at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Samtaleopplegg etter gudstjenesten 24 august
Tema: ”Visjonen”
Prekenen kan lastes ned på www.bymenigheten-sandnes.no

Info

Medlemskurs
Det avholdes nytt medlemskurs 10 og 16 september på kontoret. En kveld
for deg som ønsker å bli medlem eller friske opp tanken rundt hva det vil si
å være en del av Bymenigheten – Sandnes. Dersom det er 3 år eller
mer siden du sist tok det bør du friske det opp! Meld dere gjerne på
hele gruppen! Påmelding til kontoret.
Cellegruppegudstjeneste
Søndag 21 september er det cellegruppegudstjeneste. Begynn
planleggingen av denne allerede i dag for deres gruppe!

INN – mot hverandre
Isbryter og fellesskap

Ved oppstart av et nytt semester i cellegruppen er det viktig å ta en
samtale om:
Taushetsplikt
Gruppen et sted for å gi
Gruppen en grunnleggende byggestein i menigheten
Prioritering av gruppekvelden
Hva hensikten med gruppen er med tanke på opp – inn – ut strukturen
Cellegruppegudstjenester

OPP – mot Gud

Tilbedelse – Bønn - Bibel
Tilbedelse
!
!

Syng noen sanger sammen
Les 1 Krøn 16, 8-32 – plukk ut vers som er med og uttrykker din
takknemlighet overfor Gud

!
!

Bønnerunde med bønnestein, hver enkelt takker høyt eller stille
for noe som Gud har gitt oss ”til låns” og ”forvaltning”.
Ha gjerne en fin CD på i bakgrunnen

Bibel
Tekst: Matt 9, 9-13
! 10 min. hver for dere med teksten
- sett deg inn i de ulike aktørene sin situasjon (Matteus/disiplene/
fariseerne) Hvem kjenner du deg mest igjen i?
! Runde: Hva tror du Gud vil si til deg her og nå/ Hva kan du relatere
til ditt liv fra teksten?
! Samtal om begrepene rettferdig og synder. Hva gjør at du tenker om
deg selv i en av de to kategoriene?

Bønn
Del bønneemner med hverandre og be for hverandre. Del dere gjerne
opp i mindre grupper

UT – mot verden
! Les Mark 16, 15-20
! I talen ble det gitt en utfordring om å tenke at en skulle leve slik

Jesus levde med tanke på leve blant de Jesus levde blant. En av
mulighetene er bevissthet rundt sin egen sosiale krets. Utfordre
hverandre på hva det betyr for dere. I talen ble det foreslått at
halvparten av den du invitere hjem til deg kan være mennesker som pr i
dag ikke har noen klar definert tro!

! Spør dere selv hvordan cellegruppegudstjenesten kan hjelpe dere
med det oppdraget Jesus gav i denne teksten!

