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‘Dorst’

Inleiding (Irene)
Er worden een paar Bijbelfiguren genoemd waarbij mensen moeten staan wanneer ze het weten, en
zitten wanneer er geen herkenning is. Dan wordt er één iemand aangewezen en die mag uitleggen
wat voor soorten mensen het zijn en waar het in de Bijbel voorkomt.
De volgende personen worden behandeld:
Jakobus
Mat 4:21
Hulda
2 Kon 22:14
Ismaël
Gen 16:15
Maria van Magdala
Mat 27:56
Izebel
1 Kon 18:14
Jochebed
Num 26:59
Mozes
Ex 2:10
Titus
Gal 2:1,2 en Titus
Bileam
Num 22:22
Zimri
1 Kon 6:15-22

Discipel van Jezus.
Profetes in de tijd van Koning Josia.
Zoon van Hagar, Egyptische slavin Abram.
Volgeling van Jezus.
Koninging Izebel.
Dochter v Levi, moeder v Aäron en Mozes.
Medeweker van apostel Paulus.
Bileam, ezelin en de engel met het zwaard.
Zeven dagen koning van Israël.

Ehud
Richt 3:22
De tweede richter over Israël.
Deze richter was linkshandig. Omdat in die tijd iedereen zijn zwaard links droeg werd alleen de
linkerkant gefouilleerd. Ehud heeft zo de kans gekregen Israël van Eglon, de koning van de
Moabieten, te verlossen, toen hij op het paleis kwam.
Jaartekst (Irene)
Openbaringen 22: 17b (De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’)
Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Dit jaar is het jaarthema ‘Dorst’. We willen dit jaar ons meer gaan verdiepen in de Bijbel. Wat voor
personages komen er in de Bijbel voor, wat hebben ze ons te zeggen? Kunnen deze figuren nog
steeds van toepassing zijn op ons, anno 2008?! Wij denken dat er veel valt te leren over de
personages in de Bijbel, omdat het ook normale mensen met karakters zijn. We zouden het tof
vinden als we aan het einde van het jaar ons kunnen identificeren/spiegelen met deze bijbelse
figuren.
Dorst krijgen naar de Bijbel
Dorst krijgen naar identiteit/herkenning bij God
Dorst naar …
Johannes 4: 13-15
13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat
ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit
water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen
dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’
Groepsindeling (Joanne)
Bijbelstudie
Elke groepsleider mag zelf weten hoe hij/zij de avond invult. Zo kan jezelf creatief zijn, en ziet de
kring ook al een beetje hoe en wat voor persoon je bent. En kan je doen waar jij je het meest op je
gemak bij voelt. Denk hier aan ontspannen/persoonlijke en geestelijke invulling.

Toch is het wel goed om sommige dingen te weten van je kring, dus we willen vragen dat je sowieso
de onderstaande onderwerpen behandelt, en als het even kan opschrijven. Zodat we het later nog
even door kunnen nemen en beter aan kunnen voelen wat de JV nodig heeft.
Verwachtingen
Wat verwacht je van de Jeugdvereniging? (voor allebei de avonden)
Wat verwacht je van kring en wat verwacht de kringleider van de kringleden?
Geloofspunt
Waar sta je op dit moment in je geloofsleven?
Godsbeeld
Wie is God voor jou?
Praktisch
Email adressen
Weet je al wie je broer of zus gaat worden?

