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

Programma 24 mei – Maak werk van je geloof!
‘De vrucht van de Geest is zelfbeheersing’
Binnenkomst met koffie en thee
Welkom
Bijbellezen & gebed
Samen eten en delen met je groepje
Terugblik op het jaar
- Deze cursus heeft invloed gehad op...
- Dit is mij het meest bijgebleven na de cursusavonden...
- Benoem een tip en een top
Praktische zaken
• Een leidraad teruglezen? Ze zijn te vinden op de website:
http://plantagekerkzwolle.nl/agenda/cursus-maak-werk-vangeloof-in-je-leven/
• Kosten cursus: € 5, contant overhandigen aan Valerie of
overmaken naar: NL60RABO0327103442 (tnv V. BraakmanBorgdorff).

Dit was alweer de laatste avond! Bedankt voor je inzet.
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DE VRUCHT VAN DE GEEST IS

ZELFBEHEERSING
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?
Kun jij jezelf een beetje beheersen? Laat jij je niet snel
de kop gek maken door je werk? Door de appjes op je
telefoon? De laatste foto’s van vrienden op Instagram?
Of die lekkere reep van Tony’s Chocolonely of zak chips
- die altijd ‘ineens’ op is?
En zeg jij ook zo vaak dat je meer tijd wilt nemen om
de Bijbel te lezen? Om te bidden? Om stille tijd met
God te hebben? Maar is je discipline vaak ver te zoeken?
Waarom raken we niet zo gauw verslaafd aan de Bijbel?
Om te
-

lezen
Spreuken 18:21
1 Korintiërs 10:13
2 Petrus 1:5-7

TIPS VOOR MEER ZELFBEHEERSING
Lezen & luisteren:
- Podcast: Lazarus staat op met Rikko Voorberg:
https://lazarus.nl/category/lazarus-staat-op/
Luisteren:
- Opwekking 564 - De Wedloop
- Psalm 119:23
- Opwekking 582 - Jezus Alles Geef Ik U
Doen:
Als je het hebt over zelfbeheersing en
discipline, dan kunnen we veel leren van een
monnik of kloosterlingen. Bezoek eens een
klooster of ga op retraiteweekend.

Om met elkaar te bespreken
- Hoe is het gesteld met jouw discipline?
- Welke plek heeft discipline in het leven van een christen?
- Op welke momenten word jou zelfbeheersing op de proef gesteld?
- Waarom is het zo moeilijk om je te laten verleiden door de Bijbel?
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 tijd?
Persoonlijke voorbede
- Bid voor iemand die dichtbij je staat, van wie je weet dat diegene moeite heeft met
discipline en zelfbeheersing.
Luisteren naar God
- Op welke momenten heb je discipline mogen ervaren afgelopen week?
Toepassing op je eigen leven
- Start elke dag met gebed en vraag God om discipline voor de taken van deze nieuwe
dag.
Om mee te nemen:

