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GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
Als je na de korte pauze weer in de kleine groepjes bij elkaar komt, kun je het beste gelijk de 
mogelijkheid aanbieden om te bidden voor iedereen die dat wil. Vraag of iemand iets herkende 
in de ‘woorden van kennis’ die werden voorgelezen (in het geval dat er woorden van kennis met 
de groep zijn gedeeld). Als dat zo is, vraag dan of ze het goed vinden om in het midden van hun 
groepje te gaan of zitten, en laat iedereen de persoon de handen opleggen en bidden. Als er 
geen woorden van kennis waren, of als niemand erop reageert, vraag dan of iemand gebed wil 
voor genezing en bid dan gezamenlijk voor hem of haar.

Als er na het gebed nog tijd over is, kun je doorpraten aan de hand van een van de volgende 
vragen hieronder. Kies een aantal vragen uit die bij jouw groepje passen en aansluiten bij de 
keuzes die jij gemaakt hebt in je praatje. Je kunt een extra exemplaar van dit blad online vinden 
op: www.youthalpha.nl/handleiding.)

PuNT 1 – hET KONINKrIJK vAN GOd

•	 Begrijp	je	dat	we	leven	in	de	tijd	tussen	Jezus’	dood	en	opstanding	en	de	hemel	op	aarde?	
Leg	eens	uit	wat	jij	denkt	dat	dit	betekent.

•	 Vind	jij	het	geruststellend	om	te	weten	dat	Jezus	deze	overwinning	heeft	behaald?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	om	ooit	met	Jezus	in	zijn	koninkrijk	te	zijn?

PuNT 2 – vrIJhEId vAN hET KWAAd**

•	 Als	gisteren	nou	iemand	was	begonnen	over	de	duivel,	wat	zou	dan	als	eerste	bij	je
opgekomen	zijn?

•	 Waarom	denk	jij	dat	het	zo’n	puinhoop	op	aarde	is?

•	 Geloof	jij	in	de	duivel?

•	 Vind	jij	het	goed	om	de	duivel	de	schuld	te	geven	van	alle	ellende	op	deze	wereld?

•	 Vind	jij	het	een	eng	idee	dat	de	duivel	ons	leven	kapot	wil	maken?

•	 Ben	jij	er	klaar	voor	om	op	zo’n	manier	te	bidden	en	te	leven	dat	jij	de	duivel	aan	het
aanvallen	bent?

	 	**	LET	OP:	Deze	discussie	kan	leiden	tot	gesprekken	die	meer	in	het	pastoraat	thuis	horen.	
Voordat	je	begint	met	deze	bijeenkomst	is	het	misschien	goed	om	te	bedenken	hoe	je	om	wilt	
gaan	met	jongeren	die	zich	zorgen	maken	om	occulte	dingen	die	ze	in	het	verleden	hebben	
meegemaakt.	In	de	groepscontext	is	het	belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	iedereen	zich	veilig	
en	gezien	voelt	en	zeker	weet	dat	God	veel	groter	is	dan	de	macht	van	de	duivel.	Het	is	vaak	een	
goed	idee	om	deze	bijeenkomst	af	te	sluiten	met	humor	en/of	met	een	krachtig	Bijbelvers	over	
onze	liefdevolle	hemelse	Vader.
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PuNT 3 – vrIJhEId vAN PIJN EN zIEKTE

•	 Heeft	iemand	hier	ooit	een	wonder	meegemaakt?

•	 Geloof	jij	dat	God	tegenwoordig	nog	steeds	mensen	kan	genezen?	Waarom	wel	of	niet?

•	 Wat	vind	je	ervan	dat	er	in	de	eerste	eeuwen	van	de	kerk,	en	in	de	hele	geschiedenis	van	
de	kerk	is	gebeden	voor	zieken	en	dat	er	wonderen	gebeurden?

•	 Wat	vond	je	ervan	om	voor	elkaar	te	bidden	voor	genezing?

Je kunt het volgende nog invoegen als een extra optie.

ExTrA OPTIE – BIJEENKOMST 7A (BIJBElSTudIE)

Kort overzicht
Dit is een studieoptie voor groepen die een stapje verder willen gaan en klaar zijn voor een 
Bijbelstudie.

NB Je kunt hierbij gebruik maken van een echte wapenuitrusting, zie ‘Extra optie 2’ bij 
Punt 4 van bijeenkomst 7.

Benodigdheden
Een Bijbel in een moderne vertaling voor iedereen, of de tekst voor iedereen gekopieerd 
op een vel papier.

hoe werkt het?
Lees samen: Efeziërs 6:10–20: de wapenuitrusting van God

Bespreek na het lezen de volgende vragen in de kleine groep:

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	je	een	wapenuitrusting	van	God	aantrekt?

•	 Welke	onderdelen	van	de	wapenuitrusting	spreken	je	het	meeste	aan?

•	 Wat	zeggen	de	verzen	11	en	12	over	wat	voor	soort	geestelijke	strijd	Christenen	
tegenkomen?

•	 Wat	denk	je	dat	elk	deel	van	de	wapenuitrusting	voorstelt?	Wat	denk	jij	dat	we	moeten	
doen	om	er	zeker	van	te	zijn	dat	elk	onderdeel	ons	beschermt?


