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Voorbereiding
Stap 1: Vraag de deelnemers om hoofdstuk 7 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 7. 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 verzoening 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 Zie jij jezelf als een strijder? Wat doet dat beeld met je? Ben jij je bewust van
tegenkrachten die je afhouden van het volgen van Jezus? Wat merk jij hiervan?
Vertel eens…

Hoe ga jij om met verleidingen en bedreigingen? Heb jij wel eens de kracht van God
ervaren in het gevecht met verleidingen? Vertel eens…

In hoeverre maak jij gebruik van de geestelijke gewoontevorming? Wat is je
ervaring? Of indien je geen ervaring hebt: zou jij het willen overwegen?

Wil jij de uitdaging op p. 143-144 van het boek de komende weken aangaan? Hoe ga
je dat doen? En hoe wil je de komende weken je oefenen in het ‘je verheugen in
Gods trouw’ en ‘alert zijn’?

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

Oefeningen Denk na over de dingen in je leven die je afhouden van het gaan van de weg van
Jezus. Visualiseer het in een tekening (abstract of realistisch). Bespreek als groep
wat je getekend hebt. Als er voldoende vertrouwen in de groep is gegroeid zou je
vervolgens voor elkaar kunnen bidden en het vertrouwen voor elkaar uitspreken dat
geen van de verleidingen en beproevingen te sterk is omdat God de kracht en een
uitweg zal geven (vergelijk 1 Korintiërs 10:13). Overweeg om daarbij de houding op
pagina 136 aan te nemen. Als dit toch een stap te ver is kan je ook, nadat je als
groep de tekeningen besproken hebt, stilte nemen zodat ieder voor zich God kan
danken voor Zijn trouw en bidden voor kracht en wijsheid in het omgaan met dat
wat je afhoudt van het volgen van Jezus.

Jezus zei tegen zijn leerlingen dat hij hen de macht gaf om de kracht van de vijand
te breken (zie Lukas 10:19-20). Schrijf een gebed vanuit het bewustzijn dat je de
macht hebt om de kracht van de vijand in je persoonlijke leven te weerstaan. Nodig
mensen uit om het in de groep te delen en sluit af met een gebed om kracht en
wijsheid.

Tips
Tip 1: Focus
In een groep met mensen uit diverse achtergronden kunnen er veel verschillende thema’s boven water komen. Het
is misschien wijs om vooral te focussen op de drie basisgewoonten (biddend leven, hoop verspreiden, samen op
weg gaan).

Tip 2: Afleiding
Ook op deze avond is er de ‘verleiding’ om heel lang te filosoferen over het ‘kwaad’ of (als er christenen aanwezig
zijn) in gesprek te gaan over de meer charismatische benaderingen van gebed waarbij demonen worden
uitgedreven. Dit kunnen boeiende gesprekken worden, maar als ‘geestelijk begeleider’ ben ik altijd alert dat dit ook
gespreksthema’s kunnen zijn die de aandacht afleiden van het werkelijke gevecht in ons leven. Stuur het gesprek
terug naar dit strijdfront met behulp van open vragen, bijvoorbeeld ‘waar denk je dat het kwaad jou probeert te
verleiden om de weg van liefde (de weg van Jezus) te verlaten?’


