
Jaar 1
1. Het lijkt alsof God zich verbergt

2. Zonder vrienden red je het niet

3. Als je te maken hebt met teleurstellingen

4. Wat heb ik aan de kerk? 

5. Geloven op de werkvloer

6. Gods leiding in je leven 

november 

7. Twijfel is gewoon, maar niet normaal

8. Waar zit ik in Lukas 15? 

december

9. Heeft het christelijke geloof antwoord op het lijden? 

10. Hoe communiceer ik als christen over moeilijke vragen?  

januari

11. Duurzaamheid/klimaatcrisis

12. Heb ik gaven van de Geest?  

februari

13. Wanneer kan ik belijdenis doen? 

14. Tevredenheid 

maart

15. Wat heeft politiek met geloof te maken (of: wat heeft geloven met politiek te maken?)?

16. Heeft bidden zin?  

april

17. Gendervraagstukken: wat betekent man- of vrouw-zijn nog? 

18. Waar zit ik in Lukas 24:13-35

Thema’s Re:search*                    

*Disclaimer: de volgorde van verschijnen van deze thema’s kan afwijken van het schema hierboven.

Opmerkingen vooraf

• Tot en met jaar 1/thema 8 gaat het om de definitieve titels. Overige thema’s zijn werktitels.

• Onderstaande thema’s zijn voornemens. Het is niet uitgesloten dat er in de loop van de tijd nog iets in verandert  

 (ander thema, andere volgorde).



*Disclaimer: de volgorde van verschijnen van deze thema’s kan afwijken van het schema hierboven.

Jaar 2 

1. Biddend leven: hoe doe je dat?

2. Liever ongelukkig getrouwd dan (gelukkig) single…?

3. Welke plek heb ik in de kerk?

4. Geluk, wat is dat?

5. Is het nodig om te groeien in geloof?

6. Hoe lees ik de Bijbel bij lastige ethische vragen?

7. Orgaandonatie

8. Wat betekent persoonlijk geloven?

9. Waar zit ik in Psalm 25?

10. Hebben christenen de waarheid in pacht?

11. Getuigen van je geloof

12. Wat maakt mijn relatie christelijk?

13. Ben ik goed genoeg voor God?

14. Hoe geef ik mijn geloof handen en voeten?

15. Volhouden

16. Waarom ervaar ik soms zo weinig van God?

17. Ik kan toch doen waar ik zelf zin in heb? (Vrijheid van een christen)

18. Waar zit ik in Openbaring… 3:14-22 (Laodicea), 3:1-6 (Sardis), 2:8-11 (Smyrna)


