Bijbelstudies VLUCHTELINGEN
Aanwijzingen voor de gespreksleider
Mooi dat jullie deze Bijbelstudies over vluchtelingen gaan behandelen.
De lessen zijn zo opgezet dat heel verschillende mensen eraan kunnen meedoen. Er is geen (Bijbel)kennis of ervaring met vluchtelingen vooraf nodig.
De meeste vragen in de lessen gaan over Bijbelteksten die eerst samen gelezen worden of over ervaringen van deelnemers. Samen leren door ontdekkingen en toepassingen in het eigen leven, dat is het doel van deze Bijbelstudies.
De taak van de gespreksleider is ervoor zorgen dat iedereen aan het gesprek kan meedoen en het gesprek in goede
banen leiden. De mooiste gesprekken ontstaan wanneer de groep samen antwoorden geeft op de vragen.
Om jou als gespreksleider op weg te helpen hieronder een aantal tips/aanwijzingen:
• Zorg dat iedere deelnemer een Bijbel bij zich heeft en laat iedereen meelezen met de aangegeven Bijbelteksten.
• Vragen die een gespreksleider stelt, helpen de deelnemers vaak meer bij het leren dan de antwoorden van de
gespreksleider.
• Indien nodig, formuleer een vraag opnieuw, of vraag door als een vraag beantwoord is. Zoals: ‘Geef eens een voorbeeld?’ Of: ‘Kun je wat specifieker zijn?’
• Als iemand uit de groep een vraag heeft beantwoord, kun je vragen: ‘Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen?’
• Geef deelnemers de tijd om over een vraag na te denken voordat er antwoord wordt gegeven.
• Als je van plan bent de hele les te doen, let dan op de tijd en maak op een vriendelijke, maar besliste manier een
einde aan discussies die teveel tijd kosten en/of afleiden van het eigenlijke onderwerp. Zeg bv. ‘Dat is ook een belangrijke vraag. Misschien kunnen we het daar een andere keer over hebben, maar nu gaan we verder met …’
• Als je denkt dat er lang genoeg over een onderwerp is gepraat, rond het af, geef een korte samenvatting van wat
er net besproken is. Je hoeft niet altijd een eenduidige conclusie kunnen trekken. Het is ook prima om te zeggen:
‘We hebben het gehad over… Sommigen denken dat …, anderen denken dat…’ en dan verder te gaan met het volgende onderwerp.
• Veel vragen gaan over de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Het zou mooi zijn als iedereen haar/ zijn
verhaal kan doen.
• Moedig degenen die weinig of niets zeggen aan om ook mee te doen, rem degenen die veel aan het woord zijn af.
Eventueel kun je sommige vragen ook in kleine groepjes bespreken, zo kunnen er veel meer mensen tegelijk aan
het woord zijn en hun ervaringen delen en antwoorden op vragen delen.

