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OVER DEZE GESPREKSPIJLER 

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw 

deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de 

kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou 

willen zeggen? 

A. KERNGEDACHTE  

Jezus’ lijden, sterven en opstaan is uiteindelijk het antwoord op al onze 

gebeden, ook op gebeden waar maar geen antwoord op lijkt te komen.  

B. IJSBREKER 

Hoe goed kun jij wachten? Kijk niet op je horloge, vraag iedereen op gevoel 

af precies drie minuten stil te zijn met gesloten ogen. Steek als je denkt dat 

de drie minuten voorbij zijn je hand op. Laat één groepslid de werkelijke 

tijd die verstreken is noteren van een ieder die de hand opsteekt. Praat 

met elkaar door over de verschillen en de oorzaken.  

C. DE BIJBEL OPEN 

Lees Lukas 19 vers 28 tot en met 40 over Jezus’ intocht in Jeruzalem.  

1. Lees eens om dit gedeelte heen (ook in de andere evangeliën). Om 

welke wonderdaden gaat het hier (vers 37)? 

2. Waarom zingen de leerlingen van Jezus? Wat verwachten ze denk je? 

3. Waarom zwijgen de Farizeeën? Wat denken zij? 

4. Maar wat gebeurt hier nu echt? Betrek nu ook de versen 41-48 in je 

antwoord. 

5. Wat is de betekenis van Palmpasen voor ons bidden? 
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D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN? 

1. Wat is de grootste verwachting die je van God hebt? 

2. Klopt die verwachting met wat Hij jou vooral wil geven? 

3. Heb je daar moeite mee? Zo ja welke moeite en waarom? 

 

4. Heeft je verwachting van wat God wil geven invloed op je bidden? 

Welke? 

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG? 

Neem bij je volgende gebed Palmpasen voor ogen en ga dán pas bidden! 

Wat verandert er in je bidden (gebed)? 

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG? 

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je 

meer over wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft 

jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er later 

aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar 

gg@ngkdeontmoeting.nl Uiteraard kun je dat ook als groep doen. 

 

 

 

 

G. AFSLUITING 
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