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Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven

1. JEZUS’ LIEFDE ONTVANGEN EN DOORGEVEN
Een trektocht voor de gemeente met Efeze als reisgids
Aanleiding
Langzaam aan lijken we als samenleving en daarmee ook als kerken de
beperkingen rond corona achter ons te laten. Maar waar staan we nu als kerk?
Wat heeft de afgelopen periode ons geleerd? Wie zijn we straks misschien wel
kwijt geraakt? Kunnen we weer terug naar het oude normaal? Willen we dat
eigenlijk wel? Hoe kunnen we als gemeente samen verder en wat is daarbij ons
fundament?
Dit type vragen zijn voor veel gemeenten niet nieuw. Voor hen is de
coronaperiode eerder een onderbreking geweest van een proces van bezinning
op de essentie van gemeente-zijn. Hoe kan je vandaag Gods stem verstaan en
daar met elkaar gevolg aan geven? En hoe gaan we daarin om met de
verschillende behoeften?
Wij geloven dat het antwoord op deze en andere fundamentele vragen het
beste gevonden kan worden door met elkaar de tijd te nemen voor ontmoeting,
gesprek en oefening.

De trektocht
In het gemeentetraject ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ bieden we
bouwstenen om als gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft en
waar je naar verlangt én hoe je dit in concreet maakt. Uitgangspunt is dat
iedereen – van jong tot oud – kan meedoen en dat aan het eind van de
trektocht wegen hebt gevonden om samen verder te gaan.
De trektocht kun je ook doorlopen als er nog steeds beperkende maatregelen zijn
vanwege corona. In de materialen geven we adviezen voor die situatie.

Vergezichten
Met de brief aan de Efeziërs als gids ga je samen op reis. Het is geen
uitgestippelde route die je loopt. De trektocht leidt je langs een negen
vergezichten (bijv. vrede, eenheid, liefde) die je helpen te ontdekken hoe je als
gelovige en samen als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen
ontdek je wat je in Christus hebt ontvangen en hoe je dat kunt doorgeven.
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Negen thema’s, één toolbox
De trektocht bestaat uit negen thema’s met in elk thema:
● Handreiking voor de zondagse viering
● Inspiratie voor persoonlijke stille tijd
● Programma voor kringen, wijken of bijbelstudiegroepen
● Programma’s voor kinder- en jongerenwerk
● Programma voor kerkenraad en diaconie

Gemeentebijeeynkomsten
Tijdens jullie ontdekkingstocht zijn er drie momenten om als gemeente samen
vooruit te kijken en de richting te bepalen waarin jullie verder willen.
● Aan de start. Thema: Ontvangen – Oefenen in het ontvangen van Jezus’
liefde door te luisteren en Hem te volgen
● Halverwege. Thema: Eenheid & Relaties – Oefenen in het leren waarderen
van elkaar als voorproefje van het koninkrijk
● Aan het eind. Thema: Doorgeven – Groeien in het delen van je leven en
doorgeven van de liefde van Jezus

Thema bijeenkomsten met kerkenraad & diaconie
Voor de kerkenraad en diaconie is er ook een programma tijdens de trektocht.
Jullie lopen voorop en soms juist achteraan de kudde. Dat is best een uitdaging.
Daarom zijn er, naast het maandelijkse programma, tijdens het traject drie thema
bijeenkomsten om stil te staan en na te denken over de richting waarin je je als
gemeente beweegt.
Avond
1

2

3

Thema
Uitnodigen

Leidinggeven

Vermenigvuldigen

Gewenste uitkomst
Leren hoe leiders de
gaven in de gemeente
kunnen activeren

Inhoud/onderdelen
● Functiegericht vs
gaven gericht
● Condities die
uitnodigend zijn

Zicht krijgen op
verhouding leiders en
gemeente

● Doel van leiderschap

Concrete stappen zetten
in (voortdurend) groeien in
uitdelen

● Visie en richting

● Consensus&charisma
vs wenken

● Cultuur van
discipelschap
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Deze drie avonden geef je (net als de gemeentebrede bijeenkomsten) een plek
aan het begin, halverwege en aan het eind van jullie gezamenlijke trektocht.

Horizon
Na de trektocht:
● Zijn jullie gegroeid in verbinding. Als gemeente hebben jullie elkaar
ontmoet, en in het hart gekeken, daardoor zijn relaties opgebloeid.
● Vanuit de ontmoeting en het geloofsgesprek hebben jullie meer zicht
gekregen op de roeping van de gemeente en hebben jullie ideeën hoe je
daar concreet handen en voeten aan kunt geven in de jaren die volgen.
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2. HET PAKKET
Je kunt de trektocht op verschillende manieren doorlopen:
1. Doe het zelf-pakket: Je ontvangt alle materialen en organiseert en
begeleidt jullie trektocht zelf. Waar nodig en wenselijk kun je natuurlijk een
adviseur van Kerkpunt inschakelen, maar dit zit niet standaard in het
pakket.
2. Standaard-pakket: Je ontvangt alle materialen en organiseert en begeleidt
jullie trektocht zelf. Op de drie gemeente-bijeenkomsten en de drie
bijeenkomsten van kerkenraad en diaconie wordt je begeleid door een
adviseur van Kerkpunt.
3. Uitgebreid-pakket: Bij dit pakket ontvang je alle materialen en begeleiding
bij de drie gemeente-bijeenkomsten en de bijeenkomsten van kerkenraad
en diaconie. Daarnaast is er tussentijdse coaching door een adviseur van
Kerkpunt over jullie trektocht.
Bij dit pakket start je de trektocht met een quickscan: een kort onderzoek
onder alle gemeenteleden over geloof en kerk-zijn in de afgelopen tijd en
de toekomst.*
*Deze quickscan kun je ook als extra toevoegen aan het Doe het zelf- of
Standaard-pakket.
In een overzicht ziet dat er zo uit:

* Kerken die een gemeenteabonnement hebben op www.lerenindekerk.nl
kunnen daar alle materialen downloaden. Voor hen is het Doe het zelf-pakket dus
gratis!
* Voor NGK en GKv kerken is korting mogelijk op de begeleiding. Informeer naar
de mogelijkheden.
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3. HOE WERKT HET?
Als jullie deze trektocht willen gaan lopen, meld je dan aan via
https://kerkpunt.nl/nieuws/gemeentetraject-kerk-zijn-na-corona/
De contactpersoon krijgt via de mail alle programma’s en suggesties voor:
● gemeente-bijeenkomsten
● kerkenraad en diaconie
● themadiensten
● kringen
● jeugdwerk
● kinderwerk
● bijbelleesrooster
● Een instructie voor zelfstandig gebruik (Doe het zelf-pakket)
Het organiserende team verspreidt deze materialen onder degenen in de kerk die
ermee aan de slag gaan (programma voor kringen naar de kringleiders,
programma voor kinderwerk naar de kinderleiding enz.).
Bij het standaardpakket en het uitgebreide pakket is er een adviseur van Kerkpunt
die begeleiding biedt. Het contact loopt via het organiserende team en zal
uitgerold worden na een telefonische intake.

PR & communicatie
Jullie contactpersoon krijgt via de mail ook communicatie-materialen om de
trektocht in de gemeente te promoten:
● Een digitale poster
● afbeeldingen voor sociale media
● aankondigingen voor kerkblad/nieuwsbrief/e.d.
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Wat doe je zelf?
De trektocht wordt aangeboden als een kant-en-klaarpakket om als gemeente
mee aan de slag te gaan. Toch is er ook van jullie kant wel iets nodig:
Motivatie
Voor een inspirerende trektocht heb je motivatie nodig. Dat begint bij de leiding
van de gemeente en bij de organisatoren. Als jullie samen met enthousiasme
beginnen is de kans groot dat dit vuurtje zich verspreid in de rest van de
gemeente.
Planning
Je maakt zelf een planning voor de themadiensten, vergaderingen en gemeentebijeenkomsten. Het is handig om alle data aan het begin van het seizoen vast te
leggen en te communiceren.
Je kunt bijvoorbeeld in september starten met de eerste maand, dan ben je in
mei klaar. Maar het is ook mogelijk om later te starten (als het niet meer lukt om
voor de zomer hierover een knoop door te hakken bijvoorbeeld) en jullie planning
aan te passen aan de mogelijkheden van de gemeente.
Organiserend team
Zorg voor een team dat de trektocht coördineert en organiseert. Hun belangrijkste
taken:
● Communicatie over de trektocht om iedereen ervoor te enthousiasmeren
en erbij te betrekken
● Verspreiding van de materialen (programma voor jeugdwerk naar de
jeugdleiding, voor de kringen naar de kringleiders enz.)
● Organisatie van de gemeentebrede bijeenkomsten (drie in totaal)
● Verbinding leggen tussen wat er in de verschillende groepen gebeurt. Elke
maand is er één groep die gevraagd wordt iets terug te koppelen naar de
gemeente. In maand 1 is dat bijvoorbeeld de jeugd die een vlog maakt
voor de gemeente. Zie het als jullie taak om dit in de gemeente op diverse
manieren onder de aandacht te brengen.
● Eventueel de afstemming met een adviseur van Kerkpunt.
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4. PROGRAMMA
De hele trektocht ziet er als volgt uit:
Thema’s:

Thema 1:
Ontvangen
(Efeziërs 1: 1-16)

Aanbod:
Quickscan
Kort online onderzoek onder alle leden
(inbegrepen in het uitgebreide pakket,
optioneel bij de andere pakketten)
Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Gemeentedag
(programma voor alle leeftijden,
geschikt voor startweekend)
Programma voor themabijeenkomst van kerkenraad en diaconie
Programma voor kerkenraad en diaconie
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 2:
Vrede
(Efeziërs 2: 11-18)

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 3:
Liefde
(Efeziërs 4: 17 – 5: 20)

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 4:
Licht

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
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(Efeziërs 1: 17-23)
Sluit aan bij Advent

(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 5:
Eenheid
(Efeziërs 4: 1-16)

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen
Gemeente-bijeenkomst
(programma voor alle leeftijden,
aansluitend bij thema 5 & 6)
Programma voor themabijeenkomst van kerkenraad en diaconie

Thema 6:
Relatie
(Efeziërs 5: 21 – 6: 9)

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 7:
Genade
(Efeziërs 2: 1-10)
Sluit aan bij de
lijdenstijd

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen

Thema 8:
Kracht
(Efeziërs 6: 10-24)
Sluit aan bij Pasen

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kerkenraad en diaconie
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Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen
Thema 9:
Doorgeven
(Efeziërs 3: 1-21)
Sluit aan bij
Pinksteren

Bijbelleesrooster (voor de persoonlijke stille tijd)
Themadienst
(lijnen voor de viering)
Programma voor kinderwerk
(gekoppeld aan de themadienst)
Programma voor jeugdwerk
(voor club/catechese/vereniging/jongerenkring)
Materiaal voor kringen
Gemeentedag
(programma voor alle leeftijden,
geschikt als feestelijke afsluiting van de trektocht)
Programma voor themabijeenkomst van kerkenraad en diaconie

Groen = eenmalig
Paars = vijf dagen per week gedurende het hele traject
Oranje = maandelijks
Blauw = drie-maandelijks (begin, halverwege en einde van het traject)
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5. PLANNING
Je maakt zelf een planning voor de trektocht, zoals het voor jullie goed werkbaar
is. Dat kan in navolging van het kerkelijke seizoen (2021/2022), maar evengoed in
aansluiting bij het kalenderjaar (2022). De materialen ontvang je ruim op tijd:

Thema 1: Ontvangen
(Efeziërs 1: 1-16)
Thema 2: Vrede
(Efeziërs 2: 11-18)
Thema 3: Liefde
(Efeziërs 4: 17 – 5: 20)
Thema 4: Licht
(Efeziërs 1: 17-23) Sluit aan bij Advent
Thema 5: Eenheid
(Efeziërs 4: 1-16)
Thema 6: Relatie
(Efeziërs 5: 21 – 6: 9)
Thema 7: Genade
(Efeziërs 2: 1-10) Sluit aan bij de
lijdenstijd
Thema 8: Kracht
(Efeziërs 6: 10-24) Sluit aan bij Pasen
Thema 9: Doorgeven
(Efeziërs 3: 1-21) Sluit aan bij Pinksteren
Gemeentebijeenkomsten

Thema 1: Ontvangen
Thema 2: Eenheid en relaties
Thema 3: Doorgeven
Thema bijeenkomsten van
kerkenraad en diaconie
Thema 1: Uitnodigen
Thema 2: Leidinggeven
Thema 3: Vermenigvuldigen

Wanneer ontvang
je de toolbox ?
Half juli
Eind september
Eind oktober
Eind november
Eind december
Eind januari
Eind februari

Eind maart
Eind april

Wanneer ontvang
je het
programma?
Half juli
Begin november
Begin maart
Wanneer ontvang
je het
programma?
Half juli
Begin november
Begin maart
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