Verdieping voor na het lopen van de PaasChallenge
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Welk karakter speelde jij?
Wat waren de antwoorden bij de keuzes die je kon maken voor je karakter?
Waarom heb je gekozen voor dit antwoord?
Hoe zou je in je eigen leven kiezen als het gaat om:
Vrijheid
o Mag je geweld gebruiken om vrijheid te garanderen?
o Mag je anderen hun vrijheid ontnemen om vrijheid voor allen mogelijk
maken?
o Is vrijheidsstrijd geoorloofd?
o Wat doe je met mensen die je vijand zijn?
Liefde
o Wanneer gaat je liefde te ver?
o Ga je wel eens zo ver voor iets waar je van houdt dat je over grenzen van
anderen gaat?
o Raak je zelf wel eens uitgeput omdat je ergens zo veel van houdt?
o Wordt je wel eens diep teleurgesteld in de liefde van anderen?
Macht
o Moet je in bepaalde situaties de orde kunnen bewaren?
o Zijn regels belangrijker dan eigen verantwoordelijkheid?
o Als je iets wil bereiken en meer invloed wil hebben, is het dan goed om meer
macht te vergaren?
o Moet je mensen met macht volgen of juist niet?
Spiritualiteit/geloof
o Is het goed of juist niet goed om gewoontes te hebben in spiritualiteit of
geloof?
o Zijn bepaalde plaatsen/gebouwen of gebruiken/rituelen heilig?
o Moeten mensen met een geloof zich aan bepaalde gewoontes houden?
o Zijn regels nodig in geloof? Denk aan geboden of verboden?
Hoe gaat Jezus om met……….
o Vrijheid
o Liefde
o Macht
o Geloof
Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?
o Waarom werd Jezus gekruisigd volgens deze PaasChallenge
o Let hierbij vooral op de historische aanwijzingen en de vier ‘broken signposts’
Waar kom je de opgestane Jezus tegen?
o Is er volgens Jezus ook nieuw leven mogelijk als de ‘broken signposts’
hersteld zijn?
o Lees mattheus 25 en vraag je af waar je Jezus vandaag tegen kunt komen in
jouw leven.
Wat kun je met het symbool van de zaadjes bij het einde van de PaasChallenge?

