Suggesties voor verwerken

Organiseer
een kerk(dank)dienst rond genoemd of zelf gekozen thema naar aanleiding van
Johannes 5: 1-15 of een ander Schriftgedeelte.
stimuleer elkaar om de preek en de aandachtspunten te gebruiken (zie volgende
pagina) in de voorbereiding van deze speciale dienst.
Bid voor


zieken in het algemeen en zieke gemeenteleden in het bijzonder



mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, verpleegkundigen, artsen,
fysiotherapeuten, mantelzorgers etc.



een zegen voor leidinggevenden in de zorg, voor de minister, staatssecretaris
van Volksgezondheid, directeuren van gezondheidscentra, bestuursleden,
managers etc.



ziekenhuispredikanten en geestelijke verzorgers, dat zij hun werk goed kunnen
uitvoeren.



meer zicht op een Bijbelse visie op ziekte en genezing.

Bespreek
na de dienst onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers erbij de preek
naar aanleiding van genoemde gespreksvragen. Verdeel de aanwezigen in groepjes
van hooguit 6 à 8 deelnemers. Vraag of iemand in dat groepje gespreksleider wil zijn.
U kunt na afloop nog plenair het gesprek voortzetten naar aanleiding van wat uit de
groepjes gerapporteerd wordt.
Vraag
of iemand (die werkzaam is in de gezondheidszorg) een kort getuigenis wil geven over
hoe hij of zij omgaat met liefde in zijn/haar werk.

Aandachtspunten voor bij de preek over Johannes 5: 1-15

-

Vers 36: getuigenis dat groter is dan dat van Johannes.

-

Jezus besloot om voor hem ‘de Mens’ te zijn.

-

‘Wil je beter worden?’
Waarom die vraag? Berusting na lange tijd ziek te zijn/ongeloof dat hij beter
kan worden?

-

‘Als God mij geneest, dan moet het op déze ene manier.’

-

‘38 jaar ziek’ versus ‘Israël na 38 weer bij grens Beloofde Land/einde aan
omzwervingen.’

-

Jezus was verplicht om bij de Feestdag in Jeruzalem te zijn en dus was Hij daar
ook.

-

Jezus = Het Levende water.

-

‘Voor wie ben ikzelf ‘de mens?’

-

Jezus wil je niet alleen lichamelijk genezen, maar ook geestelijk.

-

Dilemma van grens bij zorg geven als professional als iemand zegt: ‘ik heb
geen mens’ t.o.v. privé.

