Geestelijk fit door te oefenen:
Biechten 2.0 is je verhaal kwijt
kunnen, je last niet alleen
dragen, je schuld belijden en
vergeving ontvangen in Jezus’
naam. Joh. 20: 22-23
Bedenk en bid erover met wie
jij wekelijks zou willen
afspreken om hier samen in
alle eerlijkheid mee te
oefenen? Wetend dat Jezus je
wil laten floreren.
Via deze link vind je de vragen
(in het Engels) die je elkaar
zou kunnen stellen.
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https://www.lakeshorecitychu
rch.com/accountability
Voorbeelden van vragen:

Biechten 2.0
Je verhaal kwijt kunnen, vertellen wat je dwars zit of waar je tegenaan
loopt, waar je je zorgen over maakt, vergeving vragen; dat is Biechten
2.0. Het is een oud gebruik in de kerk. Wat doe je als je bang bent en
hoe reageert Jezus dan?
Lees Johannes 20: 17-23
Stel je eens voor dat je een van de leerlingen was. Wat gaat er door je
heen? Wat voel je aan emoties? Spijt, teleurstelling, boosheid,
schaamte, verdriet? Herken je deze gevoelens?
Terwijl de leerlingen bang zijn, en zich misschien wel schamen zegt
Jezus: ‘Vrede!, Shalom‘ Dat is zoiets: ik wens je het goede, dat je
floreert. Elke week horen we de woorden ‘Genade en Vrede’ aan het
begin van de kerkdienst. Wat betekenen deze woorden voor jou? Wat
is vrede voor jou? En wat is genade? Kan je het ontvangen,
aanpakken?
Jezus laat zijn wonden zien in zijn handen en zij. De vrede en genade
die Hij geeft is niet goedkoop – het heeft Hem alles gekost. Wat mag
jouw geloof jou kosten?
Vergeving gaat in de Bijbel vaak gepaard met genezing, zowel
lichamelijk als geestelijk. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de vier
mannen met de zieke vriend (Lucas 5 vanaf vers 17). Er zijn meerdere
verzen waar genezing en heling wordt gelinkt aan schuldbelijdenis en
vergeving. Zijn er gebieden in jouw leven waar jij genezing en heling
nodig hebt? Zou je hier met iemand voor willen (laten) bidden? Mail
naar ministrygebed@delichtboog.nl

Welke tijd besteed aan je aan
gebed en Bijbellezen? Waar
ben je nu in de Bijbel? Wat
heeft God tegen je gezegd
door Zijn Woord?
Heb je je werktijd zinvol
besteed? Handelde je integer
in je werksituaties?
Waar heb je geld aan
uitgegeven deze week? Aan
de kerk, aan minder
bedeelden, aan frivole
dingen?
Hoe beïnvloedde je positief of
negatief de relaties in je
huwelijk, gezin,
vriendenkring?
Ben je bereid je zonden te
belijden, en ben je volledig
eerlijk geweest?

