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VEELGESTELDE VRAGEN
IK WIL DE VIDEO’S OP MIJN TV KIJKEN. IS DAT MOGELIJK?
Ja. Je kan kabels kopen die je laptop met je TV verbinden zodat je op TV kan zien wat je
op je laptop afspeelt. Elke computer vereist een andere kabel je kan het beste naar de
dichtstbijzijnde electronica zaak gaan om daar advies in te winnen.

IK HEB GEEN COMPUTER THUIS. KAN IK NOG STEEDS DE VIDEO’S
BEKIJKEN?
Probeer vrienden te vinden met een computer zodat jij de cursus kan leiden en zij de
gastheer/gastvrouw zijn. Je kan natuurlijk ook de video’s op je smartphone kijken.

IS ER OOK EEN DVD SET BESCHIKBAAR?
Nee. Er zijn geen plannen om de cursus uit te geven op DVD.

IK HEB ALLEEN EEN IPAD/TABLET – HET SCHERM IS TE KLEIN OM EEN
VIDEO TE BEKIJKEN.
De videos duren maar 15 minuten. Als je groep maar bestaat uit minder dan 4 mensen dan
werkt een Ipad/Tablet prima. Het enige wat je moet doen is wat luidsprekers regelen.

IK WEET NIET ZEKER OF IK WEL EEN GROEP KAN LEIDEN.
Voordat je dit besluit, lees de leidershandleiding en de andere handleidingen door. Er is veel
informatie beschikbaar die je door elke bijeenkomsten begeleidt. Er is ook een korte video
met Pete Greig beschikbaar waarin hij uitlegt hoe je de cursus kunt geven.

HOE GROOT MOET MIJN GROEP ZIJN?
Zo groot als je zelf wilt. Je hebt ten minste twee mensen nodig zodat je kan bespreken wat je
hebt gehoord.

WAT ALS HET MIJ NIET LUKT OM HET GESPREK AAN DE GANG TE
KRIJGEN?
De leidershandleiding en de handleidingen per bijeenkomst staan vol met handige tips en
ideeën om het gesprek op gang te krijgen.
Maak je je nog steeds zorgen? Vraag een vriend om mee te helpen als groepsleider.
Zij kunnen het gesprek aan de gang krijgen als het een beetje stil wordt.
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WANNEER KAN IK HET BESTE DE BIJBELSTUDIES GEBRUIKEN?
Je kan dit als huiswerk meegeven voor welke week of je kan de cursus uitbreiden naar twaalf
weken en dan beurtelings het materiaal gebruiken. Bedenk wel dat dit niet voor iedereen
praktisch is. Als je de bijbelstudies wilt doen na de groepsgesprekken doe dit dan alleen als
je meer dan twee uur de tijd hebt (eet- en drinkpauzes niet meegerekend). Belangrijk is dat
je niet het groepsgesprek inkort om door te gaan met de bijbelstudie.

ZIJN ER AANTEKENINGEN VOOR GROEPSLEIDERS?
Ja. Op deze site vind je per bijeenkomst een handleiding.

KAN IK DIT ALLEEN DOEN?
Dat kan. Maar samen is altijd leuker!

MOET IK DE VIDEOS IN DEZELFDE VOLGORDE BEKIJKEN?
Ja, graag. Ze staan met een goede reden in deze volgorde.

KAN IK DE VIDEOS DIRECT OP MIJN TELEFOON/TABLET
DOWNLOADEN?
Helaas niet. De bestanden zijn te groot.

KAN IEDEREEN DE CURSUS DOEN?
Ja. De cursus is voor iedereen die wilt groeien in hun gebedsleven en hier iets meer over te
weten te komen. Het werkt ook prima als follow up na Alpha.

WAT ALS IEMAND IN MIJN GROEP HET ERGENS NIET MEE EENS IS?
Iedereen heeft het recht om een mening te hebben. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn
maar het is goed om elkaars gedachten te delen.

MOETEN WIJ DE HELE CURSUS DOEN?
Je moet natuurlijk niets maar je zou iets missen als je het niet deed.

