
Bij algemene info 
De bijbelstudie in het hoofdprogramma gaat over het gebed, aan de hand van Exodus 17:8-

16. We zien hier hoe Jozua de overwinning behaalt dankzij het gebed van Mozes. 

 

Workshops Houvast-avonden 2020 
 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een avond, kunnen één of meer workshops 

vervallen. 

 

1. Hoe deel ik het geloof met mijn vrienden? 

Het geloof dat zo belangrijk is voor jou, is ook belangrijk voor je vrienden. Daarom zou je het 

graag met hen willen delen. Maar hoe doe je dat zonder al te opdringerig te zijn? In deze 

workshop krijg je handvatten om op een natuurlijke en ontspannen manier je geloof te laten 

zien aan je vrienden. 

 

2. Welke gebeden verhoort God? 
Elke christen heeft de ervaring dat hij bidt voor iets of iemand, zonder dat dit gebed verhoord 

wordt. Dat kan je voor grote vragen plaatsen. Jezus zei toch: ‘Bid en u zal gegeven worden’? 

Geldt dat dan alleen voor bepaalde gebeden? In deze workshop word je gestimuleerd om 

veel te verwachten van de God tot wie wij bidden, en krijg je beter zicht op de vraag hoe God 

onze gebeden verhoort. 

 

3. Kan bijbellezen ook ‘leuk’ zijn? 
Veel christenen lezen in de Bijbel zoals ze naar de tandarts gaan: ze zijn ervan overtuigd dat 

het nodig is, maar ze hebben er geen plezier in. Nu is bijbellezen niet in de eerste plaats 

bedoeld om plezier te hebben, maar het tandartsgevoel kan er toch wel van af. Hoe kun je 

bijbellezen op een manier dat het je boeit en meer vreugde geeft? Daar gaan we het in deze 

workshop over hebben. 

 

4. Hoe leidt God mijn leven? 
Het besef dat God je leven leidt, is aan de ene kant rustgevend. Maar het kan je ook onrustig 

maken. Hoe leidt Hij je leven dan? En wat als je een aanwijzing van Hem over het hoofd ziet, 

of zelfs hebt genegeerd? Loop je Gods plan met jou dan mis? In deze workshop krijg je meer 

helderheid hoe het nou zit met Gods leiding. Verder krijg je handvatten voor het zoeken van 

Gods leiding bij het maken van keuzes. 

 

5. Hoe kan ik het Avondmaal beleven? 
Als je belijdenis hebt gedaan, mag je ook deelnemen aan het Heilig Avondmaal. De ene 

persoon ziet daar erg naar uit, maar een ander blijft het erg spannend vinden. Het is toch 

weer een extra stap… En hoe kun – of moet (?) – je het beleven? Hoe bereid je je erop 

voor? Hopelijk worden in deze workshop barrières voor je weggenomen en krijg je een beter 

begrip van waar het bij het Avondmaal om gaat. 


