
 

 

 

 

 

 
bij Open Deur 9, september 2019 
 
In gesprek over ‘Een goed verhaal’ 
 
Het thema van dit nummer van Open Deur, ‘Een goed verhaal’, sluit aan bij het thema van de 
Startzondag van de Protestantse Kerk. Maar wat is een goed verhaal en zijn daar criteria aan 
verbonden? In de kerk denken we bij ‘een goed verhaal’ al snel over de goede verhalen in de Bijbel. 
Maar is elk verhaal in de Bijbel goed? Elk mensenleven is en heeft ook een eigen verhaal, goed of 
minder goed. We gaan er samen over in gesprek. Een goed gesprek en een goed verhaal gewenst!   
 
Inleiding  

● Wat was het eerste waar u aan dacht bij het horen/lezen van het thema ‘Een goed verhaal’? 
● Welke woorden, gedachten en zinnen komen nog meer bij u op bij het thema? Verzamel ze 

eventueel op een flip-over. 
● Houdt u van verhalen? Vertelt u ze graag, leest u ze graag (voor) of luistert u er graag naar?  
● Van wat voor verhalen houdt u vooral? 

 
Wat is een goed verhaal? 

● Hebt u wel eens een goed verhaal gehoord dat u altijd is bijgebleven? Hoe zou het komen dat 
juist dit verhaal u is bijgebleven? 

● Wat is volgens u een goed verhaal? Anders gezegd, wat maakt voor u een verhaal tot een goed 
verhaal? 

● Is een goed verhaal altijd spannend? 
 
Een goed verhaal en de Bijbel 

● In het artikel ‘Een heilig boek’ (pag. 5) gaat Jan Hendrik van Wijk in op het gezag van de Bijbel. 
Is de Bijbel voor u een boek met gezag? Zo ja, op wat voor manier? Zo nee, kunt u uitleggen 
waarom niet? 

● Wat vindt u van de stelling (pag.8)?: Voor niet gelovigen en voor gelovigen zou moeten gelden 
dat je de Bijbel niet leest omdat het een heilig boek is, maar omdat die ons gevoel voor wat 
‘heilig’ is zou kunnen veranderen. De Bijbel verbaast ons telkens weer door het heilige aan te 
treffen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. 

 
Troost, bemoediging en inspiratie 
De Protestantse Kerk stelt op protestantsekerk.nl/startzondag: 
‘Een goed verhaal’ is het thema voor de Startzondag 2019. In de kerk leven en werken we vanuit het 
goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie. 

● Welk bijbelverhaal symboliseert voor u een goed verhaal? Wat maakt dit verhaal tot een goed 
verhaal?  

● Welk bijbelverhaal is voor u een bron van troost? Waarom? 
● Welk bijbelverhaal is voor u een bron van bemoediging? Waarom? 
● Welk bijbelverhaal is voor u een bron van inspiratie? Waarom? 

 
 



● Wat vindt u van de vertelling ‘Terug naar het paradijs’ (pag. 4)? Spreekt het u aan of juist niet, 
en waarom? 

 
U en een goed verhaal 

● Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u als het ware ‘in’ een bijbelverhaal was, zoals Gerrie 
Huiberts beschrijft (pag. 10)? Of dat een bijbelverhaal in uw eigen leven tot leven komt, zoals 
Jos van Oord dat noemt (pag. 3)? Kunt u daar iets over vertellen? 

● Op protestantsekerk.nl/startzondag staat: Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel 
je met anderen. Bent u het daarmee eens? Waarom (niet)? 

● Luister met elkaar in stilte naar een aflevering van de podcast ‘Bidden Onderweg’ (zie pag. 6). 
Bespreek na afloop met elkaar hoe u het ervaren heeft. 

 
Ter afsluiting 

● Wanneer er veel tijd is, zou de groep met elkaar, in kleine groepjes of individueel, zelf een goed 
verhaal kunnen schrijven. 

● Vertel een goed verhaal aan de groep ter afsluiting van de gespreksbijeenkomst. Voorlezen 
kan natuurlijk ook. Goede verhalen kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in de volgende 
boeken: S. de Jong, Verhalen van het goede leven, 40 verhalen over gulheid, wijsheid en hoop / 
B. Offringa, Groeien als een boom, Verhalen bij symbolen en thema’s uit de bijbel / A.F. Troost, 
Lachen in de regen, 88 verhalen.  

 
 
Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen 
 
archief gesprekshandreikingen 
Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf januari 2007. 
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