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Inleiding
In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het
persoonlijk leven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag: Wat het
betekent voor ons persoonlijk leven dat we ons spiegelen in de bron?
Het doel van dit gesprekspapier is om met elkaar te kijken wat voor consequenties het heeft voor ons
leven als we ons spiegelen in de bron. We gebruiken daarbij de Bijbelgedeelten uit: Romeinen 8:28-39
en 1 Johannes 5:1-12 Daarin komt naar voren dat christenen overwinnaars zijn. (vertaling NBG51, in
de NBV-vertaling staat: “Maar wij zegevieren”) Wij, Overwinnaars!? Waarop dan wel? Nu 1Johannes
5 zegt; “de overwinning op de wereld” En als de Bijbel dat zegt, dan zal het wel waar zijn. Maar, zijn
wij dat ook? Daarom hebben we als onderwerp voor dit gesprekspapier gekozen voor “Meer dan
overwinnaars?”. Met daarbij een vraagteken. Want, hoe zien wij dat? Ervaren we dat ook zo? En
waarom kunnen we dat zeggen? En wat heeft die Bron daarmee te maken? Vragen die we gaan
behandelen en waar we over na gaan denken.

Ontmoeting met elkaar


De Bijbel zegt dat wij meer dan overwinnaars zijn (Rom. 8:37 NBG51). Wat heb je in jouw
leven overwonnen? En heeft het feit dat je geloofd daar ook iets mee te maken?

Gebed:

Heer Jezus, leer mij méér U te kennen.... Amen.

Achtergrond/Denkkader
In ons dagelijks leven kunnen er allerlei omstandigheden zijn die er voor zorgen dat we het woord uit
Romeinen 8, vers 37 wat vreemd vinden overkomen. Want als we de realiteit van ons leven onder de
loep nemen dan vloekt dat “overwinnaar zijn” vaak met wat we zien in ons eigen leven. Ook het
handelen van God in de wereld, maar ook in ons eigen leven, vinden we vaak ondoorzichtig en
onbegrijpelijk. Daarom zien we vaak dat mensen de ‘waarom’-vragen stellen. We doen dat omdat we
vaak nog vanuit onszelf en onze omstandigheden redeneren. Op wat we zien dus! Maar, wij moeten
niet leven uit wat we zien! Maar leven uit en door Geloof, Hoop en Liefde. Dat kunnen wij niet
bewerken! Maar dat is wat de Geest in een mens bewerkt. God brengt dat tot stand. Het kunnen
beleven dat we “méér dan overwinnaars” zijn heeft alles te maken met hoe we staan in het geloof.
Geloven we dat Jezus ALLES heeft volbracht? Leven we in de HOOP zoals Rom. 8:24-25 dat
bedoelt? En als 1 Joh. 5:1 zegt; “Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder
die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn”. Geloven we dan dat dat ook waar is?
Als we dat geloven, dan moeten we ook geloven wat 1 Joh. 5:4 zegt: “want ieder die uit God geboren
is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof”. Dus hoe
zien wij onszelf? Meer dan overwinnaar? Een geliefd kind van God? Wat daarbij belangrijk is dat we
ons oog gericht houden op Jezus. Hij moet de 1e en de centrale plaats in ons leven krijgen. Hij moet de
eer ontvangen. Want, Hij heeft in onze plaats ALLES volbracht. In HEM zijn we overwinnaar, in
HEM zijn we een geliefd kind, wedergeboren christen door ons geloof. En als we dat zijn, dan moet
dat ook zichtbaar worden in ons leven. Jezus zegt in Joh. 13:34-35 “Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”. En 1 Joh. 4:8 zegt: “Wie niet liefheeft kent
God niet, want God is liefde”.

Bezinning vanuit de bijbel


Lezen: Romeinen 8:28-30
maand 2008 commissie jaarthema

-1-

1. In vers 28 staat: “En wij weten dat ……. , alles bijdraagt aan het goede”. Hoe moeten we dat
verstaan en is dat voor iedereen?
2. Zou dat ook gelden voor de zonde die je doet?
3. In vers 29 staat dat wij uitgekozen zijn om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Wat betekent
dat voor je?
4. Op welke manier wordt dat volgens vers 30 bereikt?

Lezen: Romeinen 8:31-39
5. Laat is op je inwerken wat in vers 31-34 staat. Wat doet God allemaal voor zijn uitverkorenen?
6. Waar moet je aan denken als er in vers 32 staat; “Zal hij, …, ons met hem niet alles schenken?
Denk in dit verband ook in wat er staat in de brief van Paulus aan de Efeziërs. 4:13.
7. Wat doet Jezus voor ons en bij wie?
8. Waardoor kunnen wij zeggen: Ik ben overwinnaar (NBG51) of wij zegevieren (NBV)?

Toepassing/verdieping

9.
10.
11.
12.

Lezen: 1 Joh. 5:1-5
Als wij geloven dat Jezus de Christus is, waar komt dit dan vandaan volgens vers 1?
Als we uit God geboren zijn wat werkt dat dan bij ons uit volgens 1 Joh. 5:1-5?
Wie overwint de wereld? En wat houdt dat volgens u dan in?
wat Paulus in Romeinen 8:37 schrijft; dat wij meer dan overwinnaars zijn (NBG51) of volgens
de NBV: dat wij zegenvieren. Waar komt dat in ons persoonlijk leven tot uiting?
13. Wat hoort het kenmerk van een christen te zijn? (zie ook: Johannes 14:21, 23).
14. Probeert u de volgende uitspraak is met eigen woorden te motiveren: ‘Ik zie mij als een geliefd
kind van God’.

Lied

Bron: Opwekking nr. 479
Refrein:
Wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.
(2) Al worden wij vervolgd,
al worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars
door Jezus onze Heer.
Noch dood, noch leven,
heden of toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.
(Refrein)

(1) Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven
en Hij is opgestaan
Ja, Hij troont nu in de hemel,
Aan de rechterhand van God.
(Refrein)

Wij zijn meer dan overwinnaars!

Reactie
De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen !
Bv wat er bij praktijvragen uitkomt of vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier. Is de
vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de
commissie Jaarthema: jaarthema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.
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