Korte werkvormen voor het geloofsgesprek
Korte werkvormen voor na de dienst op startzondag, of voor de opening van een vergadering, de
start van een kerkenraadsdag of een gemeenteweekend. De werkvormen helpen om elkaar op een
andere manier te leren kennen. Ze kunnen ook deel uitmaken van een groter programma over het
geloofsgesprek. Zo kunnen ze opgenomen worden in een programma groothuisbezoek.
Een korte vraag
Een korte vraag waar mensen op het moment zelf een reactie/antwoord op kunnen geven. Het
bevordert de veilige sfeer als in de inleiding gezegd wordt dat wat nu gezegd wordt een reactie van
het moment is, morgen zou u misschien een andere reactie, een ander antwoord geven.
Kies per bijeenkomst uit een van de onderstaande vragen:
1. Maak deze zin af: ‘Ik geloof, maar…’
2. Wie is uw favoriete bijbelfiguur en waarom?
3. Wat is uw favoriete bijbelverhaal en waarom?
4. Wat is uw favoriete lied en waarom?
Bij het doen van een rondje: ga niet op het rijtje af.
Werken met een tekst
De tekst is uitgangspunt voor het gesprek. Het gaat om een korte uitwisseling van wat u in de tekst
aanspreekt of hoe u aan de tekst vandaag de dag inhoud zou kunnen geven.
1. Lees het tekstgedeelte dat (volgens het rooster) komende zondag gelezen wordt. Heeft dit
gedeelte van de dag, in onze tijd, ons nog iets te zeggen? Zo ja, wat dan?
2. Lees Psalm 139 (of een ander bijbelgedeelte). Waar blijft u met uw gedachten hangen?
Wissel dit ‘haakpunt’ met elkaar uit. Lees met elkaar als afsluiting nog een keer de tekst.
3. Deel de tekst van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37) uit. Lees
deze met elkaar. Ieder zet voor zichzelf een uitroepteken bij datgene wat hem of haar het
meest aanspreekt in de tekst. Vertel elkaar kort bij welk deel u het uitroepteken geplaatst
hebt. Is er (binnen de kerkenraad) een verschil in de uitroeptekens van de ouderlingen en de
diakenen? Is er (bij andere bijeenkomsten) een verschil in de uitroeptekens? En wat zegt dat
over de kleur, de invulling die u aan geloven geeft?
4. Deel de tekst van het gebed van Theresa van Avila (hieronder) op papier uit. St. Theresa staat
bekend als de heilige van de kleine dingen. Dit betekent dat ze er veel waarde aan hechtte
om de kleine dingen in het leven goed en met liefde te doen. Is er één regel die u boven uw
bed zou willen hangen? Zo ja, welke dan en waarom? Zo nee, waarom niet?

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.
Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te
dansen, te danken en lief te hebben.
Het is daar voor ons allemaal.
Werken met een afbeelding/verbeelding
1. Fototaal
Zorg voor verschillende categorieën foto's en plaatjes uit diverse bladen en tijdschriften: sfeerfoto's.
Let erop dat op de foto’s geen bekende mensen staan. Leg de plaatjes en foto's op tafel uit. De
gespreksleider vraagt de deelnemers in gedachten één foto uit te kiezen en stelt de vraag: “Als u
denkt aan geloven of als u denkt aan God, welke foto zou u dan kiezen?”
De deelnemers krijgen (in stilte) de gelegenheid een keuze te maken. Heeft iedereen gekozen, dan
volgt een rondje en vertelt iedereen elkaar waarom hij of zij de betreffende foto heeft uitgekozen.
Variant: gebruik zwart-wit ansichtkaarten of de afbeeldingenkaartjes van het spel ‘Kaarten op tafel;
open kaart spelen over geloofsvragen’.* Dit spel heeft gespreksvragen op kaartjes waarbij een
afbeelding gezocht kan worden.
* Kaarten op Tafel
Ontspannen met elkaar in gesprek raken over jezelf, de ander en God. Aan de hand van foto's worden vragen
beantwoord. Twee versies. Uitgave van Agape & EO. ISBN 9789077667811 € 19,95

2. Wie is Jezus voor u?
Voor deze werkvorm verzamelt u afbeeldingen van Jezus (uit kinderbijbels, van de zendingskalender,
kunstafbeeldingen (google). De werkvorm erbij is hetzelfde als hierboven.
3. Geloven als een landkaart
Hieronder worden vier ‘beelden van geloven’ (a, b, c en d) geschetst.
- Welk beeld van geloven past op dit moment het beste bij u?
- Is het beeld tijdens uw leven veranderd?
- Is er een relatie te leggen met de manier waarop u opgevoed bent?
- Zijn andere mensen dan uw ouders of bepaalde gebeurtenissen daarop van invloed geweest?
- Speelt uw eigen karakter een rol?
En als er tijd over is:
- Is er een ander beeld van geloven dat u zou willen inbrengen?
a. Het geloof als plattegrond, een landkaart
U zoekt op waar u zich bevindt op de kaart en u stippelt een weg uit. U ziet waar de weg dood loopt
of waar u links of rechts moet.
b. Het geloof als een kompas

U kunt de richting bepalen, maar wat u onderweg tegenkomt weet u nog niet. U gaat niet altijd langs
gebaande wegen, maar u verdwaalt ook niet als u koers houdt.
c. Het geloof als dropping in de nacht
U ziet geen hand voor ogen, u gaat op de tast. Hopelijk komt u iemand tegen die de weg weet in het
bos, maar of die te vertrouwen is, valt te betwijfelen. Het is spannend en avontuurlijk. Als u met een
paar mensen bent, kunt u elkaar tot steun zijn.
d. Het geloof als richtingsgevoel
Dit is niet uit te leggen, want u voelt gewoon dat u een bepaalde kant op moet gaan, ook al gaat
iedereen de andere kant op.

