


Samen Gods missie ontdekken
 
Samen Gods missie ontdekken, een spannende tocht om als  
gemeenten klein of groot te ontdekken wat Gods missie is voor 
onze leefomgeving en om te ontdekken hoe wij kunnen aanslui-
ten bij dat wat God al aan het doen is om ons heen.  

Gods missie ontdekken, wat komt daarbij kijken? En hoe kunnen 
we dat samen doen? Drie thema’s willen we de komende drie 
jaar centraal stellen: luisteren, zoeken en volgen. Deze thema’s  
bouwen op elkaar voort. Om je wat inzicht te geven in de  
opbouw geven we hier een overzicht. 

2013 Gods missie ontdekken: luisteren
Luisteren naar God als begin van alles; daarnaast wil het jaar-
thema een proces in gang zetten van het ontwikkelen van een 
houding van luisteren naar elkaar en naar de mensen en gemeen-
schap om ons heen. 

2014 Gods missie ontdekken: zoeken
Dit tweede thema gaat een stap verder: hoe kunnen we vanuit 
een luisterende houding Gods koninkrijk zoeken op onze eigen 
plek? Deze serie wordt een hulpmiddel om lokaal te ontdekken 
wat hier het goede nieuws van Jezus is, zowel in woorden als in 
daden.

2015 Gods missie ontdekken: volgen
Lokaal ontdekken  wat het goede nieuws van Jezus is vraagt om 
een vervolg: hoe kunnen wij hier handen en voeten aan geven? 
Dit thema gaat over het volgen van Jezus in ons gewone leven, 
op onze eigen plek, met andere woorden: over ‘tastbaar discipel-
schap’.



Deze jaarthema’s werken we  uit voor gemeenten. Elk jaar geven 
we  een kringenserie uit voor zes kringavonden. Dat is de basis. Je 
krijgt nu alvast een voorproefje van de opzet van de eerste avond. 
Daarnaast geven we een handleiding voor voorgangers mee met 
een aantal preekthema’s, zijn er  verwerkingsvormen voor andere 
kringavonden, kinder- en jongerenwerk en thema’s voor een aan-
tal gemeenteavonden. Op deze manier ontstaat een doorlopende 
lijn voor drie jaar achter elkaar die gericht is op ‘less is more’ 
ofwel op eenvoud in gemeente zijn.

Het eerst jaarthema: luisteren
 

“Wie goed luistert, zal het goed vergaan, 
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.”

(Spreuken 16:20)

Met dit thema willen we vooral een proces in 
gang zetten van een luisterende houding. Toen 
we hier mee bezig waren, werden we zelf ver-
rast door te ontdekken dat God zelf een God is 
die luistert! Luisteren is best moeilijk en span-
nend. Het gaat altijd om interactie tussen jou 
en iemand die anders is dan jij! Het vraagt 
interesse, openheid en respect. Durf om echt 
het verhaal van de ander te horen en de ander 
recht te doen, ook al is hij of zij anders dan jij! 
Kortom: luisteren is liefde in actie. uitnodiging 
en uitdaging: doe mee!



De thema’s van de zes avonden van de kringenserie zijn:
Avond 1: God luistert
Avond 2: Luisteren naar God (1)
Avond 3: Luisteren naar elkaar
Avond 4: Luisteren naar de ander
Avond 5: Luisteren naar de gemeenschap op je heen (buurt, stad)
Avond 6: Luisteren naar God (2)

De avonden gaan over een proces van 
luisteren naar God en luisteren naar de 
mensen en de gemeenschap om ons 
heen. De theoloog John Stott noemde dat 
het ‘dubbele luisteren’. Zie het als een 
uitnodiging en uitdaging: doe mee!

Voor elke avond hebben Oeds Blok 
en Hans Riphagen een opzet gemaakt. 
Steeds gaan we bezig met de bijbeltekst, 
terwijl we ook hebben gezocht naar crea-
tieve en interactieve werkvormen. 

Elke avond eindigt met een ‘oefening voor door de week’. We 
hebben dit bewust gedaan om samen ook praktisch aan de slag te 
gaan met wat je tijdens de avond besproken hebt.

Deze series voor kringen worden geschreven vanuit de staf van 
de Unie. In deze opzet hebben we waardevolle feedback van 
diverse kanten meegenomen en dat zullen we blijven doen voor 
toekomstige thema’s.  



Hoe ziet het geheel eruit?
 
In deze folder staan de highlights van de jaarthema’s beschreven. 
U kunt alvast iets proeven van een opzet voor een kringavond. 
Ander materiaal is  in ontwikkeling. In  de workshop  ‘Jaarthema:  
luisteren’ op de najaars-AV leggen we uit hoe u hier in uw ge-
meente mee aan de slag kunt gaan. Op thema-avonden in maart 
en april laten we u meer proeven van de verschillende materialen 
en rusten we u toe in het werken met het jaarthema. Houd u voor 
de data en locaties de website in de gaten.

Leergemeenschap 
‘Samen Gods missie ontdekken’

Gemeenten die graag intensief met deze jaarthema’s aan de slag 
willen, dagen we uit om deel te nemen aan de leergemeenschap 
‘samen Gods missie ontdekken’. In deze leergemeenschap kom 
je 3 keer per jaar van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag met een 
kleine groep (4-5 mensen) uit je gemeente samen met andere  
gemeentegroepen om elkaar te ontmoeten, te leren en te vie-
ren.  Het jaarthema gebruiken we op een manier waarbij je zelf  
gevormd wordt in discipelschap, waarin je samen op weg gaat 
om elkaar te motiveren en te helpen om Gods missie te ontdek-
ken. Je leert hoe je samen als gemeente op weg kunt gaan om te  
ontdekken wat die missie van God in jullie situatie is EN hoe je 
hier handen en voeten aan geeft. Tussen deze bijeenkomsten van 
de leergemeenschappen door word je als gemeente gecoacht. 
Hiervoor zijn er 3-6 begeleidingsmomenten in je gemeente. Je 
kunt zo als gemeente gedegen aan de slag met een proces waarin 
je samen Gods missie voor jullie als gemeente kunt ontdekken. 
Omdat dit een serie van 3 jaar is, duurt de leergemeenschap ook 
3 jaar. Deze leergemeenschap start midden 2013. 



Doe mee!
We willen jullie als gemeenten uitnodigen en uitdagen om met 
ons mee te doen  de komende drie jaren. Samen op weg om 
te luisteren, te zoeken en te volgen en zo elkaar en anderen tot  
zegen te zijn. 

Reageren of vragen?
Wil je reageren op de serie of heb je vragen aan 
ons? Mail naar info@baptisten.nl. Je mail komt 
dan terecht bij iemand van de staf van de Unie. 
Hij of zij zal je mail beantwoorden. Feedback,  
suggesties, kritische noten etc. zijn welkom! 
We kunnen hier onze winst mee doen voor de 
volgende series.

We wensen je Gods zegen!

Ingeborg Janssen
Teamleider Missionaire Gemeente Ontwikkeling
Namens de staf van de Unie van Baptistengemeenten



1. God luistert

Bijbelteksten: Exodus 2:23-25 en 3:7-10
Doel: ontdekken dat God een God is die luistert en dat wij  
gemaakt zijn om op Hem te lijken
Benodigdheden: aantal vellen gekleurd papier, diverse tijdschrif-
ten (christelijk en niet-christelijk), actuele kranten, Pritt-stiften (of 
andere lijm), scharen

Opening
Begin de avond met samen het onderstaande gebed van Bene-
dictus (480-543) te bidden en vervolgens een moment stil te zijn 
en je af te stemmen op het spreken van God.

Genadige en heilige God en Vader, 
geef ons wijsheid om U te ontdekken, 

volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten, 

ogen om U te zien
een hart dat zich in stilte op U richt, 

en een leven dat U verkondigt
door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer. 

Amen. 

Start van de serie
• Neem met elkaar even de opzet van de serie door. Deel samen 
je verwachtingen en wat je hoopt te leren.

• Bespreek de toewijding, zoals verwoord aan het begin van dit 
boekje. Is iedereen bereid hiervoor te gaan?

Voorproefje van de kringenserie over luisteren



God luistert 
Het verhaal van de Exodus begint met 
de onderdrukking van het Joodse volk 
in Egypte. Uit angst voor een groei-
ende groep allochtonen, de Israëlie-
ten, voert de Farao een aantal maat-
regelen in om deze groep mensen in 
toom te houden. Het vreemdelingen-
beleid wordt aangescherpt door zwa-
re slavenarbeid te introduceren. Dit 

gaat gepaard met voortdurende mishandeling. Als dat niet blijkt 
te werken neemt de Farao hardere maatregelen. Hij wil het volk 
breken door alle pasgeboren jongentjes in de Nijl te laten gooien 
en zo om te brengen. Eén van die jongentjes is Mozes, maar hij 
wordt niet in de Nijl gegooid. Mozes wordt in het water gelegd 
en op wonderlijke wijze gespaard, doordat hij in de handen van 
de Egyptische prinses komt. Vele jaren later vlucht Mozes van het 
hof van Egypte. Hij belandt in de woestijn. Vlak voordat Mozes 
geroepen wordt, krijgen we een klein inkijkje in wat er zich in de 
hemel bij God afspeelt. 

Lees Exodus 2:23-25 en bespreek de volgende vragen:
• Wat was de dwangarbeid die de Israëlieten moesten verrichten?
• Wat doet zulke zware vernedering volgens jou met een volk?

Het hulpgeroep van het volk stijgt op naar God. Lees ook Exodus 
3:7-10. Schrijf aan de hand van beide tekstgedeelten op welke 
werkwoorden er voor Gods reactie worden gebruikt. 

Ruimte voor aantekeningen:

         

         

              



Goed luisteren doet iets
Het hulpgeroep van de Israëlieten laat 
God niet onbewogen. Als de jammer-
klachten God bereiken, dan acht God 
het nodig om daarop te handelen. We 
bespeuren bij God een openheid voor 
de ander, in dit geval voor het volk van  
Israël. Hij is niet als de goden van Egyp-
te, die blijkbaar de onderdrukking van 
de Farao goedkeuren en niet uit hun 
tempels kunnen komen om iets te doen. Hij is ook niet als de Fa-
rao, die vanuit angst voor eigen machtsverlies kiest voor geweld 
en onderdrukking. Farao verhardt zijn hart wanneer hij over de 
nood hoort. De God van Abraham, Isaak en Jacob is anders. Wan-
neer Hij de nood hoort, trekt Hij zich het lot van de Israëlieten 
aan (vers 25) en daalt Hij af (vers 8)! 

Bespreek met elkaar de drie volgende vragen. Neem eerst even 
de tijd voor jezelf om jouw reactie hieronder op te schrijven. Zorg 
bij het bespreken dat ieder aan bod komt met zijn of haar reactie.

• Past het in jouw beeld van God dat Hij bewogen is, zich de 
nood aantrekt en afdaalt? 

Ruimte voor aantekeningen:

         

         

         

         

              



• Je zou kunnen denken dat God wel belangrijkere dingen aan 
zijn hoofd heeft dan jouw alledaagse situatie, of de situatie in 
jouw gemeente of buurt. Geloof jij dan echt dat God een God is 
die afdaalt? Merk je dit ook vandaag? Deel eerlijk met elkaar hoe 
je hier in staat. 

 

Ruimte voor aantekeningen:

         

         

         

         

               

• Wij zijn als mensen gemaakt naar het beeld van God (Genesis 
1:26-28). Als God een luisterende God is die afdaalt, wat bete-
kent dat voor ons om te leven als mensen die naar zijn beeld 
geschapen zijn?

Ruimte voor aantekeningen:

         

         

         

         

               



De jammerklacht van de Israëlieten
In dit tekstgedeelte gaat het specifiek over de jammerklacht van 
de Israëlieten. Op meerdere plekken in de Bijbel zien we dat God 
een God is die de nood hoort en daarop antwoordt (Psalm 12:6, 
Jesaja 61:1-3, Lucas 1:51-53, Openbaring 6:9-11). Soms spreekt 
de Bijbel over de nood van een enkeling, maar meestal gaat het 
over de nood van een heel collectief, zoals in dit geval het volk 
van Israël. 

Creatieve opdracht 
Maak in ongeveer 20 minuten in tweetallen een collage op een A4, 
met knipsels, teksten en afbeeldingen uit tijdschriften en kranten. 
Probeer daarin de jammerklacht van een groep mensen in beeld te 
brengen, zoals die nu zou kunnen opstijgen naar God. Je mag zelf be-
palen welke groep en welke nood je in beeld brengt. Neem na de 20  
minuten de tijd om elkaars collage te bekijken. Laat ieder een 
korte toelichting geven.

Afsluiting
Sluit de avond af met de vraag wat 
het betekent dat God luistert naar de 
mensen die in jullie collages te vin-
den zijn. Neem de tijd om deze nood 
ook bij God te brengen.

Oefening voor door de week
Probeer elke dag eens een moment 
te nemen om je af te vragen welke 
nood er van de mensen om je heen 
op God af komt. Welke jammerklacht zou God horen? Welke 
jammerklacht hoor jezelf? Luister op verschillende plekken. Wan-
delend in je eigen wijk, op het station, op plekken die je zelf 
liever vermijdt, in je eigen huis, etc.
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info@baptisten.nl
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http://twitter.com/baptistennl


