Woestijnvaders onderweg – Inspiratie voor nu
Hieronder vind je bij elk van de woestijnvaders de kernthema’s benoemd en enkele
bijbelgedellten die hierbij passen. Tenslotte vind je enkele vragen die kunne helpen bij de
bespreking.

Verkoop al je bezittingen, geef de
opbrengst aan de armen en volg mij.
Mattheus 19

Opkomen voor de armen is geen
liefdadigheid maar rechtvaardigheid.
Mattheus 5:1-12; 6:1-4; Mattheus 7:12; 21-23; 25:31-46

De waarde van gesproken woorden
wordt zichtbaar in de stilte
Mattheus 7:21-23; Jakobus 1:19-27; 2:14-26; 3:1-12; Spreuken 13:3; Prediker
5:1-6

Het tegenovergestelde van praten is niet
zwijgen, maar luisteren.
Mattheus 7:21-23; Jakobus 1:19; Deuteronomium 6:1-8;

De fouten van een ander vallen snel op,
maar voor de ander ben jij een ander
Mattheus 7:1-5; Johannes 8:1-11; Mattheus 5:17-26; 38-48;

Liefde is: Steeds meer gaan geven om
mensen die je kwetsen.
Mattheus 5:43-48; Lukas 23:26-34; Romeinen 12:9-21;

Goed doen is goed, het onzichtbaar doen
is beter.
Mattheus 6:1-6;

Het goede doen is meer dan het volgen
van regels.
Mattheus 5:17-48; 7:12; Markus 2:23-28; Johannes 8:1-11

Goddelijke perfectie ligt in ieder mens
verborgen.
Genesis 1

Wie durft het ondenkbare nog te
dromen?
Efeze 4:25-32; Handelingen 2:14-21; Openbaringen 21:1-6; Jesaja 11:1-10

Het bijzondere zien in het gewone, dat
is de kunst.
Markus 12:41-44; Mattheus 6:19-34

Liefde maakt de mooiste verhalen.
Lukas 7:36-8:2; Johannes 20:11-18

Gesprekshulp.
De Bijbelgedeelten hierboven zijn gekoppeld aan de hoofdthema’s van de bundel en van de
verschillende woestijnvaders. Er staan ook andere thema’s in de verschillende hoofdstukken. Je
kunt natuurlijk kiezen voor een of meer van de andere thema’s. Als je de Bijbel erbij wilt
betrekken, zou je ook andersom kunnen werken door jezelf af te vragen: Aan welke
Bijbelgedeelten doet mij dit denken?
Altijd kun je de woestijnvader beschouwen als een gesprekspartner over de vragen: “Wat willen
deze Bijbelgedeelten ons zeggen?”, en “Hoe breng je de navolging van Christus in praktijk?”
Algemene gespreksvragen kunnen zijn:
• Welke positieve ervaring(en) kun je associëren met ... het thema, het verhaal van de
woestijnvader, het besproken Bijbelgedeelten etc.....
• Vertel elkaar eens over die ervaringen.
• Hoe helpen onze ervaringen en die van de woestijnvader ons om het
thema/Bijbelgedeelte beter te begrijpen?
• In welke van deze ervaringen zou je ‘sporen van de Geest’ herkennen?
• Hoe helpen onze ervaringen en die van de woestijnvaders ons om de navolging van
Christus in praktijk te brengen?
• Welke gedeelten spreken je vooral aan?
• Deel met elkaar waarom deze je aanspreken?
• Hoe helpt dit ons om de teksten/thema’s beter te begrijpen en om de navolging van
Christus in praktijk te brengen?

