
 

Overzicht Alpha-zondagen   
 
 

Alpha Nederland voorziet lokale kerken graag van middelen die nodig zijn om een goede start aan je Alpha te 
geven. Daarin is het belangrijk om te werken aan een ‘cultuur van uitnodiging’ in de kerk. Concreet houdt dat 
in: het bouwen aan een verlangen binnen je kerk om anderen te bereiken met de liefde van Jezus. 
 
Onderstaande tekst is bedoeld om jullie Alpha-team daarbij te ondersteunen. Met de bijbehorende 
powerpoint kun je je kerk in drie opeenvolgende zondagen meenemen in de aanloop naar de start van de 
volgende Alpha. Pas de tekst of powerpoint gerust aan waar je dat nodig vindt.  
 
 
Alpha-zondag #1 | De kerk zelf uitnodigen voor Alpha  
 

Slide 2  
• Wat is Alpha? 

o Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een 
laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.  

o Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een 
gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:   
- Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de 

ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en 
elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst 
start met een maaltijd.   

-  Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die 
deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof 
te ontdekken.   

- Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de 
kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en 
vragen delen.  

 
 

Slide 4 
• Deel een verhaal van een deelnemer met een kerkelijke achtergrond 
• Optie 1 (Door een korte getuigenisvideo te laten zien. Die vind je op 

youtube.com/alphacursus) 
• Optie 2 (Door iemand uit de kerk te interviewen die een mooie verandering heeft  

meegemaakt op Alpha, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande vragen) 
1. Hoe zag je leven eruit voordat je op Alpha kwam? 
2. Hoe was het op Alpha? 
3. Welk verschil heeft Jezus in je leven gemaakt? (Help om dit zo concreet mogelijk te verwoorden)  

 
• Mensen die al hun hele leven naar de kerk gaan vinden verfrissing en verdieping van hun geloof op 

Alpha.  
• Je bent dus ook helemaal welkom op Alpha als je al naar de kerk gaat en verdieping van je geloofsleven 

zoekt. 
 
 
 
 

Eten

Inleiding

Gesprek

Op Alpha ontdek je 
samen met anderen
het christelijk geloof

Caroliens verhaalCaroliens verhaal
‘Ik ben wel vijf keer
uitgenodigd voor een Alpha’
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• Het delen van wat je gelooft kan spannend en ongemakkelijk zijn 
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• Alpha helpt je daarbij. Het enige wat je hoeft te doen, is iemand uitnodigen en 
samen meedoen met de komende Alpha. De kern van het christelijk geloof wordt 
op Alpha voor je verwoord in de inleidingen, waarna er op een ontspannen manier 
over wordt doorgepraat in de kleine groep  

 
• Denk alvast eens na of er iemand is die jij zou kunnen uitnodigen voor komende 

Alpha 
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• De volgende Alpha start op (datum en van hoe laat toe hoe laat)  
• En wordt gegeven in (locatie)  
• Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! 

 
 
 
 
 
 

Missie

We zijn als kerk bedoeld
om het evangelie te 
delen met anderen.

Waarom Alpha?

Realiteit

Het is vaak spannend of 
ongemakkelijk om te 
delen wat we geloven.

Waarom Alpha?

• Alpha biedt ruimte om het 
christelijk geloof te ontdekken
op een niet-opdringerige en 
respectvolle manier.

• Tijdens de Alpha-inleidingen
wordt de basis van het 
christelijk geloof gedeeld. 

• Deelnemers worden
aangemoedigd om eerlijk
te delen wat zij denken
en geloven.

De eerstvolgende
Alpha start:

- Wanneer: (dag) (van hoe laat, tot hoe laat)

- Waar: (locatie en adres)



 

Alpha-zondag #2 | De kracht van een persoonlijke uitnodiging  
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• Alpha is voor iedereen of je nu wel, niet of een beetje gelooft 
• Alpha is met name gericht op mensen die niets van het geloof weten.   
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• Deel een verhaal van iemand die door iemand anders is uitgenodigd en die een 
mooie verandering heeft meegemaakt op Alpha  

• Optie 1: door een uitnodiger en een uitgenodigde iets te laten vertellen over het 
uitnodigen van iemand voor Alpha, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande 
vragen 

• Vragen aan de uitnodiger 
o Wie heb je uitgenodigd voor Alpha? 
o Waarom heb je diegene uitgenodigd voor Alpha? 
o Hoe heb je diegene uitgenodigd en hoe was het voor je om dat te doen? 
o Welke reactie kreeg je op je uitnodiging? 

• Vragen aan de uitgenodigde 
o Hoe vond je het dat (naam) je uitnodigde? Wat dacht je toen? 
o Waarom ben je vervolgens Alpha gaan doen? 
o Hoe was het op Alpha? 
o Welk verschil heeft Jezus in je leven gemaakt? (Help om dit zo concreet mogelijk te 

verwoorden) 
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• 9 van de 10 van de Alpha-deelnemers is daar omdat ze persoonlijk uitgenodigd 
zijn door iemand die ze kennen   

• De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand 
die ze kennen  

• Denk alvast eens na wie jij zou kunnen uitnodigen voor Alpha 
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• De volgende Alpha start op (datum en van hoe laat toe hoe laat) 
• En wordt gegeven in (locatie)  
• Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste 

bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor 
jou/degene die je uitnodigt 

  
 
 
 

Alpha is voor
iedereen. Of je nu 
wel, niet of een
beetje gelooft.

Jasons verhaal
‘Hey, ik ken je nog niet!
Wie ben je?’

De eerstvolgende
Alpha start:

- Wanneer: (dag) (van hoe laat, tot hoe laat)

- Waar: (locatie en adres)

De kracht van een
persoonlijke uitnodiging

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is 
persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Bron: Alpha Global Study, Barna Group, 2018



 

Alpha-zondag #3 | Herinner aan de impact van een persoonlijke uitnodiging      
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• Wie weet nog hoeveel procent van de Alpha deelnemers op Alpha is gekomen 
door een persoonlijke uitnodiging? 

• Het was 90%. 9 van de 10 deelnemers is daar doordat iemand in de kerk de moed 
heeft gehad om de spannende stap te zetten en iemand uit te nodigen om meer te 
ontdekken over Gods liefde voor hem of haar op Alpha.  
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• Laat iemand die iemand heeft uitgenodigd voor Alpha vertellen hoe dat ging (liefst iemand die niet in 

het Alpha-team zit) 
• Als je er de ruimte voor krijgt dan is het beste wat je kunt doen om kort meerdere mensen te 

interviewen. Zorg dan dat je in ieder geval zowel mensen aan het woord laat die een ‘ja’ kregen op hun 
uitnodiging én mensen die een ‘nee’ hoorden. 

• Vragen aan de uitnodiger 
o Wie heb je uitgenodigd voor Alpha? 
o Waarom heb je diegene uitgenodigd voor Alpha? 
o Welke reactie kreeg je op je uitnodiging? 
o Hoe heb je diegene uitgenodigd en hoe was het voor je om dat te doen? 
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• Vertel dat het goed is om voordat je iemand uitnodigt ook tijd te nemen om voor 

die persoon te bidden 
• Laat een gebedskaartje zien (leg die van tevoren op de stoelen) en leg uit dat 

mensen daar drie namen kunnen opschrijven van mensen voor wie ze willen 
bidden 

• Leg de uitdaging neer om allemaal één iemand uit te nodigen voor komende Alpha 
• Optie: Een leuke en feestelijke manier om bij te houden hoeveel uitnodigingen jullie 

als kerk doen voor Alpha is door de vlaggenlijn van de uitnodigingschallenge op te hangen in je kerk. Je 
mag een vlaggetje ophangen als je iemand hebt uitgenodigd (onafhankelijk van de reactie van de 
ander)  

• Optie: Nodig de geloofsgemeenschap uit om tijdens de dienst of mis iemand uit te nodigen voor Alpha met een 
gepersonaliseerde uitnodiging-gif: uitnodigen.alphanederland.org. 
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• De volgende Alpha start op (datum en van hoe laat toe hoe laat) 
• En wordt gegeven in (locatie)  
• Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste 

bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor 
jou/degene die je uitnodigt 

 

Wat als…

…we allemaal bidden voor drie
mensen in onze omgeving die 

Jezus nog niet kennen?

…we allemaal een van die drie
mensen uitnodigen voor de 

eerstvolgende Alpha?

De kracht van een
persoonlijke uitnodiging

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is 
persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Bron: Alpha Global Study, Barna Group, 2018

De eerstvolgende
Alpha start:

- Wanneer: (dag) (van hoe laat, tot hoe laat)

- Waar: (locatie en adres)


