
Praten over je geloof: hoe doe je dat?  

 

Er is verlegenheid en schroom als het gaat om het geloofsgesprek. Geen wonder; het is een 

kwetsbaar onderwerp, je praat niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt. Tegelijk willen 

we het geloof graag doorgeven aan de komende generaties. Kinderen stellen vragen. We ontmoeten 

collega’s, buren en vrienden. Dan kan het ineens gaan over de grote vragen van het leven. Hoe vind 

je woorden? Kun je dat oefenen?  

 

Geloofsgesprekken gaan vaak ‘via de band’, d.w.z. niet door middel van een directe vraag als ‘wat 

geloof jij?’ maar met behulp van vragen die over iets anders gaan maar waarbij geloof wél aan de 

orde komt. Zoals:  

- Wie zijn voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof? Hoezo? 

- Wie heeft jou geholpen om te gaan geloven? Waar zat dat in? 

- Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee? Kun je erover vertellen?  

- Zijn er momenten in je leven geweest waarop je iets van God hebt ervaren? 

- Wat is je lievelingslied en kun je uitleggen waarom?  

 

Een beproefde methode is waar mensen twee aan twee elkaar iets vertellen over hun geloof. De een 

neemt een woord dat voor haar/hem een kern van haar/zijn geloof aangeeft (zoals liefde, hoop, 

vertrouwen, genade, twijfel, zoeken, troost) en vertelt daar iets over. De ander stelt vragen, en 

vraagt voorzichtig door. Na vijf minuten wisselen ze van rol. Dat werkt goed; mensen blijken wel 

degelijk woorden te hebben voor hun geloof.  

 

Geloven is geen sluitend systeem; niet op alle vragen is een antwoord. Een goed gesprek vraagt tijd, 

geduld, een goede luisteraar én een veilige omgeving waarin we elkaar ruimte geven.  

 

Do’s 

1. Stel geen directe vraag als ‘wat geloof jij?’ maar een vraag ‘via de band’. 

2. Vertel via een kernwoord voor uw geloof wat het voor u betekent. 

3. Neem de tijd en luister met eerbied naar elkaar. 

 

Don’ts 

1. Zeg geen ‘ja, maar…’; ga niet in discussie over geloof. 

2. Zet de ander niet als ‘meer’ of ‘minder’ gelovig weg. 

3. Verwacht geen sluitende antwoorden op uw vragen. 
 

  

 

 

 

 


