GESPREKSVRAGEN bij Verras de wereld – Michael Frost
Gebruik een of alle van de volgende vragen om het gesprek en het in praktijk brengen van de vijf
gewoonten onder je vrienden en geloofsgenoten te stimuleren.
EEN VERRASSEND GELOOF (HOOFDSTUKKEN 1-2)
1. De auteur ziet het kennen van buren, het verbinden met elkaar, het ervaren van Gods leiding, het
begrijpen van Jezus' leven en onderwijs, en het begrijpen van onszelf als missie-mensen, als
‘essentiële aspecten’ van het christelijk geloof. Waarom zijn ze volgens jou essentieel?
2. Welke van die essentiële aspecten zijn het meest natuurlijk of comfortabel voor jou? Welke
daarvan vind je moeilijk?
3. Zijn we echt allemaal evangelisten? Ken je iemand die een echte evangelist is op de manier die de
auteur beschrijft?
4. Voel je als christen druk om ‘te handelen als een evangelist’? Op welke manieren deel je het meest
jouw geloof met iemand of demonstreer je het aan vrienden en buren?
5. Klopt de tweevoudige benadering van evangelisatie die door de auteur wordt beschreven voor
jou? Waarom of waarom niet?
6. Heb je ooit de beschrijving gehoord van het 'verrassende' gedrag van de vroege kerk en de impact
ervan op de Romeinse cultuur? Wat verbaast je daarvan?
7. Vind je dat het gedrag van de hedendaagse kerk verrassend (of niet verrassend) is voor de
algemene cultuur van vandaag? Zo ja, op welke manieren is dat gedrag dan verrassend?
8. De auteur suggereert dat christelijke filantropie en ‘een fijne, oprechte levensstijl van de
middenklasse’ niet ‘nieuwsgierig maken’ op een manier die mensen tot geloof leidt. Hoe komt dat
denk je? Wat maakt dat het gedrag wel ‘nieuwsgierig maakt’ of ‘verrast’?
EEN RELATIONEEL GELOOF (HOOFDSTUKKEN 3-4)
1. ‘Geloof is dus geen daad, geen enkele keuze, of zelfs maar een geloofssysteem; het is een
gewoonte.’ Klopt deze uitspraak voor jou? Wat is het verschil tussen geloof als gewoonte en geloof
als een van deze andere dingen?
2. ‘Gedragsverandering brengt de uitdaging met zich mee dat we het vertrouwde los moeten laten.’
Welke aspecten van jouw geloofsleven zijn te vertrouwd geworden? Op welke manieren zou de kerk
te vertrouwd kunnen zijn geraakt met de bredere cultuur?
3. Wie in jouw leven heeft 'kracht aan uw arm toegevoegd'? Hoe hebben hun zegeningen jouw
geloof beïnvloed?
4. Welke van de soorten zegeningen — bemoedigende woorden, goede daden, het geven van
geschenken — is het meest natuurlijk en comfortabel voor je? Waar ben je mee bezig gegaan toen je
de gewoonte om te zegenen wilde ontwikkelen?
5. Hoe kan je een betere 'student' worden van de mensen die je zegent?

6. Hoe volhard je in je toewijding om te zegenen als mensen je motieven verkeerd begrijpen of met
je geloof spotten?
7. ‘Eten met anderen kan worden gezien als een diepgaande theologische praktijk.’ Klopt dit voor
jou? Als je nadenkt over maaltijden die je met anderen hebt gedeeld, wat laten ze je dan zien over
God?
8. ‘De tafel is de grote gelijkmaker in relaties.’ Hoe komt dit? Hoe hebben gedeelde maaltijden jouw
relaties verrijkt?
9. Hoe heeft het aannemen van de gewoonte om anderen te zegenen en samen te eten de laatste
tijd je geloof gevormd? Op welke manieren hebben deze gewoonten je vrienden en buren verrast?
EEN ONTVANGEND GELOOF (HOOFDSTUKKEN 5-6)
1. Denk na over je tijden van gebed en meditatie. Wanneer vond je het moeilijk om de stem van de
Geest in je leven te horen spreken? Wanneer heb je gemerkt dat je bijzonder openstond voor de
stem van de Geest? Wat heeft het verschil gemaakt?
2. Vind je eenzaamheid, stilte en gebed verrijkend of intimiderend? Beide? Geen van beide? Wat
spreekt je aan in deze gewoonten?
3. Voor welke uitdagingen kom je te staan als je tijd vrijmaakt om naar de stem van de Geest te
luisteren? Wat zou je helpen om die tijd als een vaste gewoonte in te plannen?
4. Waar sta je op het spectrum tussen missionair engagement en terugtrekking? Hoe wil je dat de
Geest je ondersteunt bij het vinden van de juiste zendingshouding?
5. Wat zie je als het verschil tussen het lezen (of bestuderen) van de Bijbel en 'Christus leren'?
6. Wat vind je verrassend, nieuwsgierig makend en intrigerend aan Jezus, gebaseerd op wat je al over
Hem hebt geleerd?
7. Wat betekent het voor ons om ons leven vorm te geven naar de menswording van Jezus? Waar zie
je de menswording invloed hebben op je dagelijks leven?
8. Kun je je voorstellen dat je net zo enthousiast bent over Jezus als surfers over Kelly Slater? Wat
staat dat enthousiasme bij jou in de weg?
9. Hoe heeft het aannemen van de gewoonte om naar de Geest te luisteren en Christus te leren je
geloof de laatste tijd gevormd? Op welke manieren hebben deze gewoonten je vrienden en buren
verrast?
EEN GEDEELD GELOOF (HOOFDSTUKKEN 7–8)
1. Wat denk je van het idee om ons leven te zien als ‘voorbodes’ voor het grotere verhaal van Gods
koninkrijk en heerschappij? Vind je het intimiderend? Arrogant? Energiek? Iets anders? Waarom?
2. Wat is jouw ervaring met het bijhouden van een dagboek? Vind je het nuttig? Vind je het
belastend? Denk je dat je journaling zou kunnen kwalificeren als een ‘spirituele gewoonte’?

3. Naar welke van de missionaire prioriteiten — rechtvaardigheid, schoonheid, heelheid — trek je het
meest? Wat vind je bijzonder uitdagend om te implementeren in je wekelijkse gewoonten?
Waarom?
4. Vind je het moeilijk om jezelf als zendeling te zien? Waarom of waarom niet? Hoe heb je je
zelfinzicht zien veranderen toen je deze gewoonten in je leven begon te cultiveren?
5. 'Het duurt veel langer dan we hebben aangenomen' om een gewoonte te vormen — vooral de
soorten gewoonten die in dit boek worden besproken. Wat heb je ontdekt dat je in de weg staat als
je nieuwe gewoonten probeert te ontwikkelen?
6. Welke van de doelen van de DNA-triade — discipelschap, opvoeding, verantwoordelijkheid —
spreekt je het meest aan? Wat klinkt het meest intimiderend? Waarom?
7. Wie zijn de mensen die je in het bijzonder hebben gesteund in je spirituele groei? Wat maakte ze
zo belangrijk voor je geloofsleven?
8. Hoe heeft het aannemen van de gewoonte om je zendingservaring op te schrijven en bijeen te
komen voor discipelschap, opvoeding en verantwoording de laatste tijd jouw geloof gevormd? Op
welke manieren hebben deze gewoonten je vrienden en buren verrast?
9. Nu je dit boek hebt gelezen en deze gewoonten hebt ontwikkeld, wat zie je als de volgende
stappen die jij, je vrienden en je kerk moeten zetten om de wereld effectiever te verrassen met het
goede nieuws van de heerschappij van God?

