
Leefregels

In Mattheus 28: 19-21 krijgen we de opdracht om discipelen te maken. Wat is 
een discipel? Wat zijn kenmerken van een discipel? Zien we deze kenmerken 
terug bij onszelf?

De Bijbel is het woord van God. God spreekt tot ons door de Bijbel. Nemen we 
voldoende tijd om (dagelijks) uit de Bijbel te lezen? Te lezen uit Gods woord?

We zijn vaak bezig met hoe vond ik dat? Wat is het voordeel voor mij? De 
leefregel van deze maand doet het omgekeerde. We stellen onszelf de vraag: 
hoe is het voor de ander? Wat vindt de ander van deze bijeenkomst, de 
huiskerk? Of van onze maandelijkse activiteit buiten. Praat hier kort over met 
elkaar.

Wij leven samen als gezin dat betekent dat  we er voor elkaar zijn en dat wij 
elkaar helpen als het nodig is. Samen lachen en huilen. 

We beloven elke dag tijd door te brengen in gebed en bezinning (Bijbel lezen), 
individueel en als gezin. 

Wij geloven dat God schiep en blijft scheppen. Probeer de komende week extra 
oog te hebben voor Gods schepping. 

Bedenk voor jezelf of je gezin een leefregel voor deze maand en bespreek 
wekelijks hoe het gaat.

Wij geloven dat God ieder van ons op elke leeftijd op een unieke manier heeft 
gemaakt. We hebben onze eigen talenten. We zullen de gaven en talenten van 
iedereen in onze groep eren, van de jongste tot de oudste, zodat er ruimte is 
voor iedereen.

Lukt het om elke dag alleen te bidden met God en om met z’n allen te bidden 
tot God?

Zorg goed voor je naaste. Lukt het om klaar te staan voor je naaste? Je 
gezinsleden, je buren, je familie en/of je vrienden? 

Wij vinden gastvrijheid belangrijk. Hoe gastvrij zijn wij als groep? Hoe vaak 
nodigen wij nieuwe mensen uit? 

Zoek verbinding met de kerken in je buurt. Laat weten dat je er bent en meedoet 
aan de huiskerk.

Elke maand staat er een leefregel centraal. 
De leefregels helpen ons te blijven leven als goede christenen. 


