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Enjoy!

Welkom bij de LifeGroup

Wat een zegen dat je hebt besloten om met elkaar samen

te zijn in een LifeGroup. We geloven dat hetgeen God gaat

doen in deze periode veel meer zal zijn dan dat we kunnen

bedenken of beseffen.

 De komende periode zullen we samen delen, samen bidden

en samen focussen op God. Dit zal een periode zijn waarbij

God duidelijk met jou zal spreken. Wees open voor zijn

stem. Wees open voor wat hij gaat doen.  Laten we onze

harten en verlangens synchroniseren met die van hem.

"Want waar twee of drie
vergaderd zijn in mijn naam, daar

ben Ik in hun midden."
Mattheüs 18:20

Op de laatste bladzijde vind je ook Extra gebedspunten
voor tijdens de bijeenkomsten en ook voor thuis.



Jezus heeft ons geleerd om geen zorgen te maken over de alledaagse

dingen van deze wereld. Hij vertelt ons dat elke keer dat wij ons

zorgen maken dat we daarmee alleen maar tonen hoe weinig geloof

we in onze hemelse Vader hebben.

Als God met zoveel zorg omgaat met een stuk gras zou Hij dan niet

met uiterste zorg met ons omgaan? Geloof betekent dat je God

volledig vertrouwt met je leven. God wil je vandaag tonen tijdens

deze bijeenkomst dat je vandaag zorgenvrij kan leven door je

vertrouwen in Hem te doen groeien. 

Jouw Vader in de hemel weet dat je rekeningen moet betalen, dat je

een toets graag wilt halen of dat je straks een goed pensioen nodig

hebt om te leven. Als onze Vader in de hemel niet het groen op het

veld vergeet te kleden dan zal hij jou zeker ook niet vergeten.

Week 1 - Mattheüs 6:30-31 - Zorgen

 Ben je van nature meer iemand die snel zorgen maakt? Of

ben je wat meer ontspannen hierin?

 Waar maak jij het meest zorgen om deze dagen?

 Hoe kan je vandaag groeien in jouw geloof wat betreft

deze zorgen?

 Als God naar je huis zou komen midden in je tijd van

bezorgdheid. Wat denk je dat Hij tot jou zou zeggen?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



De apostel Paulus toont ons in dit vers een mooi persoonlijke

voorbeeld van totale onderwerping aan God. Hij vertelt ons dat zijn

leven niet kostbaar is voor zichzelf. Hij heeft één doel en dat is om de

opdracht die hij van Jezus heeft gekregen uit te voeren. Voor Paulus

maakte het niet uit wat hij moest doorstaan als hij maar dat kon

vervullen wat Jezus hem heeft opgedragen. Het is een opdracht die

ook toebehoort aan allen die hun leven aan Jezus hebben gegeven,

namelijk het getuigen van het evangelie van Gods genade. 

Paulus was zo overtuigd van zijn levenstaak dat hij ooit zei: “Ik

schaam me niet voor het evangelie.” (Romeinen 1:16) Elke kans die hij

kreeg gebruikte hij om het evangelie van Jezus te verkondigen. De

passie om het evangelie te verkondigen is een logisch gevolg van

iemand die zich bezighoudt met God. 

Laten we deze passie blijven aanwakkeren in ons leven.

Week 2 - Handelingen 20:24 - Evangelie

 Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws en uitdagends

gedaan? Vertel ons erover.

 Wat zie jij als jouw levenstaak?

 Hoe denk je dat God jouw gaven en talenten kan

gebruiken om anderen te bereiken met het goede nieuws?

 Jezus vertelde zijn discipelen om in Jeruzalem te beginnen

met evangeliseren. Waar begint jouw evangelisatiereis?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



 We zijn als mensen gauw geneigd om te focussen op de

tekortkomingen van de mensen om ons heen en onze eigen

tekortkomingen over het hoofd zien. 

Er zijn tal van instructies dat Gods woord ons geeft om goed om te

gaan met onze naasten, zodat wij in eenheid gaan leven met elkaar.

De vijand zal altijd proberen om onenigheid te zaaien binnen Gods

volk en als wij niet alert zijn vallen wij in zijn plan. 

Gods kerk moet het voorbeeld van eenheid tonen aan de wereld,

want het is door onze eenheid als kerk dat de wereld gaat zien dat

Jezus gezonden is door de Vader.

Het is tijdens zulke momenten van bidden en eenheid zoals bij

LifeGroups dat wij de eenheid bewaren door Gods Geest.

Week 3 - Efeziërs 4:2-3 - Eenheid

 Ben je van nature graag alleen of houd je er wel van om

samen te zijn? Waarom denk je dat dit zo is?

 Welke eigenschappen uit Efeziërs 4:2 heb jij op dit

moment extra nodig om de eenheid te bewaren?

Hoever ben je bereid om de eigenschappen van Ef. 4:2

toe te gaan passen in je leven om de eenheid te bewaren?

 Wat zou je doen en/of zeggen om iemand te helpen die

op dit moment in een staat van eenzaamheid leeft?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



In het verhaal waaruit deze vers is gehaald, zien we dat God een

gebod geeft aan koning Saul. Koning Saul gehoorzaamt God niet in

het gebod en geeft als reden voor zijn ongehoorzaamheid dat hij het

beste van de dieren heeft geofferd tot God. In deze context spreekt

de profeet deze welbekende woorden. 

Deze uiterlijke offers die Saul had gedaan, waren niet goed in de

ogen van de Heer. Dit kwam door het feit dat zijn hart niet op de juist

plek was. Hij probeerde zijn innerlijke ongehoorzaamheid te bedekken

met mooie offers voor de Heer. Koning Saul dient in dit geval als een

negatief voorbeeld die wij niet moeten volgen. 

 Dit is hetgeen koning Jezus juist kwam veranderen: ons hart. Een hart

die God wilt gehoorzamen, een eerlijk hart. Dit is de revolutie die

Jezus kwam brengen. Hij geeft ons een hart, gevormd naar zijn hart,

om het betere te doen: gehoorzamen.

Week 4- 1 Samuël 15:22 - Gehoorzaamheid

. Wat vind je het moeilijkste aan het volgen van Jezus?

 Zou u zeggen dat leven in gehoorzaamheid aan Christus

uw leven soepeler of moeilijker maakt?

Hoe denk je dat Jezus' verandering in het hart jou helpt om

beter te gehoorzamen?

Wat zijn de plekken in jouw leven waar je denkt dat je

beter zou kunnen gehoorzamen?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



Het karakter van de mens is als kneedbare klei. Vanaf onze geboorte

worden we gevormd door personen, ervaringen en omstandigheden.

Dit kunnen positieve invloeden zijn, maar ook negatieve invloeden zijn.

Meestal is het een combinatie van allebei. We ervaren allemaal mooie

momenten in het leven, maar tegelijkertijd zijn er ook mindere

ervaringen of zelfs traumatische ervaringen. 

 Al deze ervaringen kneden ons als een klei. Wanneer we leven

gelijkvormig aan deze wereld, dan volgen we de patroon van onze

ervaring met de wereld. Het woord van God biedt ons de oplossing.

We moeten een andere vorming ontvangen. Een vorming die alle

eerdere negatieve vormen wegwerkt. Dit is de vernieuwing van ons

denken. In deze vernieuwing worden we gevormd niet door de

principes van deze wereld, maar door de principes van Gods

koninkrijk. Dit is iets wat in ons innerlijke gebeurd, het is een innerlijke

overgave aan Gods wil. 

Week 5- Romeinen 12:2  - Karakter

Geef ons een definitie van WIE je bent in zeven woorden

of minder.

 Wat zou je eerlijk kunnen zeggen over je leven nu in

vergelijking met je leven voordat je Christus kende?

 Wat zijn de karaktereigenschappen dat je denkt dat je

nog moet veranderen in jouw leven?

 Welke stappen denk je dat je moet nemen om deze

eigenschappen te veranderen?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



 Zelfbeheersing helpt ons om verleidingen te weerstaan. De mens

heeft altijd geprobeerd om op verschillende manieren zelfbeheersing

te krijgen. Wanneer we zelfbeheersing hebben, kunnen we namelijk

veel problemen vermijden in de wereld waarin we vandaag leven. Een

wereld vol stress en grote uitdagingen.

 Maar wat zegt de bijbel over zelfbeheersing? Wanneer we kijken

naar wat de apostel Paulus zegt in de tweede brief aan Timotheüs ,

zien we dat we die vrede of zelfbeheersing niet kunnen ervaren

zonder onze Heer Jezus Christus, en de kracht van de wedergeboorte

van de innerlijke mens. 

 Alleen in de heilige geschriften kunnen we vrede en zelfbeheersing

vinden voor ons leven. Buiten God is er niets dat ware zelfbeheersing

kan geven.

Week 6- 2 Timotheüs 1:7 // 2 Petrus 1:5-7
- Zelfbeheersing

 Heb je ooit eerder de controle over jezelf of je humeur

verloren? Hoe heb je dat ervaren?

 Waarom denk je dat zelfbeheersing belangrijk is?

 Zijn er specifieke gebieden in jouw leven waar je nog

geen zelfbeheersing ervaart?

 Welke stappen denk je dat je moet nemen om deze

eigenschappen te veranderen?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



Geestelijke volwassenheid is een kwestie van groot belang in de

gemeente van Christus, aangezien zonder geestelijke volwassenheid

de gemeente haar functies niet goed zal kunnen uitvoeren

Wanneer we lezen wat het woord van God ons zegt in 1 Korintiërs 3:1-

3 dan merken we dat deze gemeente niet geestelijk volwassen was.

Er was jaloezie en strijd onder de broeders en zusters van deze

gemeente. Dit zijn situaties die kunnen voorkomen en we moeten

altijd waakzaam zijn en niet toestaan   dat ze opblazen, omdat ze zeer

schadelijk kunnen zijn voor de groei en ontwikkeling van de gemeente

in het algemeen. 

 Geestelijke volwassenheid wordt in de Christen ontwikkeld door het

voortdurend zoeken en verlangen naar God en door een intimiteit met

de Heilige Geest te ontwikkelen. Onze volwassenheid is niet

afhankelijk van onze tijd in het geloof maar van onze intimiteit in ons

geloof.

Week 7- 1 Korintiërs 3:1-3 -
Volwassenheid

 Waar ervaar jij dat je zit in je Geestelijke volwassenheid? 

Hoe denk je dat je nog meer Geestelijke volwassenheid

kunt ontwikkelen in jouw leven?

Wat zijn de “kinderlijke” dingen die je bereid bent om

achter te laten om tot een volledige Geestelijke

volwassenheid te komen?

 Welke stappen denk je dat je moet nemen om deze

eigenschappen te veranderen?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



In deze tekst wordt er gesproken over een verbond van liefde. God

sloot een verbond van liefde met de mensheid en om dit verbond uit

te voeren, gaf hij zijn eigen Zoon. Het gebroken lichaam en het

vergoten bloed van Jezus zijn het eeuwige bewijs van Gods liefde

voor ons geworden.

God vervult ons niet alleen met liefde, maar vraagt   ons ook om lief te

hebben. Om bij de liefde te blijven die we van God hebben

ontvangen en om dit vervolgens niet te delen met onze naaste is zeer

egocentrisch. God wil, dat zijn liefde wordt geopenbaard door onze

houding en acties. 

Laten we op een onbaatzuchtige manier, onze naaste, familie en

broeders & zusters van het geloof liefhebben. Laten we tonen wat de

liefde van God in ons doet.

Week 8- Johannes 3:16  - Geliefd

 Wat komt er bij je op wanneer je deze Bijbeltekst leest? 

 Hoe denk je dat we de liefde die we van God hebben

ontvangen kunnen overbrengen?

Wie in jouw omgeving heeft op dit moment het meest

liefde nodig denk je?

 Welke gedachten denk je dat je weg moet doen om te

accepteren dat God al volledig van jou houdt?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



Het woord hoop heeft veel te maken met de actie van het verwachten

van iets waarnaar je verlangt. Hoop is iets dat het hart levend houdt.

We weten ook dat wachten een van de moeilijkste dingen is voor ons

als mensen. 

Hoop brengt ons om consitent te zijn. het doet ons zoorzetten totdat

we onze doelen en dromen hebben bereikt.  Het is moeilijk om

consistent en volhardend te zijn, maar het is wel een zeker pad om te

bewandelen. 

In onze zwakheden komt de Heilige Geest ons helpen en 

 ondersteunen. Via Hem ontvangen we kracht en aanmoediging om

door te gaan. De Heilige Geest is onze hulp om in de ware hoop te

blijven die we nog niet hebben gezien, maar we zijn er zeker van dat

we het zullen zien. Jezus is onze eeuwige hoop!

Week 9- Romeinen 8:24  - Hoop

 Wat komt er bij je op wanneer je deze Bijbeltekst leest? 

Wat is jouw grote hoop?

Wie helpt jou om jouw hoop vast te houden? 

Wat zijn de dingen waar je in hebt opgegeven, maar dat je

vanaf vandaag graag weer in wil gaan hopen in jouw

leven?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



Gods plan is dat elke christen vervuld wordt met de Geest. Nadat

Jezus in de hemel werd opgenomen heeft hij De Heilige Geest

vrijgegeven voor het hart van elk Christen. 

 Als wij levend gemaakt zijn door de Geest van God dan  moeten we

ook wandelen in Hem. Sommige vergissen en denken dat er

momenten zijn om in de Geest te zijn, en momenten voor een

vakantie, maar dat is niet waar. We moeten toelaten dat de Heilige

Geest 24 uur per dag werkzaam is in ons leven. Het meest kostbare

van het leven,  is om constant gevuld te worden met de Heilige Geest.

 In deze verzen hebben we het verschil tussen een leven gezien onder

het beheer van het vlees en het leven onder de Heilige Geest van

God. Vervuld zijn met de Geest, betekent om elke dag vernieuwd te

worden in de Geest. (Zie Efeziërs 5:18). Dit is Gods verlangen voor ons

leven.

Week 10- Galaten 5:19-25  - Vol Van God

 Wat komt er bij je op wanneer je deze Bijbeltekst leest? 

Voel je dat je vol rondloopt of ervaar je leegte in je

Geest?

Hoe zou je leven eruit zien of hoe ziet het er al uit,

wanneer je elke dag vol van de Heilige Geest rondloopt?

Welke stappen denk je, dat je moet nemen om een

Christen te zijn dat elke dag gevuld is met Gods Geest?

 Waar kunnen we voor bidden vandaag?

BESPREEK DEZE VRAGEN IN DE GROEP:

1.

2.

3.

4.

5.



Extra Gebedspunten

Nederland, haar overheid en het koninklijke

huis zoals de Bijbel het ons leert in 1 Timotheüs

2:1-4

De missie van de kerk voor verloren zielen.

Alle families binnen New Life

Een grote geestelijke opwekking in onze

harten

De vertoning van geestelijke gaves in onze

levens

Alle medewerkers binnen New Life

Bevrijding van kettingen bij de gelovigen

De eenheid van ons als broeders en zusters in

Christus.

Een overwinning over alle aanvallen van de

vijand

Alle New Life kerken

De Groei van de kerk: Geestelijk & in aantal.

Hoe wij het beste elkaar, onze buren, buurt en

stad kunnen dienen.

Degenen die het moeilijk hebben. 

Dat vrijgevigheid mag heersen in onze levens

Leiders in de kerk.

Bid voor:


