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Traject van Hoop & Herstel 2

1. Toerusting
2. Open gesprek
3. Verwerking.

het geleerde 
vasthouden en 
toepassen



Verwerking bij de troon van genade

Hebr. 4: 16



Hoop & Herstel (2)



Aandacht 
voor 

waarden
Filippenzen



Alle heiligen te Filippenzen 1:1-6

 Euodia en  Syntyche - 4:2
Epafroditus – 2:25
Gevangenbewaarder – Hand. 16:27 ev
Lydia – Hand. 16:14



Waarden – Fil. 4:8

Gemeenschap-pelijk: ieder en allen



1. Zorgvuldig – Fil. 1:9,10



1. Zorgvuldig – Fil. 1:9,10

2. Onderweg – Fil. 4:11



We zijn discipelen onderweg

Wat leer je …
 Over God
 Over samen gemeente 

zijn
 Over jezelf

denken - hart - gevoel



1. Zorgvuldig – Fil. 1:9,10

2. Onderweg – Fil. 4:11

3. Verschillend – Fil 2:4 en 4:2





Samen de waarden tot leven brengen –
Fil. 4:9

1. Zorgvuldig

2. Onderweg

3. Verschillend



Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik 
u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst 
te stellen, 

Heer, laat onze liefde oprecht zijn; verafschuwend het kwaad, 
en het goede toegedaan.
We willen elkaar liefhebben met de innige liefde van broeders 
en zusters en de ander hoger achten dan onszelf.
Laat ons enthousiasme niet bekoelen, maar vuur ons aan door 
de Geest ; we willen U, de Heer dienen. We zullen ons 
verheugen door de hoop die we hebben, standvastig zijn 
wanneer we tegenspoed ondervinden, en onophoudelijk 
bidden

Romeinen 12



We willen eensgezind zijn, niet hoogmoedig, maar elkaar aanzetten tot 
bescheidenheid. We gaan niet af op ons individuele inzicht. We 
vergelden geen kwaad met kwaad, maar proberen voor alle mensen 
het goede te doen.
Voor zover het in onze macht ligt, stellen we alles in het werk om met 
alle mensen in vrede te leven. We nemen geen wraak, God is onze 
wreker.
We laten ons niet overwinnen door het kwade, maar we overwinnen 
het kwade door het goede.
Heer, ontferm U over ons, over onze gemeente, over onze stad. 

Amen


