7. De gayscene [19:22]

Geert-Jan zocht in de gayscene bevestiging door andere mannen.
Waar zoeken hetero’s hun bevestiging denk je? Is het verkeerd om
bevestiging bij anderen te zoeken? Wanneer wel / niet?
Na een aantal homorelaties ontdekte Geert-Jan dat zijn ‘oude
denksysteem’ moet veranderen. De Bijbel noemt zulke systemen van
denken en reageren ons ‘vlees’ of onze ‘oude natuur’. Wat is jouw
ervaring met je ‘vlees’? Hoe kunnen we meer zoals Jezus denken?

Gespreksvragen

Romeinen 12:2; Galaten 5:16-17

8. Loskomen van gebondenheid [22:46]

“Vrijkomen van doel-missend gedrag komt niet door op zonde te
focussen maar door je op de Heere Jezus en Zijn werk en waarheid te
richten.” Ben jij het eens met deze stelling? Waarom?
9. De kracht van Gods Woord

[24:30]

Een goede vriend van Geert-Jan zei tegen hem: “Een homorelatie
heeft niet Gods zegen”. De woorden deden Geert-Jan zeer, maar toch
heeft God deze woorden krachtig in zijn leven gebruikt. Moeten wij
zoiets ook durven zeggen? Wanneer wel / niet?
10. Niet eenzaam, wel alleen [26:11]

Is het belangrijk om de juiste intimiteit te onderhouden?
Hoe dan?
Wat helpt de homoseksueel in zijn weg alleen?
Wat kunnen wij, als medegelovigen, doen om hun te ondersteunen?
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Homo en christen
Geert-Jan
Deze gespreksvragen horen bij de gelijknamige
video van vernieuwd.com

Video: Homo en christen - Geert-Jan
Videolengte: 28:39 minuten

In gesprek gaan?

Je doel is niet om zoveel mogelijk vragen door te nemen, maar om
samen een open en opbouwend gesprek te voeren op basis van de
levenservaring van Geert-Jan. Kies dus de hoofdstukken, vragen en
Bijbelteksten uit die het beste bij jou of je groep passen.
1. Jonge jaren [01:42]

Welke invloed denk je dat een vader en moeder hebben op de ontwikkeling
van ‘man-zijn’ of ‘vrouw-zijn’ in een kind? Leg uit.
Geert-Jan vertelde dat hij zijn homogevoelens ging delen toen het te zwaar
werd om te blijven verstoppen wat hij van binnen ervoer. Plaats jezelf in de
schoenen van Geert-Jan. Wat zou jij doen?
2. Coming out [04:10]

2 Korinthiërs 5:17; Romeinen 6:6, 9-10

Als jij zou ontdekken dat je homogevoelens ervaart, zou je die bespreekbaar
maken? Met wie zou je zo’n geheim durven delen en met wie niet? Waarom
die keuze?
Wat waren de reacties van anderen die Geert-Jan geholpen hebben? Hoe
zou jij hebben gereageerd?
3. Het belang van je vaderbeeld [07:34]

Hoe weerspiegelt onze aardse vader God? GeertJan zei dat als je eigen vader ‘straffend en niet
aanwezig’ is, je Godsbeeld vaak ook zo is. Ben je
het met Geert-Jan eens? Waarom?
Hoe zou jij een vader kunnen zijn voor een
vaderloze?
Mattheüs 7:9-11; Johannes 14:6-7

4. De ‘ontmoeting’ [10:35]

In de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11 e.v.) koos de zoon ervoor
om terug te gaan naar zijn vader. In de gelijkenis van het verloren schaap
(Lukas 15:1 e.v.) koos de herder ervoor om het schaap op te zoeken. Welke
van deze twee vind jij het beste passen bij de ervaring van Geert-Jan? Is zijn
ervaring standaard voor elke gelovige?
Geert-Jan zegt dat ‘rechtvaardiging’ iets is wat je van de Heere Jezus ontvangt.
En dat ‘heiliging’ een levensproces is. Wat zegt de Bijbel over dit verschil?
Romeinen 5:19; 1 Thessalonicenzen 4:3-5

5. Jezus voor en na de ‘ontmoeting’ [16:55]

Geert-Jan werd tijdens de bijzondere ervaring in de Davidstraat met God
verzoend: van verloren naar gevonden, van vijand naar vriend, van wees naar
zoon. Vanaf die tijd zag Geert-Jan God niet meer als vijandig, straffend en
afstandelijk, maar als zijn goede Vader die onvoorwaardelijk van hem houdt.
Wat heeft het juiste vaderbeeld van God met Geert-Jan gedaan?
Hoe kan Gods liefde mensen doen veranderen? Hoe werkt dat?
2 Korinthiërs 5:14-15, 19-20; Hosea 11:4

6. God zien door nieuwe ogen [18:16]

Soms leidt zondebesef iemand naar de Heere
Jezus om Gods vergeving te ontvangen.
Soms trekt Gods liefde iemand naar de Heere
Jezus, en groeit zondebesef later. Hoe ging
dat bij Geert-Jan? En hoe ging dat bij jou?
Geert-Jan begon de Bijbel te onderzoeken om
‘die God die onvoorwaardelijk van mij houdt’
beter te leren kennen. Waarom lees jij de
Bijbel?

Johannes 5:39-40; 16:7-8; 2 Timotheüs 3:16-17

