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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! 

November 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 ‘Kiezen’:    
 

Inleiding 
Op de Bondsvergadering van 7 november 2015 is in het middagprogramma een geloofsgesprek 

geoefend. Op veler verzoek geven we het materiaal daarvan hier door, zodat het ook in regio’s en 

gemeenten gebruikt kan worden  

 

Geloofsontmoetingen…… 

Wat zijn dat eigenlijk? 

 Is dat een discussie tussen theologen of Bijbelgetrouwe christenen? Is het een soort Bijbelstudie 

waarbij het gaat om Bijbelteksten  en hoe je die moet toeppassen? 

 

Nee, dat is het allemaal niet.  

Geloofsontmoetingen hebben als doel om je geloof te delen en van elkaar te leren. Niet om te 

beoordelen of te veroordelen, maar naar elkaar te luisteren en te ervaren dat je ook vanuit het 

individuele geloof verschillend naar zaken kunt kijken en verschillende keuzes kunt maken. 

 

Met dit materiaal willen we u graag een handreiking bieden om met elkaar te kijken naar alledaagse 

gebeurtenissen, die voor iedereen herkenbaar zijn. 

De vraag daarbij is:  

Hoe reageer je? En speelt je geloof een rol bij de keuze die je maakt? 

Misschien wel, misschien niet. Voor de een wel voor de ander niet. 

 
Materiaal 
Zorg dat u voldoende kopieën hebt van het materiaal waarin de onderwerpen beschreven staan. 

 
Voorbereiding van de bijeenkomst 
Er zijn twee verschillende onderwerpen beschreven.  

U kunt kiezen welk onderwerp u wilt bespreken of de groep in kleinere groepen verdelen (minimaal 5 

maximaal 10 mensen) en per groep een van de situatieschetsen meegeven. 

Als u in kleine groepjes uiteen gaat (maximaal 6 mensen) is het voldoende om voor het gesprek in de 

groep ongeveer een uur uit te trekken. In grotere groepen vraagt het wat meer tijd, maar 5 kwartier 

tot anderhalf uur is genoeg. 

 

Als u ervoor kiest een van de twee onderwerpen te bespreken, kunt u het andere onderwerp voor 

een andere keer bewaren en daarmee op dezelfde manier aan het werk gaan. 

 
Luisteren voorop 
Praat met elkaar door over de gestelde vragen. Het gaat om het gesprek, en het gaat erom naar 

elkaar te luisteren. Niet alle vragen en suggesties hoeven aan de orde te komen.  

 

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/


Thema 
 
Starten 
Plaatselijk of regionaal zijn er misschien eigen gebruiken voor de aanvang, de opening en de sluiting 
van een bijeenkomst. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn hier enkele suggesties:  
 
Mogelijke liederen: 
Bij onderwerp A:  
Liedboek 1973 gezang 473 (= JdH 134 = Liedboek 2013 lied 912) 
Liedboek 1973 gezang 465 
 
Bij onderwerp B:  
Liedboek 2013 lied 537 (met name couplet 3) 
Liedboek 1973 gezang 37 
Evangelische Liedbundel 213 

 
Mogelijke lezingen:  
Bij situatie A: 
Matteüs 6:19-24, of Marcus 12:41-44 
 
Bij situatie B: 
Matteüs 5:38-48 
Lucas 10:30-35 
 
 

In de groep(en)  
Lees de situatie door en geen om de beurt aan hoe je zou reageren.  

Geef daarna aan of je geloof van invloed is op je reactie / de keuze die je maakt of helemaal niet.  

 
Onderwerp 1 

(kopiëren voor alle deelnemers) 

Boodschappen doen 

Situatie 1: 

Je gaat boodschappen doen op de markt. Je hebt je keuze gemaakt en rekent af bij de 

marktkoopman. Hij telt het wisselgeld uit en je bemerkt dat hij je teveel geld terug geeft. 

Wat doe je? 

Je zegt  dat hij een fout heeft gemaakt en je teveel geld terug geeft. 

of 

Je zegt niets, heb jij even mazzel, had hij maar op moeten letten. 

 

 



Situatie 2: 

Je gaat boodschappen doen in een enorme supermarkt. Je heb je winkelwagen volgeladen en rekent 

af bij een van de twintig kassa’s. Je betaalt contant. Als de kassière je het wisselgeld teruggeeft  merk 

je dat ze je teveel terug geeft. 

Wat doe je? 

Je zegt  dat ze een fout heeft gemaakt en je teveel geld terug geeft. 

of 

Je zegt niets, heb jij even mazzel, had zij maar op moeten letten. 

 

Maakt het verschil of je bij de kleine zelfstandige of bij de (onpersoonlijke) supermarkt afrekent? 

Als gelovige hebben we Jezus als voorbeeld. Beïnvloed dat je handelen? Zo ja , hoe dan.. ? 

Zo nee, waarom niet..? 

(op de achterkant papier voor deelnemers kopiëren:) 
 
Tot zover een opwarmertje. Waarschijnlijk hoefde niet lang over de keuze nagedacht te worden. 

Maar bepaalt je geloof hoe je met je geld omgaat, welke keuzes je maakt? 

NB: Niet alle vragen hoeven aan bod te komen, en misschien gaat het gesprek wel een heel andere 

kant uit. Dat is niet erg, als de verbinding naar geloof maar vastgehouden wordt. 

 

1) Delen met anderen 

 

In het klein: 

 Stop je iets in de collectebus 

 Geef je iemand een paar euro voor de bus? 

 

Maar als je het groter maakt: 

Hoever ga je in het delen van je geld met anderen? 

Er zijn mensen die bijvoorbeeld hun vakantiegeld delen met anderen. 

Dit kan zijn zodat een ander ook eens op vakantie kan. 

Wat vind je hiervan en zou je het zelf ook doen? 

Hoeveel besteed je aan goede doelen? 
 

2) Eerlijkheid en geld 

Geld beheerst de wereld. We lezen regelmatig in de krant dat op plaatsten waar veel geld omgaat 

mensen minder eerlijk worden. 

Veel geld staat vaak gelijk aan grote belangen. Bijvoorbeeld in de sport (voetbal) of in de industrie. 

Dan wordt het spel gemanipuleerd om zoveel mogelijk geld te verdienen., of wordt een greep in de 

kas gedaan omdat men denkt dat het toch niet wordt opgemerkt. 

 



Waar trek je de grens – geef een paar voorbeelden?  

Mag een beetje vals spelen wel om je doel te bereiken, om er beter van te worden?  

Mag je een beetje geld uit de kas nemen omdat je je extra ingezet heb zonder dat je ervoor 

beloond wordt? 

 

3) Algemener:  

Zou een christen anders (moeten) reageren dan een niet- gelovige? 

 

4) Afhankelijk van het gesprek en de beschikbare tijd: 

 Lees het bijbelvers hieronder. 

Matteüs 6:24 

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal 

juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 

mammon. 

 Heeft dit vers betrekkingen op de voorbeelden die eerder gegeven zijn? 

 

Als er tijd genoeg is, kun je verder gaan met de volgende vraag, en de antwoorden daarop in de grote 

groep uitwisselen: 

 

5) Themadienst? 

Zou er naar aanleiding van deze situaties een themadienst te maken zijn? 

Geeft hiervoor aan: 

 Thema: …… 

 

 Bijbelgedeelte of verhaal: …… 

 

 Liederen: ……… 

 

 Andere onderdelen (bv drama,  verbeelding): …….. 

Voor een regiobijeenkomst zou u ook de volgende vraag kunnen bespreken en de antwoorden met 

elkaar uitwisselen: 

6) Hoe besteed je je geld als gemeente?  

 

  

http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/matteus/6%2C24/markeer-selectie/#hl


Onderwerp 2 

(kopiëren voor alle deelnemers:) 

Zinloos geweld 

Situatie 1: 

Je fietst op een mooie zomeravond op een rustig weggetje. Rechts van je de bosrand en links een 

heideveld. 

Opeens zie je scheef voor je twee mensen die duidelijk ruzie hebben. Een man en een vrouw. Als je 

zo naar ze kijkt zie je dat de vrouw hard wordt geslagen. Je kijkt om je heen maar er is verder 

niemand in de buurt. 

Wat doe je? 

Je gaat er naar toe en probeert het slaan te stoppen 

Of 

Je fietst snel door en doet alsof je niets gezien hebt.. 

 
Situatie 2: 
Je slentert op een zomerse dag door een leuk stadje. Het is gezellig druk op straat. Opeens zie je 

twee mensen  die duidelijk ruzie hebben. De een is duidelijk sterker en deelt rake klappen uit. Je kijkt 

om je heen en ziet dat verschillende mensen er naar kijken, maar niemand iets doet. 

Wat doe je? 

Je gaat er naar toe en probeert het slaan te stoppen 

Of 

Je loopt snel door. Waarom zou jij het risico lopen ook een klap te krijgen. Er zijn genoeg 

anderen die wel te hulp kunnen springen. 

 

Maakt het verschil of je de enige in de omgeving bent of dat er meer mensen zijn? 

Als gelovige hebben we Jezus als voorbeeld. Beïnvloed dat je handelen? Zo ja , hoe dan.. ? 

Zo nee, waarom niet..? 

Algemener:  

Zou een christen anders (moeten) reageren dan een niet- gelovige? 

 

De kernvraag is: Bepaalt je geloof hoe je omgaat met geweld, welke keuzes je maakt?  

 

Voor het verdere gesprek: 

Niet alle vragen hoeven te worden besproken. Als het gesprek een andere richting neemt, is dat 

niet erg. Probeer wel de link naar geloof vast te houden. 

 

 

 



Als er genoeg tijd is: 

1) In de bijbel staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 30 - 35 ) 

 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar 

Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem 

mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een priester langs, 

maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook 

een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem 

heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 

liggen.34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond 

ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem 

zorgde.35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, 

en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”  

Als je dit verhaal leest, handel  je dan een volgende keer anders of niet? 

De priester en de Leviet hadden toch ook een (goede) reden om niet te helpen? 

2) Wat kun je met de volgende uitspraken uit de Bijbel in bovenstaande situaties? 

a. Heb uw vijanden lief 

b. Slaat men u op de ene wang, keer dan ook de andere toe 

Themadienst? 

Zou er naar aanleiding van deze situaties een themadienst te maken zijn? 

Geeft hiervoor aan: 

 Thema: …… 

 Bijbelgedeelte of verhaal: …… 

 Liederen: ……… 

 Andere onderdelen (bv drama,  verbeelding): …….. 

 
Terugkoppeling 

In de praktijk blijkt dat wat in de groep besproken is, ook in de groep moet blijven. Een intensief 

gesprek kun je niet even in een paar minuten samenvatten zodat de andere groep ook begrijpt waar 

het over ging. Alleen de vraag naar een themadienst en (bij onderwerp 1 voor een regiobijeenkomst) 

de vraag naar de manier waarop in de gemeenten het geld besteed wordt, zijn geschikt om in de 

plenaire groep te bespreken. 

Het is wel zinvol om even te vragen of er dingen zijn die vanuit de kleinere groepen met de anderen 

gedeeld moeten worden. 

Eventueel zou in de grote groep nog even gevraagd kunnen worden wat men in de groep dacht over: 

 Zou een christen anders (moeten) reageren dan een niet- gelovige? 

 Waren de reacties op de situatieschets uiteenlopend of gelijkluidend? 

 Waren er opvallende opmerkingen? 



Suggestie voor de sluiting 
Bespreek met elkaar voor welke dingen gebeden kan en moet worden en bidt daarna met elkaar. 
Om voor te lezen (bij onderwerp A):  
 
Gebed 
Leer ons dienen  
wie zich de minste voelen. 
Leer ons delen met wie niets hebben. 
Leer ons vieren  
het heil van alle mensen. 
 
Leer ons geven  
van overvloed. 
Leer ons ontvangen  
wie wordt buitengesloten. 
Leer ons zijn  
een naaste op weg naar de Ander. 
 

Opdat gevoed worden  
zij die hongeren. 
Opgericht  
zij die gebukt gaan. 
Bevrijd  
zij die geketend zijn. 
Want zalig  
de zachtmoedigen,  
de vredestichters en de barmhartigen,  
de hoeren en de tollenaars, 
de wees, de weduwe, de vreemdeling 
 die allen naar Uw beeld geschapen 
Uw koninkrijk verwachten. 
Amen 

(Hans Arwert, uit: Medemens, uitgave van Kerk in Actie 2009) 
 

Om voor te lezen (bij onderwerp B):  
 
Mensen gevraagd 
Mensen gevraagd om de vrede te leren  
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan,  
mensen gevraagd die wegen markeren  
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 
 
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden  
en om tegen de waanzin de straat op te gaan,  
mensen gevraagd om de tekens te duiden  
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 
 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken  
voor een andere tijd en een nieuwe moraal,  
mensen om ijzer met handen te breken  
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 
 
Mensen gevraagd die in naam van de vrede  
voor behoud van de aarde en alles wat leeft,  
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden  
voor de oogst die aan allen weer overvoed geeft. 
 
Mensen gevraagd,  
er worden mensen gevraagd,  
dringend mensen gevraagd,  
mensen temidden van mensen gevraagd. 
 
(Coen Poort, uit: Medemens, uitgave van kerk in Actie 2009) 


