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Doel van dit gesprekspapier
Vanuit de Bijbel nadenken over omgaan met onenigheid.

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. De met gewone cijfers genummerde studies behandelen achtereenvolgende
dagen. De met hoofdletters genummerde studies (zoals dit papier) gaan dieper op een onderwerp in en zijn in
principe bedoeld als “extra” voor groepen die wat vaker bij elkaar komen. In dit geval kun je ervoor kiezen
om uit te gaan van “Dag 20”. Maar deze “extra” studies zijn ook zonder het boek van Warren te behandelen!

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 In welke situaties krijg jij snel ruzie?
 Hoe zou dat komen?
 Hoe ga jij daarmee om?

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Lukas 22: 24
1. Waarover krijgen de leerlingen van Jezus onenigheid?
2. Iets dergelijks komen we tegen in de gemeente van Korinthe. Lees 1 Korinthiërs 1: 10-17 en 3: 1-9,
13-17, 21-23. Hoe oordeelt Paulus daarover? Zie ook Galaten 5: 19-21.
3. Herken je iets hiervan ook in onze gemeente? En bij jezelf? Is er wat aan te doen?
 Lezen: Handelingen 6: 1
4. Wat is hier de oorzaak van de onenigheid?
5. Hoe gaan de apostelen hiermee om (zie Handelingen 6: 2-6)?
 Lezen: Handelingen 6: 8-15
6. Welke onenigheid kom je in dit gedeelte tegen?
7. Hoe gaat Stefanus hiermee om (zie Handelingen 7: 1-50 (hoofdlijn, niet details) maar vooral
Handelingen 7: 51-58a)?
8. Wat vind je van de manier waarop Stefanus omgaat met het conflict?

9.
10.
11.
12.

Lezen: Handelingen 15: 35-41
Wat voor onenigheid tref je in dit gedeelte aan?
Probeer eens motieven en achtergronden van dit conflict te benoemen!
Welke invloed zouden de karakters van de hoofdpersonen hierbij hebben?
Wat is het uiteindelijke resultaat van deze ruzie?

 Lezen: 1 Korinthiërs 4: 6-16; vergelijk Johannes 13: 35
13. Bespreek de stelling: “Je hoeft je niet als voetveeg te laten behandelen”.
 Lezen: 1 Korinthiërs 5: 9-13
14. Hoe rijm je dit met het gebod tot liefhebben en hoe kun je in de praktijk met dit gedeelte uit de voeten?
 Lezen: 1 Korinthiërs 6: 1-11
15. Bespreek de stelling: “Het is onjuist een rechter in te schakelen in een conflict met een medechristen”.
16. Wat heeft dit gedeelte ons verder nog te zeggen?

 Lezen: Romeinen 12: 18
17. Wat valt op in dit vers en wat leer je hier van?
 Lezen: Mattheüs 5: 23-24
18. Welke prioriteit heeft het zoeken van verzoening volgens de Here Jezus?
19. Hoe pas jij dit toe in jouw leven?

Verdieping
20. Lees dag 20 uit Doelgericht Leven. Bespreek met elkaar wat je aanspreekt in dit “plan van aanpak” om
verbroken gemeenschap te herstellen. Als je de positieve elementen met elkaar op een rijtje hebt gezet is
het goed om een tweede rijtje te maken van dingen waar je bedenkingen en opmerkingen bij hebt of
waar je het helemaal niet mee eens bent. Probeer je gedachten zorgvuldig te motiveren en voorkom
onenigheid!
Voor wie dit boek niet heeft de zeven stappen:
a. praat eerst met God over het probleem (daarin kun je ook al je emoties kwijt!)
b. neem altijd zelf het initiatief en stap op de ander af, ongeacht bij wie volgens jou de fout ligt
c. leef je in in de gevoelens van de ander
d. erken je eigen aandeel in het conflict
e. pak het probleem aan, niet de persoon
f. werk zoveel mogelijk samen, richt je op het belang van de gemeenschap
g. leg de nadruk op verzoening, niet op een oplossing; ook wanneer je niet in staat bent om je
onderlinge verschillen op te lossen is het vaak wel mogelijk de relatie te herstellen!
 Lezen: Genesis 11: 6
21. Wat zegt de Here God over de kracht van eenheid onder mensen? Wat zou ons dat te zeggen hebben als
we denken aan de gemeente?

“Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden”
Mattheüs 5: 9

Dankgebed en voorbede
Zingen
Gezang 481
1.

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

2.

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

3.

Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

4.

Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.
januari 2005 – L.C. Buijs

