
Thema: Levend Geloof

    Delen van je geloof, geloofsgesprek…….

Ik moest leren om te zeggen: dit ben ik, dit geloof ik, hier sta ik voor. Ik merk dat ik 
andere mensen help’ (ds. Annelies Jans, predikant Keizersgrachtkerk, Amsterdam)



   Programma workshop

● Welkom 
● Voorstellen
● Doel en opzet workshop
● De start: stellingen (korte reflectie op: ‘wat is er aan de hand’)
● Korte verdieping: delen van je geloof met anderen
● Aan de slag: geef woorden aan wat je gelooft, inspireert, ……..
● Handreikingen en kansen voor vervolg …….
● Afsluiting



                    ● Welkom

● Voorstellen

● Doel workshop: 
■ inspiratie
■ verdieping
■ kort even oefenen 
■ en handreikingen voor vervolg



                               De Start

Korte inventarisatie wat we zien en vinden als het om het 
geloofsgesprek gaat:

● Stelling 1 (eens / oneens):

Geloofsgesprek hoort bij de kern van kerk-zijn.



                               De Start

Korte inventarisatie wat we zien en vinden als het om het 
geloofsgesprek gaat:

● Stelling 2  (eens / oneens):

We zijn niet gewend ons geloof te delen, zelfs niet 
met geloofsgenoten.



                               De Start

Korte inventarisatie wat we zien en vinden als het om het 
geloofsgesprek gaat:

● Stelling 3 (eens / oneens):

Jongere heeft voor zijn/haar geloofsvorming het 
geloofsgesprek met opvoeders broodnodig.



                               De Start

Korte inventarisatie wat we zien en vinden als het om het 
geloofsgesprek gaat:

● Stelling 4 (eens / oneens):

Gelukkig houden we in onze kerk wel het 
geloofsgesprek rondom de bijbel levend. ... 



                               De Start
Wat we ook binnen de Dienstenorganisatie zien en horen vanuit het land:

● Last van de sterk sterk geseculariseerde en geïndividualiseerde 
maatschappij.

● Ontbreken van onderlinge verbinding en betekenisvolle 
ontmoetingen.

● Verlegenheid rondom delen wat je beweegt en/of wat je gelooft.
● Tegelijkertijd wel verlangen in betekenisvolle ontmoetingen en 

gesprekken (zowel binnen de gemeente als naar buiten toe). 
● Een nieuwe generatie onbevangen t.o.v. Bijbel en christelijk geloof.



         Geloofsgesprek wat is het?
● In veiligheid en openheid durven praten over wat je ten diepste bezielt 

(dr. Sake Stoppels)

● Met een geloofsgesprek bedoel ik: een gesprek dat gevoerd wordt 
rond een open bijbel, luisterend naar wat God wil zeggen (ds Jos Douma, 
leespraktijk van de lectio divina )

● Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar 
vooral ook 'het woord bij de daad' (ds. René de Reuver)



 Motieven voor: geloofsgesprek, geloof delen, 
onderlinge geloofsverbinding

● Doorgeven van de blijde boodschap (evangelie) wat we zelf 
gehoord hebben, van generatie op generatie. (Psalm 78: 1-4) 

● We zijn een leesbare brief van Christus (2 Korintiërs 3,3) 

● We met elkaar het lichaam van Christus zijn. Wij zijn de ogen 
handen en voeten van Christus op aarde(1 Korintiers 12 en   
Matth 25).



Motieven voor: geloofsgesprek, geloof delen,                  
onderlinge geloofsverbinding

● Het onderlinge geloofsgesprek versterkt de gemeenschap (bindt en 
verbindt).

● Het geloofsgesprek biedt ons zicht op elkaars leven (‘Vind ik er steun 
aan’ en ‘helpt het mij richting in mijn leven te vinden’. En zo ja ‘hoe’?).

● D.m.v. geloofsgesprek leren we van elkaar (verdieping, verbreding en 
inspiratie)

● Als we zwijgen verdampt het verhaal en als we delen wat ons 
beweegt en bezielt kan dat aanstekelijk werken. Zo kunnen mensen 
opnieuw of voor het eerst geraakt worden door het evangelie.

● (eigen invuller van de deelnemers)



                Een goed gesprek ……….
Praten over je geloof is kwetsbaar, wat is belangrijk om aandacht voor te hebben:

● Indirecte vraagstelling (wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof?)

● Kernwoorden als basis (elkaar vertellen a.d.h.v. bepaald woord als kern van 
het geloof)

● Wees gepast ‘nieuwsgierig’ naar de ander en ‘open’ over je eigen geloof.
● Neem de tijd en luister met eerbied en respect naar elkaar (zonder 

elkaar te veroordelen of weg te zetten).
● Niet iedereen spreekt dezelfde spirituele taal (9 spirituele geloofstalen).
● Waardeer ander inzichten en besef dat geloof veelkleurig beleefd 

en beleden kan worden.



Woorden geven aan wat je gelooft ….
Werkblad 1: geef aan de hand van kernwoorden woorden aan 
wat je gelooft, inspireert, drijft, je levensovertuiging, …..

➢ Bekijk welk kernwoord(en) op het werkblad jou het meest te 
zeggen heeft. Schrijf hier je gedachten/beelden/opvatting bij. 

➢ Als een kernwoord je niet raakt of niets oproept vervang het dan 
gerust door een ander kernwoord.

➢ Na ongeveer 10 minuten, deel enkele gedachten/opvattingen met 
je buurman/vrouw links naast je. 



Handreikingen ……….

Werkblad 2: Handreikingen voor in de praktijk en als vervolg op deze 
bijeenkomst:

● diverse voorbeelden en opties op werkblad 2 kort langslopen en 
van toelichting voorzien.

● (optioneel) met 1 voorbeeld/optie concreet even aan de slag gaan. ….



      Afronding

Dank voor uw aanwezigheid en getoonde 
belangstelling.

            


