PreekPrikkel - #2 - De Uitdaging
Jezus volgen voor beginners
Tijdens de dienst van zondag 7 november was het thema 'De Uitdaging': aflevering
2 in de serie Jezus volgen voor beginners. Hier vind je de preek vanaf 24:17 :
https://www.youtube.com/watch?v=-O0Ip0yWvIQ&t=3098s
- Als je zou moeten kiezen: welke persoon volg jij in je leven? Wie is voor jou een
inspirerend voorbeeld (geweest)? Waarom?
- Henri Nouwen - een christelijk theoloog - noemt naast het volgen van Jezus twee
andere opties: rondrenners en bankzitters. Bekijk met elkaar de preek van (30:38 t/m
40:55). Herken jij je in één van die twee? Of misschien voor een deel? En is er verschil
met het volgen van Jezus?
- Lees in de groep samen hardop Marcus 1,14-20. Neem vervolgens vijf minuten stilte
waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen voor
zichzelf beantwoordt:
•

Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?

•

Wat roept vragen op?

•

Wat is denk je de boodschap van dit gedeelte?

- In het gedeelte wordt veel achtergelaten: de inkomenszekerheid van de vissers maar
ook de collega's (dagloners) en de familie (de vader Zebedeüs). Denk jij dat loslaten ook
vandaag hoort bij het volgen van Jezus? En zo ja: hoe dan? Heb jij iets los te laten?
- In de preek worden zes kenmerken genoemd van een volgeling van Jezus. Bekijk de
eerste drie met elkaar: (37:25-44:35 Focus op Jezus (1), Challenge (2), Comfort (3)).
Vraag je tijdens het kijken af: welk kenmerk triggert jou?
- Waarin zou je willen groeien als het gaat om het volgen van Jezus, in de komende twee
weken? Laat iedereen in de groep een concreet voornemen uitspreken, en kom daar de
volgende kringbijeenkomst bij elkaar op terug: om zo elkaar aan te moedigen.
(voorbeeld: ik wil in de ochtend stille tijd nemen, óf: ik wil mij vriendelijker opstellen
naar ... etc.) (mogelijk heb je dit al eerder gedaan: bespreek dan als kring hoe het
gelopen is met het voornemen wat je had en bemoedig elkaar).

