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Werkblad:

 

Zo getuig je van God!

Wat is jouw beeld van getuigen? Getuigen betekent niet simpelweg de Bijbel citeren, algemene waarheden
delen of het hele evangelie uitleggen. Nee, getuigen is heel concreet vertellen wat God voor jou betekent 
en hoe Hij in jouw leven werkt. 

Stel dat iemand die niet (meer) gelooft aan jou vraagt: wie is God voor jou? Welk antwoord geef je dan? 
Het kan helpen als je hier van tevoren over nadenkt, zodat je op die momenten ook van Hem kunt getuigen.
Schrijf dit daarom nu eens in 3 zinnen voor jezelf op: wie is God voor mij?

 

Wat betekent (het leven met) God voor jou? En hoe kun je anderen daarover vertellen? 
Met dit werkblad helpen we je graag op weg! In deel 1 gaat het over: 'Maar wat vertel ik dan?'

En als iemand jou vraagt wat een leven met God voor jou betekent? Wat vertel je dan? Wat voegt God voor
jou aan je leven toe? Welke hoop ontvang je uit een leven met God? Schrijf dit ook eens hieronder voor
jezelf op:

 

(deel 1)



Hoe wek je bij iemand interesse voor het geloof? Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral geraakt en
nieuwsgierig worden als zij horen wat God voor de ander betekent en wat Hij in hun leven deed. 
Heeft iemand jou wel eens geraakt door het delen van zijn/haar geloof met jou? Zo ja, op welke manier? 
Schrijf hieronder 2 voorbeelden op:
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Zo getuig je van God!

En nu jij: wat is het verhaal dat jij kunt delen? Wat deed God in jouw leven en wat betekende dat voor jou?
Schrijf dat hieronder in een paar zinnen op. Maak het zo concreet mogelijk:

 

(deel 1)
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Met wie in jouw omgeving wil jij graag willen delen wat God voor jou betekent? Of; welke mensen in jouw
omgeving kennen God nog niet? Aan wie moet jij denken? Schrijf hun namen hier op (focus je nu op 
maximaal 1-3 mensen):
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Zo getuig je van God!
En nu de praktijk. Hoe kun je jouw geloofsverhaal delen in de praktijk?

Wat speelt er in hun leven? Wat houdt hen bezig? Hoe kun jij er in die situatie voor hen zijn? En zo in je
daden getuigen van Gods licht en liefde? Schrijf dat hieronder op. 

 

(deel 2)

Voor wie van hen wil jij de komende tijd gaan bidden? Bid concreet of God Zichzelf aan hen wil laten zien. 
En bid voor openingen in gesprekken en moed en woorden voor jezelf. 
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1) Vertrouw op God en het werk van de Heilige Geest. 
2) Wees gewoon jezelf en heb een luisterende houding.
3) Begin met een open vraag. Ga zonder aannames het gesprek in en laat de ander eerst praten.
4) Vertel niet teveel in één keer. Je hoeft de ander niet gelijk de héle Bijbel uit te leggen. 
5) Geef erkenning voor de vragen van de ander. Laat zien dat je deze respecteert. 
6) Geef kort en persoonlijk antwoord. Houd het klein en stel daarna dezelfde vraag terug.
7) Geef toe als je iets niet weet. Wees eerlijk en kwetsbaar. 
8) Wees stil als iemand iets moeilijks deelt. Leef mee, je hoeft geen oplossingen te geven.
9) Verlang naar een stapje. Wees blij met elke kleine ontwikkeling. En weet: je bent een schakeltje in
Gods plan met die persoon; God werkt graag door jou heen, maar Hij is niet afhankelijk van je! 
10) Geef de ander het laatste woord en laat het daarbij. Vertrouw op God. 

 

Zoek een haakje in een gesprek dat jullie hebben. Vertel dan wat (een leven met) God voor jou betekent en
in jouw leven deed. Op zoek naar zo'n haakje? Bekijk de gespreksvragen op de volgende pagina!  
Deelt de ander met jou wat hem of haar bezighoudt? Vertel dan wat God voor de ander wil doen / kan
betekenen in die specifieke situatie. 
Vertel de ander eerlijk dat je het verlangen hebt dat hij/zij God leert kennen. Deel met die persoon
waarom dat zo is.

Verlang je er ook naar om te getuigen met je woorden? En zoek je 'een juiste ingang' voor een gesprek?
Misschien helpt dit je op weg (check ook de 10 gesprekstips hieronder!):

Welke manier past bij jou? Schrijf hieronder op in welke 3 situaties je dit de komende tijd kunt uitproberen: 
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En nu de praktijk. Hoe kun je jouw geloofsverhaal delen in de praktijk?

(deel 2)

10 tips
voor eengesprek:



1.  Wat betekent onvoorwaardelijke liefde voor jou?
2. Als jij het moeilijk hebt… Bij wie of wat kun je dan terecht? 
3. Wat maakt het leven voor jou zinvol?
4. Hoe wil jij later herinnerd worden?
5. Waar ben jij je ouders dankbaar voor?
6. Geloof jij in God?
7. Als je één ding aan jezelf mocht veranderen… Wat is dat dan?
8. Wie of wat bepaalt de keuzes die jij in jouw leven maakt?
9. Welk onrecht in de wereld raakt jou? Waarom juist dat?
10. Wie is voor jou een rolmodel / voorbeeldfiguur?
11. Waarover wil jij graag een gesprek voeren met je vader?
12. Als je één keuze in je leven opnieuw mocht doen… Welke is dat en waarom?
13. Wat heb jij in jouw leven gemist de afgelopen maanden?
14. Wat is jouw lijfspreuk en waarom?
15. Wat is de top 3 van beste keuzes die jij in je leven maakte?
16. Welk nieuws van de laatste tijd raakt jou? Waarom?
17. Hoe help jij mensen in nood?
18. Wat betekent vrijheid voor jou?
19. Wanneer voel jij je gelukkig?
20. Hoe denk jij over het leven na de dood?
21. Waarover wil jij graag een gesprek voeren met je moeder?
22. Wat omschrijf jij als jouw grootste talent?
23. Wat zet jou in beweging?
24. Wat is voor jou de basis van een goede vriendschap?
25. Welke gebeurtenis in jouw leven is bepalend geweest voor wie jij nu bent?  
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Zo getuig je van God! (deel 2)

Wil jij graag je geloof delen met anderen? Deze vragen* bieden jou een
mooi aanknopingspunt voor een gesprek over God of je geloof. Stel de
vraag aan de ander én beantwoord ‘em daarna zelf ook. Mooi als je in
jouw antwoord jouw geloofsverhaal uit deel 1 van dit werkblad kunt
verwerken!

Bonus:

Gespreks-

vragen!

* Deze gespreksvragen zaten ook als Lume Pocket Edition Gesprekskaarten bij de Lightbox winter 2020. 


