Gespreksmateriaal voor groeigroepen
Roeping & identiteit, dienst 5 oktober 2014
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> Teksten voor de preek komen uit Exodus 19:1-6 en 1 Petrus 2: 1-10

!!

!

1.

We hebben als gemeente een nieuw logo en een nieuwe naam:

Wat spreekt je daarin het meeste aan? Waarom hebben we dit op deze manier ontworpen?
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Wanneer jij zelf een beeld, een logo of een naam zou moeten bedenken voor onze gemeente
als een groep christenen of voor jezelf als individuele gelovige, hoe zou dat er dan uitzien?
Welke beelden worden er in de Bijbel gebruikt voor de Kerk van Christus? Welke spreekt jou
het meeste aan en waarom? Pas je zelf ook in dat plaatje of sta je erbuiten of er naast?
Waarom?
De vijf (gekleurde) delen van ons logo staan voor kernwaarden in onze gemeente. Onze
nieuwe gemeentegids is nu ook met die indeling georganiseerd. Waar staat elk van de vijf
delen voor en wat valt daar allemaal onder? Welke van deze delen is het belangrijkste en
waarom? Waar moeten we meer aandacht aan besteden?
In mijn preek heb ik de drie termen die de HEER gebruikt voor Israël vergeleken met een
logo waarmee men vaak een identiteit probeert uit te beelden. Welke van de drie
beschrijvingen die gebruikt worden in Exodus 19:5-6 spreekt jou het meeste aan en
waarom? Heb je ook vragen over deze termen? Zo ja, welke?
Is de roeping die de HEER had voor het Joodse volk volledig mislukt? Gelden deze waarden
nog altijd voor de moderne staat Israël? Hebben wij als christenen de verplichting om de
staat Israël te steunen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van politieke of militaire steun?
Lees I Petrus 2: 1-10. Tijdens de startzondag zijn we uitgedaagd om zelf levende stenen te
zijn. Hoe kunnen we dat waarmaken? Wat zegt dit bijbelgedeelte erover? Heeft bijvoorbeeld
stoelen sjouwen er ook mee te maken?
In I Petrus 2:9 worden de beschrijvingen die de HEER gebruikt bij de Sinaï voor zijn volk
Israël door Petrus toegepast op de christelijke gemeente. Wat is de betekenis van elk van
deze beschrijvingen? Is het wel terecht om zo hoogdravend over de gemeente te spreken?
Wat daagt jou uit in deze woorden van God?
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De Heer geeft ons een prachtige identiteit als gemeente. Wat is zijn doel daarmee volgens
1 Petrus 2:9-10? Komt dat doel in onze gemeente voldoende tot z’n recht? Hoe kunnen we
daar nog meer naar streven?
Ben je het ermee eens dat Gods openbaring in Exodus een model vormt voor zijn handelen
met mensen in alle eeuwen en generaties? Dus dat de HEER er altijd op uit is om mensen te
verlossen uit de slavernij aan boze machten; dat Hij ons leidt door de woestijntijden in deze
wereld en dat Hij nog altijd het land van zijn beloften belooft aan wie in Hem geloven en
Jezus volgen. Waarom wel/niet? Voel je je zelf ook deel van die heilsgeschiedenis? Waarom
wel/niet? Hoe worden we ons daarvan meer bewust?

