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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! 

Oktober 2015 
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Wij stellen het op prijs indien u eventuele ervaringen met dit materiaal, op- of aanmerkingen, 

suggesties en ideeën mailt aan geloofsontmoeting@bondveg.nl 

mailto:geloofsontmoeting@bondveg.nl


Toelichting bij het thema ‘Veel Heil en Zegen’ 

Inleiding 

Met dit thema wordt de mogelijkheid geboden om op een andere manier te spreken over wat je in 

het geloven raakt. Als je het niet zo makkelijk vindt om over je geloof te spreken, kun je misschien 

wel met elkaar delen waar we dankbaar voor zijn of wat we elkaar toewensen. En dan spreken we 

toch over ons geloof! 

Materiaal  

Zorg ervoor dat u voldoende materiaal heeft: Bijbel, zangbundel, A4 met teksten, flap met viltstift. 

Ook is het handig om door middel van een beamer te kunnen projecteren.  

Voorbereiding deelnemers 

Bij de uitnodiging voor de bijeenkomst wordt aan de deelnemers, per gemeente,  gevraagd om een 

nieuwjaarsbrief (zie “Voorbereiding van de bijeenkomst” voor uitleg)  te schrijven aan een andere 

gemeente. Voor een regio bijeenkomst kan dat een andere V.E.G. zijn, maar lokaal kan dat ook een 

andere plaatselijke gemeente zijn. 

Als het geloofsgesprek in de gemeente wordt gevoerd, dan kan aan de deelnemers gevraagd worden 

aan te geven waarvoor gedankt kan worden als teruggekeken wordt op het afgelopen jaar en wat 

gebedspunten zijn voor het komende jaar. 

Andere mogelijkheden bij het gesprek binnen de gemeente zijn: 

 Verschillende commissies schrijven een nieuwjaarsbrief aan elkaar  

 Verschillende commissies schrijven het jaarverslag in de vorm van een nieuwjaarsbrief. 

De bijeenkomst hoeft niet per se gekoppeld te worden aan het kalender jaar, maar kan ook 

gehouden worden aan het eind van het kerkelijk jaar of aan het eind van het seizoen. 

Voorbereiding van de bijeenkomst 

Schrijf als gemeente een nieuwjaarsbrief (max. 1 A4) voor een  andere gemeente in uw regio.  
Kijk hierin kort terug op uw gemeente en/of de situatie in de wereld van het afgelopen jaar. Werk 
van daaruit toe naar een Zegenwens voor de ontvangende gemeente. 
Dit kan betrekking hebben op de situatie in de gemeente, de rol van de gemeente in de samenleving, 
of iets dergelijks. 
Neem de brief mee naar de bijeenkomst of stuur deze vooraf mee met de uitnodiging voor de 
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 suggesties hoeven aan de orde te komen.  

Tot slot 

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

http://www.bondveg.nl/


Veel Heil en Zegen 

Starten 

Er zijn diverse mogelijkheden om de bijeenkomst te starten en te eindigen. We geven een aantal 

suggesties, die ook prima te combineren zijn: 

Om te beginnen: 

1. Een ijsbreker: Brainstorm over waar je aan denkt bij een jaarovergang. Schrijf alles wat 

geroepen wordt op de flap-over.  

2. Lees bijvoorbeeld 2 Kor 1: 1 - 7 

3. Met elkaar een lied zingen.  
bijvoorbeeld: 

a. Liedboek 2013: 748 (Het duurt niet lang meer tot de tijd) 
b. Liedboek 1973: gez. 443 (Liefde Gods die elk beminnen), gez. 456 (Zegen ons, 

Algoede) 
c. Johan de Heer: 313 (Neem mijn leven), 569 (Heer, wees mijn Gids) 

 
4. Om voor te lezen: 

 
“Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse, opvallende en druk besproken 
dingen te doen. Dat zou tegen de eenvoud zijn, zoals wij die bedoelen te praktiseren. Maar 
het is wel onze plicht de gewone dingen op grootse wijze te doen, dat is: met een zuivere 
intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid.  
Wij verlangen niet vooraan te staan en toegejuicht te worden vanwege prestaties, waartegen 
de mensen van de wereld plegen op te zien. 
Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.” 
 
Dit citaat is van Titus Brandsma. Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, 
hoogleraar en publicist uit Friesland. Hij was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf 
mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van 
de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Hij werd in 1881 
geboren en stierf in 1942 in het concentratiekamp in Dachau. 
 

Delen 

Uitwerking: 
Lees om de beurt de nieuwjaarsbrief voor. 
Voor de ontvangers: 

1. Wat valt u op aan de brief? 

2. Past de wens op uw gemeente en waarom / waarom niet? 

Geef aan hoe de brieven op u over kwamen. 
Welke aspecten / wensen kunt u meenemen naar uw gemeente om er iets mee te doen en hoe? 
 
Wellicht kan worden afgesproken dat de gemeenten elkaar een brief terugschrijven.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mystiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mysticus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_emancipatie_in_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_school
http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalistiek


Verdiepen 

In de Bijbel worden woorden van dankbaarheid en van bemoediging  gegeven. U kunt deze woorden 

gebruiken om anderen te bemoedigen maar ook om zelf uw dank te uiten en bemoedigd te worden. 

Hieronder een aantal voorbeelden.  

Woorden van dank: 

 Filippenzen 4: 6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem 

in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 1 Korintiers 15: 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de 

overwinning geeft. 

 1 Kronieken 16: 34 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 

Woorden van bemoediging: 

 Efeziers 2: 10 -  Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen 

om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. 

 Spreuken 29:25 Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt 

beschermd. 

  Hebreeën 13: 8  - Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! 

Aan de slag 

Geloven is ook doen. Hierbij een aantal mogelijkheden, om met het thema verder te gaan. 

1. Maak er een gewoonte van om een “nieuwjaarsbrief” aan de regio gemeenten te sturen. 

2. Kijk aan het eind van een periode (kalenderjaar, kerkelijk jaar of seizoen) terug en schrijf op 

waarvoor je dankbaar bent en waar je verdriet van of zorg om hebt. 

Organiseer een bijeenkomst waarin de dank, maar ook  het verdriet en de zorgen  bij God 

gebracht worden. 

Afsluiten 

Er zijn diverse mogelijkheden om de bijeenkomst te starten, maar ook om te eindigen. We geven een 

aantal suggesties, die ook prima te combineren zijn: 

1. Met elkaar een lied zingen: 

Zie voorbeelden hierboven aangegeven 

2. Door het uitspreken van de zegenbede van St Patrick 

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. 

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 

De Heer zij bóven u, om u te zegenen. 

Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen. 


