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Bijbelstudie 2: hoop doorgeven - leider 
Deze Bijbelstudie is het vervolg op de studie “hoop hebben”. De studie is bedoeld voor kringen in 
een gemeente en is geschikt voor groepen van 6-12 personen.  

 

Doel van de studie 
Na afloop van deze studie:  

 zijn de deelnemers gemotiveerd om de hoop die in hen is door te geven in hun omgeving 
 weten de deelnemers welke manieren passen bij hun persoonlijkheid  
 hebben deelnemers als groep gebrainstormd over concrete manieren om hoop door te 

geven 

 
Voorafgaand aan de studie 

Leider: Verstuur de link naar de evangelisatiestijlentest per email naar de deelnemers en vraag 
of zij de uitkomst hiervan (hun primaire en secundaire evangelisatiestijl) meenemen naar de 
studie.   

NB: om deze studie goed te kunnen doen heb je zeker 1,5 uur nodig. Houd daar rekening mee. Je 
kunt de studie ook in twee delen splitsen. Begin het tweede deel dan bij het onderdeel “wat is 
jouw evangelisatiestijl”.  

  

https://www.ruudvandelft.nl/enquete/main/
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Introductie van het thema 

Leider: zorg dat de koffie en thee op tijd klaar staat aan het begin van de avond.  

Wanneer iedereen er is: heet alle deelnemers welkom aan het begin van de avond. Laat 
iedereen eventueel een naambordje maken en die voor zich op tafel zetten. Doe eventueel een 
voorstelrondje. 

Open de avond met gebed en introduceer daarna indien nodig jezelf kort. Vertel ook wat het 
doel van de avond/studie is. 

Tips voor de leider: als leider heb je een dienende taak: het gaat erom dat de deelnemers zelf 
aan het woord komen. Als het gesprek stokt kan je a) iemand bij naam noemen of b) zelf kort 
input geven vanuit je eigen leven. 

Lezen: 1 Petrus 3:15 
 
“Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u 
leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.”  

1. Ben jij bereid om je de “verantwoorden”? Heb jij het verlangen om anderen over Jezus te 
vertellen? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Welke emoticon past hierin bij jou? Waarom?  

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Gebed  
Vraag God om een zegen over deze studie en dank Hem dat Hij door zijn Heilige Geest aanwezig 
is.   

Wij hebben het gebed bewust op deze plaats gezet. Benoem zowel het verlangen van mensen 
als hun angst en weerstand in je gebed.  

Lezen: 1 Petrus 1:3-5  
Lees de tekst nog eens hardop voor. Wat zeggen deze verzen over de christen, dus over jou?  

3. Wat heeft God de Vader voor jou gedaan? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Wat heeft God nu voor jou in petto? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Wat doet God nu voor jou? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Leven in hoop  
Door Gods genade “leven jij en ik in hoop”. Dat is heel wat anders dan “je hebt hoop gekregen of 
“je bent een hoopvol persoon”.  Je identiteit als kind van God is: een leven in hoop.   

Wat een verschil met mensen die God niet kennen! Zij kunnen best hoopvol zijn en positief in 
het leven staan, maar zij zijn niet een “leven in hoop” geworden.  

Misschien denk je nu: “Dat beleef ik allemaal niet zo.” Je voelt je niet altijd zo hoopvol, je hebt 
soms twijfels of je worstelt met God. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien dat het geloof 
de zekerheid is van wat men hoopt. Gods beloften en het werk van Jezus Christus zijn niet 
afhankelijk van hoe jij je voelt. Gods beloften staan als een huis.  Vanuit die zekerheid mag jij 
zeggen: “Ik leef in hoop, namelijk de zekerheid van vergeving en het eeuwige leven.” En het 
mooie is: hoe meer je leeft en handelt vanuit deze zekerheid, des te meer zal jouw gevoel en 
beleving “op één lijn komen” met de zekerheid van je geloof.  

Ja maar… 

“Ik durf niet over mijn geloof te vertellen.”  
“Ik weet zo weinig van de Bijbel.”  
“Ik weet niet zeker of ik een kind van God ben.’  
“Ik moet zelf nog zoveel leren en groeien.”   
 

 

Leider: Geef 5 minuten om een antwoord voor te bereiden en 3 minuten per groepje voor 
presentatie en feedback.  

 
In groepjes van twee 

Kies één van de hierboven genoemde bezwaren en werk deze verder uit. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Zelfs in het doorgeven van de hoop van het evangelie zijn we vaak nog teveel op onszelf gericht: 
mijn geloof, mijn woorden, mijn onzekerheid, mijn zonden en falen.  
 
Wat gebeurt er als je je gaat richten op God zelf: de leiding van de Heilige Geest, zijn rust en 
zekerheid, zijn woorden door jou heen, zijn genade en grootheid?  

Hoe dan?  
Goed nieuws: God kan jou prima gebruiken zoals jij bent. Introvert of extravert; prater of doener. 
God vraagt jouw beschikbaarheid, zijn Geest helpt jou bij de rest.   

Leider: als je bij dit punt bent aangekomen, zal je er wellicht voor kiezen de studie hier af te 
ronden en een volgende keer verder te gaan met “Wat is jouw evangelisatiestijl?” Sluit in dat 
geval hier af met gebed.   

Evangelisatiestijl 
 

Vertel elkaar je primaire en secundaire evangelisatiestijl.  

6. Wat vind je van de uitslag? In hoeverre helpt dit jou bij het doorgeven van Hoop van het 
Evangelie? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Leider: Houd deze bespreking kort (1 minuut per deelnemer). Agapè biedt trainingen aan die de 
verschillende stijlen behandelen: zoals THE FOUR of Hartstocht. 

Hoop voor mijn stad of dorp  
Denk als groep hardop na over hoop doorgeven in jullie stad of dorp. Niets is te gek in deze 
brainstormsessie, dus kom maar op met je ideeën!  

Als gemeente/kring kunnen wij hoop doorgeven door: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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En nu verder 
 
Kies één of twee van de hierboven genoemde ideeën en werk deze verder uit. We hebben een 
voorbeeld gegeven om je op gang te helpen. 

Leider: Het belangrijkste is dat de groep door deze oefening heen gaat. Als je merkt dat er 
weerstand is omdat mensen “echt niet aan de slag willen”, benadruk dan dat het een 
brainstormsessie is. Natuurlijk hoop je dat er concreet iets voort gaat komen uit deze oefening, 
maar bedenk dat het invullen alleen al zinvol is. 

Hoop uitdelen 
door 

Middelen Mensen Stap 1 Stap 2 

Open kerkdag 
 
VOORBEELD 

Ons gebouw 
Knutseltafel 
Koffie en koek 
Foto-collage  
Bord met rebus 
Uitnodigingsflyers 

Arie (koster) 
Margreet (koffie 
en koek)  
Diana 
(knutselen 
kinderen) 
Ontvangers: 2 
mensen vragen 
Fien: leuke 
aankleding zaal 
Pim: foto-
collage van 
activiteiten  
Wie voor rebus?  
(makkelijke 
prater vragen) 
Flyers: Menno? 

Datum prikken; 
toestemming 
van raad vragen; 
plan schrijven: 
wat is ons doel? 
Hoe gaan we dat 
doen?  

In coronatijd: 
hoe zijn we 
corona-proof?  

 

Bellen met Arie  

Vragen: 
Margreet, 
Diana, Fien, 
Pim, Menno en ? 
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Afsluiting 
Wat is jullie volgende stap?  
Sluit af met gebed. 

Leider: De groep is nu klaar om de ‘Er is Hoop’-campagn te starten. Zie voor meer info: 
agape.nl/erishoop. 

Vraag of iemand uit de groep wil danken.   

 


