
 
 

   
 

GOD? NABESPREKEN 
Jullie hebben met de klas de voorstelling GOD? gezien in de trailer van Toneelgroep Oostpool en 

Theater Sonnevanck. In GOD? gaan Qi, Tommy en Ay in gesprek over geloof en religie. Naar aanleiding 

van de voorstelling, kunnen jullie het gesprek over dit onderwerp in de klas voortzetten.  

  Er zijn vier ‘GODcasts’ (podcasts) opgenomen, waarin de acteurs en de regisseur van de 

voorstelling vertellen wat religie en geloof voor hen inhoudt. Door middel van de ‘GODcasts’ kunnen 

jullie een eigen gesprek starten over God en geloof.  

  Met de onderstaande vragen vorm je eerst je eigen gedachte over God en geloof, daarna 

beluister je de ‘GODcasts’ en bespreek je samen de verschillende ideeën die er zijn over de thema’s. 

Als laatste stap ga je in gesprek over de verschillende vormen van geloof en kun je elkaar vragen 

stellen om meer over elkaars ideeën te weten te komen.  

 

EIGEN IDEEEN BESCHRIJVEN       10 minuten 

Denk na over de volgende vragen en schrijf je ideeën hierover op zodat je het later terug kunt lezen. 

- Wat is God voor jou? 

- Wat brengt dat geloof jou? 

 

GODCAST BELUISTEREN        10 minuten 

In de vier GODcasts beantwoorden de acteurs en de regisseur van GOD? dezelfde vragen over geloof 

en religie. Verdeel de klas in 4 groepen en beluister per groep één van de Godcasts via je telefoon. 

Open de GODcasts via de link, met foto’s van de acteurs en regisseur. 

  Iedere groep luistert naar een andere GODcast. Groep 1 luistert naar de GODcast van Ayisha. 

Groep 2 naar die van Quiah, groep 3 naar Tommie en groep 4 naar Timothy. Bespreek binnen de groep 

wat de kern van de antwoorden is in de podcast die je hebt beluisterd.  

 

GODCAST BESPREKEN        10 minuten 

Als alle groepen één GODcast hebben beluisterd, vertelt iedere groep aan de rest van de klas de kern 

van de antwoorden die gegeven werden. Bespreek daarna wat de verschillen en overeenkomsten zijn 

tussen de antwoorden die jullie in de GODcast hebben gehoord.   

 

PRATEN OVER EIGEN IDEEEN       10 minuten 
Nadat jullie de ideeën en opvattingen van de acteurs en regisseur hebben besproken, kunnen jullie 

een verband leggen met jullie eigen antwoorden door middel van de volgende vragen:   

Wat zijn de verschillen of overeenkomsten met de antwoorden die jullie gehoord hebben in de 

GODcasts en jullie eigen antwoorden op de twee vragen? 

Nu je alle antwoorden hebt gehoord, welke vraag zou je iemand willen stellen met een ander geloof? 

 

AFSLUITING         10 minuten 
Vat samen wat er in het gesprek naar voren is gekomen en beantwoord als laatste de vraag: 

Wat wens je de wereld toe wat betreft geloof? 

 

Wil je meer weten over God?, de makers of de gezelschappen?  

Mail je vragen naar marti@toneelgroepoostpool.nl of mara@sonnevanck.nl.  

https://soundcloud.com/user-889495432
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