
 
 

 

 

Voorbereiden 

Print de bijlage voor iedereen één keer uit en print tien vellen papier met daarop (groot) de cijfers 1 tot en met 
10.  
 

Inleiding 

Dit is de laatste bijeenkomst van de reeks. Tijdens de afgelopen bijeenkomsten hebben we veel verschillende 
onderwerpen behandeld. Onderwerpen die nuttig zijn voor je project en de voorbereiding daarvan. Hopelijk 
hebben de Themagesprekken je wat opgeleverd en ben je goed voorbereid voor je project. Het laatste thema 
dat we gaan behandelen is het betrekken van God op je project. Op welke plaats zet jij God tijdens je project? 
 

Verwerking 1 

 Laat iedereen de vragenlijst invullen. Neem hier 5 minuten de tijd voor. Ze hoeven de antwoorden niet 

te delen met anderen.  

  

Vraag: 

 Welke plaats geef jij God tijdens je project? Waarom? 

 Sta jij open voor geloofsgesprekken tijdens je project? 

 Beschrijf in één zin wat jij wil bereiken tijdens je project. 

 

Verwerking 2 

 Leg de vellen met de getallen met voldoende tussenruimte er tussen op de grond. Lees een voor een de 

onderdelen van een project uit de lijst hieronder op, en vraag hen om op de schaal van 1 tot en met 10 

aan te geven hoe belangrijk dat onderdeel voor hen is. Zorg ervoor dat ze op dezelfde tijd gaan lopen, 

zodat ze elkaar niet beïnvloeden.  

 Vraag bij ieder onderdeel een aantal deelnemers waarom ze juist bij dat cijfer zijn gaan staan.  

 

Bouwen   Gebed 

Kinderprogramma  God 

Cultuurprogramma  Gesprekken 

Dienstbaarheid   Contact met de lokale bevolking 

 

Teambuilding 

Geef alle deelnemers vijf pinda’s, muntjes, of iets dergelijks. Laat ze door elkaar heen lopen en elkaar vragen 

stellen, die ze niet met ja of nee (of iets dergelijks) mogen beantwoorden. Indien ze een fout maken, geven ze 

een pinda aan de ander. Diegene die na een vooraf bepaalde tijd de meeste pinda’s heeft wint. 

 

Doelen  

Deelnemers: 
… laten weten hoe belangrijk zij enkele activiteiten tijdens het 
    project vinden 
… gaan nadenken over welke plaats zij God geven tijdens het project 
… bespreken wat zij willen bereiken tijdens het project 
 

 

Bijbelteksten 

 Prediker 7:14 | God geeft goede maar ook slechte dagen. 

 Kol. 3:23 | doe als je werk alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. 

  



 
 

Bijlage: Vragenlijst 

 

1x 2x 3x 4x Niet/nauwelijks 

Per dag bid 
ik… 
 

     

Voor het 
project bid ik… 
 

     

Tijdens het 
project denk ik 
te bidden… 

     

 

Erg 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Belangrijk Heel 
belangrijk 

Ik vind God in mijn 
leven… 

    

Ik vind God in mijn 
projectvoorbereiding… 

    

Ik vind God tijdens 
mijn project… 

    

Ik vind de dag 
beginnen met gebed… 

    

Ik vind de ervaringen 
van de dag bij God 
brengen… 

    

Ik vind met een 
mededeelnemer 
praten over God… 

    

 


