
Hoop doet leven Kringavond 22 maart 2006

God is aan het werk van het begin tot het einde!

“Gods ultieme doel voor jouw leven op aarde is niet je comfort,
maar de ontwikkeling van je karakter. Hij wil dat je geestelijk groeit

en op Jezus gaat lijken.”

Rick Warren, doelgericht leven

CONNECT 15 minuten

Leg een (of meerdere) legpuzzels op tafel en probeer deze zonder 
voorbeeld te maken. Gebruik uiteraard niet een te grote puzzel. 

Maak een rondje aan de hand van de volgende vragen:

• Hoe vond je het gaan om samen de puzzel te maken? Vond je het 
lastig omdat je niet wist wat het eindresultaat moest worden? Vond je 
het lastig omdat iedereen de puzzel aan het maken was en je moest 
samenwerken?

We komen op deze inleiding verder in de studie terug.

GROEIEN 35 minuten

Bijbelvers om te onthouden

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen
die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn”.

Romeinen 8:28

GESPREKSVRAGEN

Lees Romeinen 8:18-30

1. Wat is in vers 28 het ‘goede’ wat Hij aan het bewerken is door ons 
leven heen? Komt dit overeen met ons begrip van het ‘goede’?

2. Wat is de voorwaarde om te genieten van dat ‘goede’ wat God aan 
het bewerken is? Hoe sta je daar momenteel in?

3. Sta je toe dat God in alle (mooie en moeilijke) omstandigheden van 
ons leven aan het werk is om er iets ‘goeds’ van te maken? 

God begint met samenbrengen/ samenstellen op een wonderlijke wijze 
met als perspectief/ einddoel dat er iets goeds uit voort zal komen! Denk 
nog even aan de puzzel van het begin. 



4. Lees vers 29 met elkaar. Hoe stel je Gods einddoel met ons leven 
voor en hoe kan je dit helpen om in het dagelijks leven te staan?


