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Voorwoord 
Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig met het herijken en reorganiseren van de Bond van 

Vrije Evangelische Gemeenten. Eén van de onmisbare onderdelen bij die revitalisering is het voeren van 

een geloofsgesprek.  

Hierbij vindt u materiaal voor een bijeenkomst in de gemeente, als opening van een vergadering of voor 

een regionale ontmoeting. Het is bedoeld om de geloofsontmoeting te stimuleren.  

Doel van geloofsontmoeting is met elkaar praten en bezig zijn (als verschillende gemeenten) over ons 

geloven. De zaken waarin we elkaar herkennen, de zaken waarin we van elkaar verschillen, maar altijd 

met de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Een geloofsontmoeting zal geen meetlat aanleggen.  

We bedanken Wiebe Akse, Han Oost, ds. Dineke Spee en ds. Sjoerd van de Velde, die de basis voor dit 

materiaal hebben gelegd. 

We wensen u een goede en gezegende ontmoeting! 

december 2015 

Werkgroep geloofsgesprekken 

 

Wij stellen het op prijs indien u eventuele ervaringen met dit materiaal, op- of aanmerkingen, suggesties 

en ideeën mailt aan geloofsontmoeting@bondveg.nl  

 

 

 

 

  

mailto:geloofsontmoeting@bondveg.nl


Toelichting bij het thema:    
 

Inleiding 
In Vrije Evangelische Gemeenten kennen we geen (door de Bond algemeen geldig verklaarde) 
belijdenisgeschriften. Wel staat centraal de belijdenis: “Jezus is Heer!” Maar wat dat betekent, moet je 
zelf elke keer opnieuw weer verwoorden. Belijden is niet iets dat voor altijd vastgelegd kan worden in 
bepaalde woorden of geschriften, het is een werkwoord, iets dat je elke keer weer zelf moet doen, 
telkens opnieuw zal je zelf moeten zeggen wat geloof voor jou betekent en wat voor jou centraal staat. 
Dat is niet eenvoudig. Dit zijn onderwerpen waarover wel gezegd wordt dat ze centraal staan in Vrije 
evangelische Gemeenten (‘Jezus is Heer’ en persoonlijk geloof) maar waar zelden in een groep over 
wordt gesproken. De werkvormen bieden handvatten om het gesprek op gang te brengen on om (soms 
voor het eerst!) met elkaar iets te delen over de centrale punten van je geloof. 
Met dit thema wordt de mogelijkheid geboden om op een andere manier te spreken over wat jou in het 
geloof in Christus raakt. Voor mensen die het niet gemakkelijk vinden om te onder woorden te brengen 
wat het voor jou betekent dat Jezus Heer is, dan kunnen afbeeldingen misschien helpen om met elkaar 
er toch iets over te delen! 
Deze bijeenkomt heeft niet veel achtergrondinformatie nodig. Het is goed om iets over de Bijbeltekst te 
zeggen, maar heel kort, en geen uitgebreide bespreking. Dan kunnen mensen spontaner kiezen uit de 
beelden van Jezus. Het kan leuk zijn (maar niet per se noodzakelijk) om te weten waar de verschillende 
afbeeldingen van Jezus vandaan komen, uit welk land en soms ook uit welke tijd. Maar ook dat is 
hooguit een interessant weetje, waar je niet diep op in moet gaan. 

 
Materiaal 
Zorg ervoor dat u voldoende materiaal heeft: Bijbel, A4 met de tekst van Marcus 8:27-30, en voldoende 
verschillende afbeeldingen van Jezus uit verschillende bronnen en zeker ook uit verschillende culturen, 
zonder tekst erbij, afgedrukt op een A4 vel. Dat soort afbeeldingen zijn te vinden op internet, of in oude 
zendingskalenders, of in kinderbijbels, of…  
Zorg ervoor dat er ook een vel is zonder afbeelding, eventueel met alleen een kader. Het minimum 
aantal is 15 verschillende afbeeldingen, inclusief het lege kader. 
Als u zelf geen afbeeldingen hebt, zijn op het Bondsbureau sets te leen. In verband met copyright 
kunnen we die helaas niet aan iedere gemeente uitdelen of op de website plaatsen.  
 
Eventueel ook voldoende kopieën van de ‘levensweg’, of stroken papier (1/3 A4) voor het tweede deel 
van de bijeenkomst 
 

Voorbereiding van de bijeenkomst 
Het materiaal biedt volop keuzemogelijkheid. Je kunt beperken tot een inspirerende opening van een 
bijeenkomst of een volledige themabijeenkomst. Daarnaast zijn er ook verschillende 
verwerkingsmogelijkheden. 
Indien er veel aanwezigen zijn, kan je ervoor kiezen om onderdelen in kleine groepen te doen. Dat biedt 
de mogelijkheid, dat iedereen aan bod komt. 
 
U kunt (voor de afsluiting)  de deelnemers tevoren vragen iets mee te brengen dat voor hen met geloof 
te maken heeft. Iets dat in de kamer ligt/staat/hangt, dat ze met zich meedragen, dat ze ergens diep 
weggestopt bewaren… Maakt niet uit wat, als het maar iets voor hen betekent in verband met geloven.  
 

Luisteren voorop 
Ook bij dit thema gaat het om het gesprek, de ontmoeting. Het gaat erom naar elkaar te luisteren.   

 
Tot slot 
We wijzen u graag op de gratis publicatie “Algemene informatie en tips voor gespreksleiders”. Deze is te 
vinden op de website www.bondveg.nl  

http://www.bondveg.nl/


Opening 

Plaatselijk of regionaal zijn er misschien eigen gebruiken voor de aanvang, de opening en de sluiting van 

een bijeenkomst. Probeer in elk geval de bijeenkomst te beginnen met het lezen van Marcus 8:27-30.   

 

Mogelijke liederen:  

Liedboek 2013 lied 528 (=Liedboek 1973 gezang 162) Omdat Hij niet ver wou zijn…  

JdH 150 welk een vriend is onze Jezus… (=Evangelische Liedbundel 299) 

Opwekking 392 Mijn Jezus ik hou van U… (=Evangelische Liedbundel 371) 

 

Starten   

Als u dit thema gebruikt voor een opening of een kort onderdeel van een bijeenkomt, begin dan met 

kort iets te zeggen over de manier waarop de Vrije Evangelische Gemeenten uitgaan van het persoonlijk 

geloof van de leden, niet met voorgeschreven belijdenissen, maar met de centrale belijdenis: “Jezus is 

Heer!” U kunt daarover meer informatie vinden bij punt 4 van de folder “De vijf vingers” . 

Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen wat dat dan betekent.  

Lees daarna met elkaar Marcus 8:27-30, als dat nog niet gelezen is.  

 

Er valt veel over dit stuk te zeggen, maar het gaat bij dit thema om het volgende:   

Het is een bekend stukje. De mensen zeggen van alles over Jezus, en dan moeten de leerlingen zich ook 

uitspreken… En als Petrus dan het (juiste!) antwoord geeft, zegt Jezus dat ze daar niet over mogen praten. 

Raar! 

Het is natuurlijk mogelijk dat Jezus dit doet, omdat Petrus wel zegt: U bent de Messias, de Gezalfde, de 

Christus, maar eigenlijk begrijpt hij (nog) niet wat dat betekent - kijk maar naar het volgende stuk, als Jezus 

zegt dat Hij moet lijden, dan kan dat niet volgens Petrus. Het zou kunnen zijn, dat Jezus vindt, dat ze 

moeten wachten met erover te praten, totdat ze echt begrijpen wat het betekent, dus tot na Pasen... 

 

Een predikant ( Ds. Sri Hadijanto) uit Oost-Java die in de jaren ’90 in de provincie Utrecht werkte als 

missionair predikant, zei hierover: Misschien is er ook nog een andere uitleg mogelijk. Misschien bedoelt 

Jezus ook wel, dat iedereen zelf een antwoord moet vinden op de vraag: Wie is Jezus voor mij, en wat 

betekent dat. Misschien moeten wij dan wel eerst maar zwijgen, en niet de ander voorschrijven wie Jezus 

is. Ieder mens zal telkens opnieuw moeten ervaren wie/wat Jezus voor hem/haar is/betekent. Dat kun je 

niet vastleggen voor eens en altijd. Dus wees maar voorzichtig, praat er niet te veel over, maar geef de 

ander de kans om het zelf te vinden. 

 

Wie zeggen jullie, dat Ik ben? 

 

 

IJsbreker 

Oefening:  Wie zeggen jullie dat Ik ben? Met behulp van afbeeldingen.  

Voor de manier van werken: zie bijlage 1.  

 

 

 



Vervolg 

Als u voor dit gesprek een hele avond/dagdeel heeft uitgetrokken, kunt u kiezen voor een andere 

werkvorm als vervolg:  

a. Kernwoorden in je geloof 

b. Levensweg (wat waren belangrijke momenten in jouw leven die met je geloof te maken hebben?) 

Voor de beschrijving van deze twee werkvormen zie bijlage 2. 

Als het alleen om een gedeelte van een bijeenkomst ging of om een opening is het eerste deel t/m de 

ijsbreker voldoende.  

 

Delen 

Staat centraal in deze bijeenkomst. Mensen vertellen vanuit hun persoonlijke ervaring, en dat vormt de 

hoofdinhoud van deze bijeenkomst of van het gesprek. Als het goed is zet dat mensen aan het denken 

en ontmoeten ze elkaar zo op een andere manier dan anders, en delen ze dingen die ze anders niet vaak 

met elkaar bespreken. 

 

Aan de slag 

Geloven is ook doen. Maar deze onderwerpen zijn heel persoonlijk. Het is daarom lastig om ze te delen 

met mensen die niet het proces in de groep hebben meegemaakt. Toch zou je kunnen proberen er wat 

mee te doen.  

1. Als groep  zou je een thema-dienst  kunnen voorbereiden rond de verschillende beelden van 

Jezus. Kies er dan een paar uit, want anders wordt het te veel. Of je zou ervoor kunnen kiezen 

om een korte serie diensten te houden telkens rond één beeld.  

2. Kindernevendienst/zondagsschool kunnen op dezelfde manier werken met afbeeldingen. Vooral 

voor de grotere kinderen kan dat heel goed werken. Voor de jongere groep zou je kunnen 

denken aan een kleurplaat met verschillende afbeeldingen, waarvan ze de afbeelding die ze het 

mooist vinden, mogen kleuren.  

3. Tentoonstelling van verschillende afbeeldingen van Jezus in de kerkzaal of in de 

ontmoetingsruimte. Als mensen dat willen kunnen ze met plakbriefjes iets schrijven bij de 

verschillende afbeeldingen. Ook hierbij één ‘blanco’ afbeelding. 

 

 

Suggesties voor de sluiting 

Vraag als afsluiting de mensen om te laten zien wat ze hebben meegebracht en waarom ze dat hebben 

meegebracht (als ze dat willen vertellen). Geef iedereen de vrijheid om er iets bij te zeggen of om het 

alleen maar te laten zien.  

Sluit daarna af met (een lied en) gebed. 

 

 

  



Bijlage 1 werkvorm met afbeeldingen van Jezus 

 

Dit doe je liefst in de hele groep (max. 15 mensen). Bij meer deelnemenden moet het in twee groepen 

gebeuren, dan zijn er dus minimaal twee fotosets met afbeeldingen van Jezus en twee gespreksleiders 

nodig. 

 

1. Leg de foto’s/afbeeldingen op een tafel, en laat de deelnemers er in stilte omheen lopen en ze rustig 

bekijken. De eerste ronde mogen ze alleen kijken en nog niet een foto meepakken. Bij de tweede 

ronde is de opdracht om de afbeelding eruit te kiezen die hen het meest aanspreekt. Het is niet erg als 

meer mensen dezelfde afbeelding kiezen dan moeten ze onthouden welke afbeelding ze hadden 

willen kiezen.  

2. Daarna gaat iedereen weer in de kring zitten, met de gekozen afbeelding.   

Iedereen krijgt de gelegenheid om de gekozen afbeelding te laten zien en te vertellen waarom die hem 

of haar aansprak, of waarom ze geen afbeelding hebben gekozen. Doorvragen als iets niet duidelijk is, 

mag, maar ga niet in discussie. Laat het even stil zijn na ieders verhaal, en laat daarbij nog even de 

gekozen afbeelding zien. Het is niet erg als meer mensen dezelfde afbeelding hebben gekozen, 

meestal is de reden waarom heel verschillend. 

U kunt ervoor kiezen om de verschillende beelden/aspecten in één woord op een flap te schrijven als 

geheugensteuntje. 

Neem hiervoor de tijd die nodig is.  

3. Aan het eind van de ronde (doe als gespreksleider ook mee!) kun je nog even kort alle beelden van 

Jezus die genoemd zijn, langslopen. Meestal zou je er een boek mee kunnen vullen – zoveel 

verschillende kanten van Jezus komen naar voren n.a.v. de verschillende afbeeldingen. Mogelijk komt 

hier nog een verder gesprek uit voort. 

 

 

 

Bijlage 2: vervolg 

 

Als u voor dit gesprek een hele avond/dagdeel heeft uitgetrokken, kunt u kiezen voor een andere 

werkvorm als vervolg. 

De volgende werkvormen kunt u ook bij een andere gelegenheid op zichzelf staand gebruiken. 

 

Twee mogelijkheden voor een tweede deel van de bijeenkomst: 

 

a. Kernwoorden in je geloof 

Ieder krijgt een stukje papier (bijvoorbeeld één derde A-4-tje), en er zijn stiften/pennen om groot mee te 

schrijven.  

De vraag is: schrijf maximaal drie woorden op die voor u/jou de kern van je geloof weergeven. Even tijd 

geven om na te denken en op te schrijven, daarna iedereen vragen om de woorden te noemen en 

eventueel toe te lichten. Ook hier weer: probeer elkaar te begrijpen, en ga niet in discussie.  

Maak van de papiertjes (zonder namen erbij) een soort van collage die gebruikt kan worden bij een 

volgend gesprek, of in de kerk opgehangen kan worden of gebruikt kan worden bij de voorbereiding van 

een dienst, of… 

 



b. Levensweg 

Zie de tekening hieronder. 

Iedereen krijgt een kopie, en de vraag is: als op dit vel jouw levensweg is getekend, geef er dan op aan wat 

voor jou belangrijk was/is in je leven, op jouw weg van geloven. Waar zaten kruispunten, waar je keuzes 

maakte of moest maken, wie of wat was of waren belangrijk in de manier waarop jij gelooft/bent gaan 

geloven, waren er bergen of dalen, zelfs pieken, of was het een vlakke weg? Schrijf of teken dat voor jezelf, 

en doe dat in stilte. Het papier is een geheugensteuntje voor jezelf, je houdt het ook zelf en hoeft het niet 

te laten zien. 

Geef iedereen genoeg tijd om dat te doen, maar ook niet te lang.  

 

Daarna vraag je mensen om in kleine groepjes (minimaal 3, maximaal 5 personen, liefst mensen die elkaar 

nog niet zo goed kennen) met elkaar te delen. Ze hoeven niet alles te vertellen wat ze geschreven hebben, 

ze mogen kiezen wat ze vertellen en wat ze voor zichzelf houden. Zorg ervoor dat iedereen in het groepje 

ook de kans krijgt om te vertellen! 

 

Als er genoeg tijd is, kunt u daarna in de grote groep vragen of er dingen zijn opgevallen, dingen die veel 

mensen gemeenschappelijk hadden, of die herkend werden bijvoorbeeld. Of juist heel bijzondere dingen. 

Ook hier weer: alleen wat mensen zelf willen delen, geen uitgebreid verslag van wat besproken is 

 

Als dat kan, kunt u daarna nog even iets zeggen over die punten, bijvoorbeeld:  

- Mensen die een voorbeeldfunctie hebben, hebben die vaak niet ze zo geleerd zijn, of zo veel weten, maar 

omdat ze 'wijs' zijn, omdat je het gevoel hebt dat ze menen wat ze zeggen, dat ze doen wat ze zeggen, dat 

ze eerlijk zijn en echt. Soms weten mensen zelf niet eens dat ze die voorbeeldfunctie voor iemand anders 

hadden. 

- Bepaalde gebeurtenissen in je leven maken dat je gevoeliger bent voor dingen die met geloof, vragen 

naar de zin van het leven te maken hebben. Zowel positief als negatief: vreugde rond een huwelijk of 

geboorte kan maken dat je geneigd bent je met die dingen bezig te houden, maar ook verdriet kan vragen 

oproepen. In beide gevallen luistert het heel nauw hoe dingen gezegd worden (en wie ze zegt): een 

verkeerde reactie kan heel veel schade aanrichten. Soms is een arm om je schouder (van iemand die niet 

over God praat, maar van wie je weet dat hij/zij gelooft) veel belangrijker en veelzeggender dan woorden 

of een Bijbeltekst. En vragen vragen niet altijd om een antwoord, maar vaak ook gewoon om begrepen te 

worden. Als iemand vraagt: "Bestaat God eigenlijk wel?" in een ervaring van diep verdriet, kan het 

misschien beter zijn om aan te geven dat je de vraag heel goed kunt begrijpen, dan om een antwoord te 

geven. Als je al een antwoord zou geven, dan kan dat vaak het beste in de vorm van je eigen ervaring: ik 

begrijp de vraag, en mijn antwoord is ... 

 

  



 


