Vragen voor de bespreking
Voorstel voor de opzet van een avond
Je kunt het thema voor jezelf bestuderen maar ook in een (wijk)groep bespreken. Het kan helpen de
avond dan volgens een bepaald stramien in te delen. Het geeft een duidelijke structuur aan de avond
en helpt je op gang te komen in de bespreking.
De vragen zijn niet bedoeld om schools te beantwoorden, maar vooral om jullie ideeën en richting
voor een gesprek te geven (of voor zelfstudie).
Een gespreksbijeenkomst kan er als volgt uitzien:
1. IJsbreker
2. De Bijbel open
3. Gesprek over de betekenis voor je leven
4. Voornemens voor de praktijk
5. Gezamenlijk gebed
6. Feedback voor de dominee
1. IJsbreker
Vertel de anderen eens over jouw ervaringen met tuinieren. Heb je zelf ooit weleens vruchten
gekweekt? Wat is je grootste succes? Wat je grootste mislukking? Welke ervaring wil je doorgeven?
2. De Bijbel open, lees Gal 5, 13-26
a. Wat is volgens jou het verschil tussen ‘eigen wil’ (werken) en vruchten?
b. Begrijp je vs. 18 dat de wet heeft afgedaan. Lees hierbij Mat. 5, 17v -‐ “Wanneer een boom goed is,
dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht.”
(Mat. 12:33 NBV) Hoe kun je een goede boom worden?
3. Betekenis voor je leven
a. Denk je dat het mogelijk is een mooier mens te worden?
b. Ga voor je zelf na wat het meest onrijp is (zie hiernaast). Wat
kun je daaraan doen? Wat moet God doen en wat kun je zelf
doen?
c. Lees: 1 Kor. 3, 7‐8 en Joh. 15, 5 4.
4. Voornemens
Leer de negen eigenschappen van de vrucht uit het hoofd.
Met welke eigenschap ga je aan het werk? Hoe?
5. Gezamenlijk gebed
6. Feedback
Graag hoor ik iets van jullie terug, bij voorbaat dank.

