Bijbelverhalen vertellen aan moslimvrouwen!
Hoe belangrijk is het vertellen van Bijbelverhalen? Als we kijken naar de
evangeliën zien we dat Jezus heel vaak verhalen vertelt. De Bergrede bestaat
uit allerlei kleine verhalen om de dingen duidelijk te maken. Door de hele
Bijbel heen lezen we verhalen, driekwart van de Bijbel bestaat uit verhalen!
Door de verhalen heen lezen we Gods betrokkenheid bij ons mensen. Gods
gevoelens, gedachten en boodschap worden in al die verhalen doorgegeven.
In de evangelie verhalen is Jezus in gesprek met volwassenen. Hij sluit aan bij
de orale cultuur van die tijd. Wij zelf weten ook dat de lessen die verhalend
worden verteld, ons het meest bijblijven. Die vergeten we niet.
In Lucas 8:39 zegt Jezus tegen de bezetene die door Hem is verlost: ‘Keer
terug naar uw huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Ook voor
ons is het goed de grote dingen die God heeft gedaan en nog steeds doet,
door te vertellen aan iedereen die het maar wil horen.
Overal in de wereld is het vertellen van verhalen een veel gebruikt
communicatiemiddel. Verhalen trekken de aandacht van kinderen, jongeren
en ouderen! In verhalen vind je actie en humor, ze kunnen je uitdagen en een
gevoel van begrip en herkenning geven. Verhalen worden verteld in de
huiskamer, bij het kampvuur, op school, bij een lange treinreis en in de kerk.
Verhalen verbinden ons voorstellingsvermogen en onze emoties. Zij die
luisteren raken betrokken en leven zich de situatie in.
Uit verslagen van zendingswerkers weten we dat door de chronologisch
vertelde Bijbelverhalen, huisgemeenten en kerken zijn ontstaan. Mensen
hoorden de verhalen, werden erin betrokken en vertelden ze door aan familie
en vrienden en zo groeide de kring van mensen die door de verhalen zijn
aangeraakt door God.
Op een vrouwenochtend ergens in Nederland wordt altijd een Bijbelverhaal
verteld. Samira luistert daar naar een verhaal. Het verhaal is niet af en als zij
de volgende keer binnenkomt is het eerste wat ze vraagt: ‘En wordt het
verhaal nu verder verteld?’ Ook als ze een keer niet op tijd kan komen en

daardoor het verhaal mist, wil ze wel graag dat het alsnog aan haar wordt
verteld. Want daar komt ze voor, voor het verhaal!
Dit jaar willen we op de Naïma-conferentie het vertellen van verhalen
centraal stellen. We gaan het samen leren en het samen doen! Je hoeft geen
geboren verhalenverteller te zijn om Gods verhaal en jouw eigen verhaal door
te vertellen. Kom naar de conferentie om toegerust en gemotiveerd te
worden om de grote daden van onze God door te vertellen!
Ik geef alvast enkele tips die je kunt gebruiken bij het vertellen van verhalen.
Vertellen is altijd beter dan voorlezen, omdat je dan oogcontact hebt, er een
dialoog is en actie. Voor de luisteraars is het makkelijker om op te letten en
niet af te dwalen. Vertrouw het verhaal, maak het jezelf eigen, ´woon erin´.
Wees niet bang, eerst gaat het wat stamelend maar al doende wordt je beter!
Verhaal

Structuur van het verhaal

De introductie van het verhaal:
wie, waar en wanneer

Achtergrond informatie:
 Introductie hoofdpersoon
 De locatie
 De beginsituatie van het verhaal,
tijd

Het verhaal begint……
Het verhaal ontpopt zich
De gebeurtenis(sen) wordt
verteld
Wat is er gebeurd………..
Actie < > reactie

Einde van het verhaal





Volgorde van gebeurtenissen
Herhalingen van sleutelwoorden
De onderliggende boodschap die
je door wilt geven
 Dialoog
 Problemen
 Houding/ emotie(s)
Korte zin die het verhaal omvat
Conclusie, belofte, oplossing

Heb je een hart voor moslimvrouwen en wil je hen Gods verhaal
vertellen?
Kom naar de Naima conferentie op 22 maart 2014 te Amersfoort!
Info/opgave: Harriet@evangelie-moslims.nl of info@evangelie-moslims.nl

