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GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
(Deze vragen kunnen samen in een keer aan het eind van het praatje worden gepresenteerd, 
of telkens na ieder bespreekpunt. Kies een aantal vragen uit die bij jouw groepje passen en 
aansluiten bij de keuzes die jij gemaakt hebt in je praatje.  Je kunt een extra exemplaar van dit 
blad online vinden op: www.youthalpha.nl/handleiding.)

•	 We	raden	je	aan	om	aan	het	begin	van	de	kleine	groepjes	de	tijd	te	nemen	om	elkaar	beter	
te	leren	kennen.	Hier	zijn	een	paar	ideeën	die	kunnen	helpen	om	het	ijs	te	breken:
1.	 Speel	het	namen	spel.	Deze	staat	beschreven	onder	het	kopje	‘IJsbreker’	aan	het	begin	

van	dit	hoofdstuk.
2.	 Elke	persoon	zegt	zijn	naam	in	de	groep	en	vertelt	wat	zijn	favoriete	film/boek/TV	pro-

gramma/band	is.
3.	 Elke	persoon	vertelt	zijn	naam,	gevolgd	door	de	naam	van	de	persoon	met	wie	hij/zij	het	

liefst	vast	zouden	zitten	in	een	lift	(deze	persoon	kan	beroemd	zijn,	dood,	leven…	er	zijn	
geen	restricties).

4.	 Elke	persoon	vertelt	zijn	naam	en	welk	luxe	artikel	ze	mee	zouden	willen	nemen	als	ze	
vast	zouden	komen	te	zitten	op	een	onbewoond	eiland.

VOORBEREIDINGSTIJD
minuten

5puNT 1: AlS JEzuS EEN hyvE/ 

fAcEBOOK-pAgINA hAd

Kort overzicht
Laat de jongeren hun eigen Hyves of Facebookpagina van Jezus maken. Hierin 
wordt duidelijk wat hun kijk op Jezus is en hoeveel of hoe weinig ze van hem 
afweten.

Benodigdheden
Werkblad Hyvesprofiel/ facebookpagina van Jezus. Dit werkblad vind je aan het 
einde van dit hoofdstuk en online op www.youthalpha.nl/handleiding.
Pennen en voldoende kleurpotloden of stiften voor iedereen.

hoe werkt het?
Geef iedereen in de groep een werkblad  en laat ze ieder zelf vijf minuten schrij-
ven en tekenen om zo een profiel te maken van hoe ze denken dat Jezus’ Hyves 
of Facebook profiel eruit zou zien. Daag ze ook uit om een profielfoto te maken. 
Laat ze in de kleine groepjes doorpraten over hun profiel. Hoe denken ze over 
Jezus? Wat weten ze van hem? Wie is Jezus voor hen?

Als iemand je vanmorgen zou hebben gevraagd ‘wie was Jezus?’ wat zou je 
gezegd hebben?
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Als je de kans zou hebben om Jezus te ontmoeten wat zou je hem vragen?

Waarom denk je dat het leven van één man zo’n invloed heeft gehad op de 
wereld, of je nou gelooft dat hij God is of niet?

Wat is die ene grote vraag waar je antwoord op hoopt te krijgen tijdens deze 
cursus?.

wAS JEzuS EEN ‘gOEd MENS’ Of MEEr?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	Jezus	of	slecht,	of	gek	of	God	was?
•	 Denk	je	dat	hij	slecht	was	en	mensen	probeerde	te	misleiden?
•	 Denk	je	dat	hij	gek	was?
•	 Denk	je	dat	hij	misschien	wel	was	wie	hij	zei	dat	hij	was?
•	 Wat	vind	je	ervan	dat	Jezus	dingen	beweert	zoals,	‘Ik	ben	de	weg’?

IS Er BEwIJS vOOr JEzuS’ BEwErINgEN?

•	 Wat	vind	je	van	de	argumenten	die	zijn	gegeven	als	bewijs?
	– Jezus’	onderwijs:	het	beste	onderwijs	ooit.
	– Zijn	leven:	zijn	leven	was	perfect	en	zonder	zonde.
	– Zijn	wonderen.
	– Zijn	vervulling	van	de	profetieën	die	al	jaren	voor	zijn	geboorte	gegeven	waren.
	– Zijn	opstanding	uit	de	dood.
	– Het	feit	dat	de	leerlingen	eerst	bang	waren	en	toen	moedig	en	dapper.
	– Het	feit	dat	we	vandaag	hierover	praten!

ExTrA OpTIE:

Bekijk	het	werkblad	met	complot	theorieën	en	ga	in	gesprek	over	de	verschillende	
suggesties	en	hoe	waarschijnlijk/onwaarschijnlijk	ze	zijn.


