GESPREKSVRAGEN week 4
Looking for love: liefde en seksualiteit

INLEIDEND
Anders dan bij de kringstudies krijg je nu geen samenvatting van
de preek van afgelopen zondag. De preek is na te luisteren via de site https://derankfrontend.doorea.nl/archief.php?directlogin=2 oftewel: ga naar www.derank.org, bovenaan naar media, naar preken, naar
‘klik hier om de laatste preken te downloaden…..’’
We wilden toch wat vragen geven die je als kring, als vrienden of als stel met elkaar kunnen gebruiken voor een goed
gesprek.

VRAGENRONDEN
Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of
duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.
Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook
waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet
begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.
Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de
komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.
hulpvragen
1. Wat is voor jou intimiteit? Anders gezegd: wat zijn kenmerken van iets intiems?
2. Reageer op de volgende stelling: Liefde en intimiteit kunnen wel zonder seksualiteit, maar seksualiteit kan niet zonder
liefde en intimiteit.
3.a) Is er verschil, en zo ja hoe dan, in de seksualiteit zoals die in de Bijbel wordt aangeprezen en zoals die vandaag de
dag gebracht wordt in onze maatschappij/ ‘de wereld’.
b) Is er verschil tussen wat de kerk jou geleerd heeft en wat je zelf ontdekt hebt over seksualiteit?
4. In hoeverre is jouw denken over seksualiteit beïnvloed door ‘de wereld’? Wat vind je daarvan? Wat is er nodig om je
denken rondom dit thema meer door God te laten bepalen?
5. In hoeverre vind jij in je zoektocht naar liefde voldoende liefde in de intieme omgang met God. Wat zou je kunnen
doen om daarin te groeien. Wat zou je daarin voor een ander kunnen betekenen.
6. Seksualiteit is onderdeel van het beelddrager zijn van God werd in de preek gezegd. Vind je dat ook en hoe krijgt dat
dan vorm?

