
Opdrachten Geloof jij dan nog? 

 

Voorbereidende opdracht (week 1) 

- Bekijk de videolessen van Gert-Jan, Corjan en Willemien. 

- De video van Gert-Jan Roest bestaat uit 4 onderdelen en hij sluit elk blokje af met een 

verwerkingsvraag. Beantwoord deze vragen. 

- Heb je n.a.v. de video’s een vraag voor (één van) de docenten? 

- Kies één thema uit het boekje uit waar je mee aan de slag wilt. Over dit thema ga je tijdens de 

VC2 in gesprek en later ga je hier ook zelf een bijeenkomst in jouw eigen context over 

organiseren. 

Kies uit:  

1. Scheppingsverhaal tegenover wetenschap? (Geloof jij dan nog? Hfst. 2) 

2. Is geloof in de opstanding niet te mooi om waar te zijn? (Geloof jij dan nog? Hfst. 7) 

3. Is geloof in God bedacht vanuit onze behoefte aan houvast? (Geloof jij dan nog? Hfst. 

10) 

Lees dit hoofdstuk ter voorbereiding. 

- Korte reflectie vooraf, in max. een half A4. 

 

1. Welke ervaring heb jij in te brengen in de cursus? 

2. Wat hoop je te leren/mee te nemen uit de cursus? 

 

Mail je reflectie, je vragen en het thema van jouw keuze uiterlijk 3 november aan 

amkuijvenhoven@tukampen.nl  

 

 

Voorbereiding VC1 

Zoek een voorwerp dat jou typeert in gesprek met niet-gelovigen en leg het klaar voor de eerste VC. Je 

laat het dan zien en vertelt er in 1 zin bij: Ik heb een …., want ik … 

 

 

mailto:amkuijvenhoven@tukampen.nl


Opdrachten (week 3 en 4) 

 

Voorbereiding VC2 

- Korte reflectie vooraf, in een half A4. 

1. “Geloof jij dan nog?” Heb jij die vraag wel eens gehad? 

a. Zo ja, wat deed dat met je? 

b. Zo nee, hoe komt dat denk je? 

2. Wat is de moeilijkste vraag die je ooit hebt gehad over je geloof? 

3. Wat doen kritische vragen met je?  

4. Wat heb je nodig om met kritische vragen om te gaan?  

 

- Bekijk de videolessen van Hetty, Paul en Marinus. 

- Je hebt nu alle video’s bekeken. Heeft één van de video’s je verder geholpen of een inzicht 

gegeven waar je mee verder kan als het gaat over kritische vragen? 

 

Lever deze reflectie uiterlijk 24 november in. 

 

Keuzethema 

Voorafgaand aan de cursus heb je een kritische vraag gekozen om mee aan de slag te gaan. In VC2 ga je 

deze vraag bespreken. Lees het bijbehorende hoofdstuk. 

 

1. Scheppingsverhaal tegenover wetenschap? (Geloof jij dan nog? Hfst. 2) 

2. Is geloof in de opstanding niet te mooi om waar te zijn? (Geloof jij dan nog? Hfst. 7) 

3. Is geloof in God bedacht vanuit onze behoefte aan houvast? (Geloof jij dan nog? Hfst. 10) 

 

  



Eindopdracht 

Je eindopdracht bevat 3 onderdelen: 

- Een reflectie op de cursus met daarin leerdoelen en een leerplan voor jezelf (max. 2 A4) 

- Een leesopdracht (max. 1 A4) 

- Het programma van en een reflectie op de bijeenkomst die je gehouden hebt (max. 2 A4) 

 

Reflectie en leerplan 

Beantwoord in je reflectie in ieder geval de volgende vragen. 

- Wat neem je mee van de video’s en virtual classrooms? 

- Wat zou je nu willen doen? Wat is de eerste stap die je daarin gaat zetten? 

 

Leesopdracht 

Lees Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen van Hetty Lalleman (Ark Media: Heerenveen 
2019) 

Lees Hoopvol leven. Ontdek de weg die Jezus wijst van Gert-Jan Roest (Buijten en Schipperheijn: 
Amsterdam, 2019).  

Schrijf 1 A4 waarin je reflecteert op de verschillende benaderingen van Hetty Lalleman in ‘Geloof jij dan 
nog?’ en Gert-Jan Roest in ‘Hoopvol leven’. Wat zijn overeenkomsten? Wat zijn verschillen? Welke 
benadering spreekt jou het meest aan en waarom?  

 

Bijeenkomst voorbereiden 

Voorafgaand aan de cursus heb je 1 kritische vraag gekozen waar je mee aan de slag bent gegaan in een 
breakout room aan de hand van het bijbehorende hoofdstuk uit ‘Geloof jij dan nog?’ Formuleer n.a.v. dit 
gesprek hoe je deze kritische vraag zou willen bespreken met niet-gelovigen.  

- Hoe zou je die nu aanvliegen in gesprek met niet-gelovigen? Welke insteek kies je? Welke vraag 

zou je in ieder geval willen stellen? 

- Geef ook je eigen visie op dit onderwerp in max. 250 woorden. Beschrijf dit zo dat ook mensen 

zonder christelijke achtergrond je onderbouwing kunnen begrijpen. 

Bereid nu een bijeenkomt voor met een jeugdgroep of een groep zoekers of kring waar ook gasten 
zonder christelijke achtergrond aan deelnemen. Ben je deelnemer van zo’n groep, bereid de 
bijeenkomst dan samen met de leiding voor. Stel een programma op met een opening, gespreksvragen 
en een afsluiting. Houd de bijeenkomst. Maak naderhand een reflectieverslag van max. 1 A4.  

 



Deadline voor het inleveren van het verslag is 1 januari 2021.  

 

Certificering 

Predikanten en theologen die deze studiedag in het kader van Permanente Educatie willen volgen 
ontvangen een certificaat van 1 EC bij actieve participatie en voldoende beoordeling van de opdrachten 
reflectieverslag Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl. 

 

Benodigde literatuur 

- Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen van Hetty Lalleman (Ark Media: 
Heerenveen 2019) 

- Hoopvol leven. Ontdek de weg die Jezus wijst van Gert-Jan Roest (Buijten en Schipperheijn: 
Amsterdam, 2019).  
 

Facultatief 

- Altijd groter. 21 redenen om (niet) in God te geloven van Marinus de Jong (Vuurbaak: 

Amersfoort, 2018) 

- The gospel in the Western Context van Gert-Jan Roest (Brill, 2018) 

http://www.weetwatjegelooft.nl/lezenenlatenlezen

