Groeien in Gebed
Makkelijk is het niet…

De kleine kring

Onderzoek wijst uit dat iedereen weleens bidt, maar
niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Daarom is
ervoor gekozen ‘Groeien in Gebed’ als jaarthema te
nemen voor seizoen 2020-2021

Het zou mooi zijn als de kringen in de gemeente ook
met het thema aan de slag gaan. Dat kan door het
lezen van het boek ‘Hoe moet je bidden’ van Pete
Greig. En daarnaast door in de kring de gespreksvragen te gebruiken die bij het boek aansluiten en online te vinden zijn op www.prayercourse.nl als ook
de video’s die het onderwerp inleiden.

Bidden is communiceren met God.
Een relatie kan niet zonder communicatie. Of je iemand nu lang kent of kort, zonder communicatie
komt de relatie in het slop. De manier om je relatie
met God te laten groeien is door middel van gebed.
Als we groeien in gebed dan leren we God beter
kennen en ervaren we zijn aanwezigheid meer. Dat
is niet alleen voor ‘heilige mensen’, nee gebed is
voor iedereen. In de drie jaar dat de discipelen met
Jezus optrokken hadden ze maar één vraag: ‘Heer,
leer ons bidden.’ Dus we zijn in goed gezelschap als
we ervaren dat we wat betreft bidden nog het één
en ander kunnen leren.

Acht diensten
In acht diensten zullen verschillende aspecten van
het bidden aan bod komen. Zo willen we stil staan
bij contemplatief gebed, waarin weinig woorden
worden gebruikt, maar je je focust op het ‘zijn’ in
Gods aanwezigheid. Maar ook thema’s als gebedsgenezing, voorbede en onbeantwoord gebed komen
aan de orde. Het zijn rijk gevarieerde onderwerpen
die je gebedsleven kunnen inspireren en verrijken.

Preek in de Praktijk
Naast de themadiensten en kringavonden zijn we
van plan ook twee avonden te beleggen waar we als
gemeente het e.e.a. in praktijk willen brengen.
Eén avond willen we invullen door specifiek voor
genezing te bidden voor hen die daar behoefte
aan hebben. Eenvoudig willen we als gemeente
God vragen Zijn genezing te geven.
Eén avond willen we invullen door het contemplatieve gebed te praktiseren. Wat ervaar je als je
stil wordt. Hoe kun je bidden met maar één zin
of zelfs één woord?
Juist is deze tijd is onderling contact belangrijk. Meld
je aan voor een kring! Neem dan contact op met:

Belangrijke data!
20 september:

Leer ons bidden | Hst 1-3

11 oktober:

Aanbidding | Hst 4

1 november:

Vragen & voorbede | Hst 5 en 6

6 december:

Gebedsgenezing

9 december (wo): Preek in de Praktijk
19:30 - 21:30 KC
10 januari:

Onbeantwoord gebed | Hst 7

31 januari:

Contemplatief gebed | Hst 8

28 februari:

Luisteren | Hst 9

3 maart (wo):

Preek in de Praktijk |
19:30 – 21:30 KC

28 maart:

Geestelijke strijd | Hst 11

Bea Schuur: 06 126 321 92.
Email: bea.schuur@hetnet.nl
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