
Thema Doelen Vragen / Aandachtpunten Aanbevelingen Spreuken 

Waarom ben ik 
in hemelsnaam 

op aarde? 

Waarom ben ik in ’s hemelsnaam op aarde? 
• Bespreek als groep de Doelgerichte 

Groepsovereenkomst 
• Bekijk de consequenties van een 

doelloos leven 
• Ontdek de voordelen van het kennen 

van je doel en het leven van een 
doelgericht leven 

Wat is het voordeel van het kennen van je 
doel? (Minder spanning, gemakkelijker 
beslissingen nemen, meer voldoening, 
eenvoud, richting, …) 
• Neem niet jezelf als uitgangspunt. 
• Doel leidt tot passie 
• U bent slechts op doorreis (u kunt 

materiaal niet meenemen….) 
• De schepping openbaart de 

heerlijkheid van onze schepper 
• Geestelijke volwassenheid betekent 

dat we op Jezus gaan lijken 

• Echte geestelijk groei vindt nooit in afzondering plaats, 
volwassenheid komt tot stand door / in relaties 

• Laat God u voor zijn doelen gebruiken en niet u God voor 
uw doelen  (wees niet op je zelf gericht) 

• Gebruik de bijbel als handleiding 
• Laat uw leven niet beheersen door het verleden (materiaal, 

wrok, ..) 
• Wees een betrouwbare beheerder 
• Leer omgaan met beproeving 
• Eer God door uw doel te vervullen en gebruik uw vermogen 

om anderen te dienen 

Wij zijn het werk van 
God, hij heeft ons 
geschapen in Christus 
Jezus om het goede 
werk te doen dat Hij 
heeft voorbereid. 

AANBIDDEN 

 

U bent bedoeld om God voldoening te geven 
• Begrijp hoe je een leven kunt leven dat 

God vreugde geeft 
• Wees in staat om uit te leggen waarom 

we tot Gods eer moeten leven 
• Laat iedereen zijn leven helemaal aan 

God toewijden 

Hoe kan ik met mijn leven God vreugde 
brengen? (AANBIDDING) 
• Regelmatig bezoek van de 

bijeenkomsten 
• Aanbiddingmuziek beluisteren 
• Persoonlijke gezondheid en balans 

• Ervaar in je dagelijkse leven meer van de aanwezigheid en 
kracht van God 

• Bezoek trouw je gemeente / kleine groep om God te 
aanbidden 

• Ga op zoek naar wat God van jou verlangt door elk aspect 
van je leven aan Hem over te geven 

• Accepteer de dingen die je niet kunt veranderen en wees 
steeds dankbaar voor wat God je voor het leven geeft 

Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en 
heel uw ziel, met heel 
uw verstand en met 
inzet van al uw 
krachten  

Verbondenheid 

 

U bent geschapen om deel uit te maken van 
Gods gezin 
• Zoek een geestelijke partner om je aan 

te moedigen in je geestelijke groei 
• Ontdek relaties die een diepe en zinvolle 

vriendschap tot gevolg hebben 
• Plan de volgende stap die je kunt nemen 

om in vriendschap te groeien 

Hoe kan ik mijn vriendschap met anderen 
verdiepen? (Verbondenheid) 
• Familie / vrienden 
• Relationele / emotionele ontwikkeling 
• Kleine groep 

• Verdiep samen met anderen je inzicht in een vriendschap 
met God 

• Groei in je vermogen om liefde te delen en aan anderen te 
laten zien 

• Wees bereid om je problemen aan anderen toe te 
vertrouwen voor gebed en steun 

• Wees in staat om conflicten op een goede wijze op te 
lossen en anderen te vergeven 

Al zijn we met velen, 
door onze verhouding 
tot Christus vormen wij 
één lichaam. En wij 
zijn stuk voor stuk 
leden van dat lichaam 
Wij horen bij elkaar 

GROEIEN 

 

U bent geschapen om op Jezus te lijken 
• Zorg ervoor dat je Gods aandeel in het 

groeien naar geestelijke volwassenheid 
begrijpt 

• Besef je eigen verantwoordelijkheid in 
het groeiproces 

• Zie uit naar mogelijkheden om anderen 
te dienen en in alle omstandigheden het 
geloof in Jezus uit te delen aan anderen 

Hoe kan ik  groeien om meer op de Heer 
Jezus te lijken? (DICIPELSCHAP) 
• Geestelijke gewoonten 
• Financieel beheer 
• Karakterontwikkeling 

• Groei in je relatie tot God door regelmatig in de bijbel te 
lezen en te bidden 

• Ervaar meer van de karaktereigenschappen van Jezus in je 
leven (liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
zelfbeheersing…) 

• Vermijd verslavende gewoonten waar je veel behoefte aan 
hebt (eten, televisie, stress, …) 

• Breng tijd door met christenvrienden die je geestelijke groei 
stimuleren 

Blijf erop toezien dat 
uw innerlijke houding 
moet zijn zoals die van 
Jezus Christus 

Dienstbaarheid 

 

U bent geschapen om God te dienen 
• Maak je de vier stappen eigen om in de 

noden van anderen te voorzien 
• Laat iedereen zich persoonlijk inzetten 

voor een taak in de gemeente 
• Denk na over een probleem binnen de 

gemeente dat je als groep kan (helpen) 
oplossen 

Hoe kan ik God en anderen dienen? 
(BEDIENING) 
• Dienen van de gemeente 
• Leiderstraining 
• Voortdurende ontwikkeling 

• Ontdek en ontwikkel de SHAPE die God je heeft gegeven 
om te dienen 

• Vraag God regelmatig om kansen te laten zien om Hem en 
anderen te dienen 

• Dien regelmatig door een taak in de gemeente op je te 
nemen 

• Wees een teamspeler in je kleine groep en deel taken en 
verantwoordelijkheden 

Ieder heeft gaven 
gekregen. Gebruik die 
om elkaar te dienen 

Missie 

 

U bent gemaakt voor een missie 
• Bespreek de toekomst van je groep 
• Leer de vier hoofdprincipes om de 

opdracht van God voor jouw leven te 
vervullen 

• Plan een feestje om te vieren wat God 
door deze serie bijeenkomsten heeft 
gedaan 

Hoe kan ik mijn geloof regelmatig delen 
met anderen? (EVANGELISATIE) 
• Zending in de wereld 
• Vrienden, familie, collega’s en buren 

die op zoek zijn 

• Ontwikkel vriendschappen met niet christenen en vraag God 
om kansen zijn liefde uit te dragen 

• Investeer (tijd) in mensen of groepen die de Here Jezus nog 
niet persoonlijk kennen 

• Nodig regelmatig onkerkelijke of zoekende mensen uit in de 
gemeente of kleine groep 

Gedraag u wijs 
tegenover de 
ongelovigen en gebruik 
elke gelegenheid om 
hun het goede nieuws 
door te geven 
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