
 

 

 

 

Gesprekspapier bij de dienst van 5 december 2021 

 

Gespreksvragen 

- Wat heeft je aangesproken in de preek? 

 

- In 1 Joh. 4: 10 staat “Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, 

maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te 

brengen voor onze zonden.” Probeer eens in eigen woorden aan te geven wat hier 

staat. Welke betekenis heeft dit voor jou? 

 

- In het daarop volgende vers staat “Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft 

liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” Hoe ziet dat er uit in jouw leven? En, 

waar schuurt dat? 

 

- Wat heb jij nodig om eerlijk met je broers en zussen in de gemeente te kunnen delen 

hoe het met je gaat en waar je mee worstelt? 

 

- Hoe draag jij er aan bij dat het voor een ander gemakkelijk is om eerlijk te delen hoe 

het met hem/haar gaat en waar diegene mee worstelt? 

 

- ‘Eerlijk zullen we alles delen’ als wijze van aanbidding. Wat vindt je daarvan? 

 

 

Om over na te denken 

‘Van je naaste houden als jezelf’ betekent onder andere dat je vanuit liefde zo goed voor de 

ander zorgt als dat je uit liefde voor jezelf zorgt. De dominee benoemde hierbij in de preek 

dat we gemakkelijker hulp aanbieden dan zelf kunnen ontvangen. Waar kan jij de 

aankomende tijd wel hulp bij gebruiken? Een klus in je tuin? Een moeilijke situatie waar je 

graag eens over zal sparren? Bid om vrijmoedigheid en vraag om hulp bij een ander. 

 

 

 

 

 

In de periode van januari en juni volgen er nog twee themadiensten onder het thema 

‘Rechtdoen’. Heb je een uitwerking van dit thema waar je graag een preek over wilt horen, deel 

dit dan met Moniek via molmoniek@gmail.com of 06-39681086. In overleg met een predikant 

kunnen we hier dan een dienst aan wijden en kan hij dit uitwerken in een preek. 
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