Doel 3: Discipelschap

Gespreksavond 6 april 2005

Sterker dan de verleiding II
de discipel die leert overwinnen
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is
getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht
wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen,
zodat gij ertegen bestand zijt.
1 Corinthiërs 10:13
Dit is de tweede les over verleiding. De vorige les ging vooral over hoe
verleiding werkt, deze keer ligt de nadruk op overwinning. Uit de acht
punten uit de preek van afgelopen zondag zijn er drie gekozen die
betrekking hebben op hoe we elkaar kunnen helpen.

GROEIEN

45 minuten

Bijbelvers om te onthouden
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het
gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Jacobus 5:16, NBV
GESPREKSVRAGEN
1.

Lees Galaten 6:1,2. Wat is onze opdracht voor elkaar op het
gebied van zonden en verleidingen? Wat vind je van de suggestie uit
de preek van zondag: Kies voor openheid met een goede
vriend/vriendin met geestelijke wijsheid en maak jezelf ‘accountable’?

2.

Lees Jacobus 5:13-16. Er is gezegd: ‘Mensen beleven het vaak
als enorm bevrijdend als ze het alleen al eerlijk beginnen te zeggen,
waar ze vaak zo verkrampt en vol schaamte mee zitten’. En ook:
‘Elkaar je zonden belijden is één van de krachtigste principes in
bevrijding’. Ben je het daar mee eens? Wat zou openlijk belijden
uitwerken?

3.

Efeze 4:27 zegt: ‘… en geeft de duivel geen voet’. De meeste
mensen hebben een bepaalde plek waarop ze steeds aangevallen
worden, een oogje waar de duivel zijn haakje door kan slaan. Ken je
jouw zwakke plek? Zou het jou helpen als een goede vriend of
vriendin daarvan wist en in de strijd naast jou kon staan?

4.

Lees de tekst bovenaan dit blaadje. Geloof je dat? Heb je
vanavond mogelijke uitkomsten gezien?

5.

Wat ga je praktisch doen met deze les?

DIENEN / DOORGEVEN

15 minuten

1.

Zijn er mensen in of buiten de kring die bemoediging of hulp nodig
hebben? In de vorm van een kaartje, een bezoek, of praktische hulp?

2.

Zijn er de laatste weken nog contacten geweest met niet-christenvrienden, collega’s, kennissen? Vertel elkaar daar over, dank voor de
gelegenheden die God gaf en bid dat deze mensen zich door God
zullen laten vinden.

