
Cursus missionair geloofsgesprek – een cursus voor gemeenteleden 

 

 

Inhoud 

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over en oefenen zich in missionair bewustzijn en 

geloofsgesprekken met buitenstaanders.  

 

Doel  

Deelnemers worden zich bewust van hun eigen visie op missionair gemeentezijn en groeien door 

oefening in een missionaire houding en geloofsgesprek. 

 

De cursus kan gegeven worden door gemeenteleden met enige ervaring in het leiden van groepen. 

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan een beroep gedaan worden op de gemeenteadviseur. De kosten 

daarvoor bedragen € 360,-.  

  



Materiaal voor de cursusleider 

 

 

Vooraf 

Eén persoon (cursusleider of iemand anders van de organisatie) moet wat voorwerk doen: voor het 

benodigde materiaal zorgen (zie ‘zelf doen’ en ‘bestellen’), de aangeleverde A4’s kopiëren in de 

benodigde hoeveelheid, en het voortouw nemen in het doorlopen van de cursus.  

 

Bij deze cursus treft u de volgende bijlagen aan:  

- een A4 met spraakballonnetjes (bijlage 1) 

- een A4 met vier mensen over missionair gemeentezijn (bijlage 2) 

- een A4 met drie verhaaltjes van mensen die uw buren zouden kunnen zijn (bijlage 3) 

- een A4 met vier verhaaltjes van mensen over hun (on)geloof (bijlage 4) 

- een A4 met het verhaal van Zacheus: Lucas 19 (bijlage 5) 

- een A4 met de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw: Johannes 4:27-42 (bijlage 6)  

 

Zelf doen 

- zorgen voor papieren naambordjes van stevig karton 

- liedboeken klaarleggen 

- voor het vertonen van de filmpjes een beamer, een scherm en goed geluid organiseren. 

Tip: oefen tevoren even met de dvd en check of het geluid goed is. 

 

Bestellen via www.pkn.nl/missionair/webwinkel (bij werkmaterialen/kaartensets) 

- de missionaire thermometer (in benodigde hoeveelheid) 

- de dvd 'Voor hen' 

- de dvd ‘De wind steekt weer op' 

- het boekje 'Met hart en ziel, 10 moeilijke vragen en hun antwoorden' (in benodigde hoeveelheid) 

- het boekje 'Met hart en ziel, 10 keer over geloof en kerk’ (in benodigde hoeveelheid) 

- het boekje '30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente' (in benodigde hoeveelheid) 

- missionaire kaarten om te versturen. 

 

http://www.pkn.nl/missionair/webwinkel


Inhoud van de cursus missionair geloofsgesprek  

programma voor drie avonden 

 

 

Eerste avond: de missionaire gemeente  

 

Van tevoren 

Leg op iedere stoel het A4tje met de gedachten- en spraakballonnetjes neer. (bijlage 1) 

Ook een stevig papier als naambordje. Vraag mensen hun naam erop te schrijven.  

 

19.45 uur 

Binnenloop met koffie. Zorg voor een goede aankleding van de zaal. Ziet het er gezellig uit? Kaarsje, 

bloemetje op tafel, sfeervolle verlichting? Liever geen TL-verlichting. Is er wat lekkers bij de koffie? 

 

20.00 uur 

Welkom. Korte uitleg over de opzet en inhoud van de cursus.  

“Dit is een cursus over ‘missionair werk’. Wat bedoelen we daarmee? ‘Missionair’ komt van ‘missie’. Je 

kunt het ook vertalen met ‘zending’. Jezus noemt zijn leerlingen ‘apostelen’, dat betekent: gezonden 

mensen. De kerk is er niet voor zichzelf, de kerk heeft een missie, een opdracht. We zijn een 

gezonden gemeente. In Matteüs 28 kun je erover lezen, daar vind je de opdracht die Jezus geeft.” 

 

Lees Matteüs 28:16-20.  

‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem 

zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze 

zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 

Er staat ook een belofte bij: ‘Ik ben met jullie.’ Je hoeft het niet alleen te doen. Laten we daar dan ook 

om bidden.  

‘Goede God, we bidden: wees zelf in ons midden met uw Geest. Schenk ons inspiratie als we 

nadenken over de missie van de gemeente. In de naam van Jezus, Amen.’ 

Of zing samen een gebed om de Geest, bijvoorbeeld gezang 250 uit het Liedboek voor de kerken. 

 

20.10 uur 

Kennismaken met een ludieke werkvorm, de missionaire thermometer. Vul ‘m in en wissel kort uit. 

Vertel elkaar wie je bent, wissel de scores uit. Is er een vraag bij die je opvalt? Plenair: even 

inventariseren hoe er gescoord wordt. Welke vraag sprong er voor je uit?  



TIP: maak hier niet een heel serieus punt van. De thermometer is bedoeld om het gesprek los te 

maken, het is een test met een knipoog.  

 

20.20 uur 

Vier mensen over missionair gemeentezijn. Deel het A4tje uit (bijlage 2) en lees voor.  

 

Marion, begin 70 

'Toen ik jong was heb ik wel wat aan evangelisatie gedaan. Ik probeerde mensen in mijn omgeving te 

vertellen over het evangelie, heb zelfs wel eens foldertjes en traktaatjes uitgedeeld bij de bushalte en 

in de winkelstraat. Nu geloof ik meer dat het iets is wat je samen doet, waarbij iedereen mee doet met 

wat hij of zij kan op grond van zijn of haar gaven en talenten.' 

 

Tineke, 45 

‘Ik heb een drukke baan en ontmoet jaarlijks duizenden mensen. Ik wil graag dat die ontmoetingen 

betekenisvol zijn. Maar de kerk helpt me daar niet bij, die vraagt alleen maar of ik nóg meer wil doen, 

namelijk voor de kerk, in de kerk. Daar heb ik geen tijd voor. Ik wil God dienen op mijn werk. Hoe doe 

ik dat?’ 

 

Linda, 55 

‘Ik weet niet zo goed wat evangelisatie is. Is dat mensen overhalen om in Jezus te gaan geloven? Ik 

denk dat de kerk gewoon de deuren open moet zetten, iedereen is welkom, maar je hoeft het niet van 

de daken te schreeuwen. Probeer er maar te zijn voor mensen in de knel, help ze weer een beetje op 

de been, maar heb het niet steeds over Jezus, dat maakt mensen kopschuw.’  

 

David, 30 

‘Wij leven in de wereld van Facebook en Twitter. Dat is wat anders dan echt relatie bouwen. Preken 

heeft geen zin. Je moet mensen helpen om echte vrienden te ontmoeten. Er zijn voor mensen. Ze 

helpen om hun leven vorm te geven. Maar dat is weer niet evangelisatie, toch?’ 

 

Waar herken je jezelf in? Wat is jouw verhaal? Vertel het aan elkaar in kleine groepjes (hooguit vier 

mensen).  

Schrijf ten slotte onder jouw naam op je naambordje de belangrijkste vraag die je hebt over missionair 

gemeentezijn.  

 

20.45 uur 

pauze 

 

21.00 uur 

Laat de film ‘Voor hen’ zien. ‘Deze film duurt een half uur. Wat krijg je te zien? Vier deskundigen en 

daarnaast een portret van een plaatselijke dorpsgemeente. De predikant komt aan het woord, je ziet 



de kerkenraad vergaderen en tien gemeenteleden (jong, oud, middengeneratie) gaan samen in 

gesprek over de toekomst van de gemeente. De film is bedoeld om de missionaire vragen op te 

roepen’   

Vraag de deelnemers vooraf : wat valt je op, wat blijft je hen haken, wat raakt, wat herken je? Maak 

eventueel aantekeningen.    

 

21.30 uur 

Uitwisselen in kleinere groepen (twee á drie personen)- ongeveer 10 minuten, daarna kort plenair een 

aantal reacties vragen: 5 minuten.   

 

21.45 uur 

Korte toelichting over ‘missionair gemeentezijn’.  

De kern van de gemeente is als een kruk met drie poten. In de gemeente gaat het om de relatie met 

God, met elkaar en met de wereld. Die drie ‘poten’ zijn niet los verkrijgbaar, ze hangen onderling 

samen. Als één pootje te kort is, staat de kruk scheef of valt zelfs om. Het ‘zit’ niet goed. 

Veel gemeentes werken vooral aan de onderlinge betrokkenheid.  

Stelling: de onderlinge betrokkenheid groeit het snelst als je werkt aan de andere ‘pootjes’: de relatie 

met God/terug naar de Bron, en de betrokkenheid op je omgeving. Dan werk je samen aan een 

gemeenschappelijke opdracht.   

 

21.50 uur  

Er is huiswerk voor de volgende bijeenkomst: vraag in de gemeente aan minstens twee personen wat 

missionair voor hen is, en wat ze denken bij het woord ‘evangelisatie’. 

Gebed of lied als afsluiting (bijv. gezang 477 uit het Liedboek voor de kerken). 

Vraag mensen hun naambordjes volgende keer weer mee te nemen of bewaar ze in de kerk.  

 

 

Tweede avond: relaties 

 

20.00 uur 

Open met het verhaal van de Emmaüsgangers, Lucas 24. Hier kan de gastvrijheid worden benadrukt: 

de leerlingen nemen Jezus op in de kring, nodigen Hem uit om te komen eten, en Hij verandert van 

gast in gastheer. We zijn allemaal te gast bij Hem.  

 

‘Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie 

van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo 

met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd 

vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop 

bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige 

vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat 



dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en 

daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood 

laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou 

bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele 

vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf 

gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren 

verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en 

troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: 

‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten 

gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 

gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon 

bij Mozes en de Profeten.  

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze 

drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en 

de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, 

nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend 

en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: 

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze 

stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die 

tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De 

twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt 

door het breken van het brood.  

 

Gebed om de Geest, bijv. gezang 250 uit het Liedboek voor de kerken. 

 

20.10 uur 

Huiswerkbespreking: inventariseer de antwoorden op een flapover. Bespreek kort wat opvalt. Levert 

ons dat antwoorden op onze vragen van de vorige keer op (die op de naambordjes staan)?  

 

20.20 uur 

We maken de overstap van de gemeente naar onszelf. Missionair gemeentezijn is niet in de eerste 

plaats allemaal activiteiten organiseren. Het begint met relaties. Met onszelf. Daarbij gaat het om meer 

dan woorden, om onze uitstraling, om onze houding. Maar tegelijk zijn ook woorden van belang. 

Daarover gaat het vanavond. 

 

20.25 uur 

Laat filmpje 11 van de dvd ‘De wind steekt op’ zien. Dit is een filmpje over verlangen. Verlangen én 

onmacht. We zouden dat evangelie wel willen delen met mensen in onze omgeving, maar het is ook 

lastig en ingewikkeld. Wie zit erop te wachten? Hebben we er wel woorden voor? 



Stel de deelnemers de vraag: met wie in uw omgeving zou u wel iets van het evangelie willen delen?  

Wissel twee aan twee uit.  

  

20.30 uur 

Laat filmpje 3 van de dvd ‘De wind steekt weer op’ zien. Wat valt op? Vraag enkele plenaire reacties.  

(Antwoord: hij ontmoet mensen, die hem zonder (voor)oordeel tegemoet treden en hem zijn proces 

gunnen. Ze lopen met hem op.) 

 

Deel de drie verhalen (bijlage 3) van mensen die uw buren zouden kunnen zijn uit, en lees ze alledrie 

voor. Bespreek in kleine groepen één verhaaltje (de groep kiest zelf). 

 

Jonathan, halverwege de dertig  

Jonathan werkt voor een architectenbureau. De laatste tijd is hij bezig voor zichzelf een appartementje 

op te knappen. Af en toe maakt hij een praatje met Mark, als hij buiten hardloopt of de hond uitlaat. 

Jonathan vraagt altijd belangstellend naar Mark en Mark vindt dat ontwapenend. Mark vertelde ooit 

dat hij uitzag naar een kerstdienst met veel kerstliederen. Jonathan zuchtte. “Ik vond dat ook altijd 

geweldig, ik zong in het koor als kind, maar de laatste tijd heb ik niks meer met God.” Mark heeft de 

indruk dat Jonathan de kerk mist, maar wil niet te nieuwsgierig zijn en vraagt niet door. Hij heeft ook 

de indruk dat Jonathan misschien wel naar de kerk zou willen komen, maar aarzelt hem uit te nodigen. 

Jonathan praat makkelijk en de gemeente is normaal gesproken een plek waar je je welkom voelt. Het 

zou goed kunnen werken, maar Mark vindt het raar om iemand uit te nodigen die hij niet echt kent.  

 

Robert, begin zestig 

Robert is loodgieter, gescheiden. Hij is katholiek opgevoed, maar doet er niks meer aan. Onlangs is hij 

hertrouwd met Betty, zij kerkt in een protestantse gemeente. Robert vindt het prima dat zij gaat, maar 

wil zelf niet. “De kerk zit vol hypocrieten en daar ga ik niet mee om.” En dat is dat. 

Onlangs werd Robert nogal ziek en belandde op de intensive care. Daar werd hij bezocht door een 

ziekenhuispredikant die aanbood om voor hem te bidden. Robert vond dat wel oké. Bij de volgende 

bijeenkomsten bad de predikant weer voor hem. Robert herstelde langzaam en ging zelfs twee keer 

naar een dienst in het ziekenhuis. Thuisgekomen vroeg Betty of hij nu ook eens mee wil naar de kerk, 

maar Robert is niet zo gretig. Hij heeft veel vragen. Hij weet dat God er was, in het ziekenhuis, op een 

heel reële manier. Maar waarom zou hij dan nu naar de kerk moeten gaan? Betty voelt zich onrustig. 

Wat moet ze doen? De dominee vragen om eens langs te komen? Doorgaan met uitnodigen?  

 

Anton en Ryan  

Anton en Ryan zijn onlangs getrouwd en hebben een dochter, Eva, gekregen. Ze hebben beiden een 

baan. Ze zijn erg blij met hun leven en genieten van hun kindje. Anton is vastbesloten een goede 

vader te zijn, niet zoals zijn eigen vader: heel dominant en iemand die zijn opvoeding stevig 

ondersteunde met klappen. Ook de kerk was iets wat 'moest'. Anton heeft gebroken met zijn vader. Af 

en toe heeft hij nog wat geheim contact met zijn moeder, maar hij wil niets meer te maken hebben met 



zijn vader en met de kerk. Het probleem is nu dat Ryan de laatste tijd begint te praten over dopen. Ze 

heeft contact gehad met de plaatselijke predikant die ze tegenkwam bij een ontmoeting van jonge 

ouders op het consultatiebureau. Ryan is opgegroeid in een warm nest en haar ouders waren 

betrokken kerkleden. Zelf is ze weggegroeid van geloof en kerk, maar door de geboorte van Eva is ze 

weer gaan nadenken. Ze zou Eva ook iets gunnen van kerk en geloof.    

 

Zomaar verhalen uit het leven gegrepen. Het zouden uw buren of vrienden kunnen zijn. Hoe treedt u 

deze mensen tegemoet? Met welke houding?’ 

 

20.40 uur 

Laat filmpje 6 van de dvd ‘De wind steekt weer op’ zien. 

Vertel elkaar twee aan twee: van wie hebt u het gehoord? 

Vraag wie zijn of haar verhaal wil vertellen. Vraag ook of er iemand is die het niet van zijn of haar 

ouders heeft gehoord. Van wie dan wel? 

  

20.50 uur  

pauze 

 

21.00 uur 

Deel de vier verhaaltjes van mensen over hun (on)geloof uit (bijlage 4). Bespreek de vragen in kleine 

groepen.  

 

Man, 40 jaar 

‘Weet u, toen ik een jaar of dertig was, is mijn geloof zo'n beetje van me 'afgegleden'. Ik kán het niet 

geloven, een God die alles gemaakt heeft en ook nog liefde is. Ik zie er zo weinig van, ik ervaar het 

niet. Als Hij werkelijk machtig en liefdevol is, dan zou de wereld er toch anders uit moeten zien? Zo 

langzamerhand ben ik tot de conclusie gekomen dat het me allemaal niks meer zegt. Dan moet je ook 

eerlijk zijn: ik geloof het niet meer.'  

 

Jonge vrouw, net bevallen van een dochtertje 

'Ik weet niks over God en zo. Ik denk: er moet wel iets zijn. Zeker nu Brechje geboren is. Ik vind dat 

een wonder. En wonderen hebben toch met God te maken? Maar verder weet ik er niks over te 

zeggen. Je kunt het niet weten. Het is zo ongrijpbaar.' 

 

Man, 52, indrukwekkende carrière in het bedrijfsleven 

'Je moet het toch zelf doen in het leven. Je kunt wel roepen “God help me”, maar uiteindelijk komt het 

op jezelf aan. Er zal wel iets zijn, een hogere macht of zo, maar voor de praktijk maakt dat geen 

verschil. Of je erin geloof of niet maakt ook niet uit. Het gaat erom dat je eerlijk bent en het goede 

probeert te doen. Gelovigen zijn daarin heus niet beter dan anderen.' 

 



Vrouw, 75, kerkelijk opgevoed, nu niet meer meelevend 

'Ik ben eigenlijk best gelovig hoor, maar niet meer zo als vroeger. Toen wisten we alles zo precies. Wij 

met ons eigen gelijk. De ware kerk des Heren, ja ja. En je werd ook bang gemaakt, bang voor God. 

Maar als ik in Saoedi-Arabië geboren was, was ik nu moslim geweest. Dus hoe kun je het dan zo 

zeker weten? Het maakt uiteindelijk niet veel uit, het komt toch allemaal op hetzelfde neer. je kunt 

maar beter zoeken naar de verbindingen.' 

 

In wie herkent u zich? (Onderstreep eventueel de zinnen die herkenbaar zijn.) Herkent u mensen om u 

heen?  

1. Wat komt er als eerste bij u op als u deze uitspraken leest/hoort?  

2. Wat is uw gevoel daarbij?  

3. Hoe zou vervolgens uw reactie zijn?  

 

21.30 uur 

Deel het verhaal van Zacheus uit (bijlage 5).  Lees voor uzelf het verhaal door. Laat het op u 

inwerken. Wat blijft bij u haken? En waar hebt u een vraag over? Zoek iemand op in de groep die u 

nog niet zo goed kent. Wissel ervaringen uit. Vertel daarna in de groep wat die ander u te zeggen had.  

 

21.55 uur 

Huiswerk voor de volgende keer: vraag eens aan één of twee mensen in uw omgeving hoe zij erbij 

kwamen om te gaan geloven. 

Om mee te nemen voor eigen bezinning: Met hart en ziel, 10 moeilijke vragen en hun antwoorden’.  

Sluit af met gebed.  

 

 

Derde bijeenkomst: samen op pad 

 

20.00 uur 

Open met het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. (Deel 

bijlage 6 uit.)  

De deelnemers laten deze verzen op zich inwerken. Daarna stappen ze op iemand af die ze nog niet 

zo goed kennen en wisselen uit wat hen geraakt heeft. Vervolgens vertellen ze in de groep wat die 

ander geraakt heeft.  

 

20.15 uur 

Bespreek het huiswerk, inventariseren op een flapover en bespreek kort.  

Praat uitgebreider over wat voor mensen belangrijk is op hun weg naar geloof. 

 

20.25 uur  

Laat filmpje 2 van de dvd ‘De wind steekt weer op’ zien. 



Wat herkent u? Wissel kort twee aan twee en dan plenair uit.  

 

20.35 uur  

Wat is de kracht van jullie gemeente? Hoe missionair zijn jullie?  

Welke activiteiten doet jullie gemeente op een missionaire manier? 

 

Denk aan kerkdiensten (kerst(nacht)dienst, paasdienst), pastorale aandacht, het diaconale aanbod, 

vorming & toerusting, de oriëntatiecursus christelijk geloof, laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden 

(open huis), de website… 

Gebruik hierbij het boekje ’30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente’, om in te bladeren.  

 

20.50 uur 

Schrijf uw antwoorden op flapovers die in de ruimte hangen. 

 

21.00 uur 

pauze 

 

21.10 uur 

Bespreek de gevonden antwoorden kort. Bedenk wat u de kerkenraad mee zou willen geven. Bedenk 

één of twee heldere, concrete 'boodschappen'.  

 

21.20 uur 

Laat filmpje 10 van de dvd ‘De wind steekt weer op’ zien. 

 

21.30 uur 

Ga twee aan twee bij elkaar zitten. Eén is ‘dummie’ en speelt dat hij of zij van niks weet. De ander 

vertelt iets over zijn of haar geloof aan de hand van een kernwoord dat hij of zij van tevoren in 

gedachten neemt.  

Wissel na een paar minuten van rol. 

Vraag na afloop plenair naar een paar gekozen kernwoorden.  

 

21.40 uur 

Vertel iets over de boekjes ‘Met hart en ziel’ die men weg kan geven. ‘Het gaat hier om een boekje 

waarin kort en eenvoudig, heel basaal iets verteld wordt over christelijke geloofsthema’s. Bedoeld om 

te geven aan iemand met wie u in gesprek bent of was over geloof en kerk’.   

Laat de deelnemers een kleine stap bedenken die ze zelf kunnen doen. 

 

Bijvoorbeeld: 

1. Bid voor een aantal mensen in uw omgeving met wie u wel eens zou kunnen praten over geloof en 

kerk. 



2. Nodig iemand uit voor... 

3. Stuur een kaart aan... 

4. Geef een ‘Met hart en ziel-boekje’ aan... 

5. ...... 

 

Geef mensen even de tijd deze stap voor zichzelf te noteren.  

Vertel elkaar twee aan twee welke stap je wilt zetten, bemoedig elkaar. Maak onderling afspraken om 

nog eens te vragen hoe het gegaan is.  

 

21.55 uur 

Geef mensen de gelegenheid een kort gebed van één regel te formuleren. 

Lees deze gebeden om de beurt voor. Eindig met een gezamenlijk Onze Vader.   

 



Bijlage 1  

 

 

 



Bijlage 2 

Vier mensen over missionair gemeentezijn. 

 

Marion, begin 70 

'Toen ik jong was heb ik wel wat aan evangelisatie gedaan. Ik probeerde mensen in mijn omgeving te 

vertellen over het evangelie, heb zelfs wel eens foldertjes en traktaatjes uitgedeeld bij de bushalte en 

in de winkelstraat. Nu geloof ik meer dat het iets is wat je samen doet, waarbij iedereen mee doet met 

wat hij of zij kan op grond van zijn of haar gaven en talenten.' 

 

Tineke, 45 

‘Ik heb een drukke baan en ontmoet jaarlijks duizenden mensen. Ik wil graag dat die ontmoetingen 

betekenisvol zijn. Maar de kerk helpt me daar niet bij, die vraagt alleen maar of ik nóg meer wil doen, 

namelijk voor de kerk, in de kerk. Daar heb ik geen tijd voor. Ik wil God dienen op mijn werk. Hoe doe 

ik dat?’ 

 

Linda, 55 

‘Ik weet niet zo goed wat evangelisatie is. Is dat mensen overhalen om in Jezus te gaan geloven? Ik 

denk dat de kerk gewoon de deuren open moet zetten, iedereen is welkom, maar je hoeft het niet van 

de daken te schreeuwen. Probeer er maar te zijn voor mensen in de knel, help ze weer een beetje op 

de been, maar heb het niet steeds over Jezus, dat maakt mensen kopschuw.’  

 

David, 30 

‘Wij leven in de wereld van Facebook en Twitter. Dat is wat anders dan echt relatie bouwen. Preken 

heeft geen zin. Je moet mensen helpen om echte vrienden te ontmoeten. Er zijn voor mensen. Ze 

helpen om hun leven vorm te geven. Maar dat is weer niet evangelisatie, toch?’ 

 

Waar herken je jezelf in? Wat is jouw verhaal? Vertel het aan elkaar.  

Schrijf ten slotte onder jouw naam op je naambordje de belangrijkste vraag die je hebt over missionair 

gemeentezijn.  



Bijlage 3 

Drie verhaaltjes van mensen die uw buren zouden kunnen zijn. 

 

Jonathan, halverwege de dertig  

Jonathan werkt voor een architectenbureau. De laatste tijd is hij bezig voor zichzelf een appartementje 

op te knappen. Af en toe maakt hij een praatje met Mark, als hij buiten hardloopt of de hond uitlaat. 

Jonathan vraagt altijd belangstellend naar Mark en Mark vindt dat ontwapenend. Mark vertelde ooit 

dat hij uitzag naar een kerstdienst met veel kerstliederen. Jonathan zuchtte. “Ik vond dat ook altijd 

geweldig, ik zong in het koor als kind, maar de laatste tijd heb ik niks meer met God.” Mark heeft de 

indruk dat Jonathan de kerk mist, maar wil niet te nieuwsgierig zijn en vraagt niet door. Hij heeft ook 

de indruk dat Jonathan misschien wel naar de kerk zou willen komen, maar aarzelt hem uit te nodigen. 

Jonathan praat makkelijk en de gemeente is normaal gesproken een plek waar je je welkom voelt. Het 

zou goed kunnen werken, maar Mark vindt het raar om iemand uit te nodigen die hij niet echt kent.  

 

Robert, begin zestig 

Robert is loodgieter, gescheiden. Hij is katholiek opgevoed, maar doet er niks meer aan. Onlangs is hij 

hertrouwd met Betty, zij kerkt in een protestantse gemeente. Robert vindt het prima dat zij gaat, maar 

wil zelf niet. “De kerk zit vol hypocrieten en daar ga ik niet mee om.” En dat is dat. 

Onlangs werd Robert nogal ziek en belandde op de intensive care. Daar werd hij bezocht door een 

ziekenhuispredikant die aanbood om voor hem te bidden. Robert vond dat wel oké. Bij de volgende 

bijeenkomsten bad de predikant weer voor hem. Robert herstelde langzaam en ging zelfs twee keer 

naar een dienst in het ziekenhuis. Thuisgekomen vroeg Betty of hij nu ook eens mee wil naar de kerk, 

maar Robert is niet zo gretig. Hij heeft veel vragen. Hij weet dat God er was, in het ziekenhuis, op een 

heel reële manier. Maar waarom zou hij dan nu naar de kerk moeten gaan? Betty voelt zich onrustig. 

Wat moet ze doen? De dominee vragen om eens langs te komen? Doorgaan met uitnodigen?  

 

Anton en Ryan  

Anton en Ryan zijn onlangs getrouwd en hebben een dochter, Eva, gekregen. Ze hebben beiden een 

baan. Ze zijn erg blij met hun leven en genieten van hun kindje. Anton is vastbesloten een goede 

vader te zijn, niet zoals zijn eigen vader: heel dominant en iemand die zijn opvoeding stevig 

ondersteunde met klappen. Ook de kerk was iets wat 'moest'. Anton heeft gebroken met zijn vader. Af 

en toe heeft hij nog wat geheim contact met zijn moeder, maar hij wil niets meer te maken hebben met 

zijn vader en met de kerk. Het probleem is nu dat Ryan de laatste tijd begint te praten over dopen. Ze 

heeft contact gehad met de plaatselijke predikant die ze tegenkwam bij een ontmoeting van jonge 

ouders op het consultatiebureau. Ryan is opgegroeid in een warm nest en haar ouders waren 

betrokken kerkleden. Zelf is ze weggegroeid van geloof en kerk, maar door de geboorte van Eva is ze 

weer gaan nadenken. Ze zou Eva ook iets gunnen van kerk en geloof.    

 

Zomaar verhalen uit het leven gegrepen. Het zouden uw buren of vrienden kunnen zijn. Hoe treedt u 

deze mensen tegemoet? Met welke houding?’ 



Bijlage 4 

Vier verhaaltjes van mensen over hun (on)geloof. 

 

Man, 40 jaar 

‘Weet u, toen ik een jaar of dertig was, is mijn geloof zo'n beetje van me 'afgegleden'. Ik kán het niet 

geloven, een God die alles gemaakt heeft en ook nog liefde is. Ik zie er zo weinig van, ik ervaar het 

niet. Als Hij werkelijk machtig en liefdevol is, dan zou de wereld er toch anders uit moeten zien? Zo 

langzamerhand ben ik tot de conclusie gekomen dat het me allemaal niks meer zegt. Dan moet je ook 

eerlijk zijn: ik geloof het niet meer.'  

 

Jonge vrouw, net bevallen van een dochtertje 

'Ik weet niks over God en zo. Ik denk: er moet wel iets zijn. Zeker nu Brechje geboren is. Ik vind dat 

een wonder. En wonderen hebben toch met God te maken? Maar verder weet ik er niks over te 

zeggen. Je kunt het niet weten. Het is zo ongrijpbaar.' 

 

Man, 52, indrukwekkende carrière in het bedrijfsleven 

'Je moet het toch zelf doen in het leven. Je kunt wel roepen “God help me”, maar uiteindelijk komt het 

op jezelf aan. Er zal wel iets zijn, een hogere macht of zo, maar voor de praktijk maakt dat geen 

verschil. Of je erin geloof of niet maakt ook niet uit. Het gaat erom dat je eerlijk bent en het goede 

probeert te doen. Gelovigen zijn daarin heus niet beter dan anderen.' 

 

Vrouw, 75, kerkelijk opgevoed, nu niet meer meelevend 

'Ik ben eigenlijk best gelovig hoor, maar niet meer zo als vroeger. Toen wisten we alles zo precies. Wij 

met ons eigen gelijk. De ware kerk des Heren, ja ja. En je werd ook bang gemaakt, bang voor God. 

Maar als ik in Saoedi-Arabië geboren was, was ik nu moslim geweest. Dus hoe kun je het dan zo 

zeker weten? Het maakt uiteindelijk niet veel uit, het komt toch allemaal op hetzelfde neer. je kunt 

maar beter zoeken naar de verbindingen.' 

 

In wie herkent u zich? (Onderstreep eventueel de zinnen die herkenbaar zijn.) Herkent u mensen om u 

heen?  

1. Wat komt er als eerste bij u op als u deze uitspraken leest/hoort?  

2. Wat is uw gevoel daarbij?  

3. Hoe zou vervolgens uw reactie zijn?  



Bijlage 5 

Het verhaal van Zacheus: Lucas 19. 

 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 

hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte 

hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een 

vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij 

naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 

acheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, 

zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te 

vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van 

mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 

Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van 

Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’  

 

 



Bijlage 6  

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw: Johannes 4:27-42. 
 

 

Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in 

gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw 

liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand 

die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem 

toe.  

Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat 

jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar 

Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie 

zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat 

de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige 

leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: 

De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen 

moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’  

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet 

alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee 

dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij 

geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij 

werkelijk de redder van de wereld is.’  

 

 

 

 

 


