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Wat heeft de kerk mij te bieden?
Beste JV-ers, daar zijn we weer na een hopelijk mooi kamp. Wij vonden het in
ieder geval geslaagd! We gaan vanavond kijken naar de eerste gemeente en
vooral hoe we zelf naar de kerk kijken.

De eerste gemeente
Lees samen Handelingen 2:29-47. Je leest hier het ontstaan van de eerste
gemeente. Vooral vers 42 laat mooi zien wat de eerste gemeente deed.
- Wat zie je in de eerste gemeente wat je zelf ook wel zou willen zien
in jouw gemeente?
Lees ook Efeze 3:9-10. Je leest hier Gods bedoeling met de kerk.
- Zie jij in dit ook terug in jouw gemeente?
Hoe kijk jij naar de kerk
Er zijn verschillende manieren waarop je naar de kerk kunt kijken. Je kan
de kerk zien als het huis van God, je kan de kerk ook zien als een
hulpmiddel om dichter bij God te komen of om in contact te komen met
andere christenen en samen je geloof te delen. Iedereen heeft natuurlijk
zijn eigen kijk op de kerk. Misschien zie je het als verplichting, of
misschien vind je het juist heel waardevol.
-

Hoe zie jij de kerk?
Wat betekent de gemeente voor jou?
Hoe zie je jouw rol in de gemeente?

Verschillende kerken
Er zijn veel verschillende opvattingen over het kerk zijn en het geloof praktiseren.
Er zijn dan ook veel verschillende kerken.
- Hoe kijk jij daar tegen aan?
- Denk je dat dit Gods bedoeling is?

-

Betrap je jezelf wel eens op het in hokjes denken?

Afsluiting
Het doel van deze Bijbelstudie is om jullie meer na te laten denken over de kerk
en de gemeente. We hopen dat je er een mening over hebt kunnen vormen en
bewust bent geworden van wat de gemeente je kan bieden. Bid samen voor
Gods kerk, dat we samen één mogen worden.
Heb je vragen? Iets waar je mee zit? Loop er niet mee rond, maar praat er met
iemand over. Een kringleider wil hier graag met je over praten. Vragen,
opmerkingen, suggesties, kritiek of complimenten over de Bijbelstudie kun je mailen
naar martenwien_1@hotmail.com.

