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Doel van dit gesprekspapier
Nadenken over het wonder van de vriendschap met God.
Let op: Rick Warren spreekt over deze vriendschap met God in het kader van de aanbidding. Het
uiteindelijke doel is dat we vol zijn van de Here en Hém van harte eren!

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 11 t/m 14.

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Maak een rondje waarbij ieder een omschrijving geeft van een vriend. Een vriend is voor mij
………………………………………………………………………………………………….
 Wat betekent vriendschap voor jou?
 Bespreek de uitspraak: “God is je vriendje niet!”

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Johannes 15: 9-17
1. Wat valt je op in dit gedeelte?
2.

Op welke manier spreekt Jezus over zijn vriendschap met de discipelen (zie vers 13-15)?

 Lezen: Exodus 33: 11, 17; 2 Kronieken 20: 7; Jesaja 41: 8; Jacobus 2: 23; Handelingen 13: 22; Genesis
3. 6: 8; 5: 22; Job 29: 4. In deze teksten wordt gesproken over de vriendschap van God met mensen als
Mozes en Abraham. Kunnen we dit zo maar op onszelf betrekken? Waarom wel/niet?
4.

In welk opzicht is een vriendschap met God vergelijkbaar met andere vriendschappen? Wat zijn de
verschillen?

 Lezen: Jacobus 4: 8
5. Bespreek met elkaar de uitspraak van Rick Warren op bladzijde 103: “Ik bepaal zelf hoe dicht ik bij God
ben”. Ben je het daar mee eens? Waarom wel/niet?
6.

Welke praktische keuzes zou jij moeten maken om dichter bij God te komen?

 Lezen: Romeinen 5:1-11 (met name vers 10 en 11)
7. a. Op welke wijze heeft God ruimte gemaakt voor vriendschap met Hem?
b. Wat zegt dat over zijn liefde?
c. Wat betekent dat voor jouw relatie met God?
d. Betrek hierbij 2 Korinthiërs 5:17-21. Voor Paulus betekent dit dat hij deze boodschap aan iedereen
wil doorgeven. Kun je dat plaatsen? Herken je dat ook in je eigen leven?
e. Op welke manier kun jij iemand over Jezus vertellen? Wat kunnen we als groeigroep doen?
8.

Op bladzijde 98 schrijft Rick Warren “bitterheid vormt de grootste belemmering van vriendschap met
God”. Hij heeft het dan over wrok vanwege omstandigheden, teleurstellingen, bittere ervaringen etc.
Kun je dat plaatsen? Op welke wijze kunnen we mensen die met zoiets zitten helpen?

 Lezen: Jesaja 8: 17
9. Rick Warren schrijft bij dag 14 indrukwekkende dingen. Hij maakt duidelijk dat wij als gelovigen ook te
maken hebben met perioden waarin God zich als het ware wat terugtrekt. Dan ervaren we niets van zijn
aanwezigheid. Henri Nouwen noemt het “de bediening van afwezigheid”. Dat God Zich verbergt kan
verband houden met zonde, maar het kan ook los daarvan een beproeving zijn van ons geloof. De Here
wil ons leren dat het gaat om geloof, niet om gevoelens, het gaat om zijn doel, niet om ons
welbevinden…..
a. Heb jij zelf wel eens te maken (gehad) met het gevoel van de afwezigheid van God?
b. Hoe vind/vond je dat en hoe ga/ging je ermee om?
c. Welke nieuwe dingen leer je uit “dag 14”?

Dankgebed en voorbede
Zingen
Joh. de Heer 150
1.

Welk een vriend is onze Jezus, - die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, - altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, - dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ’t al niet brengen, - in ’t gebed tot onze Heer.

2.

Leidt de weg soms door verzoeking, - dat ons hart in ’t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, - tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen – dan Hij die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; - Hij alleen is ’t die ons schraagt.

3.

Zijn wij zwak belast beladen, - en terneer gedrukt door zorg, dierb’re Heiland! Onze toevlucht! - Gij zijt onze Hulp en Borg, als soms vrienden ons verlaten, - gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig, - Hij verlaat ons nimmermeer.
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