Deze test kan je helpen om er achter te komen welke spirituele taal bij jou zou kunnen passen. Het is
de bedoeling dat je bij elke stelling een score aangeeft van één tot vijf. Vijf is dan absoluut passend
bij jou en één absoluut niet passend.

1. Ik voel me het dichtst bij God als ik omgeven ben door wat Hij heeft gemaakt, de bergen, het bos
of de zee.
2. Ik geef meer geld uit aan “Worship muziek” dan aan christelijke boeken.
3. De woorden concepten, leerstellingen en waarheid passen goed bij wie ik ben.
4. Individualisme binnen de kerk is gevaarlijk. Het christelijk geloof draait om gemeenschap. Een
eredienst moet dan ook gezamenlijk worden beleefd.
5. Mijn geloof in God beleef ik meer van binnen dan van buiten.
6. Ik vind het heel lastig om God te aanbidden in een gebouw dat strak en saai is ingericht.
Schoonheid is heel belangrijk voor me en helpt me in mijn ontmoetingen met God.
7. Een boek met de titel “99 manieren om je naaste te helpen” klinkt voor mij erg aantrekkelijk.
8. Ik wil graag de kerk wakker maken en ze actief laten zijn voor sociale gerechtigheid.
9. De moeilijkste periodes in mijn geloofsleven zijn de momenten waarop ik Gods tegenwoordigheid
niet meer ervaar.
10. Als ik aan God denk, dan denk ik vooral aan liefde, vriendschap en aanbidding.
11.De woorden confrontatie, activisme en ‘op de barricades staan’ passen goed bij wie ik ben.
12. Ik word een beetje moe van christenen die veel tijd spenderen aan het zingen van liederen
terwijl een zieke buurman de hele dag geen warme maaltijd krijgt of een familielid in nood geen
hulp krijgt bij het repareren van zijn auto.
13. Schilderen, boetseren en musiceren zijn voor mij belangrijke manieren om God te aanbidden.
14. Ik voel me het dichtst bij God als ik alleen ben en als ik geen enkele afleiding om me heen heb,
zodat ik mij kan focussen op de aanwezigheid van God.
15. Een boek met de titel “Symboliek en Liturgiek in de eredienst” klinkt voor mij erg aantrekkelijk.
16. Ik geef meer geld uit aan boeken dan aan muziek.
17. Woorden als feesten, vieren en vreugde passen goed bij wie ik ben.
18. Ik voel me afgesneden als ik te veel tijd binnen doorbreng en alleen maar luister naar muziek
door speakers en liederen zing met anderen. Niets maakt dat ik me dichter bij God voel dan door
buiten te zijn.

19. Boeken van Henry Nouwen, Brennan Manning en Jan Pool zijn boeken die ik vaak als eerste pak
om te lezen.
20. Activiteiten die te maken hebben met het aankaarten en aanpakken van sociale ongerechtigheid
en actief zijn voor een christelijke politieke partij passen goed bij wie ik ben.
21. De woorden dienen en medelijden passen goed bij wie ik ben.
22. Ik vind het mooi om een katholieke dienst te bezoeken en de geur van wierook tijdens de
eucharistieviering te ruiken.
23. Een tijdje in een klooster verblijven waar ik voor langere tijd alleen in een klein kamertje zit om
te bidden, Gods Woord te lezen en te vasten lijkt me geweldig.
24. Ik vind het heel fijn om mijn gebedsleven te structureren aan de hand van vaste routines en/of
gebeden.
25. Ik vind het heerlijk om uren in mijn studeerkamer te zitten om Gods Woord te bestuderen of
goede christelijke boeken te lezen en misschien zelfs de gelegenheid krijg om een Bijbelstudie te
geven.
26. Ik begrijp sommige christenen niet als ze zeggen dat ze de liefde van God kennen en vervolgens
een kerkdienst bezoeken met een houding alsof ze naar een begrafenis gaan.
27. Als natuurdocumentaire als ‘Planet Earth’ of ‘Blue Planet’ op t.v. worden uitgezonden, dan blijf ik
altijd tot het einde gefascineerd kijken.
28. Ik zou veel liever God aanbidden bij een rustig stromend beekje dan dat ik in een zondagse
samenkomst zit.
29. Alleen al de titel van het boek ‘Vlaggen, Banieren en Expressie’ klinkt voor mij erg aantrekkelijk.
30. Ik vind het lastig als de kerk teveel focust op gevoel en geestelijke ervaringen. Het is veel
belangrijker om het christelijke geloof te begrijpen en de juiste leer aan te hangen.
31. Woorden als traditie en geschiedenis passen goed bij wie ik ben.
32. Ik zou het niet erg vinden om in mijn eentje een nachtwacht te moeten houden. De stilte en
eenzaamheid maken dat ik tot rust kom en God ontmoet.
33. Ik voel mij het dichtst bij God als ik in een kerk ben waar mijn zintuigen worden geprikkeld, als ik
de majesteit van God bijna kan ruiken, horen en proeven.
34. Ik voel Gods kracht als ik een vriend help die zijn baan heeft verloren, als ik maaltijden
klaarmaak bij het Leger des Heils of als ik een week inzet in een opvanghuis voor kinderen in
Roemenië.
35. Ik raak erg gefrustreerd als ik geconfronteerd word met apathische christenen die niet in actie
willen komen. Ik wil er alles aan doen om de kerk weer actief te krijgen om te vechten voor Gods
zaak.

36. De woorden geliefde, intimiteit en hart klinken voor mij erg aantrekkelijk en passen ook bij mij.
37. Als ik kon ontsnappen naar een mooie tuin om te bidden, vervolgens door een prachtig weiland
kon lopen en een dag later in mijn eentje een heerlijke bergwandeling kon maken, dan zou ik me
heel gelukkig voelen.
38. Ik zou het prachtig vinden als ik een workshop zou kunnen bezoeken die gaat over hoe je God
doormiddel van dans kunt aanbidden of een workshop over lofprijzing en aanbidding door vlaggen.
39. Het lijkt me heerlijk om de ‘Evangelische Dogmatische reeks’ in huis te hebben.
40. Ik voel mij het dichtst bij God als ik een traditionele kerkdienst bijwoon. Rituelen en tradities
raken mij meer dan wat dan ook.
41. Ik zou het heerlijk vinden om boeken te lezen over vasten of over het kloosterleven.
42. Woorden als schoonheid, kleurrijk en beleven passen goed bij mijn manier van in het leven
staan.
43. Ik voel mij het dichtst bij God als ik Hem zie in de behoeftigen, de armen, de zieken en de
mensen die in de gevangenis zitten. Ik voel zijn aanwezigheid heel sterk als ik stil naast het bed zit
van iemand die eenzaam is of ziek of als ik een maaltijd breng naar iemand in nood.
44. Een boek met de titel “Geloven in gerechtigheid” (over politiek en mensenrechten in relatie tot
geloof) klinkt voor mij erg aantrekkelijk.
45. Ik vind het heerlijk om elke dag de dag te beginnen met een half uur tijd door te brengen met
God in stil gebed en Gods hand vast te houden en om Hem een liefdes brief te schrijven.
46. Ik voel mij het meest met God verbonden als mijn emoties zijn wakker geschud, als God mijn
hart zachtjes aanraakt en mij toefluistert dat Hij van mij houdt. Ik ben liever alleen met God,
nadenkend over zijn liefde dan dat ik in een formele liturgische dienst of afgeleid wordt tijdens een
boswandeling.
47. Ik voel me het dichtst bij God als ik meewerk aan het zichtbaar maken van Gods gerechtigheid
hier op aarde door brieven te schrijven naar de regering, stukken te schrijven voor de krant,
demonstreren bij abortusklinieken en te debatteren over ethische kwesties.
48. Ik zou liever iemand die ziek is helpen of klussen in iemands huis dan dat ik Bijbelstudie geef,
met retraite ga om te bidden en te vasten of een eenzame boswandeling maak.
49. Ik zou graag een cursus willen volgen waarbij ik leer om doormiddel van tekenen en schilderen
een extra dimensie aan mijn gebedsleven te geven.
50. Woorden als stilte, eenzaamheid en discipline passen goed bij de manier waarop ik mijn geloof
wil beleven.
51. Ik houd erg van symboliek tijdens een kerkdienst en maak er ook graag gebruik van in mijn eigen
tijd met God. Ik houd ook de kerkelijk kalender bij om zo mijn activiteiten daarop aan te passen.

52. Ik voel me het dichtst bij God als ik iets over Hem leer wat ik nog niet eerder had ontdekt. Het is
heel belangrijk voor mij om precies te weten wat ik geloof.
53. Ik voel me het dichtst bij God als ik voel dat mijn hart haast baarst en ik God de hele dag wil
prijzen en zijn naam wil uitroepen. Het vieren van Gods liefde is iets wat ik ontzettend graag doe.
54. De schoonheid van God ontdekken in de natuur raakt mij meer dan dat ik nieuwe theologische
ontdekkingen doe of meedoe aan een eredienst.

Totaal
Natuur

1

18

27

28

37

54

Enthousiasme

2

17

26

29

38

53

Denken

3

16

25

30

39

52

Traditie

4

15

24

31

40

51

Eenvoud

5

14

23

32

41

50

Zintuigen

6

13

22

33

42

49

Zorgen

7

12

21

34

43

48

Idealen

8

11

20

35

44

47

Verdieping

9

10

19

36

45

46

