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Voorbereiding
Stap 1: Vraag de deelnemers om hoofdstuk 6 van Open leven te lezen. Stuur de deelnemers ruim een week van te
voren een mail waarin je hen hieraan herinnert.

Stap 2: Stuur in deze mail ook de gespreksvragen mee (zie hieronder) zodat mensen zich beter kunnen
voorbereiden en zelf kunnen nadenken over vragen die zij hebben.

Stap 3: Maak een samenvatting van hoofdstuk 6. Verwerk die in een hand-out of PPT of zet het op een flap-over.

Stap 4: Bid voor de deelnemers, voor je co-leider en jezelf dat jullie tijdens de avond iets van de Geest van Jezus
zullen ervaren en opgebouwd en bemoedigd zullen worden.

Maaltijd
Geniet samen van het eten en van ontspannen gesprekken.

Samenvatting
Geef de hoofdgedachten van het hoofdstuk kort weer (aan de hand van een hand-out, PPT of flap-over).

Feedback en inventarisatierondje
Grijp terug op de uitdaging van de vorige bijeenkomst:
• Aan het einde van de vorige avond is de vraag besproken wat je zou willen doen om de kamer van vrijgevigheid in
de praktijk te brengen. Wat heb je gedaan? Wat waren je ervaringen?

Doe daarna een rondje met deze drie vragen:
• Wat sprak je aan in het hoofdstuk?
• Waar gingen je hakken in het zand?
• Waar wil je vanavond over doorpraten?
Ga vervolgens in gesprek over onderstaande vragen. Vink van te voren aan welke vragen je wilt bespreken (maar
gebruik ze niet als dwangbuis).

Gespreksvragen Hoe ga jij om met mensen die je pijn doen? Ben jij vooral een neushoorn die aanvalt
of een egel die zich terugtrekt? Vertel eens…

In hoeverre heb jij de neiging om anderen te oordelen? Hoe reageer je op het
onderwijs van Jezus over niet-oordelen? Voel jij de vrijheid die er in een leven zonder
oordeel zit?

Worstel jij met schuld en schaamte? Vraag jij God wel eens om vergeving? Stel dat jij
overtuigd zou zijn dat God (het mysterie van Liefde) jou alles vergeven had, wat zou
dat met je doen?

Wat roept het thema van duurzaamheid, vrijgevigheid en een eenvoudige levensstijl
bij je op?

Wil jij de uitdaging op p. 126 van het boek de komende weken aangaan? Hoe ga je
dat doen? En hoe wil je de komende weken je oefenen in het ‘aandacht geven aan je
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wonden en vergeving uitspreken’ en ‘aandacht geven aan je zonden en vergeving
ontvangen’?

Oefeningen
Steek een kaars aan en zet die in het midden. Neem vervolgens als groep tijd voor één of meerdere
gebedsoefeningen:

Oefeningen Maak een lijst van wonden die je in leven hebt opgelopen en waar je nog steeds last
van hebt. Maak ook een lijst van mensen die jij pijn gedaan hebt door een gebrek
aan zelf-gevende liefde. Breng deze lijsten voor de Vader in een stil gebed. Vraag
God dat je de kracht krijgt om te treuren over de zonden van anderen en die van
jezelf, en dat je een genezingsproces in mag gaan waarbij je de zonden van anderen
kunt vergeven, en ook zelf vergeving kunt ontvangen.

Lees twee keer Psalm 32:1-6 en dank God in een gezamenlijk groepsgebed dat we
zonden onder ogen kunnen zien en dat er vergeving is.

Lees gezamenlijk een ‘litany of confession’, bijvoorbeeld die uit het Anglicaanse
gebedsboek (http://bookoforder.info/Book-of-Common-Worship.pdf, 794-795), zie
ook de bijlage. Op het moment dat je gezamenlijk zegt: ‘O God, deliver us’ zou je de
houding op pagina 119 van Open leven kunnen aannemen.

Lees twee keer Psalm 51: 3-6. Probeer in een groepsgebed deze verzen in eigen
woorden terug te bidden naar God. Dus de eerste persoon zegt: Wees mij genadig,
God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,” en verwoordt
vervolgens dit vers met eigen woorden, waarbij vrije associatie mogelijk is “Als ik
denk aan Uw genade, dan besef ik dat we steeds dingen ontvangen waar we geen
recht op hebben. Ook nu besef ik dat ik geen recht heb op Uw vergeving, maar dat U
als bron van Liefde het wel weer steeds geeft. Steeds weer. Dat is uw trouw. Dank U
dat we hier van op aan kunnen” Etcetera.

Tips
Tip 1: Verzoeningsleer
Als er deelnemers zijn die een christelijke achtergrond hebben, stellen zij misschien vragen over de betekenis van
de kruisdood van Jezus. Er is verwarring over dit thema. In de cursus Hoopvol leven is er veel ruimte geweest om
hierover in gesprek te gaan. Natuurlijk kan dat ook tijdens deze cursus als er prangende vragen zijn, maar let er wel
op dat het concrete leven van de deelnemers in beeld blijft. Het is namelijk makkelijker om over een ‘theorie van
verzoening’ te debatteren dan op een gezonde manier om te gaan met je eigen wonden en zonden. Probeer (als
geestelijk begeleider) het gesprek op een gevoelige manier daar terug te brengen.

Verdieping
Wil je je verder inlezen lees dan de verdiepingstekst over spreken over verzoening in een seculiere cultuur.

https://lerenindekerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Bijlage-bij-Open-leven-bijeenkomst-6-Litany-of-confession.pdf
https://lerenindekerk.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verdieping-bij-Open-leven-bijeenkomst-6.pdf

