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Wat is de opzet van de ontmoetingsgroepen rond Bijbelverhalen? (Geloven Nu is geen
cursus volgens de auteurs)
Het doel is om op een inspirerende wijze mensen samen te brengen rond de Schrift en hun
levens- en geloofsvragen. Dat gebeurt meestal in zogenaamde Geloven Nu-groepen.
Momenteel zijn er ongeveer 120 Geloven Nu-groepen in Nederland en Vlaanderen). Sinds
2002 zijn er negen Geloven Nu-brochures (waarvan een Geloven Nu-Startbrochure)
uitgegeven. Elk jaar verschijnt er een nieuw deel van Geloven Nu.
Korte beschrijving van de inhoud van de cursus
Elk Geloven Nu-boek bestaat uit acht hoofdstukken, met daarin (Bijbel)tekst, enkele vragen
dan wel suggesties voor groepsbespreking, een afsluitend gebed, materiaal voor een
beeldmeditatie en enige achtergrondinformatie bij de betreffende (Bijbel)tekst.
Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan een Bijbeltekst. Hoofdstuk acht wordt jaarlijks
vrijgehouden voor iemand van onze tijd die op zijn of haar eigen wijze gekozen heeft voor
een leven met God. Met andere woorden: hoofdstuk acht gaat dus over heiligen en andere
(buiten)gewone mensen. Een voorwaarde is wel dat ze redelijk bekend zijn geworden.
Enkele voorbeelden uit eerdere jaren: bisschop Romero, Moeder Teresa, Dag Hammarskjöld.
Op elke Geloven Nu-bijeenkomst wordt de betreffende Bijbeltekst gelezen en besproken
door de deelnemers, in het bijzonder wat hiermee de verbinding kan zijn met het eigen
leven.
Elke Geloven Nu–brochure is een opzichzelfstaande eenheid; het is niet nodig deze
brochures in volgorde van verschijning te behandelen. Een groep kan in elk willekeurig deel
beginnen.
Wat is de doelgroep?
Iedereen is welkom. Het materiaal richt zich op deelnemers tussen 25 en 40 jaar, maar ook
mensen van 50 jaar en ouder nemen deel aan Geloven Nu-groepen. Geloven Nu is een
katholiek initiatief en staat open voor mensen uit elke geloofsrichting.
Er is ook een speciale Geloven Nu variant voor tieners/jongeren uitgegeven: Geloven Nu …
voor tieners. Daarin worden zes verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament met behulp van
spel- en werkvormen begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt voor kinderen en
jongeren vanaf ongeveer tien jaar.
• Mozes: maar ook jij wordt geroepen!
• Ruth: keuzes in vriendschappen
• Thomas twijfelt: maar geloof je het zelf?
• Talenten: waar ben jij goed in?
• Storm op het meer: vertrouwen, maar waar houd je je aan vast?
• Onze Vader: maar wat is jouw beeld van God eigenlijk?
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Het werkboek helpt begeleiders bij het werken met Schriftverhalen in jongerengroepen:
• met duidelijke toelichtingen
• met exegetische notities voor wie nog meer wil lezen
• met praktische tips hoe je een jongerenbijeenkomst rondom Schriftverhalen opzet
• met duidelijke handleidingen bij de spel- en werkvormen
• met een opzet voor het houden van een viering na afloop van alle ontmoetingen.
De werkbladen voor de jongeren kunnen gedownload worden via www.reliboek.eu
Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Omdat elk Geloven Nu-boek acht bijeenkomsten telt, plannen de Geloven Nu-groepen
meestal acht bijeenkomsten per seizoen. Elk jaar verschijnt er dus een nieuw Geloven Nuboek.
Wat is er voor nodig om de cursus te geven?
Er is een gespreksleider nodig, bij voorkeur een pastor, een catecheet of een geschoolde
vrijwilliger die het gesprek kan sturen en leiden naar aanleiding van de betreffende passage
in het Geloven Nu-boek.
Indien de cursus in een parochie(regio) wordt gegeven is er toestemming nodig van de
betreffende pastoor.
Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloven Nu-boek, dat men in dat betreffende
seizoen/schooljaar behandelt (€ 15 per boek).
Wat is het unieke van deze ontmoetingsgroepen?
Uniek is dat bij elke bijeenkomst Bijbelverhalen centraal staan, maar wel met de link naar
het heden. Geloofs-en levensvragen kunnen zo aan de orde komen. In tegenstelling tot veel
andere cursussen of materialen, verschijnt er elk jaar een nieuw deel van Geloven Nu, zodat
groepen voortgezet kunnen worden.
Meer informatie
De Stuurgroep Geloven Nu coördineert alles wat met Geloven Nu te maken heeft (met
uitzondering van Geloven Nu voor tieners). De Stuurgroep is blij met elke nieuwe groep;
mensen die een groep willen starten worden uitgenodigd dat te melden. Nadere informatie
op www.adveniat.nl. Zie knop Adveniat/Geloven Nu. Contactadres voor verdere informatie:
Adveniat, info@adveniat.nl of tel (088) 238 36 00
Materiaal bestellen bij
www.reliboek.eu: zie voor update informatie welke delen nog besteld kunnen worden.
Geloven Nu Start (2007)
Geloven Nu deel 1, 2, 3 en 4 uitverkocht
Geloven Nu deel 5 (2006)
Geloven Nu deel 6 (2007)
Geloven Nu deel 7 (2008)
Geloven Nu deel 8 (2009)
Geloven Nu deel 9 (2010)
Geloven Nu deel 10 (2011)
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