Bijbelstudie 1 Koningen 18:21 en 39 Op de toppen van je geloof
Lees 1 Koningen 18:1-46 volgens ‘de Zweedse methode’

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.
Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw
inzicht voor mij!). Plaats een

wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je
geraakt heeft

. Wat leert deze bespreking jou?

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken
•

Wat was het hoogtepunt in jouw geloofsleven?

•

Wat zorgt bij jou voor twijfel, voor hinken op 2 gedachten, in jouw geloofsleven?

•

Zou je ook wel eens bewijs van Gods macht willen zien, zoals het vuur uit de hemel
op de berg Karmel? Zo ja, welk teken zou jij willen zien?

•

Lees Matteüs 12:38-40: welk teken geeft de Heer jou? Wat vind je van dit teken?

•

Probeer nog eens goed na te denken over het teken van het christendom, het bekendste
symbool ter wereld: het kruis van Jezus Christus. Wat vertelt dit symbool jou over
Gods aanwezigheid, Gods liefde en geloofszekerheid?

•

Stelling: “het kruis van Jezus laat ook zien dat de rechtvaardige Gods afwezigheid
moet doorstaan.”

•

Wat is het effect van volledig kiezen voor Jezus Christus op jouw hoop en levensstijl?

•

Wat is het effect van niet-kiezen, hinken op 2 gedachten, of kiezen voor de afgoden
van de wereld om je heen op jouw hoop en levensstijl?

•

Wat is het effect van beide keuzes op de schepping en de samenleving?

•

Elia bidt later 7x om regen. Wat zegt dit over bidden?

•

Elia ziet in een wolkje ter grootte van een handpalm een stortbui van de Heer
aankomen. Wat zegt dit over het kijken naar de wereld om je heen?

•

Welke rol zou de kerk moeten spelen in het helpen om keuzes te maken en te leven
met de Heer? Waar zou jij in willen groeien?

•

Hoe zou de kerk in 2030 er volgens jou uit moeten zien?
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