Deze vragenlijst onderzoekt hoe mensen God ervaren en hoe ze God zien.
Allereerst krijgt u een aantal gevoelens voorgelegd die u naar God toe zou
kunnen ervaren. Vervolgens wordt een aantal uitspraken over het handelen van
God voorgelegd.
Alle vragen zijn meerkeuzevragen. U geeft per regel aan in hoeverre de vraag op
u van toepassing is door een kruisje te zetten in één van de hokjes. Hoe hoger
het cijfer boven het hokje, des te meer is de vraag op u van toepassing. Sla geen
vragen over!

Als u aan God denkt, komen er bij u wellicht bepaalde gevoelens boven.
Hieronder vindt u enkele gevoelens afgedrukt die mensen bij God kunnen
hebben. Zou u bij ieder gevoel willen
aangeven in hoeverre dit op ú van
1 = helemaal niet van toepassing
2 = grotendeels niet van toepassing
toepassing is, ook als u misschien zou
3 = deels wel/ deels niet van toepassing
willen dat uw gevoelens naar God toe
4 = grotendeels van toepassing
anders waren. Doet u dit door achter
5 = helemaal van toepassing
elk gevoel één kruisje te zetten.

Als ik aan God denk, ervaar ik…
dankbaarheid
nabijheid
vertrouwen
angst om afgewezen te worden
respect
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teleurstelling
tevredenheid
geborgenheid
liefde
angst om niet goed genoeg te zijn































verbondenheid
boosheid
schuld
onzekerheid
genegenheid































angst om gestraft te worden
ontevredenheid
















De volgende uitspraken gaan over
God. Geeft u aan in hoeverre deze
uitspraken van toepassing zijn op wie
God voor u is door bij iedere uitspraak
één hokje aan te kruisen.

1
2
3
4
5

God…
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helemaal niet van toepassing
grotendeels niet van toepassing
deels wel/ deels niet van toepassing
grotendeels van toepassing
helemaal van toepassing

oefent macht uit
geeft mij troost
bestraft
geeft mij kracht
heeft geduld met mij
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laat mij groeien
is betrouwbaar
heerst
laat alles op z’n beloop
laat de mens aan zichzelf over































bevrijdt mij van schuld
beschermt mij
zendt mensen naar de hel
leidt mij
geeft mij zekerheid
staat onvoorwaardelijk voor mij open




































Voor de interpretatie van uw scores is het belangrijk dat we iets weten van uw
kerkelijke/religieuze achtergrond. Beantwoordt u daarom de volgende vraag:
Ik ben lid van of voel me betrokken bij:
 Rooms Katholieke Kerk
 Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Indien van toepassing:
 gemeente die behoort tot of zich verwant voelt met de Gereformeerde Bond
 Christelijk Gereformeerde Kerk
 Gereformeerde Gemeenten
 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 Oud Gereformeerde Gemeente
 Nederlands Gereformeerde Kerk
 Hersteld Hervormde Kerk
 Evangelische of Baptistengemeente
 Anders, nl. …………………..

Einde van de vragenlijst – controleer of u alle vragen hebt ingevuld.

In te vullen door hulpverlener/ testmedewerker:

Naam cliënt:

Gebruikte normtabel(len):

Ruwe
scores

Stanine
scores

Stanine
scores

POS
ANG
BOO
OSH
HSH
PAS
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