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Thema

Kom mee naar buiten

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Voorwoord
Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig met het herijken en reorganiseren van de Bond
van Vrije Evangelische Gemeenten. Eén van de onmisbare onderdelen bij die revitalisering is het
voeren van een geloofsgesprek.
Hierbij vindt u materiaal voor een bijeenkomst in de gemeente, als opening van een vergadering of
voor een regionale ontmoeting. Het is bedoeld om de geloofsontmoeting te stimuleren.
Doel van geloofsontmoeting is met elkaar praten en bezig zijn (als verschillende gemeenten) over ons
geloven. De zaken waarin we elkaar herkennen, de zaken waarin we van elkaar verschillen, maar
altijd met de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Een geloofsontmoeting zal geen meetlat
aanleggen.
We bedanken Wiebe Akse, Han Oost, ds. Dineke Spee en ds. Sjoerd van de Velde, die de basis voor
dit materiaal hebben gelegd.
We wensen u een goede en gezegende ontmoeting!
November 2015
Werkgroep geloofsgesprekken

Wij stellen het op prijs indien u eventuele ervaringen met dit materiaal, op- of aanmerkingen,
suggesties en ideeën mailt aan geloofsontmoeting@bondveg.nl

Toelichting bij het thema: ‘Kom mee naar buiten’
Inleiding
Door verschillende gemeenten is gevraagd om het onderwerp ‘Wat kunnen we als Bond doen om
naar buiten treden?’
Soortgelijke vragen en suggesties waren:
- Waar staan we voor en wat willen we met elkaar doen? Wie mag je als gemeente zijn voor je
eigen buurt?
- We kunnen / moeten als christenen en als gemeenten naar buiten treden, maar hoe doen we
dat? Hoe kunnen wij missionair zijn?
- Tussen allerlei geloofsrichtingen in Nederland die van zich doen spreken, mogen ook wij ons
geloof uitdragen. Maar hoe doen we dat?
Redenen genoeg om te proberen dit tot een onderwerp van geloofsontmoeting te maken, hetzij in
de regio, hetzij in de eigen Vrije Evangelische Gemeente.

Materiaal
Zorg ervoor dat u voldoende materiaal heeft: Bijbel, zangbundel, A4 met teksten, flap met viltstift.
Wellicht ook een beamer met laptop zodat teksten meteen kunnen worden verwerkt.

Voorbereiding van de bijeenkomst
Als het onderwerp in een regio-bijeenkomst besproken wordt, is er een voorbereiding in de eigen
gemeente nodig.
- Bedenk tevoren wat je als gemeente zou willen uitdragen in jouw eigen buurt/omgeving.
Maak daarbij zo nodig gebruik van uw plaatselijke WZD, werkgroep voor zending en
diaconaat. Zij kunnen helpen een en ander in kaart te brengen.
- Wat is er volgens jullie in de omgeving nodig? Wat heb je als gemeente te bieden?
Maak een haalbaar plan om teleurstelling te voorkomen!
- Als je het niet eenvoudig vindt om iets nieuws te bedenken, kun je er ook voor kiezen om een
voorbeeld uit het verleden van de gemeente als gespreksstof in te dienen.
Neem deze gegevens mee naar de regio-bijeenkomst, of stuur ze tevoren aan de deelnemende
gemeenten toe. De gegevens moeten zo mogelijk voor de regio-bijeenkomst worden toegestuurd
aan de gespreksleiding van deze bijeenkomst.

Luisteren voorop
Praat met elkaar door over de gestelde vragen. Het gaat om het gesprek, en het gaat erom naar
elkaar te luisteren. Niet alle vragen en punten hoeven aan de orde te komen.
Leg aan het begin van de bijeenkomst kort uit wat de bedoeling is van deze geloofsontmoeting.

Tot slot
We wijzen u graag op de gratis publicatie “Algemene informatie en tips voor gespreksleiders”. Deze is
te vinden op de website www.bondveg.nl

Kom mee naar buiten
Starten
Plaatselijk of regionaal zijn er misschien eigen gebruiken voor de aanvang, de opening en de sluiting
van een bijeenkomst. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn hier enkele suggesties:
Mogelijke liederen:

Liedboek 2013: 542 (God roept de mens op weg te gaan)
Liedboek 1973: gez. 47 (Jezus die langs het water liep)
gez. 305 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Johan de Heer: 63 (Jezus neemt de zondaars aan)
105 (Zoekt eerst het Koninkrijk van God)
Opwekking:
601 (Deel door ons uw liefde uit)

Mogelijke lezingen:

Psalm 96
Matteüs 5:13-16
Matteüs 28:16-20
Handelingen 14: 1 – 7

IJsbreker
Wat zou jij meenemen als je als gemeente samen zou gaan picknicken?
Neem je bijv. appeltaart of een salade mee, omdat jij die zo lekker kunt maken?
Of jouw mooie picknickkleed? Of een bal of badmintonrackets, omdat je beweging belangrijk vindt?
Of neem jij jouw fototoestel mee, omdat je het zo leuk vindt om later iemand anders blij te maken
met mooie kiekjes?
Kortom: hoe laat jij zien wie je bent of wat je kunt, als je met de gemeente een picknick organiseert?
Je kunt elkaar laten zien wat je meeneemt als je naar buiten gaat (dan moeten de deelnemers het
eerder hebben voorbereid).
Je kunt er ook over vertellen of tekenen. Ook kun je er een spelvorm van maken: Ik ga naar buiten en
neem mee …. (zoals Ik ga op reis en neem mee)

Delen
Voor een gemeenteavond
Na de opening zijn er verschillende manieren om met elkaar te spreken en te delen
- Wandel samen door de buurt waar het kerkgebouw is, en bedenk welke mensen hier wonen,
hoe ze leven en wat hen bezighoudt. Hoe gaan mensen hier met elkaar om? Is er voldoende
sociale cohesie? Zijn er sociale problemen?
- Weer terug in het kerkgebouw kun je bedenken wat je als kerk kunt bieden om de mensen
op een goede manier te benaderen en of je iets aan de problematiek in deze buurt kunt
doen. Je kunt bv. denken aan overleg met een wijkagent of een buurtvereniging. Of je zou
een koffie-ochtend of een inloophuis kunnen houden.
Wees creatief in hoe je als gemeente zichtbaar kunt zijn.
- Hoe kun je zout en licht zijn, zoals Jezus zegt in de Bergrede (Matt. 5:13-16)?
- Wat kun je vanuit Matteüs 28;16-20 aan de buurt aanbieden?
- Vind je het moeilijk om over het Evangelie te praten? Ben je misschien meer een doener?
- Hoe kun je als gemeente elkaar helpen om “uit de kerk te gaan”?
Blijf in dit alles dicht bij jezelf, zodat je mogelijkheden bedenkt die je persoonlijk en als gemeente
echt zou kunnen doen.

Voor de regio-bijeenkomst
Na de gezamenlijke opening worden er meteen groepen geformeerd. De samenstelling is belangrijk!
Zorg ervoor dat de verschillende aanwezige gemeenten in de groepen zijn vertegenwoordigd.
 Neem voor iedere stap ongeveer twintig minuten de tijd.
 Het doel van deze bijeenkomst is niet om aan het eind een kant-en-klaar plan te hebben,
maar om elkaar met inspiratie en ideeën terzijde te staan. Wat we met elkaar nu voor de ene
gemeente bedenken, kan met de nodige aanpassingen misschien ook voor de eigen
gemeente worden gebruikt!
 In iedere groep wordt één plaatselijke situatie besproken. De gespreksleiding zorgt voor een
goede verdeling.
De regio-bijeenkomst kan dan als volgt plaatsvinden:

Stap 1: Het plan van de betreffende V.E.G. wordt voorgelezen/ingebracht/toegelicht
Vraag vervolgens of het iedereen duidelijk is wat deze gemeente wil doen? Is er aanvullende
informatie nodig?
Als het plan duidelijk is, wordt het door de groep in een aantal punten samengevat.
Schrijf op een flap een aantal punten op die de (voorbeeld)gemeente zou willen uitdragen.

Stap 2: Verzin met elkaar een pakkende slogan waarmee de betreffende gemeente naar buiten kan
treden
Dit kan ook op een creatieve manier worden verwerkt: maak er een spandoek of een banner van met
een aansprekend logo!

Stap 3: Bedenk samen wat deze gemeente nodig heeft om naar buiten te treden
Hierbij is te denken aan: begeleiding, training, publiciteit, financiën, ….
Probeer het zo specifiek en concreet mogelijk te maken.
Heeft de gemeente dit allemaal zelf in huis?
Is hier een rol voor de Bond weggelegd, of voor een andere V.E.G.?
Of voor een andere kerkelijke gemeente? Zo ja, hoe?

Stap 4: Maak nu de stap terug naar de eigen gemeente
Was het overleg een goede gedachtenoefening?
Kun je er praktisch iets mee in de eigen gemeente?
Op welke punten wel? Waarom niet?

Houdt elkaar binnen de regio op de hoogte van de voortgang en van nieuwe ontwikkelingen, om
elkaar daarmee te kunnen inspireren.

Suggesties voor de sluiting
-

Bid voor elkaar als personen of gemeenten om een open oog en een open oor voor de
wereld waarin we leven

-

Om voor te lezen:
Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron,
Waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
Getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
Als mens die lied en licht – en zomer door wil geven.
U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit.
In kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong, beide.
(Alfred Bronswijk) Ook te zingen op de melodie van psalm 89

