Gespreksvragen

Stellingen #daaromzijnwekerk

Ken je de ‘95 stellingen’ van Luther nog? Hij spijkerde een lijst met 95 verbeterpunten voor de kerk
aan de deur van de kerk in Wittenberg. Wij hebben de afgelopen weken ook stellingen verzameld. Aan
verschillende mensen in de kerk vroegen we: wat is voor u/jou de kern van kerk-zijn in deze tijd? Dit
leverde een kleurrijk en prikkelend palet van gedachten over de kerk op.
Ga met je bijbelstudiegroep of een groep gemeenteleden in gesprek naar aanleiding van de
stellingen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de volgende vragen.
1. Lees de stellingen eens door. Welke stelling blijft het meest bij je haken en waarom?
2. Welke stelling geeft je moed of inspiratie? Deel met elkaar waarom.
3. Stel dat je een stelling zou moeten uitzoeken
die het meest uitdagend is voor jullie
Waarom zijn we kerk?
gemeente (bijv. omdat de gemeente hierin
zou kunnen groeien). Welke zou je dan kiezen?
Deel met elkaar of anderen dit herkennen.
4. Kies één stelling uit die je thuis op je koelkast
of de wc hangt. Op welke manier kan deze
stelling jou inspireren in de komende tijd?
Rond met elkaar het gesprek af en maak een eigen
stelling, waarmee je antwoord geeft op de vraag:
‘Waarom zijn we kerk?’

Tips
 Maak bij deze gespreksvragen gebruik van de download met genummerde stellingen, dit
maakt het gesprek makkelijker. Te vinden op daaromzijnwekerk.nl/materiaal.
 Heb je wat langer de tijd met elkaar, gebruik dan ook de volgende werkvorm om met elkaar te
delen welke impact deze coronatijd op het kerk-zijn en op jullie persoonlijk heeft.
Pak twee A3 vellen en een aantal pennen. (Of open een digitaal whiteboard)
Schrijf op het ene vel de woorden KERK 2019, en op het andere vel KERK 2020.
Schrijf erbij wat bij jou naar boven komt als je denkt aan hoe de kerk er vorig jaar uit zag, en
hoe de kerk er nu uit ziet.
Hulpvragen hierbij kunnen zijn:
		
1. Wat vind/vond je in deze tijd moeilijk aan kerk-zijn?
		
2. Welke kansen zie/zag je voor jullie gemeente (juist) in deze tijd?
Welke verschillen en overeenkomsten zie je? Ga hierover in gesprek en bevraag elkaar op de
gegeven antwoorden.
 Neem de tijd om n.a.v. jullie gesprek over de stellingen dank- en gebedspunten te verzamelen.
Bidt hier samen voor.

