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Gemeenteavond
over geloofsverlating
In gesprek gaan over geloofsverlating kan moeilijk zijn. Deze handreiking kan je daarmee op weg
helpen. Gebruik hem op een gemeenteavond of op een kring om het gesprek op gang te krijgen en af
te maken.
Een gemeenteavond of een kleinschalige bijeenkomst in de gemeente kan het thema
‘geloofsverlating’ hebben. Een dergelijke bijeenkomst zal vooral een gespreksavond dienen te zijn
voor en met elkaar als gemeente. In dit document worden twee werkvormen geboden die gebruikt
kunnen worden. Zorg dat deze werkvormen in samenhang met een werkgroep, pastoraal team of
(externe) begeleiding ingebed zijn in het geheel van gemeenteopbouw. Het Praktijkcentrum kan een
bijeenkomst begeleiden rond geloofsverlating.

Doelen
1. Kennismaken met het thema geloofsverlating
2. In gesprek met elkaar over geloofsverlating als gemeente

Opzet bijeenkomst
1. Start met een korte presentatie over geloofsverlating; definiëring en afbakening thema en
Bijbelse lijnen
2. In gesprek met elkaar; of iemand vertelt een persoonlijk verhaal (of meerdere) of in kleine
groepjes elkaar verhalen vertalen vertellen rond geloofsverlating. Belangrijk is dat er vooral
ruimte wordt gegeven aan het onderlinge gesprek en dat bij de groepjes enigszins ervaren
gespreksleiders aanwezig zijn.
3. Uitspraken rond geloofsverlating & uitverkiezing; om meer over het thema te kunnen spreken
kunnen ze als stelling gebruikt worden om het gesprek in de gemeente te starten. Een
uitspraak is hier meer een starter voor een dialoog, waarin er verschillende meningen en
ervaringen naast elkaar kunnen bestaan.
4. Geef concrete adviezen voor het gesprek. Zie https://www.onderwegonline.nl/7567openheid-en-echtheid-in-de-praktijk met handreikingen voor het geloofsgesprek.

Vertellen
Geloofsverlating is een teer thema van pijn en verdriet dat met je meegaat in je leven. Het is deel van
je leven en je levensverhaal. Ons levensverhaal is nooit af en zeker bij geloofsverlating is terugkijken
net zo pijnlijk als vooruit kijken. Toch is het waardevol om je verhaal te vertellen aan elkaar in het
kader van samen pijn lijden als gemeente. Dit verhaal kun je in het openbaar delen of in kleine kring.
Nadat je kort iets hebt aangegeven over je levensverhaal, kunnen de volgende aandachtspunten je
helpen om je verhaal te vertellen.
1. Gebruik een levenslijngrafiek waarbij je bijv. een aantal hoogte- en dieptepunten noemt of
tekent.
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2. Je bent zelf de hoofdpersoon in je levensverhaal en spreek daarom zoveel mogelijk vanuit ‘ik’.
3. Welke vergelijking (of gezegde) gebruik je vaak (“Ik ben de weg kwijt geweest of God gaat een
andere weg met geliefden om mij heen”.
4. Rond af met wat geloofsverlating met je doet (ook eigen geloof).
Voor de gespreksleiding is het vooral belangrijk om de luisteraars de kans te geven alleen
verduidelijkende vragen te stellen aan de verteller. En af te ronden met de vraag aan de
verhalenverteller wat hij/zij nodig heeft van de gemeente en/of groep.

Spreken over geloofsverlating en uitverkiezing
Bespreek als groep welke volgende uitspraken je wilt bespreken met elkaar. Voeg eventueel een eigen
uitspraak toe en noteer die erbij.
Voor het gesprek gestart wordt krijgt iedereen de ruimte om eerst een paar woorden bij de uitspraak
te schrijven (wat zijn je eerste gedachten, gevoelens?).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Ik ben uitgekozen door God
God heeft ons uitgekozen om voor God heilig en zuiver te zijn (Efez.1:4)
Uitverkiezing begrijp je pas als je persoonlijk in God gelooft
Spreken over zonde, kwaad en verloren zijn als mens gaat in tegen het
moderne levensgevoel.
Het roept bij mij weerstand op als ik God zie als een kiezende God
De leer van de uitverkiezing is meer gericht op Gods volk (Zijn gemeente)
dan op de individuele mens
Gods verlangen gaat naar mensen uit.
Jezus als Messias is vooral redder van de wereld.
Juist met de leer van de uitverkiezing moedigt God aan om zelf je leven aan
God te blijven geven, als je geconfronteerd wordt met geloofsverlating (zie
Hebreeën 6).
Geloofsverlating ontstaat als de buitenkant (je gedrag) los komen te staan
van je binnenkant (je geloofsverlangen).
Als je er niks kunt met uitverkiezing, dan moet je je er ook niet mee bezig
houden (G.D.Kuiper, 2012)

Afsluiting gesprek
Welke uitspraak past het beste bij jou?
Extra tip: Voor een uitgebreide Bijbelstudie of gesprek in kringen in de gemeente kan verwezen
worden naar de uitgave ‘Ik kies jou’ – samen in gesprek over de uitverkiezing (Ds. Roel Meijer, 2018).
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Handreiking dialoog/gesprek in de kring
Geloofsverlating als gevoelig thema in de gemeente vraagt om een aantal handreikingen om de
dialoog te bevorderen (tegenovergestelde van discussie).
Discussie of dialoog?
Discussie
Strijd over argumenten
Onpersoonlijk
De ander overtuigen
Winnen van debat
Gestuurd luisteren

Dialoog
Ontmoeting en uitwisseling
Persoonlijk
Elkaar kennen
Begrip en verdieping
Open luisteren

In de communicatie is het belangrijk om dubbele signalen te voorkomen, want mensen zeggen dan
niet wat ze eigenlijk bedoelen (Kramer, 2017). Hierna volgen een aantal positief geformuleerde
aandachtspunten voor de dialoog met elkaar:
•
•
•
•
•
•

Laat de ander uitspreken als hij/zij vertelt.
Geef ruimte voor het stellen van vragen aan elkaar en stimuleer als begeleider dat mensen
elkaar bevragen. Dit bevordert de onderlinge interactie.
Zorg dat je bij het onderwerp blijft en geloofsverlating als hoofdonderwerp houdt.
Je mening of gedachten formuleren is het beste om dit vanuit jezelf te doen als eerste persoon
(‘ik’).
Stilte mag er zijn. De non-verbale stilte kan beladen zijn (emotioneel of afwijzend), maar zorg
als begeleider voor ruimte om die stilte waar nodig te interpreteren.
Luisteren naar elkaar is superluisteren: je oren, ogen, hart, lichaam en ziel doen mee. We
gebruiken al die communicatiemiddelen zeker daar waar we spreken met elkaar over een
gevoelig thema. De belangrijkste dingen worden niet altijd gezegd, maar wel
gecommuniceerd.

Gebeds- en liedsuggesties
Vanuit de volgende begrippen kun je je gebed bouwen met woorden uit de kring/gemeente:
• Aanbidding
• Vragen
• Voorbede
• Volharding
• Strijd
Rond het gebed af met luisteren naar een lied. Als suggesties zijn te gebruiken:
• Psalm 105:2 en 3
• Amazing Grace : https://www.youtube.com/watch?v=NG0vH4WYChQ
• Opwekking 689 : Spreek o Heer : https://www.youtube.com/watch?v=kRd8kQHyZD0
• Opwekking 599 : https://www.youtube.com/watch?v=-KL40pKex-E

