Gesprekssuggesties
voor Groeigroepen die met het jaarthema Spiegel-Beeld aan de slag willen.
1-Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de buren
1. Nodig je buren uit voor de Keuzekerk van 8 oktober (er komen mogelijk kaartjes om
ze uit te nodigen). Leg uit dat je het op prijs zou stellen om deze kerkdienst met hen
te delen en om een keer met hen te praten over hun ervaring en opvatting.
2. Nodig je buren vervolgens uit voor een nabespreking in jullie groeigroep en bespreek
met elkaar
a. Hoe hebben wij de kerkdienst beleefd?
b. Hoe kijken wij tegen elkaar aan?
c. Welke betekenis ken je toe aan kerk/geloof?
d. Hoe zou kerk/geloof van meer betekenis kunnen worden?
e. Bespreek een of meer stellingen uit de artikelen Die bij dit thema geleverd
worden.
f. Wat zijn de belangrijkste levensvragen voor ons op dit moment?
(Inventariseer) Hoe vind je antwoorden op die levensvragen?
g. Wat maakt het leven de moeite waard voor ons? (zinvol/betekenisvol)
3. Lees van tevoren een of meer van de artikelen die rond dit onderwerp bijgeleverd
zijn en bespreek ze door
a. Uitspraken/Stellingen uit de artikelen te selecteren en die met elkaar te
bespreken.
b. Kies uit de artikelen enkele uitspraken die je belangrijk vindt. Spreek af dat je
die uitspraken ieder eens aan je buren voorlegt. (Nodig ze uit voor een
gezellig avondje)
c. Bespreek jullie ervaringen met deze gesprekken in een volgende groeigroep
bijeenkomst.
4. Voorbeelden van stellingen/uitspraken:
a. Het gros van de Nederlanders heeft iedere interesse in kerken verloren
b. Met het verlies aan geloof in God gaat ook de moraal verloren
c. Gedeeld geloof is een belangrijk bindmiddel in de samenleving
d. Kerken/gelovigen zouden zich meer moeten uitspreken in sociaalmaatschappelijke kwesties als armoede, ongelijkheid, racisme etc.
e. Kerken zouden veel kunnen betekenen bij problemen rond het gezinsleven
f. Kerken kunnen veel betekenen bij het hoog houden van normen en waarden
in de samenleving
g. Kerken kunnen een verbindende rol spelen tussen mensen en groepen in de
samenleving.
h. Gelovigen zijn schijnheilig/hypocriet.
i. Gelovigen zijn niet in ons geïnteresseerd
j. Christelijk geloven is achterhaald.
k. Christenen zijn te verdeeld om de samenleving nog iets te zeggen te hebben

