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GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
(Deze vragen kunnen samen in één 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.)

PuNT 1 – WAT IS GEBEd?

•	 Bid	jij	wel	eens?	Zou	je	bidden	wel	eens	willen	proberen?
•	 Als	je	over	bidden	nadenkt,	wat	trekt	jou	dan	het	meeste	aan?
•	 Kun	je	er	iets	mee	dat	God	met	jou	wil	praten	omdat	hij	van	je	houdt?

PuNT 2 – WAAROM BIddEN?

•	 Ben	je	het	ermee	eens	dat	we	zouden	moeten	bidden	omdat	Jezus	dat	deed	en	het	ook	
van	ons	vraagt?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	gebed	ons	helpt	een	relatie	met	God	te	verdiepen?
•	 Geloof	je	dat	gebed	werkt?

PuNT 3 – BEANTWOORdT GOd MIJN GEBEd AlTIJd?

•	 Vind	je	het	lastig	om	je	voor	te	stellen	dat	God	gebed	echt	beantwoordt?
•	 Heb	je	ooit	gezien	dat	je	gebed	werd	beantwoordt	of	dat	er	toevallig	iets	gebeurde	nadat	je	

had	gebeden?	Wat	deed	dat	met	je?
•	 Wat	vind	je	van	de	volgende	stelling?	‘God	beantwoordt	ons	gebed	niet	altijd	zoals	wij	zou-

den	willen.’
	 God	beantwoordt	gebeden	met:

	– ja,
	– nee,
	– wacht,
	– doe	het	zelf.

PuNT 4 – HOE BIddEN WE?

•	 Zullen	we	samen	bidden?

Misschien kun je iedereen aanmoedigen om een kort gebed hardop uit te spreken. Wees je 
ervan bewust dat dit heel eng kan zijn en dat sommigen dit niet zullen willen doen – respecteer 
dat. We raden je aan om iemand van het team het eerste gebed te laten zeggen. Vraag diegene 
om het simpelste en kortste gebed ooit te bidden, zodat groepsleden niet het idee krijgen dat ze 
moeten concurreren. Bidt iets simpels zoals: ‘God, dank u wel voor het weer. Amen.’ Dan zullen 
de jongeren denken: ‘Dat was gemakkelijk … dat kan ik beter!’
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Misschien wil je deze extra optie gebruiken, maar het is niet noodzakelijk.

EXTRA OPTIE – BIJBEl STudIE

Kort overzicht
Dit is een optie om een stap verder te gaan met kleine groepen die toe zijn aan 
bijbelstudie.

Benodigdheden
Een Bijbel
Het werkblad

Hoe werkt het?
Lees: Matteüs 6:5-13: Het Onze Vader (je kunt verschillende vertalingen gebruiken).

Bespreek dan de volgende vragen in je kleine groep:

•	 Waarom	denkt	Jezus	dat	een	privé	gebed,	ergens	in	je	eentje,	vaak	beter	is	dan	een	
publiekelijk	gebed	(6:5-6)?

•	 Als	je	kijkt	naar	het	gebed	dat	Jezus	ons	leerde,	welke	dingen	mag	je	God	dan	
vragen	ons	te	geven?	(6:9-13)?

•	 Neem	als	leider	de	tijd	om	over	beantwoorde	gebeden	in	jouw	eigen	leven	te	praten.	
Moedig	de	jongeren	aan	om	te	vertellen	over	hun	ervaringen.

Suggestie
Je kunt nog een stap verder gaan door het schema van Nicky Gumbel te gebruiken uit 
Een Kwestie van Leven: blz. 78-81, uit de 12de herziene druk 2011.


