
 

 Besprekingsmateriaal:  Groeien en bloeien   

Voorbereiding: Lees het verhaal op https://www.ik-ben.nl/dominees/duo

Opening van de avond: Bekijk samen de video. 

Ewoud en Lars zoeken naar verbinding met de mensen om hun heen: in hun wijk, in het 

stad.  

‘Onze kerk heeft naast sport nog meer initiatieven die helpen mensen met elkaar te 

verbinden zoals een crea-café en debatavonden in de lokale boekhandel. We hopen mensen 

te inspireren en nieuwsgierig te maken naar het geloof en naar Jezus.' 

IK BEN… BENIEUWD 

Op welke bijzondere plek heb jij eens écht verbinding gehad met iemand? 

 

Bijbel: 

De favoriete Bijbeltekst van Lars komt uit 1 Korintiërs, waarin staat dat het niet uitmaakt wie 

plant of begiet omdat God uiteindelijk de groei geeft.  

Lees uit 1 Korintiërs 3: 1-9 Gods medewerkers en Gods werk 

 
1 Maar, broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods 

Geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de 

ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods Geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds 

baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. 
2 Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je aan baby's melk moet 

geven en geen vast voedsel. Want de moeilijker dingen konden jullie nog niet begrijpen. En 

dat kunnen jullie nog steeds niet. 
3 Want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers 

zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch nog net als de ongelovige mensen? Dan zijn jullie 

toch nog helemaal niet veranderd? 

https://www.ik-ben.nl/dominees/duo


4 Want als de één zegt: "Ík hoor bij Paulus!" en de ander: "Ík hoor bij Apollos!" dan zijn jullie 

toch onveranderde mensen? 
5 Want wat zijn Apollos en Paulus? Gewoon dienaren van God door wie jullie in Jezus zijn 

gaan geloven! We hebben allebei het werk gedaan dat we van de Heer moesten doen. 
6 Ik heb het geloof in jullie hart geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd. Maar God 

zorgde voor de groei van jullie geloof. 
7 Daarom is degene die plant niet belangrijk, en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is 

belangrijk, want Hij zorgt voor de groei. 
8 Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen 

beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. 
9 Zo zijn wij dus Gods medewerkers. En jullie zijn Gods akker waarop Híj werkt. 

 

 

 

  

 

Gespreksvragen: 

1. Hoe kan jij je als persoon ontplooien door de genade en kennis van Jezus? Welke 

gave heb je daarvoor van God gekregen? 

2. Hoe kan je kerkelijke gemeente groeien en bloeien? Wat gebeurt er aan 

evangelisatie? Zijn er nog meer kansen te bedenken?  

3. Lars zegt in het verhaal: ‘Als voorganger vind ik het mijn taak om grote Bijbelse 

waarden als vrede en recht samen met mijn gemeenteleden vorm te geven in de 

praktijk.’ Wat heb jij daarin nodig van je kerk of je predikant?  

4. Ewoud geeft aan dat hij bij gemeenteleden steeds weer Christus tegenkomt. 

Daardoor wordt  hij gevoed en opgebouwd. Waar om je heen ontmoet jij Christus? 

En wat doet dat met je? 

5. Bid voor je gemeente en voor elkaar.  

 

 

 Volg de IK BEN campagne op Instagram en Twitter voor nog meer 

inspirerende verhalen van dominees. En deel je eigen verhaal met de hashtag #ikbenkerk . 

Bijvoorbeeld je ervaringen na deze themabespreking! 

https://www.instagram.com/ik_ben_campagne/
https://twitter.com/ikben_campagne

