
Mijn verhaal met God

In Handelingen 9:1-18 lezen we hoe God ingrijpt in het leven van Paulus, waardoor hij Jezus gaat 
volgen. In hoofdstuk 22:1-21 vertelt Paulus zijn verhaal aan een groot publiek, en in hoofdstuk 
26:1-23 getuigt hij met zijn verhaal, als hij zich moet verantwoorden bij de koning. We kunnen wel 
aannemen dat Paulus altijd zijn verhaal vertelde, overal waar hij kwam.

Zo heeft ook ieder van ons zijn eigen verhaal met God: De realiteit van wat wij ervaren met God en 
hoe Hij ons heeft veranderd. Het is een deel van ons leven en niemand kan dat ontkennen. Net als 
Paulus kunnen wij ook ons verhaal met God delen wanneer zich daar een mogelijkheid voor opent. 
Ons persoonlijke verhaal kan:

• Laten zien hoe groot God is;
• Mensen geïnteresseerd maken om meer te horen over God;
• Kan ons helpen om spiritueel geïnteresseerde mensen te vinden.

Jou verhaal kan dus als een brug dienen om Gods verhaal te kunnen delen.

Overzicht
1. Vroeger...

• Hoe zag mijn leven er vroeger uit?
2. Het keerpunt...

• Wat hoorde ik en wat gebeurde er? Waarom raakte dit mij? Hoe maakte ik de beslissing 
om Jezus te gaan volgen?

3. Later...

• Hoe heeft God mij veranderd in vergelijking met vroeger? Wat verwacht ik van mijn 
nieuwe leven?

Belangrijk:
• Houdt het kort en simpel (300 woorden / 3 minuten max; 1-2 minuten is zelfs nog beter): 

Beslis waar je de nadruk op wil leggen en welke details je er nog uit kunt laten.
• Vertel heel begrijpelijk: Vermijd christelijke termen en vraag je zelf af: Begrijpt de ander wat 

ik zeggen wil?

Oefen: Denk na over hoe jij jou verhaal kan vertellen en zorg dat het consistent is en lekker loopt, 
zodat iedereen het makkelijk begrijpt. Schrijf je verhaal op en oefen het met elkaar.

Mijn verhaal gebruiken
De volgende drie gebieden zijn sleutels om vruchtbare gesprekken te krijgen met anderen:

Hun verhaal
Het maakt niet uit of je met een vreemde praat, of met je vriend: Luister! Stel vragen over hun 
familie, hun leven, hun moeilijkheden, hun passies en over hun ervaringen met God. Probeer uit te 
vinden waar God al aan het werk is in hun leven.

Mijn verhaal
Wees er klaar voor om te vertellen hoe God jou leven heeft veranderd, als je een normaal gesprek 
hebt.

Gods verhaal
Het meest belangrijke voor de ander is dat wat God aanbied aan ze. Vertel ze hier meer over (zie 
hiervoor “Gods Verhaal”) en let ook op hoe ze er op reageren.

Mijn doelen
Ik wil mijn verhaal delen met deze mensen:
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