
Simply the Story Basistraining 
Utrecht, 1-3 november 2019 

 

Bijbelstudie – door luisteren en navertellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simply the Story, wat is het? 

Zo ́n 80% van de wereldbevolking kan niet lezen of 

schrijven of geeft er niet de voorkeur aan als methode om 

te leren. Deze mensen onthouden en begrijpen nieuwe 

informatie beter wanneer dit in verhaalvorm tot hen komt. 

Het is niet voor niets dat Jezus veelal verhalen vertelde om 

zijn boodschap duidelijk te maken. Bovendien, 75% van de 

Bijbel is in verhaalvorm geschreven. Toch zijn veel 

Bijbelstudiemethoden op gedrukte letters gericht. Simply 

the Story (STS) is een volledig mondelinge methode om een 

Bijbelverhaal te horen, te bestuderen en vervolgens toe te 

passen in je eigen leven. Het wordt wereldwijd gebruikt, 

van het koude Lapland tot in de woestijn van de Golfstaten. 

   

Basistraining (3 dagen) 

In deze 19-urige training leer je: 

 Bijbelverhalen nauwkeurig en boeiend te vertellen 

 Je publiek zelf ontdekkingen te laten doen in het Bijbelverhaal door het stellen 

van vragen (en ook jezelf daarbij te laten verrassen) 

 Met elkaar te bespreken wat zo’n Bijbelverhaal ons vandaag te dag te zeggen 

heeft 

 

Kosten: €50 (hiervoor krijg je: 3-daagse training, inclusief 

maaltijden en wat lekkers bij de koffie/thee) 

  

Data en tijden: 

Vrijdag 1 november: 16.00-21.00 uur (incl. diner) 

Zaterdag 2 november: 8.30-17.30 uur (incl. lunch) 

Wil je… 

 Op een interactieve manier een Bijbelstudie kunnen leiden? 

 Zonder geschreven tekst, dus volledig mondeling? 

 Met mensen die bekend en onbekend met de Bijbel zijn? 

 En zelf ook nieuwe ontdekkingen doen in deze 

Bijbelverhalen? 

       Doe dan mee!  

 



Zondag 3 november: 8.30-12.00 uur en 14.00-18.30 uur (incl. lunch en aansluitend diner), 

   tussendoor mogelijkheid om kerkdienst in Huis van Vrede bij te wonen 

   (12.00-13.00 uur) 

 

Zoals je ziet is het een intensieve training, maar juist door veel te oefenen met het zelf vertellen van 

Bijbelverhalen, krijg je STS steeds beter onder de knie.  

 

Locatie: Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72, 3527 BR Utrecht 

 

Contact en aanmelden  

Meld je aan voor deze basistraining door een email te sturen naar Wilma Wolswinkel: 

secretaris@dehaven-kanaleneiland.nl (wacht hiermee niet te lang, zodat we een plekje voor je 

kunnen garanderen) 

   

Wil je meer weten over Simply the Story, kijk dan op de volgende websites: 

 www.simplythestory.nl (Nederlands)  

 www.simplythestory.org (Engels)  

  

 

Deze training is een initiatief van een aantal actieve leden van 

pioniersplek De Haven (Protestantse Kerk) in Utrecht en wordt in 

samenwerking met Huis van Vrede georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


