
 
 

 

 

Voorbereiding 

Print de bijlage voor iedereen uit. 

 

Opening 

Bid van tevoren met de groep voor de bijeenkomst. Dit kan een beladen onderwerp zijn voor sommige mensen 
dus zorg voor ontspanning en een open sfeer.  
 
Begin met de kring rond te gaan en aan iedereen te vragen hoe het met hem of haar gaat en of ze zin in het 
project hebben. 
 
Inleiding 

Voor je op project gaat moet er altijd veel gebeuren. Er worden acties georganiseerd, je vergadert en doet 
inkopen.. Door de drukte schiet het betrekken van God in je voorbereidingen er vaak bij in. Toch is het 
betrekken van God in je voorbereidingen erg belangrijk. We geloven dat het dienen van anderen een Bijbelse 
opdracht is. Daarom willen we het deze keer hebben over het betrekken van God in je voorbereidingen. 
 
Verwerking 

In de eerste bijeenkomst hebben we kort gesproken over het geloof in God. Hier willen we nu verder over 
spreken. Laat iedereen de vragen uit de bijlage voor zichzelf invullen. Maak kleine groepjes en laat de 
deelnemers in de groepjes over de antwoorden praten. Zorg dat mensen die elkaar nog niet zo goed kennen bij 
elkaar zitten en vrienden uit elkaar.  
 
Kom daarna weer bij elkaar en ga nog even kort met elkaar in gesprek over hoe belangrijk God is in de 
voorbereidingen die jullie treffen voor het project. 

 Hoe belangrijk vind jij het geloof in God, in het werk van World Servants? 

 Welke rol speelt God in de voorbereidingen op het project? 

 
Wanneer deelnemers door willen gaan op dit onderwerp, kun je een vervolgbijeenkomst plannen. Laat elke 
deelnemer dan twee vragen meenemen die hij/zij wil bespreken.  
 
Teambuilding 

Zet een aantal mensen (6-10) op een rij. De achterste zit op een stoel met de zitting in de rug, alle volgende 

mensen sluiten aan met een stoel zijwaarts tegen de knieën van de persoon achter hen. Laat iedereen behalve 

de achterste persoon nu op de schoot van de persoon achter hen gaan liggen. Verwijder nu de stoelen.   

 

Doelen  

Deelnemers: 
… gaan nadenken over hoe hun eigen geloof in God eruit ziet 
… ontdekken hoe belangrijk zij het vinden om God te betrekken in de  
    voorbereidingen op het project 
… ontdekken welke plaats God heeft in hun leven van elke dag 
… bespreken met elkaar hoe ze God als groep kunnen betrekken in hun 
    voorbereidingen 
 
Bijbelteksten 

 Spreuken 16:3 | Vertrouwen op God bij je werk 

 Prediker 3:22 | Vreugde in alles wat je onderneemt 

 Romeinen 12:11 | Enthousiasme, aanvuren door de Geest 

  



 
 

Bijlage: Wie is God voor jou? 

 

  

Beschrijf in een paar 

woorden… 

 

Antwoord 

1. …jouw geloof in God, 

persoonlijke relatie 

met God…  

 

 

2. …hoe belangrijk God 

en geloof in jouw 

leven is… 

 

3. …welke plaats God in 

jouw dagelijks leven 

heeft… 

 

4. … en op welke manier 

jij je geloof betrekt in 

je voorbereidingen 

voor je project. 

 

 

 


