Gesprekshandreiking voor kringen
Pinksteren is de geboorte van Gods wereldwijde kerk. Er zijn volop inspirerende voorbeelden
van betrokken kerkmensen die, aangestoken door het vuur van Pinksteren, aan het werk zijn
in Gods Koninkrijk. De filmpjes en gespreksvragen hieronder willen je inspireren en
bemoedigen. Want sinds Pinksteren ontvangen we allemaal Gods Geest om van Zijn grote
daden te getuigen.

Delen
Doe een rondje en deel met elkaar:
Hoe is het met je?
Waar heb jij de afgelopen tijd het meest om gebeden?
Neem de tijd om naar elkaar te luisteren.

Beeld van jezelf
Wat ervaar jij persoonlijk van het werk van de Geest in jouw leven? Zoek in Google
afbeeldingen naar een plaatje dat daarbij past en deel dit in de groepsapp. Vertel waarom je
dit plaatje gekozen hebt.

Inspiratie en gesprek
Bekijk eerst samen het filmpje van Hecht:
https://www.youtube.com/watch?v=xXh-Ocq3cIk
Doe vervolgens een rondje en deel met elkaar:
Waar roept het herkenning op?
Wat raakt je?
Bekijk nu samen het filmpje van Meer dan Beverwaard:
https://www.youtube.com/watch?v=k0biw6TehUg
Doe weer een rondje en deel met elkaar:
Waar heb je zelf Gods Geest aan het werk gezien?
Waar verlang jij naar?

Rond nu samen af met de volgende vraag:
Wat zou je persoonlijk en/of als kring kunnen oppakken naar aanleiding van iets dat
jullie in de filmpjes hebben gezien?

Afsluiting
Luister als afsluitend gebed naar het lied van Sela ‘Kom Heilige Geest’
https://www.youtube.com/watch?v=sVKOsA-btDM&t=795s
Of bid samen het prachtige gebed 'Instrument van vrede'. Het is van Franciscus van Assisi. Je
kunt om de beurt een regel bidden, of een iemand spreekt het gebed hardop uit.
Heer,
Maak mij een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
Als anderen gelukkig te maken;
Niet zozeer om zelf begrepen te worden
Als anderen te begrijpen;
Niet zozeer om zelf getroost te worden
Als anderen te troosten;
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Amen.

