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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.)

puNT 1 – DE HEIlIGE GEEST DOOr DE HElE BIJBEl HEEN

•	 Welk	van	de	volgende	uitdrukkingen	geeft	het	best	weer	hoe	je	over	de	Heilige	Geest	dacht	
voor	dit	weekend/deze	dag:	-Geest	-God	-spook	-geestelijke	aanwezigheid	-trooster	-
helper	-mythe	-bovennatuurlijke	kracht?

•	 Zou	je	zelf	nog	een	ander	woord	gebruiken?
•	 Wat	vind	je	van	het	gegeven	dat	de	Heilige	Geest	er	al	is	sinds	de	schepping?
•	 Komt	de	gedachte	dat	er	een	Heilige	Geest	is,	positief	bij	jou	over?

puNT 2 – DE HEIlIGE GEEST MaaKT ONS DEEl VaN GODS GEZIN

•	 Wat	doet	dat	met	je	dat	je	Gods	kind	kan	zijn?
•	 Wat	is	volgens	jou	een	perfecte	vader?	Wat	doet	een	perfecte	vader	wel,	en	wat	doet	hij	

zeker	niet?Vind	jij	dat	God	een	perfecte	vader	is?
•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	je	’deel	uitmaakt	van	Gods	gezin?’
•	 Wat	vind	je	ervan	dat	je	door	de	Heilige	Geest	direct	toegang	hebt	tot	God	de	Vader?
•	 Herken	je	‘familietrekjes’	bij	de	christenen	die	jij	kent?
•	 Aan	welke	eigenschappen	denk	je	het	eerst	als	je	het	hebt	over	christenen?

Suggestie
Je kunt je eigen geboortekaartje meenemen naar het weekend en als je kinderen hebt, die 
van je kinderen. Dit kijkje in je privéleven zullen de jongeren zeker leuk vinden. Je kunt dan het 
gesprek aangaan hoe de jongeren denken dat hun geboortekaartje van God de Vader eruit ziet. 
Hij is jouw vader, wat heeft hij op jouw kaartje gezet? Is de groep erg creatief, dan kun je ze zelfs 
nog hun eigen geboortekaartje laten knutselen.

puNT 3 – DE HEIlIGE GEEST GEEFT ONS GaVEN

•	 Hoe	denk	je	over	het	idee	‘vervuld	te	worden	met	de	Heilige	Geest?’	Klinkt	dat	geweldig	,	
gewoon	of	angstaanjagend?

•	 Wat	vind	je	ervan	dat	God	ons	gaven	geeft?	Wat	voor	gevoel,	welke	gedachten	heb	je	over	
de	Heilige	Geest	na	het	praatje	van	vanmorgen?

•	 Als	je	wilt,	kun	je	het	volgende	extra	verdiepingsmateriaal	gebruiken:
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ExTra OpTIE – WEEKEND BIJEENKOMST 1 (BIJBElSTuDIE)

Kort overzicht
Dit is een verdiepingsmogelijkheid voor kleine groepjes die aan bijbelstudie toe zijn.

Benodigdheden
Een Bijbel in een moderne vertaling
Grote vellen papier die je op een muur kunt plakken
Stiften in verschillende kleuren en een in zwart

Hoe werkt het?
Lees: 1 Korintiërs 12:1–11 over de geestelijke gaven.

Bespreek hierna in je kleine groep de onderstaande vragen.

•	 Heeft	iemand	in	deze	groep	gehoord	over	of	ervaring	met	geestelijke	gaven?

•	 Welke	gaven	staan	er	in	dit	bijbelgedeelte	(vers	8–10)?

•	 Schrijf	ze	op	de	grote	vellen	in	zwart,	met	genoeg	ruimte	erachter	zodat	er	commentaar	
bij	geschreven	kan	worden.

•	 Neem	de	tijd	om	aandacht	te	besteden	aan	de	verschillende	gaven	die	genoemd	
worden.	Laat	de	jongeren	reageren	op	de	gaven	en	in	andere	kleuren	erbij	schrijven	
wat	ze	ervan	vinden.	Praat	er	samen	over	door.	Vind	je	het	een	spannend	idee	dat	God	
bovennatuurlijke	gaven	aan	mensen	geeft?

•	 Waarom	wel	of	waarom	niet?

•	 Waarom	geeft	God	die	gaven	aan	mensen	(vers	7)?


