
 

 
 

 
Pain & God  

 

Bijeenkomst Datum en tijd Thema Bespreken 

 
Sessie 1: 

 
Maandag 28/11 
9.00 uur 

 
Back to the roots 

 
Hoe zien jouw wortels eruit? Waardoor word je 
gevoed en hoe ga je om met jouw pijn? 

 
Sessie 2: 

 
Woensdag 30/11 
9.00 uur 

 
Don’t worry 
 
 

 
Maak jij je zorgen? Voor je lichaam, mentale of 
fysieke pijn? Zorgen voor je gezin, financiën, wat 
dan ook? Zorgen maken lijkt in veel gevallen 
terecht, maar het kan ook een giftige angel zijn in 
jouw situatie. 

 
Sessie 3: 

 
Vrijdag 2/12 
9.00 uur 

 
Healing Like Jesus 

 
Wat te doen met voorlopig onbeantwoorde 
gebeden? Welk voorbeeld heeft Jezus ons gegeven 
om met pijn om te gaan? Ontvang je heling en 
genezing? 
 

 
Inhoud 
We zijn in totaal met drie deelnemers, heerlijk klein groepje. De woensdag zullen we als het goed is 
compleet zijn. De maandag en vrijdag kan iemand van jullie niet. Dat geeft niet. We gaan gewoon 
iedere dag door. En als je een keer niet kan bied ik je bij deze 1 gratis sessie aan van een uur om het 
thema in te halen dat je mist. 
 
Ik zal per ontmoeting kort wat delen uit de Bijbel en ook getuigenissen delen. Daarnaast ga ik juist 
graag met jullie in gesprek en ter plekke de vragen behandelen die je hebt. 
 
Programma per dag 
Ter voorbereiding wil ik je vragen om je open te stellen voor Gods Geest. Wellicht kom je tot 
ontdekkingen die je nog nooit hebt gezien, of hoor je iets voor de derde keer omdat je het nodig hebt 
om te horen. Daarnaast wil ik je vragen om de volgende bijbelgedeeltes te lezen voorafgaand  aan 
onze ontmoeting.  

Sessie 1: 
- Psalm 1 
- Psalm 103: 1-8 
- Jesaja 53: 1-5 

Jeremia 17: 7, 8 
- Openbaring 22: 1-5 

 
 

Sessie 2: 
- Romeinen 12: 1,2 
- Efeze 4: 23 
- Hebreeën 12: 1,2 
- 1 Korinthe 10:13 
- Mattheus 13: 18-23 
- Johannes 15: 1-4 

 

Sessie 3: 
- Jozua 6:20 
- Jesaja 53:1-4 
- Handelingen 10:38 
- 1 Petrus 2:24 
- Mattheus 8:14-17 
- Johannes 7:37-39 

 
  



 

 
 
 
 
 
Online samenkomen: 
Ik heb jullie per mail uitgenodigd voor de ontmoetingen via Google Meet. Je hoeft hier als het goed is 
niets voor te downloaden en dit draait prima op je laptop, tablet of telefoon. Je kunt hieronder ook 
de videolink per sessie vinden. 
 

- Klik hier voor de videolink van maandag 28/11 9.00 uur 
- Klik hier voor de videolink van woensdag 30/11 9.00 uur 
- Klik hier voor de videolink van vrijdag 2/12 9.00 uur 

 
 

Ps. Ik ben mij bewust dat er rondom het thema ‘Pijn en God’ door anderen en wellicht mezelf fouten 
zijn gemaakt. Daarom wil ik met nadruk noemen dat ik deze week uit liefde organiseer, maar jouw 
pijn wil erkennen en van daaruit op zoek gaan hoe daarmee om te gaan. Samen met Jezus. 
 
Mijn gebed voor jou: 
Hemelse Heer, we prijzen Uw heilige Naam. We doen een beroep op Uw Naam. U bent goed, 
barmhartig, vergevingsgezind. U bent onze Geneesheer en door Uw bloed Jezus zijn we vergeven. Ik 
bid U dat deze ontmoetingen een ontmoeting met U zal zijn. Stroom met Uw Geest door ons heen. 
Geef reiniging, vernieuwing. Kom met Uw reinigende Vuur Heer. Spreek met openbaring tot ons. 
Breng aan het licht wat in het duister is. Vergeef ons en stort Uw kracht uit in ons. Neem de pijn die 
we hebben weg, troost ons, geef ons uw liefde en laat dit een sleutel zijn voor dé nieuwe tijd waar U 
ons wilt hebben. Hallelujah. In Jezus’ Naam, amen. 
 
 
Hartelijke groet, 
Maurice 

meet.google.com/cxp-koux-wis
meet.google.com/bvx-eyro-rqh
meet.google.com/qts-wdqv-rkf

