Eenvoudig format samenkomst
Kijk terug (1/3 van de tijd)
Zorgen voor elkaar
Eet samen of drink samen koffie en vertel een verhaal wat je met God hebt meegemaakt afgelopen week, of
heb je wellicht een antwoord op gebed gekregen. Hoe gaat het met iedereen m.b.t. hun relatie met God?
Worstelt iemand ergens mee, bid voor deze persoon en blijf eventueel na de samenkomst wat langer voor
extra hulp. (het is niet de bedoeling tijdens de samenkomst om diep in te gaan op de worstelingen, dat kan
na de samenkomst of in een aparte sessie)

Check-up (SLA NOOIT OVER)
Hoe heb je Jezus gehoorzaamd de afgelopen week?
Wie heb je getraind in wat je hebt geleerd?
Met wie heb je Gods verhaal of je eigen verhaal met God gedeeld?

Visie (SLA NOOIT OVER)
Deel een verhaal van de bijbel, een persoonlijk verhaal, een inspirerende quote of een lied. Zo kun je
iedereen: 1) bemoedigen om het verhaal van Jezus te delen met anderen 2) om nieuwe groepen te starten
of 3) om anderen te helpen hetzelfde te doen. Je kunt de volgende bijbelverzen gebruiken: Mat 28:18-20,
Luk 10:1-11, Han 1:8, Luk 19:1-20, Mat 23:1-23.

Kijk omhoog (1/3 van de tijd)
Praat met God (eenvoudig en kort)
Lees en discussieer
Vraag God om je te leren wat je met deze bijbelverzen kunt. Lees het stuk uit de bijbel en stel de volgende
vragen:
1. Wat vind je leuk aan dit stuk uit de bijbel?
2. Wat vind je moeilijk uit dit stuk?
Lees het stuk opnieuw
3. Wat vertelt dit verhaal ons over mensen?
4. Wat vertelt dit verhaal ons over God?

Kijk vooruit (1/3 van de tijd)
Gehoorzaam. Train. Deel (SLA NOOIT OVER)
Laat iedereen in de groep bidden of de Heilige Geest hen wil laten zien hoe ze volgende vragen kunnen
beantwoorden en maak daarna specifieke commitments. Schrijf je commitments op.
5. Hoe ga je gehoorzamen wat er in dit bijbelstuk staat?
6. Wie ga je trainen met dit stuk?
7. Aan wie ga je Gods verhaal of je eigen verhaal vertellen?

Oefen (SLA NOOIT OVER)
Oefen in groepen van 2 of 3 wat je hebt gecommitteerd om te doen bij vraag 5-7. Bv. doe een rollenspel
voor een moeilijk gesprek of wanneer je een misleiding tegenkomt. Oefen het vertellen van het bijbelstuk
vandaag of oefen om Gods verhaal te vertellen.

Praat met God
Bid in groepen van 2 of 3 kort voor elkaar. Vraag God om de harten voor te bereiden van de mensen die
Gods verhaal gaan horen de komende week. Vraag Hem om je kracht te geven om gehoorzaam te zijn aan
je commitments.
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