Handvatten voor voorbereiding lezing Passion Week
Allereerst tof dat je wilt spreken op een Passion Week. Dit document is bedoelt om wat
handvatten te geven om nog beter het doel van een Passion Week te bereiken: Zowel
christelijke als niet-christelijke studenten uitdagen over hun overtuigingen na te denken en
hierover met elkaar in gesprek te komen. En daarbij het ook te hebben over wie Jezus is en
welke rol hij nu nog speelt.
Iedere spreker is verschillend en zal dus ook een ander verhaal houden. Maar toch zijn er
een paar aandachtpunten die je kunnen helpen de luisteraar beter mee te nemen in je
verhaal. Die zullen in dit document langs komen.
Lunch- en avondtalks
Er worden op twee momenten van de dag lezingen gegeven. Lunchtalks zijn vaak op de
universiteit of hogeschool en hebben meestal een meer apologetische focus en duren
ongeveer 20 minuten. Het gaat in op bezwaren tegen het christelijke geloof. In de avonden is
er meer een café setting en wordt er veelal stil gestaan bij existentiële vragen en duren
ongeveer 30-40 minuten. De grote uitdaging bij deze lezingen is de juiste mix te vinden
tussen subjectieve (het geeft een bevredigend antwoord) en objectieve (meer apologetisch)
waarheid.
Identificatie, overtuigen en uitnodiging
Drie kernelementen die helpen om het publiek mee te krijgen in je verhaal en in het doel van
de Passion Week zijn: Identificatie, overtuigen en uitnodiging.
1. Identificatie: Sluit aan bij de leef- en denkwereld van de studenten die komen
luisteren. Denk hierbij aan hun mindset, wereldbeeld en interesses. Dit kun je goed
doen door anekdotes en voorbeelden van 'idolen' uit hun eigen (lokale) wereld.
2. Overtuigen: Probeer vanuit hun eigen denkwereld vraagtekens te plaatsen bij
aannames en visies en probeer te kijken hoe je hier het christelijke wereldbeeld als
aannemelijker kunt presenteren.
3. Uitnodiging: Gaaf als het een goed verhaal is, nog gaver als je studenten kunt
uitdagen om concrete stappen te zetten hierin. Laat je hierbij door het Passion Team
informeren wat de follow-up is. Als het goed is liggen er feedbackformulieren op de
tafel. Het werkt het best als dit een integraal onderdeel van de lezing is. Hierbij kan
het goed zijn om te richten op drie groepen mensen en hen allemaal aan te spreken:
1. Studenten die er niets mee willen of kunnen: bedank ze voor hun komst.
2. Studenten die geïnteresseerd zijn en meer willen weten: Voor hen staat tell me
more op de feedback kaart. Vertel iets over de follow up en het verdere
programma van de Passion Week.
3. Mensen die christen willen worden: voor hen is count me in op feedback kaart.
Daag ze uit om met jouw of met een christen aan de tafel hierover in gesprek te
gaan. Niet elke lezing en moment van de week is even geschikt om deze groep
aan te spreken. Kijk zelf of dit past of overleg met Passion Team.

Wees eventjes stil zodat mensen de kans hebben om het in te vullen. Daag ze ook uit
om één van de evangeliën die voor hen liggen mee te nemen en voor henzelf op
onderzoek uit te gaan. Indien je tijdens de lezing kunt verwijzen naar een stuk uit het
Evangelie is de kans groter dat het meegenomen wordt. Geef daarnaast aan dat je na
de lezing nog beschikbaar bent om hierover verder te praten. Ga daarna over op
vragen uit de zaal. Zie Speaker’s handbook voor tips hoe om te gaan met vragen.
Voorbeeld van een afsluiting:
Maybe you are here for the first time and you might think, this isn’t true. Then I would love to
say: “thank you so much for coming and to listen with so much patience, but before you reject
what you have heard. Have you ever read it for yourself? Have you ever looked for yourself
that God has spoken to people through Jesus? If you didn’t I would love to encourage you to
do it, at least you are better informed afterwards.”
Maybe you are intrigued of that what you have heard, but you still have a lot of questions.
Which is totally fine, it’s good to have questions. Even myself as a Christian still has questions.
But that doesn’t stop me to investigate it. So ask your questions to people around your table,
they would love to listen to you.
Maybe you say, ‘I would also start a relationship with God. Well Jesus made already His first
step in this. Why don’t we start to communicate with Him? Let’s make some time for a short
prayer. If you think for yourself that you would love to start communicating with God, then
you can echo this words in your heart. (say a short prayer).
Now if you prayed this prayer with me, then you can come to me after I finished. I have some
books with me called ‘Yes’ and they give you some practical guidelines to start in this amazing
walk with Jesus. Another important thing, on your table there are some feedback forms.
Please fill them in. That would be a great help for us. The CU tries to make the best of this
events, so your opinion can be very helpful to make it better. So give some feedback what you
liked or not from the talk and everything that you saw and heard. Next to it there are two
boxes you can fill in. The first one says ‘tell me more’ where you can leave your contact details.
The CU will contact you and will be in touch with you to discuss more about this topics. Don’t
be afraid, they won’t spam you. It’s good to give your phone number, because they are harder
to spam. The other box says ‘count me in’. Please tick that box if you believe this can be true
for you and we will be in touch with you within 24 hours.

