DOEL gericht LEVEN
Toelichting voor de gespreksleiders
Schriftgedeelte: Filippenzen 3: 7-14

Startavond groeigroepen
Seizoen 2004/2005 nr. 1

Inleiding
Dit papier heeft een bijzonder karakter: het hoort bij de startavond voor de groeigroepen die we op 7
september in Groningen gehouden hebben. Als je wilt kun je het gebruiken, maar de eigenlijke serie begint
bij gesprekspapier nr. 2.

Bezinning op het Bijbelgedeelte
1. Wat er uitspringt is de doelgerichtheid van Paulus.
2. Waar alles voor hem om draait is het kennen van Christus en het uit diens kracht leven voor Hém.
3. Daar hoort voor Paulus ook bij dat hij zijn “geestelijke status” als vroom mens inlevert. Paulus weet dat
hij alleen maar recht voor God kan staan door het werk van de Here Jezus Christus, die aan het kruis ook
voor Hem gestorven is. Bij de studie “doelgericht leven” is dat het uitgangspunt. We hebben Hem nodig
in alles.
Als we een persoonlijke afweging maken wat er voor ons nodig is om doelgericht te (gaan) leven, dan
zal er voor ieder weer wat anders ingevuld kunnen worden. Gemeenschappelijk is natuurlijk dat wij het
belang zien van het volgen van Christus. Daar zullen praktische keuzes mee samenhangen voor het leven
van iedere dag….
4. Bij deze vraag gaat het om een stuk bezinning over het praktisch gemeente-zijn, zoals dat in de
groeigroep vorm krijgt.
5. Je kunt hier van alles invullen, maar twee dingen wil ik noemen: Je kunt te vrijblijvend met elkaar
omgaan en/of zelfs niet eens weten waar de ander mee zit. Je kunt ook te intensief samen optrekken,
waarbij de groep zich afsluit van anderen en /of intern te veel controleert. Betrokkenheid, openheid,
eerlijkheid, gastvrijheid en ruimte zijn sleutelwoorden.
6. Deze gebedspunten kunnen aan het eind van de avond gebeden worden, al dan niet met andere punten
van voorbede en dankzegging. Je kunt er voor kiezen dat één persoon dit doet. Het kan ook zo dat je
ieder die wil één of meerdere gebedspunten aanreikt. Belangrijk is dat ieder weet wat er gaat gebeuren en
dat niemand zich verplicht voelt hardop te bidden.
7. Ik denk dat het belangrijk is om wat de Here voor je betekent te laten merken aan anderen. Het
functioneren van de groeigroep kan aanstekelijk werken. Belangrijk is dat je erop gericht bent anderen
mee te willen nemen in dit proces. Een groeigroep staat open voor wie belangstelling heeft…..! Alleen,
je moet er als groep wél mee eens zijn en de nieuwe deelnemers moeten op een bepaalde manier wel in
de groep passen…..

Evaluatie
Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd
en de nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op
deze avonden aanwezig te zijn.
Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:
• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;
• reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het
algemeen;
• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!

