
Kringavond 18-10-2005

Terugkoppeling:
� Wat heb je onthouden van de vorige kringavond (principes?).
� Wat betekend dit voor ons wanneer wij willen groeien in heiligheid
� Wat betekend dat verder voor ons dagelijks leven?

Uitdaging:
Daag iedereen uit om gevoelig te zijn voor de Geest van God tijdens de kringavond. 
Misschien wordt je je ergens bewust van, weet dan dat het zou kunnen dat God je dit 
ingeeft.

Positie / Conditie teksten:
- Laat iedereen een tekst voorlezen
- Laat iedereen samenvatten wat de tekst zegt over ons

� Wat zijn de overeenkomsten / verschillen?

- Op behangrol uitwerken van verschil tussen onze positie en onze conditie
� Wat is het gevaar van een eenzijdige focus op je conditie?
� Wat is het gevaar van een eenzijdige focus op je positie?
� Hoe komt je conditie steeds meer overeen met je positie?

Overgave – Lucas 9:57-62:
� Wat is je indruk?
� Waarom is Jezus zo strikt?
� Wat bedoeld Jezus met de drie uitspraken?
� Zijn er eisen die wij aan God stellen?

Toepassing:
- Eerst bidden voor een persoonlijke toepassing

� Schrijf een gebied op in je leven waarin je wilt groeien / wat je meer aan God wil 
overgeven.



Teksten voor de avond

Rom 6:19

Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden

gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo

stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

Heb 10:10

Krachtens die wil  (van God) zijn  wij  eens voor altijd geheiligd  door het  offer van het

lichaam van Jezus Christus.

Heb 10:14

Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

1 Kor 6:11

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door

de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Filip 2:12

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen

zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis

bewerken met vreze en beven,

Filip 3:10-12

(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn

lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit

de doden.

Niet,  dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag

ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.

2 Pet 1:5-7

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de

deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding,

door  de  volharding  de  godsvrucht,  door  de  godsvrucht  de  broederliefde  en  door  de

broederliefde de liefde ( jegens allen).

Heb 2:11

Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een (Jezus)

Efe 2:4-8

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met

Christus, - door genade zijt gij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een

plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de

overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in

Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:

het is een gave van God;

2 Pet 1:3-4

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,

begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;

door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel

zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte

in de wereld heerst.

1 Kor. 1:30-31

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid,

rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt,

roeme in de Here.


