Bijbelstudie video overdenking 2 (Bert Flier – wat is een geloofsheld?)
1.
Bert vertelt in zijn getuigenis dat er in de sportwereld genoeg ‘helden’ bestaan. En
dan denken we vaak aan iets exclusiefs, iets speciaals: Europees kampioen worden, of
wereldkampioen, of het ultieme: goud op de Olympische Spelen.
• Wie is ooit jouw ‘sportheld’ geweest?
• Waarom was of is dit jouw held?
• In welke situatie ben jij wel eens een ‘wereldse’ held genoemd door mensen om je
heen? Wat deed dat met je?
Lees Ester 4:14-17
2.
Ester laat hier weten haar leven op het spel te zetten om zo het Joodse volk te
kunnen redden; ‘kom ik om, dan kom ik om’.
• Welke uitspraken en handelingen van Ester maken van haar een geloofsheld?
• Wat is het verschil in de persoonlijke gevoelens van een wereldse held en een
geloofsheld?
3.
Bert zegt verder in zijn getuigenis dat er achter de zichtbare wereld een geestelijke
wereld ligt. Een wereld waarin goed en kwaad strijden om jouw en mijn hart! Jezus nodigt
ons uit om actief een kant te kiezen in deze strijd. Om in de grote en kleine beslissingen van
het leven Gods liefde de doorslag te geven en op die manier een geloofsheld te zijn.
• Op welke gebieden in je leven zou je nog duidelijker een geloofsheld kunnen zijn?
Mocht je hier geen antwoord op weten, vraag God je duidelijk te maken op welk
terrein jij een geloofsheld mag zijn.
• Hoe kan onze ultieme geloofsheld, Jezus, nog meer in jouw tot stand komen? Welke
dingen/gedragingen zouden dan zichtbaar veranderen?
• Welk Bijbelgedeelte bouwt je op en sterkt jou in de strijd tussen goed en kwaad? Kies
uit dit deel een Bijbeltekst uit en leer deze uit je hoofd.
Neem de antwoorden bij vraag 3a op als gebedspunt voor de komende week.

