
Meditatievragen 

?   Wie is bij jou aan het groeien: Ware ‘ik’ of valse ík’.  1) Heb jij 

een masker op, verberg je jezelf?  of 3) Stel je jezelf open en je 

aan Gods infuus van G&W? 

? Voel jij de geaccepteerd door God, veilig in zijn relatie?  Wat 

heb je nodig? 

? Heb je genoeg structuur van God in je leven, richting?  Of 

verstop je een deel van jezelf voor God, Net als Adam en Eva? 

Wat zou je van jezelf nog open kunnen stellen voor Gods genade 

en waarheid in een verlossende tijd? 

 

 Discussievragen 

?  Hoe doen we het als gemeente?   

a) Geven we voldoende genade, onvoorwaardelijke liefde?  

Voelen mensen zich geaccepteerd en veilig in onze 

gemeenten?  Hoeven ze niet meer bang te zijn? Zodat we 

ze vertrouwen en een basis geven om te groeien in 

geloof? 

b) Geven we voldoende structuur en richting volgens Gods 

woord? Of laten we de mensen die in pijn, verdriet en 

schaamte leven achter in hun situatie?  Helpen we hen en 

elkaar wel om die groei te maken? 

c) Geven we elkaar en anderen voldoende verlossende tijd 

om te kunnen groeien?  Of willen we te snel resultaat 

zien? 
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