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WAAROM EN HOE VERTEL IK 
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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 – HOE VERTELLEN WE ANDEREN OVER ONS GELOOF?

• Wat vind je van het idee dat we allemaal ons geloof uitdragen, omdat het goed nieuws is?
• Wat vind je van Jezus’ opdracht om de armen en de gebroken mensen om ons heen lief te 

hebben?
• Wat vind jij nou het belangrijkste kenmerk dat christenen anders zou moeten maken dan 

hun omgeving?
• Hoe kunnen we ons geloof uitdragen zonder opdringerig te worden?
• Hoe kunnen we ons geloof laten zien aan anderen?
• Heeft iemand van jullie een vriend verteld over Youth Alpha?
• Wat vind je van bidden voor je vrienden/familie dat ze christen worden?

PUNT 2 – HOE ZIT HET MET DE KERK?

• Wat zijn jouw ervaringen met de kerk en wat vond je daarvan?
• Wat vind je ervan dat je deel uitmaakt van:

 – het volk van God?
 – de familie van God?
 – Jezus’ lichaam op aarde?
 – een heilige tempel (je lichaam is de tempel van de Heilige Geest)
 – de bruid van Jezus?

• Verandert dit iets aan jouw beeld van wat de kerk is?

ALGEMENE DISCUSSIEPUNTEN

• Kun je jouw ervaring bij Youth Alpha samenvatten?
• Is jouw beeld van de kerk de laatste weken veranderd?
• Denk je dat je betrokken zal blijven bij deze groep of een kerk bijvoorbeeld?
• Is er iets waar je gebed voor wilt?

Je kunt afsluiten door samen als groep te bidden.


