
 

PRAATPAPIER 9 

Bij de dienst van 16 mei 2021  

  

Met Jezus’ ogen 
Er klaar voor?  

 

 

 

 

 

Afgelopen zondag werd tijdens de preek Mat. 5:10-12, Hand. 10:4 en 1 Petr. 1:3 t/m 2:5 (HSV) gelezen 

 
 

Ben jij er klaar voor? De vraag kwam herhaaldelijk aan bod tijdens de preek van afgelopen zondag. Wat deed die 

vraag met jou? Praat er met elkaar eens over door.  

 

En hoe is het gegaan met jouw briefje? 3 weken geleden noemde ik het: Jij hebt niet alleen maar lege briefjes in 

te brengen. Welk briefje breng jij in? Wat doe jij met de passie die God in jou legt en de gaven die Hij jou 

schenkt? Kun je aan elkaar vertellen wat je had opgeschreven? En benoem eens op welke wijze je dat nu 

inzet of wilt gaan inzetten. Misschien kun jij je er niets bij voorstellen wat jouw passie en gaven te maken 

hebben met de gemeente. Als dat zo is kunnen jouw broers en zussen je wellicht verder helpen. Praat er 

eens over door met elkaar, maak eens een rondje.  

 

Een derde punt om met elkaar over te spreken: heilig leven. Wat houdt dat volgens jou in? Ken je er 

Bijbelteksten over? En hoe maak jij dit praktisch in jouw leven? Gaat het ook nog wel eens mis? Hoe ga je 

daar dan mee om. Kun je elkaar verder helpen? Hoe dan? Spreek eens af met jouw kring hoe je de 

komende twee weken elkaar gaat helpen om verder te komen met een heilig leven.  

 

Aan het einde van jullie ontmoeting is het wellicht goed om voor elkaar te bidden. Iedere keer voor 1 van de 

aanwezigen. Dank voor de passie en de gaven die deze persoon heeft mogen ontvangen en bidt voor 

wijsheid. Maar ook voor het vuur van de Heilige Geest om aan de slag te gaan binnen Gods Koninkrijk. Bidt 

tot slot voor het leven van een heilig leven. Bidt om Gods hulp en openheid en liefde voor elkaar als broers 

en zussen.  

 


