
 

Film 1 – Op zoek naar geluk 

 

1A: Welke spelletjes of activiteiten deed je als kind het liefst? 

Wat was jouw lievelingssnoep of -eten toen je een kind was? 

In welk deel van de wereld groeide je op en hoe was dat?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt?  

 

1B: Waar zijn mensen volgens jou in hun leven het meest naar op zoek?  

 

Wat is geluk volgens jou? Waar denk je dit te kunnen vinden? 

Als je zou weten dat de wereld over een uur zou ophouden te bestaan,  

wat zou je dan doen? 

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

1C: Wat helpt je te ontspannen en rust te vinden? 

   Welk advies zou je iemand geven die zegt het veel te druk te hebben? 

Hoe zou het voor je zijn zonder smartphone of internet?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

Adventvragen 
 

  Wat vind je de mooiste tijd of dag van het kerkelijk jaar? Waarom? 

 

Wat zou je met Kerstmis echt even gelukkig maken?  

 

Hoe zou je een ander even gelukkig kunnen maken? 

 

 



Film 3 – Een God die spreekt 

 

3A: Welke kerken of religieuze gebouwen heb je weleens bezocht? 

Welke vond je het mooist en waarom?  

Wat viel je op aan de kerken of religieuze gebouwen die je hebt bezocht? 

Wat vond je het mooist?  

Wat is jouw lievelingsplek in de wereld en waarom?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

3B: Als jij God zou zijn, wat zou je dan doen om mensen ervan te 

overtuigen dat je bestaat?  

Als God bestaat, denk je dan dat Hij contact met ons wil?  

Zo ja, waarom zou Hij dat contact zoeken?  

Wat vind je van het idee dat God een Persoon is? En dat Hij ons heeft 

geschapen, ons kent en van ons houdt? 

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

3C: Wat komt bij je op als je aan Jezus denkt? Wat heb je over Hem 

geleerd of gehoord?  

  Waarom is Jezus volgens jou zo belangrijk voor christenen? 

Waar denk je aan bij het christelijk geloof of de christenen? 

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

Adventvragen 

 

God de Zoon is op aarde geboren.  

Wat is er volgens jou door Christus’ komst echt op deze wereld veranderd? 

 

Advent is ook uitzien naar Zijn wederkomst.  

Hoe zouden we ons daarop kunnen voorbereiden? 

  



Film 6 – De Bijbel 

 

6A: Wat zijn je lievelingsboeken of -films?  

Wat is je favoriete televisieserie? 

Van welke muziek houd je?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

6B: Waar zoek je begeleiding of inspiratie als je die nodig hebt?  

Heb je ooit in de Bijbel gelezen? Wat sprak je aan? 

Heb je ooit een belangrijk boek van een andere religieuze traditie gelezen 

of er iets over geleerd?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

6C: Welke Bijbelverhalen ken je? En welke andere religieuze verhalen? 

Heeft zo’n verhaal je ooit geinspireerd? Wat is je favoriete verhaal en 

waarom?  

Als de Bijbel het antwoord op alle vragen zou kunnen geven, 

wat zou je dan vragen. 

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

Adventvragen 
  

 Wat vind je het mooiste rond de geboorte van Jezus in Bethlehem? 

  

 De wijzen brachten geschenken mee. Welk ‘geschenk’ zou jij straks aan  

  Jezus in de kribbe willen geven? 

  

 

 

 

  



Film 8 -  De kracht van het gebed  

 

8A: Heb je ooit gebeden of ben je weleens bij een religieuze viering  

geweest? Zo ja, wat vond je ervan? 

Als je bidt, waarom bid je dan? Wat is de manier waarop je bidt? 

Als je nooit bidt, wat houdt je tegen?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

8B: Denk je dat bidden het leven van mensen kan veranderen? 

Ken je mensen die bidden? Weet je waarom of hoe zij bidden?  

Als God almachtig is waarom verhoort Hij dan niet altijd onze gebeden? 

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

8C: Waarom vinden veel mensen het volgens jou moeilijk om te 

bidden? 

Hoe denk je over het idee dat God echt naar ons luistert en onze gebeden 

kan verhoren? 

Wat vind je van de mogelijkheid om samen met andere mensen te bidden?  

Welke andere ideeën of vragen in dit deel van de film hebben je geraakt? 

 

Adventvragen 
 

 Kerstmis nadert, vaak is het druk.  

  Hoe zou je deze dagen wat meer in stilte kunnen bidden om  

  ‘klaar te zijn’ voor de geboorte van de Heer? 

 

 Misschien kan je deze dagen een gebed opschrijven en dat als Jezus 

  geboren is bij de kribbe bidden. Met al je wensen, zorgen en  

  dankbaarheid, eenvoudig vanuit je hart.  

 


