
Twee voorbeelden van openingen van 
de Gereformeerde Kerk in Waarder 
 
Gesprek KR 10 okt. 2018 - lezen Johannes 6: 66-71 

66Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet 
verder met hem mee. 

67Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook 
weggaan?’ 68Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we 
moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven 
geven, 69en wij geloven en weten dat u de heilige van God 
bent.’ 70Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en 
toch is een van jullie een duivel.’ 71Hiermee doelde hij op Judas, 
de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou 
hem uitleveren. 
 
● Wat roept de vraag (67) van Jezus bij jou op? 
● Wat roept het antwoord (68-69) van Petrus bij jou op? 
● We gaan nog even verder met het antwoord van Petrus. In 

welke van deze drie uitspraken herken jij je het meest? 
Graag aan elkaar toelichten. 

1. Ik heb zelf ook een duidelijke geloofskeuze voor Jezus 
gemaakt. Hoe ben je daartoe gekomen? 

2. Bij mij is het proces van geloven meer geleidelijk 
gegaan. Wat of wie heeft je geholpen op deze 
geloofsweg? 

3. Ik vind het soms moeilijk om het geloof vol te houden. 
Welke ruimte ervaar je om dit te delen?  
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Gesprek 22 mei 2019 - lezen Johannes 14:15-20 (BGT) 
(Jezus zegt:) 15Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn 
regels. 16-17En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe 
helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie 
zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. 

De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de 
heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen 
hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en 
in jullie zijn. 

18Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die 
nieuwe helper te geven. 19Over een korte tijd zullen de mensen 
van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij 
terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven.20Dan 
zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik 
in jullie aanwezig ben en jullie in mij. 
 
● Wat is kenmerkend voor de Geest in dit stukje? (probeer 2-3 

dingen met elkaar te ontdekken) 
● Wat betekent het voor jou dat Jezus door zijn Geest in ons 

aanwezig is? 
● Waar zie je de Geest in onze gemeente aan het werk? 

Zouden we als gemeente meer van de Geest kunnen 
verwachten, en zo ja, wat dan? 
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