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te brengen met de reddende kracht van 

het evangelie en omdat hĳ  wist dat Jezus 

door zĳ n Geest in hem werkte, durfde hĳ  

te gaan. En hĳ  roept iedereen op om hem 

daar in na te volgen (1 Korintiërs 11:1).

Vernieuwde opzet
De opzet van de Gemeente Groei Groep 

programma’s zĳ n op een paar punten 

gewĳ zigd. De laatste jaren werden de 

programma’s langer, met steeds meer 

alternatieve opties. We hebben de 

programma’s dit jaar korter, kernachtiger 

en meer to the point gemaakt. Het onder-

deel ‘Graven’ hebben we vervangen door 

‘Stille tĳ d’. De belangrĳ kste vernieuwing 

zit hem echter in de vier zogenaamde 

‘Do Events’. Over die laatste twee verande-

ringen vind je verderop een nadere 

toelichting, een spannende ontwikkeling.

Ga je gang
Uit principe kennen we geen auteurs-

rechten op de GGG-materialen. Je mag 

het vrĳ  kopiëren voor gebruik in de 

groeigroepen. Je kunt dus het materiaal 

per bĳ eenkomst kopiëren voor de 

deelnemers of je kunt alle deelnemers 

een boekje geven of laten aanschaffen. 

Gezien de beperkte kosten en de aan-

trekkelĳ ke vormgeving kunnen we ons 

voorstellen dat velen kiezen voor het 

laatste. Maar je bent vrĳ  - ga je gang! 

Ons gebed is dat dit materiaal tot zegen 

mag zĳ n voor de deelnemers aan de 

groeigroepen en tot opbouw van de kerk 

in ons land. 

Namens de landelĳ ke werkgroep wens ik 

je Gods zegen toe.

Hans Maat

Directeur Evangelisch Werkverband

Voorwoord

Voor je ligt het nieuwe materiaal van de Gemeente Groei 
Groepen (GGG’s), ontwikkeld door het Evangelisch Werk-
verband (EW). Het materiaal word je aangeboden in een 
handzaam boekje, uitgegeven in samenwerking met de 
Internationale Bĳ belbond. Het thema is dit jaar ‘Over de 
grens met Paulus’. Naast het boekje voor de deelnemers is 
er ook dit jaar een boekje met achtergronden, met daarin 
onder andere meer informatie over de bĳ belgedeelten en 
tips voor de gespreksleiders. 

Paulus
Paulus behoort tot de meest opzienbarende 

en invloedrĳ ke leerlingen van Jezus. Hĳ  

was aanvankelĳ k een fanatieke vervolger 

van christenen, maar toen Jezus aan hem 

verscheen in een visioen (Handelingen 9) 

veranderde hĳ  van een vĳ and in een 

volgeling. Jezus zalfde hem met zĳ n Geest 

en gebruikte hem om het evangelie te 

verspreiden tot aan de uiteinden van de 

toenmalige wereld. 

We zullen dit jaar in het spoor van Paulus 

treden. In het bĳ belboek Handelingen 

wordt uitgebreid verslag gedaan van wat 

hĳ  gedaan heeft, en we zullen ons daar 

aan spiegelen. Het eerste blok van vier 

programma’s gaat over bekering (I), 

het tweede over zĳ n eerste zendingsreis 

(II), dan gaan we verder met zĳ n tweede 

zendingsreis (III). Ten slotte zal het gaan

over zĳ n derde zendingsreis en we 

eindigen in Rome (IV). Steeds zullen we 

ook citeren uit zĳ n brieven - hĳ  schreef 

dertien brieven - waarin wĳ  een inkĳ kje 

krĳ gen in het hart van Paulus en het 

geestelĳ k leven van de vroege kerk. 

De tĳ d van Paulus lĳ kt wel wat op die 

van ons. Als kleine minderheid moeten 

wĳ  een weg zien te vinden te midden van 

een zee van secularisme en heidendom. 

Meer dan vroeger vereist het moed om 

tegen de stroom van de tĳ d in Jezus te 

blĳ ven geloven en door zĳ n Geest te 

leven. Paulus heeft dat gedaan. Hĳ  heeft 

zĳ n spoor getrokken en durfde over 

grenzen heen te gaan. Hĳ  is een gewoon 

mens die net als wĳ  worstelde met God, 

met tegenslagen, en vaak ook met 

zichzelf. Maar omdat zĳ n hart overliep 

van de passie om mensen in aanraking 
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Je kunt groeien in de volgende 
aspecten: 

1) In je relatie met God: door samen 

Bĳ bel te lezen hoor je hoe Gods Woord 

zich uitwerkt in het leven van een 

ander. Onderlinge getuigenissen 

helpen je om te groeien in je ver-

trouwen op de Heer.

2) In je relatie met andere gelovigen. 

Door van hart tot hart te delen groeit 

de onderlinge verbondenheid als 

gelovigen.

3) In vrĳ moedig getuigen. Door in veilige

kring uit te spreken wat de Heer voor 

jou betekent, vind je woorden om dat 

ook in een andere omgeving uit te 

spreken.

4) In dienstbaar zĳ n met Gods gaven. 

In de kleine groep kun je ontdekken 

wat je ligt en waar je sterke en zwakke 

punten zĳ n. Het is de oefenplek voor 

een groter verband.

5) In je karaktervorming. Door met 

elkaar op te trekken, leer je elkaar 

goed kennen in zwakte en sterkte. 

Door je moeiten en vreugden te delen 

in het licht van het Evangelie vorm je 

elkaars karakter.

6) Weerbaarder zĳ n in de geestelĳ ke 

strĳ d. Door je moeite te delen en voor 

elkaar te bidden word je sterker in de 

navolging van Jezus.

7) In gastvrĳ heid door mensen in de 

groep uit te nodigen en zo een plek 

te hebben waar je iemand anders een 

kans geeft om te groeien.

De Gemeente Groei Groep is dus geen 

bĳ belstudiegroep, maar een kleine 

geloofsgemeenschap, waarin je geholpen 

wordt je toe te wĳ den aan Jezus Christus 

en te groeien in discipelschap. Maar wat 

is dat eigenlĳ k, discipelschap? Ten slotte 

daar nog iets over.

Toegewĳ de discipelen
Als Evangelisch Werkverband zĳ n wĳ  er 

diep van overtuigd dat de herleving van 

de kerk begint bĳ  Pinksteren, toen Jezus 

de Heilige Geest uitgoot over zĳ n 

leerlingen en hen vervulde met vuur en 

kracht. Daarmee werd de opleiding van 

de twaalf discipelen voltooid. Ze werden 

toegewĳ de en met kracht begiftigde 

discipelen, in staat om Jezus en zĳ n 

koninkrĳ k te dienen. 

Jezus roept ook vandaag discipelen om 

zich aan Hem toe te wĳ den en te leven 

door zĳ n Geest. Discipelschap gaat 

verder dan kerklidmaatschap. 

Kleine groepen, grote kansen

Jezus’ benadering, drie 
niveaus 
Lezend in de Bĳ bel zal het iedereen 

opvallen dat Jezus mensen op verschillende 

niveaus benaderde. Allereerst nam hĳ  

de tĳ d om met mensen persoonlĳ k te 

spreken, een op een. Zo knoopte hĳ  

bĳ voorbeeld een gesprek aan met een 

Samaritaanse vrouw toen hĳ  haar bĳ  een 

bron ontmoette. Daarbĳ  ging hĳ  in op 

haar persoonlĳ ke situatie en nodigde 

hĳ  haar uit ‘water’ te drinken waardoor 

ze nooit meer ‘dorst’ zou krĳ gen. Nog 

steeds is deze persoonlĳ ke benadering 

van groot belang in onze kerken, denk 

aan pastorale gesprekken en het huis-

bezoek.

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote 

groepen mensen tegelĳ k. Denk aan de 

Bergrede, waarin Hĳ  tot een grote menigte 

mensen sprak. Of aan de wonderbare 

spĳ ziging, waarin hĳ  duizenden van brood 

en vis voorzag. Nog steeds kennen wĳ  in 

onze kerken bĳ eenkomsten voor grote 

groepen, denk aan de eredienst of aan 

conferenties. 

Opvallend is echter, dat Jezus het grootste 

deel van zĳ n tĳ d investeerde in een kleine 

groep van twaalf leerlingen. Het was in 

deze kleine kring dat Hĳ  vriendschap-

pelĳ k met mensen omging, ze intensief 

onderricht gaf, vragen beantwoordde, 

het voorbeeld gaf hoe het leven in 

het koninkrĳ k eruit ziet en hun stage-

opdrachten gaf. Door deze benadering 

vormde hĳ  hen. En daardoor waren ze 

in staat duizenden discipelen te maken, 

gemeenten te stichten en de liefde van 

God te tonen. 

Geestelĳ ke groei in de 
huiskamer
Als Jezus zo duidelĳ k de nadruk legt op 

het belang van de kleine groep, zouden 

wĳ  daar als kerk dan iets van kunnen 

leren? Zouden die kleine groepen, die 

rond een open bĳ bel met elkaar het 

geloofsgesprek voeren niet een veel 

centralere rol kunnen spelen bĳ  de 

opbouw van de gemeente? Want juist

in de intensiteit van het onderlinge 

gesprek groeit de gemeenschap met 

elkaar en met God. In de groep kun je 

geloofservaringen uitwisselen en groeien 

in je geloof. In de groep kun je elkaar 

stimuleren om je geloof ook werkelĳ k 

te leven.
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Een kerklid kan toeschouwer blĳ ven en 

vanaf de tribune genieten van het spel. 

Een discipel verlaat de tribune omdat de 

stem van Jezus hem of haar roept, en gaat 

het veld in. 

De kortste en misschien wel mooiste 

omschrĳ ving van discipelschap is 

afkomstig van Dallas Willard: ‘Een 

leerling is iemand die in de nabĳ heid 

van de meester leert van de meester, 

om te worden als de meester.’

Dr. Sake Stoppels omschrĳ ft discipel-

schap wat uitgebreider: ‘Een leerling 

van Jezus Christus is een mens die in 

de kracht van de Heilige Geest en in 

verbondenheid met (de) kring(en) van 

andere leerlingen, over de volle breedte 

van zĳ n of haar leven, het verlangen 

heeft te leren leven in zĳ n spoor, en zĳ n 

leven daadwerkelĳ k en duurzaam richt 

op het Rĳ k Gods zoals Jezus Christus dat 

belichaamde en verkondigde.’

Dit is misschien wel de belangrĳ kste 

reden om mee te doen in een groeigroep. 

Om Jezus te leren volgen als toegewĳ de 

discipel van het koninkrĳ k. En mee te 

doen aan de geestelĳ ke vernieuwing van 

de kerk. 

Leestips 

Voor een meer 

uitgewerkte visie over 

opzet en organisatie 

van Gemeente Groei 

Groepen verwĳ zen we 

naar het boek Kleine 

groepen - grote 

kansen.

ISBN 978 90.3230.778.2, verkrĳ gbaar 

bĳ  het EW voor € 5,00 (exclusief 

administratie- en verzendkosten).

Meer over discipelschap kun je vinden 

op de site van het EW: www.ewv.nl.

Of lees het boek van 

Dr. Sake Stoppels: 

Oefenruimte, 

gemeente en parochie 

als gemeenschap van 

leerlingen.

Boekencentrum, 2013. 

De opzet van de bĳ eenkomsten

Elke bĳ eenkomst van de Gemeente Groei Groep heeft de 
volgende opzet:

Ontmoeting
We nemen de tĳ d van elkaar te horen 

hoe het gaat, we bouwen immers een 

hechte gemeenschap.

Lied & gebed 

We verwelkomen de Heer in ons midden 

met een gebed of een lied.

Introductie op het thema
Voordat we de Bĳ bel openslaan, onder-

zoeken we wat we zelf al weten en 

denken rondom het thema. Soms is 

er ook een fi lmpje als opstarter.

In gesprek met de 
Bĳ bel

We gaan met elkaar in gesprek rondom 

het bĳ belgedeelte en gebruiken daarvoor 

een aantal vragen. 

 Stille tĳ d
Ook is er stille tĳ d om in alle rust te 

luisteren naar Gods stem. Een ontdek-

kingstocht.

In de praktĳ k
Wat betekent dit allemaal voor ons 

geloof in het leven van alledag?

Voorbereiden 
Do Event

Voorbereidingen treffen om iets te doen, 

met en/of voor anderen.

Gebed
We sluiten af met een dankgebed en 

voorbeden voor elkaar. 

Door deze opzet komen alle aspecten 

van discipelschap aan de orde. Onder-

linge ontmoeting en ontmoeting met

de Heer, maar ook de praktische kant 

van het geloof. Iedere groep zet daarbĳ  

zĳ n eigen accenten en heeft zĳ n eigen 

stĳ l. Het belangrĳ kste is dat beginne-

lingen, zoekers, ervaren gelovigen, ja, 

dat iedereen mee kan doen. 

* Onderdelen met een sterretje zĳ n 

 keuzeonderdelen.
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Nieuw: Stille tĳ d

Vorig seizoen stond ‘Leven door de 

Geest’ centraal. Toen hebben we al wat 

geoefend in het luisteren naar de stille 

stem van de Heilige Geest. Dit jaar willen 

we daarin verder gaan en tĳ dens elke 

samenkomst een moment stille tĳ d 

houden. Wat houdt dat in?

Jezus wil tot ons spreken en Hĳ  doet dat 

niet alleen door het woord van de Bĳ bel, 

maar ook door zĳ n Geest. En deze hangen 

natuurlĳ k nauw samen. Daarom zullen 

we elke keer na de bespreking van het 

bĳ belgedeelte een moment inlassen 

waarin we vĳ f minuten stil zĳ n rondom 

een vers uit de Bĳ bel. 

Daarvoor hoef je in feite niet zo veel te 

doen. Iemand leest de tekst een paar 

keer hardop. Daarna zĳ n we vĳ f minuten 

stil. Je mag je ogen sluiten, maar als je 

ze liever openhoudt is het ook goed. Het 

gaat om het volgende:

• Je laat de woorden een voor een tot 

 je doordringen.

• Je laat je gedachten gewoon hun werk 

 doen.

• Je luistert naar gedachten, beelden of

 woorden die de Geest je mogelĳ k te 

 binnen brengt. 

• Je geniet van de stilte en de vrede 

 die je gegeven wordt. 

Voor sommigen is dat in het begin 

misschien best een beetje vreemd, 

maar het zal spoedig wennen. Misschien 

gebeurt er naar je gevoel niet zoveel. 

Misschien worden je gedachten ergens 

heengeleid. Vertrouw op God, Hĳ  laat 

zĳ n Woord nooit vruchteloos naar Hem 

terugkeren (Jesaja 55:11). Na afl oop

is er gelegenheid om te delen wat je 

ontvangen hebt.

Leestips 

Veel mensen vinden 

het lastig om te 

herkennen hoe God 

spreekt. Een prachtig 

boek dat daar over 

gaat is God verstaan, 

groeien in vertrouwe-

lĳ ke omgang met God 

van Dallas Willard, 

Inside Out Publishers, 

2004.

Nieuw: Do Events!

Ds. Jelle de Kok heeft in zĳ n gemeente te 

Diever ervaring opgedaan met zogenaam-

de Do Events. Tĳ dens een cursus ‘Doel-

gericht Leven’ daagde hĳ  zĳ n groep uit 

om na drie praatsessies een doe-sessie 

te houden. Er zat meer creativiteit en 

praktisch talent in de groep dan hĳ  

dacht. Achteraf bleken deze Do Events 

de grootste impact op de deelnemers te 

hebben gehad. Je kunt groeien door 

samen te praten, maar als je daarmee 

ook in de praktĳ k aan het werk gaat, 

met elkaar, kan dat een enorme impuls 

geven. Learning by doing. Zo gaf Jezus 

immers ook onderwĳ s aan zĳ n discipelen. 

Vooral de doeners in de groep zullen 

hierdoor worden aangesproken, maar 

ook de denkers en de praters zullen 

nieuwe ervaringen opdoen.

Waaraan kun je denken bĳ  een Do Event? 

In feite is het niet zo moeilĳ k iets te 

verzinnen. Je zou een fi lmavond of een 

maaltĳ d kunnen organiseren voor je 

groep plus aanhang. Of je helpt elkaar 

met een klus: het huis schoonmaken, 

een kamer behangen, de tuin omspitten. 

De diaconie of de koster van je kerk kan 

je misschien aan een taak helpen. Je kunt 

een gebedswandeling organiseren en

(in stilte) bidden voor de mensen van 

wie je het huis passeert.

Kĳ k op www.ewv.nl voor meer ideeën. 

Of raadpleeg de website van de plaatse-

lĳ ke voedselbank, Stichting Present, 

Open Doors of NL.doet. Maar waarschĳ n-

lĳ k komen de meest onverwachte ideeën 

spontaan uit de groep. Het mooiste is 

natuurlĳ k als de activiteit aansluit bĳ  

wat je als groep wilt leren en ontdekken.

De programma’s van dit seizoen zullen 

je helpen om vier keer een Do Event voor 

te bereiden. Er zĳ n weer 16 programma’s 

in vier blokken verdeeld. In elk blok ziet 

de opbouw er als volgt uit:

1. Brainstormen. De eerste bĳ eenkomst

 nemen we tien minuten de tĳ d om te

 brainstormen: wat zouden we kunnen 

 doen? 

2. Kiezen. Tĳ dens de tweede samenkomst

 kiezen we een activiteit uit. 

3. Plannen. De derde keer maken we 

 afspraken over het hoe en wanneer. 

4. Doen. De vierde keer vindt het Do 

 Event plaats.

Durf je het aan?
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Spelregels voor het groepsgesprek

Hier volgen enkele aanwĳ zingen voor 

een goed gesprek in de groeigroep. 

Kunnen we instemmen met deze 

gespreksregels?

1. Persoonlĳ k en veilig
We komen bĳ een in een persoonlĳ ke 

sfeer, als een soort gezin, waarin we 

elkaar aanvaarden en vertrouwen. 

De persoonlĳ ke dingen die we elkaar 

toevertrouwen blĳ ven binnen de 

groep. Help mee en zorg ervoor dat 

wat vertrouwelĳ k wordt geuit, niet 

naar buiten komt.

2. Open vragen
We komen bĳ een om te groeien in 

geloof, onderlinge gemeenschap

en getuigenis. Het gaat er dus niet 

om elkaar vliegen af te vangen of 

gelĳ k te krĳ gen (ook al heb je het 

misschien!), maar elkaar aandacht en 

liefde te geven. En vooral ruimte om 

te kunnen groeien. Daartoe kunnen 

de volgende vragen helpen:

• Kun je daarover nog wat meer 

 vertellen?

• Wil je dat nog wat verduidelĳ ken?

• Heb je daarover altĳ d zo gedacht?

• Hoe voel jĳ  je daarbĳ ?

Dit zĳ n open vragen, hiermee wil de 

vrager een duidelĳ ker inzicht krĳ gen 

in wat gezegd is. Daartegenover 

staan suggestieve vragen. Dat zĳ n 

vragen waar een bewering of een 

aanval in zit en waar de vrager niet 

echt benieuwd is naar het antwoord. 

Bĳ voorbeeld: ‘Als jĳ  er zo over denkt, 

ben je dan wel een christen?’

3. Storing
Als er iets gezegd wordt of gebeurt 

dat je stoort, krop dat dan niet op. 

Maak duidelĳ k wat je stoort, desnoods 

door hardop te zeggen: ‘Storing.’ 

Dan zal er tĳ d worden genomen om 

de storing rustig uit te praten.

4. Gespreksleider
Beschouw de gespreksleider niet als 

de geloofsdeskundige of bĳ belkenner. 

In de groeigroep maken we een 

gezamenlĳ ke zoektocht naar de weg 

van God met ons. We kunnen daarbĳ  

veel van elkaar leren en hebben 

elkaar nodig. De gespreksleider heeft 

de taak dit proces te begeleiden. 

5. Zeg ‘ik’
Druk je bĳ  voorkeur uit in wat je zelf 

voelt, ervaart en beleeft. Geef niet de 

ander de schuld van wat jĳ  voelt. 

Dus niet: ‘Jĳ  maakt altĳ d van die 

kritische opmerkingen’, maar: ‘Ik word 

verdrietig als je dat zegt’. Spreek liever 

niet in algemeenheden, maar persoonlĳ k. 

Dus liever niet: ‘De Bĳ bel zegt...’, maar: 

‘Die tekst spreekt me aan omdat...’ 

Je zult zien dat gesprekken zich dan 

verdiepen.

6. In gesprek met God
Uiteindelĳ k verlangen we er in de GGG 

naar om God beter te leren kennen. 

Daarom zĳ n we niet alleen in gesprek 

met elkaar, maar we scheppen ook 

ruimte om te luisteren naar de stem van 

God. We lezen met elkaar de Bĳ bel en 

helpen elkaar: wat heb jĳ  gehoord, en 

ik? En wat doen we daarmee?
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Groei versterken in triades

Gemeente Groei Groepen bieden geweldige 

kansen om te groeien in discipelschap. 

Groeigroepen bestaan gemiddeld uit acht 

of negen personen. Het is duidelĳ k dat je 

daar in niet alles kunt bespreken. Triades 

zĳ n een slagje kleiner waardoor je nog 

persoonlĳ ker en doelgerichter bezig kunt 

zĳ n met groei. Triades zĳ n dus in feite 

groeiversterkers! Misschien zĳ n er in 

jouw groeigroep mensen die met jou een 

triade willen vormen. We dagen je uit 

het eens een jaar te proberen. Maar wat 

zĳ n dat eigenlĳ k, triades? 

Ze zĳ n ontstaan in Amerika, maar je 

komt ze steeds vaker tegen in Nederland. 

In een triade kom je samen met drie 

personen, een jaar lang. Tĳ dens de 

bĳ eenkomst staan twee vragen centraal: 

wat zegt God tegen mĳ ? En: wat ga ik 

daarmee doen? Het antwoord op de 

eerste vraag probeer je te vinden door 

de bestudering van een korte bĳ beltekst 

(zie de triadeteksten aan het slot van elk 

GGG-programma). Daarover praat je met 

je triadevrienden en je bidt met elkaar. 

Vervolgens probeer je een persoonlĳ k 

leerdoel te maken en dit toe te passen in 

de week die volgt. Je triadevrienden 

doen hetzelfde. De volgende bĳ eenkomst 

kom je terug op dit leerdoel en bespreek 

je met elkaar hoe het was en in hoeverre 

het gelukt is. Na een jaar wordt de triade 

ontbonden en kun je met anderen een 

nieuwe triade beginnen. 

Het Evangelisch Werkverband is bezig om 

de triade als discipelschapsconcept sterker 

uit te werken. Later in dit seizoen wordt 

de Gemeente Groei Groep uitgebreider 

geïnformeerd. Houd natuurlĳ k ook de 

website en onze publicaties in de gaten.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer 

weten, kĳ k dan op www.ewv.nl. Greg 

Ogden schreef een goed boek over 

triades: Van harte leerling van Jezus, 

Uitgeverĳ  Navigator Boeken.

0. Kennismakingsbĳ eenkomst

Ontmoeting

We staan op de rand van een nieuw seizoen, ook voor de Gemeente Groei 

Groepen. Sommigen van ons kennen elkaar al, anderen zĳ n nieuw. Laten we 

beginnen met een kennismakingsspel.

Kennismakingsspel
We beginnen met kennismaking.

We leggen allemaal onze sleutelbos op tafel en vertellen aan de hand van 

onze sleutels iets over onszelf. 

Lied & gebed

In de Gemeente Groei Groepen willen we het komende jaar nadenken over 

het thema ‘Over de grens met Paulus’. ELB 382 of 388 laat iets zien van 

het verlangen van Paulus om de hele wereld in aanraking te brengen met 

de liefde van Christus. We kunnen het lied zingen of de tekst voorlezen.

Introductie van de Gemeente Groei Groepen
De Gemeente Groeigroep wil een gezamenlĳ k avontuur zĳ n en daarbĳ  is de Bĳ bel 

een soort reisgids. We gaan dit jaar nadenken in het spoor van Paulus. We maken 

kennis met hem als hĳ  nog niets moet hebben van Jezus en onderweg naar Damascus 

overrompeld wordt door een verblindend licht. Door de kracht van de Heilige Geest 

overschrĳ dt hĳ  grenzen van werelddelen. We volgen hem op zĳ n zendingsreizen en 

spiegelen ons aan hem. Kunnen we iets van hem leren? 
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Kĳ k eens naar de voorkant van dit boekje. Als jĳ  de naam ‘Paulus’ hoort, wat voor 

beeld krĳ g je dan? En wat denk je bĳ : ‘Leven in het Koninkrĳ k’?

We begonnen met sleutels. Sleutels kunnen deuren openen. Welke ‘deuren’ hoop jĳ  

dat er in de GGG zullen opengaan? Waar zie je tegenop?

Voor in het boekje wordt iets geschreven over de visie van de Gemeente Groei 

Groepen. We willen groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis.

Wat spreekt jou het meeste aan in de visie? 

De kwaliteit van onze bĳ eenkomsten hangt af van onze gezamenlĳ ke inzet. 

Kĳ k eens naar de spelregels die je voor in dit boekje omschreven vindt. 

Zĳ n er vragen of opmerkingen die je wilt delen over deze spelregels? 

Afronding

Programma’s 1-4

Van vervolger tot volgeling

Bĳ belgedeelte: Handelingen 7-11

In de eerste vier bĳ eenkomsten maken we kennis met Paulus. 
1. De eerste kennismaking met Paulus is niet aangenaam. Als radicale Farizeeër 

verzet Paulus zich heftig tegen de nog jonge beweging van Jezus en doet zelfs 

mee met een lynchpartĳ . Later zal Paulus zich diep schamen voor deze zwarte 

bladzĳ de in zĳ n leven. Hoe gaan wĳ  om met donkere of zwarte bladzĳ den in 

ons leven?

2. Maar dan grĳ pt Jezus zelf in. Paulus ziet ‘het licht’ en wordt een volgeling 

 van Jezus. Wat is dat eigenlĳ k: bekering?

3. Nadat Paulus zich een aantal jaren heeft teruggetrokken gebeurt er iets 

bĳ zonders in Antiochië. De deur van het evangelie gaat open naar de volken, 

de niet-Joden, en aan Paulus wordt gevraagd in actie te komen.

4. De vierde bĳ eenkomst is anders dan anders. We komen zelf in actie door 

 middel van een Do Event. Meer daarover vind je in de inleiding.


