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AVOND 1:  

Probeer elke dag eens een moment te nemen om je af te vragen welke nood 

er van de mensen om je heen op God af komt. Welke jammerklacht zou God 

horen? Welke jammerklacht hoor jezelf? Luister op verschillende plekken. 

Wandelend in je eigen wijk, op het station, op plekken die je zelf liever 

vermijdt, je eigen huis, etc. 

 

 

 

AVOND 2:  

Lees thuis het gedeelte uit Exodus 3:1-6, 11-15 en 4:10-17 nog eens en vraag 
aan God of Hij jou ook roept om iets te doen of iets los te laten. Wees daarna 
een tijdje stil.  

Vragen als hulpmiddel:  

Waar heb je de laatste tijd de beweging van Gods Geest gemerkt? Is het God 

die zegt ‘wees opmerkzaam op dit punt in je leven’? In welk aspect van je 

leven stokt het werk van God? Nodigt God je uit om dit los te laten en van hieruit verder te 

trekken? Houd dit alles voor God in gebed. Wees ook eerlijk naar jezelf: Heb je moed en 

vertrouwen om samen met God met deze vragen bezig te zijn? Of merk je andere 

gevoelens? 

 

 

 

AVOND 3:  

We hebben gesproken over beelden van elkaar, mogelijk elkaar ontlopen. 

Zoek een gelegenheid voor contact met iemand uit de gemeente die heel 

anders denkt dan jij, met het voornemen naar hem of haar te luisteren! Denk 

aan: uitnodiging voor koffie, glas wijn, eten of samen iets onder-nemen met 

gelegenheid voor gesprek (leuke wandeling etc.). 
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AVOND 4:  

Ga eens luisteren naar iemand die je kent in je buurt of op je werk, die geen 

christen is. Vertel evt. iets over de avonden in je gemeente waarin je bezig 

bent met ‘luisteren’. Misschien zijn er spontane situaties om dit te doen, of 

kun je een leuke gelegenheid scheppen.  

Twee vragen die boeiend kunnen zijn: wat is eigenlijk jouw beeld van het 

christelijk geloof? En: hoe zou een kerk er hier volgens jou uit moeten zien? 

Op de site www.baptisten.nl/luisteren/materialen kun je een uitgebreid format voor een 

interview vinden. 

 

 

 

AVOND 5:  

Kies allemaal iets uit om een beter beeld te krijgen van je wijk of buurt. 

Ideeën: vraag eens na wat er leeft in de wijk bij de wijkagent, assistente van 

de huisarts, jongerenwerker,buurtwerker etc. Anderen: zoek eens na op 

internet of door onderzoeksmateriaal vanuit het gemeentehuis of info-winkel 

over je woonplaats, demografie, werk/werkloosheid, inkomen, geloof, cijfers 

over buurten etc. 

 


