De vrucht van de Geest is: Geloof
‘Geef geloof een stem!” – ChristenUnie
Op 15 maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen. En de slogan van de
ChristenUnie is: Geef geloof een stem! Nu is dit een mooie vondst om
christelijke politiek te verbinden aan het christen zijn, maar hoe doe jij dat
eigenlijk in jouw leven? Wat betekent geloof voor jou en hoe uit zich dat in de
praktijk van alle dag? In Romeinen 1: 17 staat: “Als je gelooft, ziet God je als
een goed mens. Dan zul je leven.” Is dat ook waar jij elke ochtend mee opstaat
en ’s avonds weer mee naar bed gaat? Mooi om daar deze maand bij stil te
staan. Alleen, als het gaat om je persoonlijke relatie met God, maar ook met elkaar om te delen de
mooie, maar ook de wellicht moeilijke kanten van geloof.
Samen lezen:




Genesis 22: 1-12
Mattheus 8: 5-10
Mattheus 14: 13-31



Jacobus 2: 14-17

Om te luisteren/zingen:
 Psalmen voor nu – 40
 Opw. 585 – Er is een dag
 Opw. 747 – Wij geloven
 Matthijn Buwalda/Stef Bos: Lichtjes in de mist

Samen delen:





Wat betekent geloof voor jou?
Ken je wel eens geloofstwijfel? Hoe ga je daarmee om?
Hoe houd jij je geloofsleven levend?
Praat door over hoe we elkaar (en onze kinderen) kunnen vasthouden en versterken in het geloof.

Samen eten:


Heb “geloof” in eigen kunnen en maak iets wat je nog nooit eerder hebt gemaakt en neem dat mee
naar de gezamenlijke maaltijd van je miniwijk.

Instructie gespreksleider:









Vraag aan iedereen om 3 mooie kanten en 3 moeilijke/uitdagende
kanten van geloof op te schrijven. Doe de briefjes in een mand/bak
o.i.d.
Pak één voor één de briefjes uit de mand en praat door over de
inhoud van het briefje (bij een grote groep kan dit ook in twee of
drie groepen plaatsvinden).
Lees als groep één (of meerdere) van de genoemde bijbelteksten en
ga vervolgens in twee- of drietallen uit elkaar om in gesprek te gaan
over hoe deze teksten bij jou binnenkomen.
Sluit de bijeenkomst af met gebed waarin je elkaar de kracht van de
Geest toe bidt om het geloof dag in dag uit in ons te versterken.
Sluit af met het luisteren naar en/of het zingen van de liederen.

