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Doel van dit gesprekspapier
Nadenken over de vraag: Waarom leef ik eigenlijk hier op aarde?

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Het verdient aanbeveling om dit boek erbij te houden. In dit geval gaat het om
dag 1 en 2. Via www.doelgericht leven.nl is een schat aan materiaal verkrijgbaar. Het zou kunnen zijn dat dit
beter aansluit bij wat uw/jouw groep nodig heeft. In elk geval is het goed om erover na te denken om als
gehele gemeente een 40-dagen-periode met dit materiaal te werken. Er zit gesprekstof genoeg in om de
onderwerpen nog eens te herhalen, vooral als de groepssamenstelling net weer iets anders is.

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Bespreek de uitspraak van Bertrand Russell (atheïst) “Het is zinloos om je af te vragen wat de zin
van het leven is, tenzij je ervan uitgaat dat er een God bestaat.”
 Probeer eens te formuleren wat voor jou de zin van het leven is.

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Kolossenzen 1: 16
1. Alles is “tot Hem” geschapen. Je kunt zeggen: Hij is de Bron en het Doel van alle dingen.
Wat zou dit (moeten) betekenen voor ons leven?
Hoe kunnen we onszelf en elkaar er aan herinneren dat het in het leven er uiteindelijk om gaat dat wij
voor God leven en niet voor onszelf?
 Lezen: Prediker 1: 1-15
2. Wat valt je in dit gedeelte op?
3.

Je zou als gevolgen van het niet kennen van je doel kunnen noemen:
a. Het zal het leven vermoeiend maken
b. Het zal het leven onbevredigend maken
c. Het zal het leven onbeheersbaar maken
In welke van deze drie herken je jezelf het meest? Waarom?

 Lezen: Prediker 12: 13-14 en Spreuken 1: 7
4. “Vrezen” betekent “toegewijde eerbied hebben voor”. Het gaat meer om liefdevolle bewondering dan
om angst!
Welke betekenis heeft dit bijbelwoord voor jou?
5.

Als voorbereiding op de volgende vraag een stelling van Albert Einstein:
“God doet niet aan dobbelen.”
Bespreek deze stelling met elkaar!

 In Jesaja 44: 2 in de bewerking van Het Boek staat “De Here, Die u heeft gemaakt en Die u van
eeuwigheid kent, zal helpen.”
6. Denk er eens over na wat het voor jou betekent: “Ik besta niet toevallig”.

7.

Om over na te denken: “Er bestaan onwettige ouders, maar geen onwettige kinderen”.
Je bent dus uniek geschapen, jouw bestaan is door God gewild. Welke aspecten van je achtergrond, je
uiterlijk en je persoonlijkheid vind je moeilijk om te accepteren? Let op: het is belangrijk om hierover
na te denken, je hoeft elkaar niet meer te vertellen dan je wilt delen!

8.

De Bijbel stelt dat God liefde is (b.v. 1 Johannes 4:8). De reden van ons bestaan is dat de Here Zijn
liefde tot uitdrukking wil brengen in ons leven. Het doel van ons bestaan is die liefde te beantwoorden.
Zo kom je ook bij het grote gebod en de grote opdracht uit (Mattheüs 22: 37 en Mattheüs 28: 19).
a. Heb je zelf bewust je leven aan God toegewijd? Hoe is dat in jouw leven gegaan?
b. Op welke manier zou jij wat kunnen betekenen om anderen in aanraking met God te brengen?
Zou je iemand weten die geïnteresseerd is in de dingen waar wij als groeigroep mee
bezig zijn?
Bidt voor hen en nodig ze uit voor de volgende keer!

9.

In b.v. Jesaja 44: 2 en Mattheüs 28: 20 belooft de Here ons ook Zijn hulp.
Wat betekenen dit soort belofte-woorden voor je?
Wat doe je ermee in de praktijk van het leven?

Dag 1 en 2 uit Doelgericht leven
10. Zijn er nog dingen uit deze dagen van het boek die je met de groep wilt delen?

Verdere studie
 Lezen: Romeinen 12: 1-2
11. Hoe kunnen wij in onze situatie de Here dienen? Noem eens concrete punten.
 Lezen: 1 Petrus 2: 1-10
12. Wat leer je uit dit gedeelte?
 Lezen: Psalm 139
13. Wat bemoedigt je in deze Psalm?
14. Wat vind je moeilijk in deze Psalm?
 Lezen: Jeremia 17: 7-9
15. Wat vind je van het beeld van de boom bij het water?
Herken je er iets van bij anderen of in je eigen leven? Zo ja, wat dan?
Hoe zou dit woord van de Here je kunnen helpen om de goede koers vast te houden?

Dankgebed en voorbede
Zingen
Gezang 78
1. Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
‘k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

september 2004 – L.C. Buijs

