Luisteren
leidraad voor connectgroepen

1. Inleiding
5 minuten

Sleutelvers
‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’ – Matteüs 6:11
Tijdens deze bijeenkomst gaan we kijken naar praktische manieren om Gods stem
te verstaan.
Begin de bijeenkomst met gebed.

2.
20 minuten

Bijbelgedeelten
1 Samuel 3:1-10
Samenvatting
•
•
•

We zijn gemaakt om met God te wandelen en te praten.
Vertragen & Zachter worden.
Als je naar God luistert, onthoud dan de drie punten: Advies, Bijbel, Gezond verstand.

3. Gespreksvragen
20 minuten

Neem voordat jullie in gesprek gaan voor jezelf een paar minuten de tijd om te
bezinnen op wat je gehoord hebt. Schrijf eventueel een aantal gedachtes op.
V. Wat is voor jou het meest behulpzaam uit de video?
V. Wat is voor jou het meest uitdagend uit de video?
V. Voelt jouw verbinding met Gods stem als ‘wifi’, ‘telefoon’ of ‘post’? Is het voor jou
makkelijk te onderscheiden als God tot je spreekt?

Pete zei dat we God allemaal op een andere manier horen: ‘Het is oké om God te
horen op de manier die past bij hoe Hij jou heeft gemaakt.’
V. Hoor jij Gods stem op een bepaalde manier? Zo ja, hoe dan?
Pete gaf twee manieren waarop we kunnen afstemmen op Gods stem:
1. ‘Vertragen’
V. Wat voor praktische dingen zou je deze week kunnen doen om tijd te maken voor
het luisteren naar God?
2. ‘Zachter worden’
V. Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen om onze harten ‘zacht’ te houden in de drukte
van alledag?

4. Doen
15 minuten

Luister samen naar God. Afhankelijk van je groep kun je dit op een aantal manieren
doen:
•

Ga uiteen in groepjes van drie personen en luister samen naar God voor één
persoon tegelijk. Herinner je groepsleden eraan de drie punten Advies, Bijbel en
Gezond verstand toe te passen wanneer ze denken iets van God te horen.

•

Doe samen een Lectio Divina. Pak eventueel het onderwijs van Jezus in
Matteüs 5:13-16 erbij.
Onthoud hierbij de stappen:
•
•
•
•

Lees het – Vertrouwdheid
Onderzoek het – Verbeelding
Bid het – Gesprek
Geniet ervan – Vieren

Opmerking voor de leider
Bekijk het gebedsgereedschap voor Lectio Divina, waarin ook de instructies voor groepen
staan.

Tools uit de gereedschapskist: ‘Luisteren’
Deze kun je vinden op prayercourse.nl/gereedschapskist
•
•
•
•

Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

bid je in tongen?
doe je Lectio Divina?
hou je een dagboek bij?
maak je van het ouderschap een gebed?

