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GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
Wanneer je, na de korte pauze, 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 staan of zitten en dat iedereen hen de handen oplegt en voor ze bidt. 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.
Je kunt een extra exemplaar van dit blad online vinden op:
www.youthalpha.nl/handleiding.

PUNT 1 – GENEZING IN DE BIJBEL

• Wat vond je van het ervaringsverhaal over genezing aan het begin van de avond?

• Heeft iemand hier ooit iets wonderlijks meegemaakt?

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

• Wist je dat vijfentwintig procent van de evangeliën gaan over genezing door Jezus?

• Begrijp je dat wij leven in de tijd tussen Jezus’ dood en de hemel op aarde? Kun je daar iets 
mee? Leg eens uit….

PUNT 2 – GENEZING IN DE GESCHIEDENIS VAN DE KERK

• Hoe kijk je er nu tegenaan, dat in de hele geschiedenis van de kerk, christenen hebben 
gebeden voor genezing en wonderen hebben zien gebeuren?

• Wat vind je ervan dat het juist de kerk was die ziekenhuizen oprichtte?

PUNT 3 – HOE BID JE VOOR GENEZING?

Probeer deze vragen te stellen, nadat je voor elkaar hebt gebeden.

• Hoe vond je het om voor elkaar te bidden voor genezing?

• Wat vind je ervan dat God ons soms woorden van kennis of beelden geeft?


