Getuigende levensstijl
10 programma’s voor middelgrote groepen

Een treinmachinist vroeg ooit aan Charles Spurgeon of hij ook de zending in moest.
Spurgeon antwoordde: ‘Is de man met wie je op de trein werkt al christen?’
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Inleiding
Voor dit goede nieuws hoef je je niet te schamen, want het is Gods reddende kracht voor iedereen die
gelooft.
Voor je ligt een tiental dispuutprogramma’s over getuige zijn van Gods goede nieuws. Deze programma’s
zijn bedoeld voor plenaire momenten met een middelgrote groep (15-30 leden).
Elk programma heeft tot doel gezamenlijk na te denken over het getuige zijn van Jezus. Er komen
verschillende aspecten hiervan aan bod. De programma’s zijn voornamelijk gericht op het samen
doordenken en doorpraten van verschillende vragen en thema’s, die te maken hebben met getuige zijn
van Jezus in onze cultuur en onze tijd.
Groepsdynamiek
We beseffen dat er in jouw groep heel veel verschillende mensen meedoen, die ieder op hun eigen reis
met Jezus zijn. Dit betekent ook dat ‘de groep’ niet bestaat, en dat het ‘getuige zijn als groep’ complex
kan zijn en een heel verschillend effect kan hebben op de processen waar de individuen in zitten.
Onze visie is om, mede met behulp van deze programma’s, elke middelgrote groep binnen Navigators
een groep te laten zijn waar het getuige zijn van Jezus een manier van leven is, en daarom ook een
normaal en regelmatig gespreksonderwerp. De groep is een ideale omgeving waarin mensen met allerlei
achtergronden, visie, geloofsovertuigingen en unieke levens met Jezus (of nog niet heel erg met Hem)
van elkaar kunnen leren en kunnen groeien.
Het nadenken over getuigen en als groep vormen van getuigen uitproberen is niet alleen weggelegd voor
de ‘geestelijke elite’ of voor ‘echte leerlingen’. We zijn allemaal onderweg, en we kunnen allemaal van
elkaar leren. Degene die elke week afspreekt met niet-christelijke vrienden, kan leren van degene die op
straat koffie uitdeelt aan zwervers. Degene die in een sportteam probeert getuige te zijn van Jezus, kan
leren van degene die kritische vragen stelt over Jezus en aan het onderzoeken is of God te vertrouwen is.
Juist in de groep mogen we leren dat het getuigen meer is dan een onderdeel van het leven van
volwassen christenen, dat het een levensstijl is van iedereen die onderweg is met Jezus, zoals we ook in
de Bijbel zien.
Laat je als leider dus niet afschrikken door de grote verschillen in je groep of door het argument dat
mensen ‘er nog niet aan toe zijn’. (Zie Matteüs 10 – waren zij er aan toe?) Als mensen God echt beter
willen leren kennen, kan dat het beste in een omgeving van getuigen van Jezus.
Buiten je comfort zone!
Je leert pas echt vertrouwen wanneer je het zelf niet meer weet. Buiten je comfort zone wordt het leven
met God pas echt fantastisch. We willen je daarom aanmoedigen niet alleen de programma’s te kiezen,
die makkelijk bij jouw groep passen. Sommige programma’s zijn meer praktisch gericht, andere hebben
tot doel een meer inhoudelijke en theoretische/theologische basis te leggen. Kijk juist ook naar die
programma’s die minder vanzelfsprekend zijn. Daar liggen waarschijnlijk de mooiste lessen te wachten!
Planning en taakverdeling
Voor velen is de grootste stap het praktisch maken. Als het programma een praktisch element buiten het
dispuuthalfuur zelf kent, in het dagelijks leven van de leden, zorg dan dat je goede afspraken maakt, met
elkaar concreet maakt wat je verwacht en erop terug komt! Houd hier rekening mee in je jaaragenda.
Mensen hebben vaak een zetje nodig om uit hun comfort zone te stappen, dus hierbij is de kracht van
het groepsgevoel en de ondersteuning van de groep belangrijk. Een goede planning helpt daarbij.
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De programma’s staan in willekeurige volgorde. Ze zijn alleen genummerd voor het gemak. Het is dus
niet verplicht ze allemaal af te werken, of ze in deze volgorde te doen. Let op dat een aantal avonden aan
elkaar gekoppeld zijn, dus die zul je beide moeten inplannen. Dit staat ook bij het programma zelf.
Plan tijdig in wie de avond voorbereidt. Wij willen je aanraden om dit samen met anderen te doen –
leden, kringleiders, eerstejaars, ouderejaars. Hierdoor draagt de hele groep het programma, en komt het
niet telkens van dezelfde leden. Dit geeft jouw als leider tevens een ideale gelegenheid om nieuwe
leiders te trainen en toe te rusten. Het toerusten kun je overigens ook af en toe delegeren aan een
kringleider, zodat je er minder werk van hebt. Laat je niet aanpraten dat jij alles moet dragen en leiden
en uitvoeren – je mag juist de leden activeren, door hen uit te nodigen deze programma’s mede te
leiden.
Je kunt verschillende onderdelen van het programma (zoals Bijbellezen, vragen uitdelen, o.i.d.) ook
delegeren aan verschillende mensen, zodat zoveel mogelijk mensen worden ingeschakeld.
Aanbidding
Elk programma kent een aantal vaste onderdelen. Een daarvan is aanbidding. We hebben er met opzet
niet voor gekozen dit ‘zingen’ te noemen, of het verder uit te werken. In aanbidding zijn namelijk vele
creatieve vormen mogelijk:
- delen uit de Bijbel lezen en dit afwisselen met zingen
- een aantal liederen zingen rondom een eigenschap van God
- uitgebreid tijd nemen voor gebed rondom doelgroepen of actualiteiten
- favoriete Bijbelverzen uitwisselen en ervoor danken
- een aantal van de ’50 redenen voor Jezus’ dood’ opschrijven, deze opzoeken en er samen voor
danken (zie John Pipers ‘Fifty reasons why Jesus came to die’)
- etc.
Je kunt eventueel aan de staf in je stad vragen of zij nog andere vormen weten. Er is heel veel mogelijk.
Het allerbelangrijkste bij aanbidding is dat je het goed voorbereidt. Dit betekent niet per se dat je alle
gebeden moet uitschrijven, of het helemaal moet dichttimmeren. Het betekent dat je duidelijk weet wie
de leiding heeft en dat je de randvoorwaarden creëert (of laat creëren) die jouw groep nodig heeft, om
zich op God te richten. Een voorbeeld is dat het ter plekke spontaan kiezen van ‘liedjes’ het risico van
chaos, bijdehante opmerkingen en oneerbiedigheid zou kunnen verhogen in jouw groep. Zorg in dat
geval dat je van tevoren weet wat je gaat zingen, wie het begeleidt, etc. Dit helpt mensen zich op God te
richten en niet afgeleid te worden door elkaar.
Ook wanneer je een onbekende vorm kiest, is een goede voorbereiding heel behulpzaam. Dan kan de
vorm in alle rust gedaan worden, zijn de verwachtingen duidelijk en hoeft er geen discussie te ontstaan
over de vorm zelf.
Gebed
Elk programma begint en eindigt met gebed. Juist in het verkennen van onbekend terrein met een grote
groep, en in het uitstappen in geloof, geeft gebed je de drijvende kracht en de bescherming die je nodig
hebt. Samen bidden is krachtig, en het gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet. Altijd
bidden dus!
We hopen dat deze programma’s jou en je groepsleden helpen Jezus beter te leren kennen en bekend te
maken, ieder op zijn of haar eigen manier. Succes en Gods zegen toegewenst!
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Avond 1
LET OP! Deze toerusting kent twee delen. Dit is deel 1. In deel 2 kom je terug op de praktische uitdaging,
dus het is handig om deel 2 direct te plannen, zodat het in ieder geval terugkomt (liefst een maand of
twee later).
Doel
Het doel van deze avonden is om de verschillen tussen een getuigende levensstijl en evangelisatie scherp
te krijgen en daarmee ook de vooroordelen weg te nemen. We willen de leden uitdagen om te gaan zien
dat ze een getuige kunnen en mogen zijn in hun eigen omgeving, en hen helpen hiermee te beginnen.
Programma
1. Zingen
2. Openen met gebed
3. Uitleg: verschillen tussen evangelisatie en getuigen
Als Navigators geloven we dat we geroepen zijn om een getuige te zijn van Jezus. Getuigen heeft echter
door de eeuwen heen een bepaald beeld gekregen, een concept dat voor velen negatieve associaties
heeft. Evangelisatie is voor veel christenen dan ook een lastige term, omdat het een heel beperkt beeld
oproept van getuige zijn.
Wij geloven dat je binnen bestaande relaties waarin God je geplaatst heeft en in de relaties waarin God
je brengt, vanuit Zijn hart naar mensen om je heen kunt leren kijken, over hen na mag denken, met hen
op mag trekken, hen mag dienen, voor hen mag bidden en in gesprek met hen mag gaan. Het zijn van
een getuige van Jezus is dus veel meer dan alleen maar het gesprek met mensen aangaan over Jezus. Het
gaat er dan ook niet om dat je overtuigt door je kennis over Jezus, maar vooral dat je getuigt van wat je
nu van Jezus gezien en ontvangen hebt, hoe beperkt dat soms ook voelt. Met wie je bent, wat je doet en
wat je zegt.
Evangelisatie heeft vaak een actiegericht karakter. We willen het daarom hebben over getuige zijn, en
niet getuigen ‘doen’. Kort enkele verschillen op een rijtje:
Evangelisatie

Getuigen

Activiteit

Relatie

Tijdgebonden

Je hele leven is het middel

Vaak naar onbekenden

Primair in bestaande relaties

Inbreken in iemands leven

Zout, licht -> rustig investeren

Kan ontstaan vanuit externe motivatie, Sluit aan bij wie je bent en waar je bent,
een avontuur waarin liefde en
gehoorzaamheid, plicht
bewogenheid kan groeien
Getuige
zijn is geen keuze, je bent het namelijk al! De manier waarop je leeft getuigt altijd van waar je drijfveren
liggen, je overtuigingen en waarden. Als je Jezus volgt, doe je dit dus vanuit je relatie met Hem.
Je kunt wel oefenen met je hiervan bewust te worden en woorden te geven aan je overtuigingen en je
geloof. Dat is belangrijk voor jezelf en voor de gesprekken die je voert, met wie dan ook.
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4. Waarom is het belangrijk je bewust te worden van wat je overdraagt? Denk hier eerst individueel over
na en bespreek het met de groep.
De eerste stap is je bewust te worden van je netwerk, en de relaties die je hebt. Daarbinnen beweeg je,
en ben je getuige. Dit kan door ze als het ware in kaart te brengen voor jezelf. Als je vervolgens voor deze
mensen bidt, en aan God vraagt je te laten zien waar Hij aan het werk is, dan kun je getuige zijn van
Jezus, waar je bent met wie je bent.
Een voorbeeld hiervan is dat je de naam van je buurman opschrijft, door het bidden voor hem
bewogenheid krijgt, vervolgens de moed hebt om wat vaker een gesprek aan te knopen en zo te
ontdekken welke rol God (niet) in zijn leven speelt. Dat kun je dan weer bij God brengen en Hem vragen
hoe Hij jou wil gebruiken in het leven van je buurman.
Evangelisatie acties of projecten kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van gelovigen,
door hen te helpen stappen te zetten met God en te groeien in vertrouwen. Daarnaast kan een project
of een actie met een groep een stimulans zijn voor bestaande relaties, netwerken en kerken, door het
koninkrijk concreet te laten zien (bv. helpen klussen, een samenkomst organiseren of een sportproject).
Zo’n actie verliest echter zijn kracht, als er geen follow-up is in de relaties met mensen. Daarom is het
altijd goed na te denken over waar je je energie in steekt, zodat je juist het koninkrijk kan dienen waar
volgelingen van Jezus de relaties al hebben liggen (bv. in je buurt of in je werkgroep).
5. Wat vind je van deze visie? Wat maakt je enthousiast en waar heb je vragen bij? Hoe zou je je eigen
visie hierover kunnen verdiepen? Bespreek deze vragen met de groep.
6. Praktische opdracht voor elk lid:
- Maak een overzicht (een diagram of een lijst) van de mensen in je omgeving, en vul de namen in voor
zover je die kent: familie, vrienden, buren, je werkgroep, etc. Het hoeven er geen honderd te zijn, twintig
of dertig is genoeg.
Schrijf er bij of ze Jezus al kennen/ volgen, of niet. Als je het niet zeker weet, zet dat er dan bij.
- Bespreek met elkaar hoe je langszij kan komen bij de mensen in je netwerk die Jezus nog niet kennen.
Hoe kun je contact leggen met je buren? Kun je een keer afspreken met iemand uit je werkgroep?
- Bid voor je lijst en kies twee mensen die Jezus nog niet kennen waar je de komende tijd voor gaat
bidden en vervolgens ook mee afspreekt.
- Bewaar je lijst!
7. Afsluiten
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Avond 2
LET OP! Deze toerusting kent twee delen. Dit is deel 2. In deel 1 behandel je het getuige zijn in je eigen
omgeving, en wordt de praktische uitdaging uitgelegd, dus het is handig om deel 1 en 2 tegelijk te
plannen, zodat het in ieder geval terugkomt (liefst een maand of twee later).
Op deze avond neem je de tijd om met elkaar te bespreken hoe het gaat in je netwerk, en daarmee terug
te komen op Avond 1.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Groepsbespreking (eventueel in kleine groepjes):
- Wat heeft het bewust worden van je sociale netwerk de afgelopen tijd met je gedaan?
- Hoe gaat in je netwerk? Heb je nieuwe of verdiepende contacten? Hoe is het met de twee mensen die
je had gekozen?
- Wat zijn je ervaringen in het getuige zijn?
- Wat zijn obstakels die je tegenkomt? Wat heb je daarin nodig / hoe kun je geholpen worden?
4. Bidden voor je netwerk en voor elkaar
5. Afsluiten
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Avond 3
Doel
We willen samen nadenken over het getuige zijn zonder woorden: liefde geven, behulpzaam zijn,
dienstbaar zijn en een geïnteresseerde houding hebben voor je naaste, door te vragen, te luisteren en te
onthouden.
Het doel is bewust te worden van de kracht van onze aanwezigheid en de simpele dingen die we voor
een ander kunnen doen of betekenen. Daarnaast willen we de groep uitdagen deze getuigende houding
handen en voeten te geven.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. In Matteüs 5:16 zegt Jezus dat we ons licht mogen laten schijnen voor de mensen, zodat ze onze
goede daden zien en onze Vader, die in de hemel is, zullen eren.
Groepsvragen:
- Wat verstaan jullie onder goede daden? Wat gebeurt er als we ons licht niet laten schijnen door onze
goede daden?
- Wat voor goede daden laten het licht dat we God gekregen hebben zien? Wat motiveert je dit te doen,
en wat kan je tegenhouden?
4. Praktische opdracht
Persoonlijk
Wat zou je de komende week in praktijk kunnen brengen op het gebied van liefdevolle belangstelling,
behulpzaamheid en dienstbaarheid?
Voor je dispuut of kringhuis
Wat zou je de komende week als dispuut of kringhuis in praktijk kunnen brengen op het gebied van
liefdevolle belangstelling, behulpzaamheid en dienstbaarheid? (Bijvoorbeeld schoonmaken, de afwas
doen bij iemand thuis, borrelen bij een andere vereniging en mooie gesprekken voeren, je opgeven bij
Stichting Present, of iemand helpen met klussen of verhuizen.)
Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaand netwerk (bv. de buren of vrienden van een lid),
zodat het een stimulans is voor iemands relatie met mensen die Jezus niet kennen en een mogelijkheid
om erop voort te bouwen.
Maak een plan en voer het uit!
5. Afsluiten
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Avond 4
Doel
We willen leden uitdagen hun eigen verhaal met God te verwoorden. Niet het bekende, dogmatische
verhaal, dat bijvoorbeeld in de brugillustratie wordt uitgelegd, maar juist jouw eigen verhaal met Jezus.
Deze verhalen kunnen in de groep worden uitgewisseld, of in kleine groepjes.
We hopen dat dit leden helpt te zien hoe God in hun leven aan het werk is, hoe het goede nieuws ook
voor hen goed nieuws is en hoe ze dit kunnen vertellen op een manier die bij hen past en aansluit bij hun
omgeving.
Ook voor leden die nog niet gekozen hebben voor Jezus, of in een proces zitten met God, is dit een
goede oefening. Het helpt hen te reflecteren op waar ze zijn, en waar ze naar toe zouden willen.
Daarnaast kan het hen ontzettend bemoedigen de verhalen van anderen te horen, die al langer
onderweg zijn.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Lees samen 1 Petrus 1:22-25.
- Wat zijn kenmerken van het Woord van God
- Wat maakt het Woord van God belangrijk voor ons als gelovigen?
Als we nadenken over ons eigen verhaal met God, is het belangrijk daarbij expliciet aandacht te geven
aan het Woord van God. Welke Bijbelgedeelten zijn van invloed geweest? Welke beloften van God zijn in
jouw leven uitgekomen – beloften van redding, van vrijheid, van vrede, van liefde?
Waarom is dit belangrijk? Het Woord van God is de blijvende factor in het levensverhaal van Zijn
kinderen en het fundament eronder. Als je je eigen, unieke, verhaal koppelt aan zijn Woord, dan helpt
dit jou en anderen te zien dat God doet wat Hij in zijn Woord zegt. Een voorbeeld kan zijn dat het voor
jouw goed nieuws is dat God van je houdt, en dat Lucas 15 (de verloren zoon) dit onderstreept. Een
ander voorbeeld kan zijn dat God jou vrijheid heeft gegeven, zoals Hij belooft in 2 Korintiërs 3:17. Deze
verbinding met het Woord geeft je verhaal een fundament, waar je altijd naar terug kunt grijpen. Zijn
Woord zal immers nooit vergaan. Bovendien helpt het je jouw eigen verhaal met God te vertellen in het
licht van zijn Woord en zijn grote plan.
3. Laat iedereen de tijd nemen om na te denken over hun eigen verhaal met God en dit (evt. in
steekwoorden) op te schrijven. Besteed ook expliciet aandacht aan de koppeling met Gods woord: welke
verhalen of teksten in de Bijbel beschrijven je proces met God?
Deze vragen kunnen daarbij helpen:
- Wie is God voor jou?
- Hoe heb je Hem leren kennen (ontmoeting en/of proces)?
- Hoe is je leven veranderd, nu je Hem (persoonlijk) hebt leren kennen? Welke beloften in Gods woord
zie je daarin terugkomen (vreugde, bevrijding, vergeving, verandering, etc.)?
- Waarom is Jezus goed nieuws voor jou?
- Als een vriend of vriendin je vraagt waarom je gelooft, wat zou je dan vertellen?
4. Voor de verwerking in de groep zijn er verschillende opties:
1. Laat één of twee mensen hun verhaal delen in de groep (of meer, als daar tijd voor is). Dank God met
elkaar voor wat Hij in hun levens heeft gedaan en aan het doen is.
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2. Wissel in kleine groepjes (van 2 of drie) elkaars verhaal uit. Probeer elkaar te helpen ‘christelijk’ of
kerkelijk jargon te vermijden en het begrijpelijk te houden. (Doe dit niet in de grote groep! Daar is het
niet geschikt voor.) Dank God met elkaar voor je verhalen.
3. Wissel elkaars verhalen uit tijdens de kring die avond, als daar de ruimte en tijd voor is. Dit vergt
initiatief van de kringleider, dus spreek dit goed met de kringleiders af. Ook daar kun je elkaar helpen het
jargon eruit te halen en het verhaal begrijpelijk te maken. Tijdens de kring is er bovendien meer tijd om
door te praten over elkaars verhalen. De verhalen kunnen ook een uitgangspunt zijn om met elkaar naar
de toekomst te kijken: wat zou je nu willen leren over God, hoe wil je meer met Hem gaan leven, etc.
5. Afsluiten
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Avond 5
Doel
We willen de leden helpen nadenken over het openbaringskarakter van het geloof in Jezus Christus en
wat dit voor gevolgen heeft voor ons getuigen.
Let op! Als je onderdeel 3 in de grote groep wilt doen, dan is er een gespreksleider nodig. Het
programma wijst zichzelf, maar er is iemand nodig, die zich voorbereidt, de vragen stelt en de groep
helpt antwoorden te vinden.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Getuige zijn van wat God van Zichzelf aan ons heeft geopenbaard, bekendgemaakt.
Inleidend
Wie Jezus is en wie God is wordt in de Bijbel geopenbaard. De Bijbel is geen leerboek, waarin mensen
schrijven over God. Het is een persoonlijke openbaring van God door mensen heen. Gods meest
volledige openbaring van Zichzelf is in zijn Zoon, die mens werd. Openbaring staat dus tegenover
menselijk gedachtegoed. Het komt uit Gods wereld naar je toe en kan wel of niet worden ontvangen.
Ons getuige zijn hangt af van onze reactie op Gods openbaring.
God openbaart zichzelf door zijn schepping en door Jezus, en Jezus zelf vertelt Petrus dat het geloof dat
Jezus de Messias is niet van mensen komt, maar van God de Vader. De Heilige Geest openbaart aan ons
en aan anderen datgene wat God ons wil laten zien.
Samen lezen:
Matteüs 16:13-17
Johannes 1:14, 14:9
1 Johannes 1:1-3
Hebreeën 1:1-3
God openbaart zich aan ons en wij reageren hierop. Als dit een steeds terugkerend gebeuren is, kun je
spreken van het ‘hebben van een relatie met God’. Daarom omschrijft de Bijbel het geloof in God als
liefhebben, kennen en vertrouwen. God openbaart zijn liefde, wij reageren met liefde. God openbaart
zijn wijsheid, wij reageren door die wijsheid ons leven te laten veranderen. God doet beloftes en vraagt
ons Hem te volgen, en wij vertrouwen Hem daarin.
Groepsgesprek (evt. in kleine groepjes)
Vraag 1 Wat beweegt God om Zich te openbaren? Wat wil Hij daarmee bereiken?
Vraag 2 Wat gebeurt er als een mens Gods openbaring ontvangt? Wat gebeurde er bij jou?
Vraag 3 Hoe beïnvloedt dit je relaties en gesprekken met mensen die Jezus nog niet kennen? Wat
betekent het voor onze rol in het bekendmaken van het goede nieuws, en voor onze houding?
5. Bid met elkaar – dank God dat Hij zich openbaart en bid dat de mensen die jij kent deze openbaring
ook mogen ontvangen.
6. Afsluiten
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Avond 6
Doel
Het doel van deze avond is om de leden bewust te laten worden van het feit dat ze altijd getuige zijn,
waar ze ook zijn. Dit kan soms een last op ons leggen, omdat we het gevoel kunnen krijgen dat we ons
altijd perfect moeten gedragen. We hopen echter dat hierin wel bewustwording ontstaat, maar ook
vrijheid om jezelf te zijn, en met wie jij bent een getuige te zijn van het goede nieuws, juist voor de
mensen om je heen, op de plek waar jij bent.
Getuigen is niet iets van een bepaalde tijd of plaats – je leven zelf is een getuigenis!
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Ik ben een getuige van …
Verdeel de groep in groepjes van 2 of 4. Laat elk groepslid over een ander groepslid bedenken waar hij of
zij in positieve zin getuige van is – wat zie je in die persoon, wat hoor je, zowel in gedrag als in woorden
als in houding? Waar ‘getuigt’ zijn of haar leven van?
Groepsvragen
- Wat zie je in de ander?
- Wat zou je willen dat mensen aan jou zien? Welke overtuiging zou je willen uitstralen?
- Hoe zou dat eruit zien?
4. Afsluiten
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Avond 7
Doel
Door met elkaar in gesprek te gaan over moeilijke vragen, en je in te leven in rollen die je normaal
gesproken misschien niet inneemt, willen we leden helpen hun overtuigingen te verwoorden en inzicht
te krijgen in de ander.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Het Lagerhuis
Verdeel de groep in tweeën (willekeurige verdeling) en stel een gespreksleider aan. Houd de tijd bij en
behandel een aantal stellingen, met een groep voor en een groep tegen. Hieronder vind je voorbeelden,
maar je kunt er zelf ook een paar bedenken, of de groep erom vragen. Zorg dat je bijhoudt hoe lang het
gesprek duurt, want je hebt ook tijd nodig voor onderdeel 4 en 5.
'Als God echt bestaat, zou de kerk er niet zo'n rotzooi van maken.'
'Alle religies komen uiteindelijk op hetzelfde neer.'
‘Wat voor jou waar is, is niet voor iedereen waar.’
‘Iedereen gaat naar de hemel.’
‘Het gaat erom dat je goed leeft, verder maakt het niet uit.’
‘Als God echt bestond, zou er niet zoveel ellende en lijden in de wereld zijn.’
‘Ik heb God nog nooit gezien of gehoord of ervaren, dus Hij bestaat niet.’

4. Reflectie (met de groep)
- Hoe was het om een ander standpunt dan je eigen te verdedigen?
- Hoe voelde het om ‘aan te vallen’ of te ‘verdedigen’?
5. Omgaan met moeilijke vragen (met de groep)
- Is de mogelijkheid dat er moeilijke vragen of stellingen komen, voor jou een obstakel om een gesprek
over Jezus te hebben met niet-gelovigen?
- Wat doet het met je als je geen antwoord hebt op een moeilijke vraag?
- Hoe voorkom je dat het kennen van de antwoorden en het ‘winnen’ van de discussie belangrijker wordt
dan het kennen van en omgaan met Jezus zelf?
- Wat zou je kunnen helpen antwoorden te vinden op moeilijke vragen? Hoe vind je inzichten die je
helpen ermee om te gaan?
6. Afsluiten
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Avond 8
Doel
We willen leden uitdagen na te denken over wat het betekent ‘verloren’ te gaan, en te kijken naar de
bewogenheid van Jezus voor mensen. Ook willen we hen aanmoedigen zelf in beweging te komen, met
dezelfde drijfveren die Jezus heeft.
Programma
1. Openen met gebed
2. Aanbidding
3. Bewogenheid voor mensen die verloren gaan.
Dit onderdeel is het meest geschikt voor kleine groepjes, maar het kan met goede leiding ook in de
grotere groep gedaan worden.
Samen lezen:
Matteüs 9:36-38
Matteüs 22:1-14
Matteüs 23:37
Lucas 5:27-32
Lucas 19:10
Johannes 3:16
Johannes 12:44-48
- Wat waren de drijfveren van Jezus om het koninkrijk bekend te maken?
- Wat staat er over mensen die ‘verloren gaan’?
C.S. Lewis beschrijft de mensheid als volgt:
“There are only two kinds of people in the end: those who say to God, ‘Thy will be done,’ and those to
whom God says, in the end, ‘Thy will be done.’ All that are in Hell, choose it. Without that self-choice
there could be no Hell.”
(C.S. Lewis, The Great Divorce, p. 72)
- Wat vind je van deze beschrijving?
- Geloof jij dat mensen verloren gaan, voor eeuwig gescheiden van God?
Kun je een paar mensen noemen waarvan je weet dat ze niets van Jezus willen hebben? Zouden die, op
dit moment, verloren gaan?
- Hoe ziet God deze mensen?
- Hoe zou je bewogen kunnen worden voor de mensen om je heen, zoals Jezus?
- Hoe ga je om met de mogelijkheid dat mensen verloren gaan, zonder onverschillig te worden of juist in
paniek te raken?
4. Bidden is de eerste vorm van in beweging komen uit bewogenheid. Bid daarom met elkaar voor je
kennissen en niet-gelovige vrienden en familie, en blijf dit ook doen.
5. Afsluiten
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Avond 9 en 10
Doel
We willen leden praktisch uitdagen om met niet-christenen in gesprek te gaan en daarbij hun eigen
beeld van studenten en de vragen waarmee ze leven te vormen en eventueel bij te schaven. Deze
avonden zijn gekoppeld, omdat de eerste avond een voorbereiding is op het afnemen van een enquête,
en de tweede avond terugkomt op de interviews die gehouden zijn.
Het is dus belangrijk deze avonden beide te plannen, met tijd ertussen om de enquêtes af te nemen.
Avond 9
Programma
1. Gebed
2. Aanbidding
3. Jezus is het antwoord. Maar wat is de vraag?
Dit onderdeel werkt het beste in kleinere groepen, maar kan met goede leiding ook plenair.
Lees Handelingen 17:22-31
1. Hoe sluit Paulus aan bij de mensen in Athene?
2. Hoe blijft hij tegelijk bij de kern van zijn boodschap?
3. Wat is het goede nieuws voor de Atheners?
4. Waarin verschilt dit van het goede nieuws voor de Joden?
5. Wat zou goed nieuws zijn voor jouw buurman, of je medestudent? Hoe is Jezus dat goede nieuws?
Vaak hebben we als christenen een bepaald beeld over niet-christenen. We denken dat ze niet zitten te
wachten op Jezus, dat ze niet op zoek zijn of dat ze zoveel vragen hebben dat het geen zin heeft in
gesprek te gaan. West-Europa is bovendien een lastig ‘zendingsgebied’, omdat cynisme en eigenwijsheid
heerst.
Toch hebben ook de studenten om ons heen Jezus nodig. We moeten alleen goed nadenken over de
vragen die ze hebben, wat ze zoeken in het leven en wat ze nodig hebben. Daarnaast moeten we
rekening houden met hun culturele bagage (kerkgeschiedenis van Nederland, secularisatie,
postmodernisme, gevoelscultuur, etc.), zoals Paulus dat in Athene deed.
Dit betekent dat we ons traditionele beeld van ‘het evangelie’ nieuwe woorden moeten geven, om het te
laten aansluiten bij de mensen om ons heen.
6. Wat is de culturele bagage van studenten tegenwoordig?
7. Kijk nog eens naar het goede nieuws, dat je in vraag 5 hebt geformuleerd. Hoe zou jij het goede
nieuws van Jezus verwoorden voor je medestudenten, gezien hun culturele bagage? (Zie ook Avond 4)
8. Bid met elkaar voor Nederland, voor onze cultuur en voor de komst van het koninkrijk van God. Vraag
Hem ook om wijsheid en inzicht, door zijn Geest, om te weten wat het goede nieuws voor Nederlandse
studenten is en om een getuige van Jezus te zijn die aansluit bij de studenten van vandaag.
Bid om leiding van God bij het afnemen van de enquête onder studenten (zie 9.).
9. Neem in tweetallen de enquête af (zie bijlage bij dit document) op je universiteit of hogeschool.
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Spelregels:
Bid van tevoren!
Wees vriendelijk, beleefd, en vraag of het uitkomt en of ze het willen. Zo niet, dan niet. Dring jezelf niet
op. Blijf je correct gedragen, ook als je negatief behandeld wordt.
Kijk de persoon aan met wie je spreekt.
Spreek van tevoren af wie per keer de enquête afneemt. Onderbreek elkaar niet en ga al helemaal niet
met elkaar in discussie!
Neem de enquête zakelijk af. Lees duidelijk en rustig de vragen voor.
Wacht geduldig tot iemand antwoord. Geef ze de tijd.
Schrijf zelf de antwoorden op. Herhaal het antwoord dat ze geven, zodat je weet wat ze gezegd hebben,
en stel alleen verhelderende vragen om een duidelijk antwoord te kunnen krijgen.
Veroordeel niet! Let op je toon, je houding en de manier waarop je vragen stelt. Dit alles kan uitnodigend
zijn, maar ook veroordelend overkomen. Als iemand een bijzonder of voor jouw gevoel vreemd
antwoord geeft, schrijf het dan gewoon op, zonder te oordelen.
Het kan zijn dat mensen je willen uitdagen met hun antwoorden, ga er niet op in maar schrijf het
gewoon op.
Als mensen geïnteresseerd zijn in Jezus, probeer dan een afspraak te maken of ze te verwijzen naar een
open avond of een Alpha-cursus die binnenkort begint. Schrijf hun naam en telefoonnummer op en bel
ze terug, om ze mee te nemen, anders gaan ze hoogstwaarschijnlijk niet.
Bedank ze na afloop voor hun tijd.
Verwerk na afloop de antwoorden digitaal en anoniem, zodat je ze kunt delen met anderen. Mogelijk zijn
stafwerkers of andere leidinggevenden ook geïnteresseerd.
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Avond 10
Doel
We willen terugkomen op Avond 9, de afgenomen enquêtes met elkaar bespreken en hierover verder
nadenken en bidden.
Programma
1. Gebed
2. Aanbidding
3. De resultaten van de enquêtes
- Hoe was het om de enquêtes te houden? Wissel met elkaar je ervaringen uit.
- Wat zijn opvallende resultaten?
- Zijn er ook tendensen te ontdekken in de antwoorden? Probeer met elkaar de overeenkomsten tussen
de antwoorden te inventariseren en te groeperen
- Zijn de resultaten naar verwachting, of zijn er juist opvallende nieuwe ontdekkingen?
- Hoe is Jezus goed nieuws voor de mensen die deze antwoorden geven? Hoe zou jij daar getuige van
kunnen zijn, in woord en daad, in hun omgeving?

4. Bid met elkaar voor de mensen die de antwoorden gegeven hebben. Bid dat God met hen verder gaat.
Bid ook voor elkaar en zegen elkaar, als getuigen van Jezus in dit land en deze cultuur.
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