
Voor we beginnen… - Thuis in Gods huis     40-dagen project gkvhg – 2011 
 
Welkom 
 
Kennismaking 
Beschrijf in een aantal kernwoorden je karakter 
 
Vooraf 

‐ Voelt iedereen zich op zijn gemak 
‐ Wat binnen de groep wordt gezegd blijft binnen de groep 
‐ Luister naar elkaar 

 
Bidden - groeien in geloof en versterken onderlinge band 
 
Zingen Psalm 63:2 
 
Bijbelstudie Lucas 18:9-14 (farizeeër en tollenaar) 
 Hoe zien we in de gedeelte het begrip nederigheid terug. 
 Hoe kun je dit toepassen op jezelf. 
 
Wat zijn de verwachtingen van het project en hoe gaan we de komende avonden 
inrichten. 
De opzet van het boek 
 
IK, lid van de groep           -  IK, het individu (wie is de hoofdbewoner) 
                        God is de belangrijkste 
Gevoel is onbetrouwbaar   -  Belevingscultuur (blij met beleving) 

Gevoel en ratio niet uitspelen  
Gesloten ‘ware’ kerk           -  Weg met ons verleden (er is er maar een) 

Kerk: huis van ‘waarheid en liefde’ 
H.G. bescheiden                -    Charismatische invloed (charismatisch of profetisch) 

Leer de HG als persoon kennen 
Antithese                           -  Verschillen onbesproken (de mooie oorlog) 

Geestelijke strijd zit in je hart 
Kerk naar binnen gericht    -  Missionair (geef het door!) 

Eer je geschiedenis en ga zonder angst de toekomst in 
 
Belangrijke vragen 
 
Hoe ga je om met deze verschillen? 
Hoe gaan ‘toen-ers’ om met ‘nu-ers’? 
Hoe kom je op die ‘derde weg’? 
 
Doel van het project 
 
God is voor mij de belangrijkste 
Ik weet en ervaar dat ik Gods kind ben 
Ik leef van en leef voor waarheid & liefde 
Het is Gods Geest die mijn geest overtuigt dat ik Gods kind ben 
Ik ervaar steeds de zware strijd met mijn hardnekkige ego.  
Ik ben dankbaar voor mijn geschiedenis en ga vrij en vol goede moed de toekomst in. 
 
Kortom: Jezus is ALLES voor mij! 
 
Gesprekspunten 
 

‐ Hoe kun je de onderlinge band versterken als je elkaar niet echt ontmoet? 
‐ Hoe kun je verschillen overbruggen als je geen bruggen bouwt naar elkaar? 
‐ Ik verwacht een echte ontmoeting aan de voet van het kruis 



‐ Ik ga discussie niet uit de weg, maar het is belangrijk dat iedereen zich veilig 
voelt 

‐ Doel: verdiepen van het persoonlijke geloof en de versterking van de onderlinge 
band 

‐ Het persoonlijk geloof mag niet buiten beeld blijven 
 
Afsluiting 
Wat ging er goed, wat kan beter 
 
Bidden - gebedspunten/moeiten 
 
Afspraken volgende avond 
 


