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Starters

• We beginnen met een rondje: hoe is het gegaan met het lezen van de

Bijbel in de afgelopen twee weken? Welk(e) bijbelgedeelte(n)heb je

gelezen? Hoe vond je het om dit te doen? Heb je vragen?

• Tweede rondje: Is er iets in jouw gewone dagelijkse bezig zijn, waar je

jezelf steeds weer toe moet zetten? Anders gezegd: waar moet jij

discipline voor hebben om datgene te blijven volhouden? 

Wat is het effect als je het niet doet? En wat is het effect als je het wél

doet?

Bekijk het filmpje ‘Een gebed dat levens veranderde’.

Intro

Tijd met God wordt ook wel 'stille tijd' genoemd.

Waarom zou je tijd met God vrijmaken?

• voor het opbouwen en onderhouden van je persoonlijke relatie met

God;
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• het is nodig voor je geestelijke gezondheid; het helpt je om je eigen

identiteit te ontwikkelen en te ontdekken hoe waardevol je voor God

bent;

• tip: zoek naar een moment of manier die bij je past; er is geen one-size-

fits-all, ieder mens is verschillend en geeft op zijn eigen manier invulling

aan stille tijd houden.

Daarover gaat het deze keer.

Gesprek

1. Naar aanleiding van het intro:

• Wat is, denk jij, stille tijd / tijd met God’?

Hoeveel tijd besteed jij daar per week aan?

• Wat vind je van de twee redenen die genoemd worden

(persoonlijke relatie, geestelijke gezondheid)?

   

2. In de preek van 3 november is o.a. aan de hand van 3 plaatjes gezegd

waarom bidden makkelijk en moeilijk tegelijk is.

• Wat vind jij?

   

3. Neem een moment om na te denken over de laatste twee keer dat je

gebeden hebt. 

Hoeveel ruimte was er voor: 

- aanbidding van God en dank voor wat Hij je gegeven heeft 

- kritisch naar jezelf kijken en erkennen hoe je de fout in gegaan bent

- persoonlijke vragen en gebeden

- toewijding aan God: “Heer, wilt U mij helpen te doen wat U graag

wilt dat ik doe?”

- gebed voor andere mensen (wát heb je voor hen gerbeden?)?

4. Geloven is groeien, ook in de manier waarop je bidt.

• Hoe zit dat, denk jij?

Geloven is: een relatie hebben met God. Bidden zou je dan kunnen

noemen: quality time met je Vader.

• Bespreek met elkaar hoe je als kleuter omging met je vader /

moeder, en hoe hij/zij met jou omging. Pas dat daarna toe op jouw

relatie met God.

• Doe hetzelfde met: jij als schoolkind, jij als tiener, jij als (later)

volwassene.

We kijken naar het filmpje ‘Tijd met God’.

5. Geloven, en dus ook: bidden, is: discipline opbrengen om tijd met God

te nemen.

• Durf jij een ‘next step’ te zetten en vanaf nu tot aan het einde van

dit gemeenteproject elke week op (minstens) één dag bewust tijd

met God te nemen (15 à 30 minuten).

• In hoeverre kan wat de meiden in het filmpje zeggen, jou daarbij

helpen?



Print-instructie
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