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Gedachte om mee te nemen

God is je Vader; Hij wil wat het beste is voor jou.

Maar Hij is niet alleen je Vader, Hij is en blijft God: almachtig en

alwetend. 

Als je dat gelooft, kan dat je leven veranderen.

Dit gespreksmateriaal is met toestemming vertaald en bewerkt

door ds. Johan Trommel

www.gemeenteproject-alphen.nl

Uw wil geschiede

Verbonden met elkaar

• Maak een rondje: wat was het hoogtepunt in jouw leven de afgelopen

twee weken? Was er ook een dieptepunt?

Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church

• Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen

hebt.

Introductie

“Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de

aarde” (Mattheüs 6:10). Velen van ons hebben dit gebed waarschijnlijk als
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kind al leren bidden, thuis of op school. En je hebt het al honderden keren

(mee-)gebeden in de loop van de jaren. 

Nu besteden we doorgaans veel tijd aan het bouwen van ons eigen ko-

ninkrijkje; dus is het gebed dat Jezus ons leerde niet zo makkelijk als het

lijkt. Immers, als Zijn Koninkrijk z’n intrede doet, zal ons koninkrijk moeten

verdwijnen!

Gesprek

1. Deel met de groep een ervaring van toen je tiener of twintiger was,

waarbij zelf-discipline van je gevraagd werd.

2. Noem enkele terreinen van je leven waarin je doorgegroeid bent in

volwassenheid, zelfs toen je al volwassen was? Bijvoorbeeld: de manier

waarop je andere mensen tegemoet treedt, de wijze waarop je je be-

drijf runt of hoe je geduldiger bent dan 10 jaar geleden.

3. Lees 1 Johannes 2:12-14.

Vergeet je leeftijd even (. 

• In termen van geestelijke volwassenheid , waar plaats je jezelf nu -

als een kind, een jongere, een volwassene (oudere)? 

• Wat maakt dat je jezelf zo inschat?

4. Neem een moment om na te denken over het laatste gebed dat je

gebeden hebt. 

• Hoeveel ruimte was er in dat gebed voor: 

- aanbidding en dank

- schuldbelijdenis en zelf-onderzoek

- persoonlijke vragen en gebeden

- toewijding aan en schuilen bij God

- gebed om Gods plan te mogen (leren) kennen?

God wil graag dat je al deze dingen een plaats geeft in je gebed. 

• Als je zó naar je gebedsleven kijkt, zijn deze ‘aandachtspunten’ bij

jou in balans?

5. Wat maakt het voor jou zo moeilijk om echt oprecht te bidden ‘Uw wil

geschiede’?

6. Reageer eens op deze uitspraak: “Het doel van het gebed is jouw wil

over te geven aan God in plaats van jouw wil op te leggen aan God”. 

7. Lees Kolossenzen 1:9-11. 

Paulus bidt voor deze gemeente dat zij Gods wil mag leren kennen,

omdat dat hun leven zal veranderen. 

• Noem eens één ding dat je ánders zou doen als je zou erkennen dat

Gods plannen voor jouw leven beter zijn dan de jouwe.

8. Is er op dit moment iets in jouw leven waar jij (in je gebed) mee wor-

stelt om te komen tot “niet wat ík wil, maar wat Ú wilt”? 

• Wil je dat delen met de groep of houd je dat liever voor jezelf? 

• Hoe kan de groep / kring jou hierin ondersteunen om te komen tot

overgave aan je hemelse Vader?

Afsluiting

Neem enkele minuten waarin iedereen voor zichzelf zijn / haar worsteling,

bedoeld in vraag 8, opschrijft of onder woorden brengt.

Bedenk tenslotte samen een samenvatting-in-één-zin van deze avond en

sluit af met (kring-)gebed, waarin je o.a. dankt en bidt voor elkaar.

----------



Print-instructie
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