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1. INTRODUCTIE
De trektocht voor de kerkenraad en diaconie
In dit gemeentetraject is er een eigen rol voor de kerkenraad en diaconie. Dit doen we
omdat leiders een eigen plaats hebben in het geheel van de gemeente. In Efeziërs 4 schrijft
Paulus dat Christus gaven geeft aan ieder lid van de gemeente (vs. 7) en dat Hij leiders
geeft aan de gemeente. (vs. 11) Anders gezegd: de gemeenteleden ontvangen de leiders.
Hun verantwoordelijkheid is de gemeente toe te rusten.
Vanwege deze verantwoordelijkheid is er ook elke maand een handreiking voor
kerkenraad en diaconie. Niet om jullie af te zonderen, maar om jullie verantwoordelijkheid
in het volle licht te zetten en te helpen hierin te groeien.
Om deze reden bestaat de trektocht voor kerkenraad en diaconie uit de volgende
onderdelen:
1. maandelijks handreiking (dit document)
2. drie thema bijeenkomsten
a. uitnodigen
b. leidinggeven
c. vermenigvuldigen
Voor deze thema bijeenkomsten zijn afzonderlijke handreikingen beschikbaar. Deze zijn te
downloaden via onze website.

Introductie op het thema – Ontvangen (Efeziërs 1 : 1-16)
De brief van Paulus aan de Efeziërs is de gids op deze trektocht. Als je de brief in één keer
in zijn geheel leest, zal het je opvallen dat Paulus woorden soms over elkaar heen lijken te
buitelen.
Dat begint al in de tekstverzen die bij dit thema horen (Ef. 1:1-16). Daarin vertelt hij de
gemeente in Efeze bijvoorbeeld over talrijke zegeningen, over een mysterie dat onthuld
wordt, over Gods plan en over hoe de Geest een voorschot op onze erfenis is.
Het refrein is steeds: ‘in Hem’ of ‘in Christus’. Er is geen enkel misverstand hierover: alles wat
de gemeente heeft ontvangen, heeft een oorsprong buiten de gemeente zelf. En ook: alles
wat de gemeente heeft ontvangen heeft een doel: alles onder Hem te brengen (Ef. 1:10).
Bij dat ‘in Hem’ staan jullie deze maand stil. In het vervolg van jullie trektocht kijken we
uitgebreider naar het doel om ‘alles onder Hem te brengen’. In deze maand kijken jullie
vooral naar wat de gemeente in Christus heeft ontvangen. Wat je hierin ontdekt, heb je
later in de trektocht weer nodig.

Aanwijzingen

2. AANWIJZINGEN
Vooraf
•
•
•
•
•

Het programma dat hieronder beschreven staat, komt het beste tot haar recht in
een zelfstandige bijeenkomst van ongeveer 2 uur van kerkenraad en diaconie
samen.
Je kunt er voor kiezen om deze bijeenkomst te combineren met een reguliere
kerkenraadsvergadering. Reserveer in dat geval het eerste uur van de agenda
voor de programmaonderdelen 3 en 4 zoals hieronder beschreven.
Bij de # nummering is dit onderdeel iets verder uitgebreid met praktische tips.
De tijden die staan vermeld zijn indicatief.
Ga creatief om met eventuele maatregelen die de overheid oplegt. Sla desnoods
de gezamenlijke maaltijd over en gebruik bijvoorbeeld de kerkzaal op om 1,5
meter met elkaar te kunnen spreken.

Voorbereiding
1.
2.
3.
4.

Regel koks die een maaltijd verzorgen.
Inventariseer lievelingsliederen van de leden van kerkenraad en diaconie.
Maak een onderverdeling van groepen (zie programma punt 4 en toelichting).
Iedereen denkt ter voorbereiding na over Efeziërs 1: 1 ‘aan de heiligen, aan de
gelovigen’ vanuit de volgende vragen:
• Wat roept het in je naar boven dat Paulus de gemeente als ‘heiligen’
aanschrijft?
• Durf je deze formulering over te nemen voor jullie gemeente?
• Wat maakt dat je dat wel of niet durft te doen?
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3. PROGRAMMA (SAMENVATTING)
#
1

Tijd
30 min.

2

10 min.

3
4
5

15 min.
45 min.
5 min.

Onderdeel
Begin met een gezamenlijke
maaltijd en vertel elkaar wat je
vandaag hebt ontvangen.
Zing samen een aantal
liederen.
De Bijbel open
Gemeente ontvangen
Conclusie

Tips / toelichting
Kook voor elkaar of vraag
gemeenteleden een eenvoudige
maaltijd te verzorgen.
Als afsluiting van de maaltijd.
Delen van gedachten rond Ef. 1:1
Kijken naar de gemeente
Waar ligt jullie bewogenheid?

Op de volgende pagina’s worden bovenstaande onderdelen verder uitgewerkt.
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4. UITWERKING PROGRAMMA
#1 Gezamenlijke maaltijd
Voor elkaar koken (of gemeenteleden vragen) kan heel eenvoudig zijn. Als ieder die kookt
een eenpansgerecht (en evt. toetje) voor 4 -5 personen verzorgt, heb je al snel een
eenvoudig buffet bij elkaar. Het voordeel van kleine porties is dat dit meestal wel makkelijk
in te passen is. Je kookt namelijk iets extra’s, het hoeft alleen nog maar te worden gebracht.

#2 Samen zingen
Inventariseer vooraf liederen die mensen graag zingen. Zing met gitaar, piano of orgel. En
als er geen muzikant is, zing dan a capella of met begeleiding van YouTube. Als zingen
niet mogelijk is vanwege beperkende overheidsmaatregelen, luister dan samen naar
liederen die door enkelen worden gezongen (of beluister via YouTube).

#3 De Bijbel open
•
•
•

•
•
•

Lees samen Efeziërs 1:1-16.
Lees Efeziërs 1:1 nogmaals.
Vraag de ouderlingen en diakenen hun gedachten te delen van de voorbereiding:
- Wat roept het in je naar boven dat Paulus de gemeente als ‘heiligen’
aanschrijft?
- Durf je deze formulering over te nemen voor jullie gemeente?
- Wat maakt dat je dat wel of niet durft te doen?
Zie ieders bijdrage als bloem in een groot boeket.
Verzamel eventueel op een groot papier (flipover) alle gedachten op verschillende
geeltjes (voor elke gedachte één geeltje) en teken er een vaas omheen.
Sluit dit gedeelte af met gebed.

#4 De gemeente ontvangen
We beginnen deze trektocht niet met een vliegende start. We nemen de tijd om rustig om
ons heen te kijken. Dat is één van de belangrijkste dingen die leiders mogen doen: kijken.
Kijken lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Als we kijken, lopen we het risco dat we zien wat
we denken te zien. Stephen Covey vertelt in zijn boek ‘De zeven eigenschappen van
effectief leiderschap’ een sprekend verhaal. Een man die op de metro wacht ergert zich
aan het gedrag van een paar kinderen. Ze gooiden met dingen, graaiden kranten uit
handen van anderen en verstoorden met hun baldadig gedrag de rust. Ze werden
begeleid door een man. Deze deed niets. Covey sprak hem hierop aan waarop de man
antwoordde: ‘We komen net uit het ziekenhuis. Hun moeder is een uur geleden overleden.
Ik ben verdoofd en ik denk dat ook zij zich geen raad weten.’
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Met dit verhaal laat Covey zien dat we makkelijk te snel oordelen. Zijn ergernis verdween
namelijk onmiddellijk en maakte plaats voor bewogenheid. Het is niet te vermijden dat wat
we zien gekleurd wordt door wat we denken te zien. Daarom gaan jullie proberen om
verder te kijken dan wat op het eerste oog te zien is.

Ga als volgt te werk:
•
•
•
•

•
•
•
•

Spreek af wie de tijd bewaakt.
Vorm groepen van ongeveer 4 personen.
Gebruik de tabel op de volgende pagina’s om vast te leggen wat jullie zien.
Verdeel de verschillende leeftijdsgroepen onder jullie groepen en zorg ervoor dat
de verschillende leeftijdsgroepen evenwichtig verdeeld zijn, zodat je niet alleen
kinderen of ouderen hebt.
- Bijvoorbeeld: als jullie met 12 personen zijn, heeft iedere groep 4 of 5
leeftijdsgroepen.
 Groep A:
• 0-3 jaar
• 12-16 jaar
• 26-30 jaar
• 51-60 jaar
• 80+
 Groep B
• 4-7 jaar
• 17-20 jaar
• 31-40 jaar
• 61-70 jaar
 Groep C
• 8-11 jaar
• 21-25 jaar
• 41-50 jaar
• 71-80 jaar
Neem ongeveer 25 min. tijd in de groep om te beschrijven wat jullie zien.
Dank met elkaar voor wat je hebt gezien en ontvangen aan inzichten. Bid dat God
jullie bewogenheid geeft bij wat je hebt gezien.
Kom daarna weer plenair bij elkaar en presenteer per groep wat jullie hebben
gezien.
Beantwoord samen: Waar ligt jullie bewogenheid?
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Tabel bij #4
Gemeenteleden
0 – 3 jaar

Wat zien jullie?

Wat hebben zij van de gemeente
nodig?

4 – 7 jaar

8 – 11 jaar

12 – 16 jaar

17 – 20 jaar

21 – 25 jaar

26 – 30 jaar

31 – 40 jaar
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41 – 50 jaar

51 – 60 jaar

61 – 70 jaar

71 – 80 jaar

80+
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#5 Conclusies
Nadat jullie plenair hebben gedeeld wat je hebt gezien, is het tijd om te benoemen wat dit
met jullie doet. Vul onderstaande tabel in. Deze heb je later in de trektocht weer nodig.
Benoem maximaal drie onderwerpen die jullie raken.
Zijn er meer dan drie onderwerpen? Houd dan een stemming en noteer de drie
onderwerpen met de meeste stemmen.
Benoem daarna per onderwerp hoe je de bewogenheid kunt omzetten in een concrete
daad. Dit is in deze fase van de trektocht vooral een inventarisatie.
Zorg dat onderstaande tabel duidelijk wordt vastgelegd zodat jullie hier later verder mee
kunnen gaan.
Dit heeft ons geraakt!

Wat zouden jullie daarmee kunnen doen?

1

2

3
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