Gebruik van getuigenissen
Door getuigenissen van studenten in te zetten kun je het verhaal sterker laten overkomen.
Het illustreert de boodschap. Wat voor impact en relevantie heeft het geloof voor studenten
op deze universiteit of hogeschool? Daarnaast maakt het het verhaal persoonlijker. De
luisteraar kan zich meestal beter met een andere student identificeren dan met de spreker.
Dat zorgt ervoor dat hij of zij ook eerder zal gaan overwegen of dit wat voor hem of haar is.
Hier zijn een aantal Do’s en Don’ts die helpen om een getuigenis voor te bereiden.1 Deel dit
met iedereen die een getuigenis gaat vertellen. Breng daarnaast de spreker in contact met
de persoon die een getuigenis geeft zodat deze kan bepalen waar deze getuigenis het best
in het verhaal past.
Do’s:
1. Vertel hoe je christen bent geworden. (Dit hoeft niet een specifiek moment te zijn,
maar kan ook een periode of om je hele leven gaan. Gaat er niet om dat je weet
wanneer je in de boot bent gaan zitten, maar dat je weet dat je erin zit).
2. Waarom ben je christen geworden? Wat trok je aan?
3. Wat zijn de implicaties van deze keus? Wat is het verschil dat het heeft gemaakt?
4. Stem je getuigenissen af op je publiek: bij internationale studenten vertel je een
andere getuigenis dan voor een groep vrijgemaakten, en voor mensen die helemaal
geen kennis hebben van geloof doe je weer een andere getuigenis; je start waar je
publiek is. Wat hebben zij nodig? Probeer hierbij obstakels van verschillende groepen
weg te nemen. Wees creatief en gebruik verschillende invalshoeken.
5. Zorg dat het maximaal 3 minuten duurt.
Don’ts:
1. Niet te veel over je familiegeschiedenis of andere ellenlange voorgeschiedenissen.
2. Overdrijvingen van je tijd voor je christen was. Wees eerlijk!
3. Te veel christelijke jargon
4. Zeg niet dat je altijd christen bent geweest. Maar leg uit hoe je begreep wat het
betekende op christen te zijn.
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