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

Programma 22 februari – Maak werk van je geloof!
‘De vrucht van de Geest is goedheid’
Inloop met koffie en thee
Welkom en gebed
Ervaringen delen
- Groepjes mixen
- Bespreken hoe het vergaan is met vriendelijkheid
- Wat is bijgebleven van de vorige bijeenkomst
Verdieping op het thema: Goedheid ‘Hart voor Zwolle’
Uiteen in groepjes:
- Bespreken leidraad
- Concrete afspraken maken voor de groepsbijeenkomst
Praktische zaken
• Data kerkdiensten:
12 feb. goedheid, 12 mrt trouw/geloof, 9 apr. zachtmoedigheid, 14 mei zelfbeheersing.
• Gezamenlijke bijeenkomsten in Soosruimte Plantagekerk 20:00-22:00 uur (tenzij anders
aangegeven): 22 feb, 22 mrt, 19 apr, 24 mei
• Groepsbijeenkomsten (zelf bepalen)
• Kosten cursus: 5,- euro contant overhandigen aan Valerie of overmaken naar:
NL60RABO0327103442 (t.n.v. V. Braakman-Borgdorff).
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DE VRUCHT VAN DE GEEST IS

GOEDHEID
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?
Waar denk jij aan bij goedheid? Is dat ergens goed in zijn? Morele goedheid, goed gedrag, een
goed feest, iets wat goed voor je is. Een goede reden hebben, iets wat goed is om te doen. Is
het vlees nog goed, een goed persoon. Goed nieuws hebben, ga zo maar door.
Wij denken vaak in verhoudingen, andere maten dan die God gebruikt. Denk aan de dagloners
die op de akker werkten en ongeacht hun werktijd hetzelfde loon kregen. Zouden wij dat zien
als goedheid? Of oneerlijkheid?
Om te
-

lezen
Genesis 39:20-23
Mattheus 5:38-48
Psalm 145:9

Om met elkaar te bespreken
- Wat betekent goedheid voor jou? (Noem 1 ding per
persoon)
- Wat typeert Jezus’ goedheid?
- Hoe kan je goedheid uiten op je werk?
- Benoem naar elkaar hoe je Gods goedheid in elkaar terug
ziet.
- Hoe zou jij die extra km (uit Mattheus) mee kunnen
lopen met je zeurende collega?

TIPS VOOR MEER GOEDHEID
Lezen:
- Micha – Bijbel
Luisteren:
- Good, Good Father – Housefires
- Heer U bent Goed – OPW 668
Doen:
- Doe als groepje een project met
Present of Hart voor Zwolle
- Ga samen eten bij Happietaria Zwolle
- Breng een spontaan bezoekje aan een
oudere in de gemeente of je omgeving

Groepsuitdaging voor komende maand
Bedenk iets waarmee jullie goed kunnen doen in Gods wereld.
(Afval scheiden, vaker vegetarisch/biologisch eten, vrijwilligerswerk.)
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 die wel wat goedheid zou kunnen gebruiken.
Luisteren naar God
- Op welke momenten heb je Gods goedheid mogen ervaren afgelopen week?
- Vraag God om je te laten zien waarin je Zijn goedheid mag en kan doorgeven in je
dagelijkse leven.
Toepassing op je eigen leven
- Start elke dag met God te vragen om jou te vervullen met Zijn goedheid en
rechtvaardigheid.
- Denk na over hoe Gods goedheid jou omgang met anderen in je werk kan beïnvloeden.
Om mee te nemen

Ten slotte, broers en zussen, schenk aandacht aan alles wat waar, edel is,
goed, zuiver, lieflijk, eervol, kortom alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Filippenzen 4:8

