Samen Gods missie ontdekken ‘luisteren’.
Beknopte handleiding voor voorgangers, raad en kringleiders
Met de serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ gaan we als Uniegemeenschap drie jaar lang aan de
slag met dit thema. Elk jaar werken we dit uit in een ander thema. We starten met ‘luisteren’, in
het tweede jaar is het thema ‘zoeken’ en in het derde jaar is het thema ‘volgen’. Drie thema’s die
naadloos op elkaar aansluiten. Omdat elke gemeente anders is, zal elke gemeente hier ook op
een andere manier mee aan de slag willen. We hebben daar geprobeerd rekening mee te houden, en
bieden daarom verschillende opties aan: Van een ‘light’ versie waar een enkele kring met dit
materiaal aan de slag gaat tot een ‘intensieve’ versie waarin de gemeente ervoor kiest om ook deel
te nemen aan een leergemeenschap. Alles hiertussen is mogelijk. We willen u wel stimuleren om als
gemeente echt met dit thema aan de slag te gaan en te kiezen om er in kringen en diensten mee aan
de slag te gaan.







Elk jaar komt er een kringboekje uit met daarin voor 6 avonden materiaal met aansluitend
optioneel extra materiaal.
Daarnaast is er materiaal voor jongerenavonden waarbij we gebruik maken van YFC
materiaal.
En er is materiaal voor kinderwerk waarbij we gebruik maken van
Promiseland materiaal.
Dit bovenstaande is allemaal op te vragen via www.baptisten.nl/luisteren of
via bijgevoegde QR-code.
Er zijn een aantal voorgangers die hun preekschetsen of - ideeën met u
willen delen. U kunt hiervoor mailen naar ingeborg.janssen@baptisten.nl
Wilt u eens sparren, brainstormen of wat suggesties krijgen over wat in uw gemeente zou
werken, neem gerust eens telefonisch contact op met één van de leden van het taakveld
MGO (0342-712457/06-33588728). We kunnen op verschillende manieren ondersteuning
bieden, bijv. in de vorm van een kringleiderstoerustingsavond.

Gebruik van het kringenboekje:
Om zelfstandig mee te werken:
Het boekje is zo geschreven dat een kring er zelfstandig mee aan de gang kan, de kringleider EN de
kring worden als het ware meegenomen in het verhaal. We hebben daarvoor een paar tips:








De serie is een leertraject wat je met elkaar ingaat. Neem de tijd met elkaar om vooraf te
bespreken wat je hoopt te leren, en welke verwachtingen je hebt.
Het is belangrijk dat er iemand is die de avonden leidt. Dat kan een kringleider zijn of een
kringlid. Wanneer verschillende personen de avonden leiden, houd dan wel de ‘lijn’ of het
‘leertraject’ in de gaten. (Vaak kan een kringleider daar een belangrijke rol in vervullen).
Laat iedereen het materiaal geprint of als boekje meenemen, zodat je samen kunt lezen en
zien wat er gebeurt.
Als je in de voorbereidingen graag wat veranderingen zou willen aanbrengen, let er dan wel
op dat je geen thema’s van de volgende avond gaat bespreken. We hebben geprobeerd om
er een logische volgorde in aan te brengen. Probeer je daar dus aan te houden.
Neem de uitdaging aan om opdrachten die in de groep in eerste instantie minder liggen toch
te doen, een stap uit de comfortzone zou wel eens echt nieuwe inzichten kunnen geven.
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Open gespreksvragen
Veel staat en valt met de dynamiek in de groep, het doorvragen van de gespreksleider en het op
elkaar inspelen van de groep. Verdiepende open vragen stellen is van belang om verder te
komen als kring.
Tip:
Het ‘Handboek voor kringleiders’ van Hayo Wijma ea. is een aan te bevelen boek
voor kringleiders waar op kringleidersbijeenkomsten elke keer een hoofdstuk uit aan
de orde kan komen.

Werkboekje
Gebruik het werkboekje ook echt als ‘werkboekje’, noteer er dingen in, gebruik de lege ruimte om
reacties op opdrachten te geven en kom daar ook elke keer op terug. Doe de opdrachten ook al lijken
ze te simpel of te ingewikkeld.
Boekentips:
De boeken uit de boekentips achterin zijn waardevol om erbij te pakken. ‘De Bijbelse
missie. Gods opdracht voor zijn kinderen’ van Chris Wright is een goed leesbaar
achtergrondboek op het terrein van bijbelse theologie wat de drie jaar door gebruikt
kan worden.
Films:
Meer achtergrond over de aanbevolen films is te vinden op blikoponeindig.
De laatste avond
Op de laatste avond staat er een opdracht genoemd. In lijn van Openbaring 2 en 3 wordt de kring
gevraagd hoe een brief van Jezus aan jullie gemeente er uit zou kunnen zien.
Spreek met elkaar af hoe je met deze opdracht om wilt gaan. Betrek hierbij ook de raad of een
werkgroep die missionair gemeente zijn ondersteunt. Door in de gemeente met deze brieven aan de
slag te gaan, neem je het proces van de kringen serieus en luister je als gemeente samen naar de
boodschap van de brieven, mogelijk ontwaar je hierin Gods stem. Zo kan het de gemeente verder
helpen in het ‘samen zoeken naar Gods missie’.
Suggestie:
Wanneer je gemeentebreed aan de slag gaat met het materiaal, bijv. ook in het jongeren en
kinderwerk, dan zou je iets kunnen doen met een start en een afsluiting, waar juist ook de
verschillende generaties bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld starten met een prekenserie over luisteren,
waarbij in de dienst ook aandacht is voor de kinderen. Sluit het af met een feestelijke dienst, waarin
je aan elkaar vertelt wat je hebt geleerd.
Via www.baptisten.nl/luisteren is al het materiaal over het jaarthema te vinden. Daarnaast horen we
graag ervaringen van gemeenten met de verschillende materialen. Hoe zijn jullie er mee aan de slag?
Wat raakt? Wat irriteert? (is soms ook nodig…) Via www.facebook/baptisten.nl kun je verhalen delen
met en tips vragen aan andere gemeenten of het Missionair Gemeente Opbouw team.

