je eigen regie los?
Om te
-

lezen
Jakobus: 1:2-8
Mattheüs 17:14-23
Hebreeën 11-12:3
Daniël 6: 15-25

TIPS VOOR MEER GELOOF
Lezen:
- Wat is geloof eigenlijk?
www.eo.nl/geloven/nieuws/item/
zomercoaching-wat-is-geloof-eigenlijk/

Luisteren:
- Bethel Music - Have it all
Om met elkaar te bespreken
- Opwekking: Lopen op het water
- Vertrouwensoefening: Viel het mee of tegen? Was er
- Opwekking: Ik stel mijn
vertrouwen, meteen vanaf het begin, of kwam dat later?
vertrouwen op de Heer mijn God
Hoe was het om verantwoordelijk te zijn voor de ander?
- Wat is vertrouwen voor jou?
- Kun je een situatie uit je leven beschrijven waarin je weinig vertrouwen had? Wat deed
je toen?
- Vaak zeggen we dat we de mensen die we beter kennen meer (toe)vertrouwen. Hoe
goed ken jij God? En hoe beïnvloedt dat jouw vertrouwen op hem?
- Durf jij te zeggen dat je 100% op God vertrouwt?
- Hoe zien andere mensen aan jou dat jij op God vertrouwt?
- Wat heb jij nodig om volledig op God te vertrouwen?

Om zelf mee aan de slag te gaan
Tijd met God
- Lees bovenstaande bijbelteksten nog eens. Welk vers spreekt je het meest aan?
- Wat wil je hier concreet uit meenemen voor komende week?
Persoonlijke voorbede
- Bid voor iemand die dichtbij je staat, van wie je weet dat diegene zoekende is in
geloof.
Luisteren naar God
- Op welke momenten heb je geloof en vertrouwen mogen ervaren afgelopen week?
Toepassing op je eigen leven
- Start elke dag met gebed en vraag God om vertrouwen voor deze nieuwe dag.
Om mee te nemen:

