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1. Deel met elkaar wat je in de preek raakte en wat je meeneemt uit de preek. 
 

2. Getuigen van God is eerst zelf ontdekken om een kreupele te zijn die van genade 
leeft. Want wie door Gods liefde is opgericht, heeft een drang om hier van te 
getuigen (zie vers 8) 

a) Herken je je in die kreupele man die is opgericht en op enig moment niet 
meer kan zwijgen van Gods goedheid en genade? Praat daar met elkaar 
over door. 

 
3. Getuigen van God is de ander ‘doordringend zien’ (zie vers 4). Doordringend 

kijken betekent: In gesprek gaan met de ander op een diepere laag, met ogen, 
oren en hart van Christus. Dan kunnen er bijzondere gesprekken ontstaan, en 
ontdek je soms het gebrokene bij de ander. 

a) Deel met elkaar of je weleens zulke gesprekken hebt? Waarom wel/ niet?  
b) Geef elkaar tips/ handvatten hoe je zo’n gesprek wel/ niet moet voeren. 

 
4. ‘Wat ik heb, dat geef ik je, in de NAAM van Jezus’ (vers 6). Petrus geeft geen zilver 

en goud, maar hij gunt die kreupele man de Naam van Jezus.  
a) Als de ander iets deelt van zijn/ haar gebrokenheid, hoe kun je dan de 

NAAM van Jezus doorgeven aan die ander? 
b) Deel met elkaar zulke ervaringen.  
c) Waarom is getuigen van Christus zijn moeilijk als de ander geen nood in 

zijn leven ervaart? 
 

5. Een fragment uit de preek om op door te denken/ door te praten: 
 

“De kerk is zo’n plek. Hier zitten we niet met branie en betweters. Hier worden we iedere 
zondag neergelegd, naar toe gedragen door Gods Geest. Hier liggen we iedere week weer 
voor de poorten van het paradijs. Verschrompeld door onze ellende voor God. Maar hier 

reikt Christus ons iedere week weer de hand van verzoening, om ons op te richten uit onze 
ellende. Daar begint getuigen. Zodat het eeuwige wonder van Gods liefde opnieuw gaat 

leven! Dat maakt ons klein en maakt God groot!” 
 


