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Inleiding 

Voor het kerkelijk seizoen 2016-2017 is gekozen voor het jaarthema: Deel je leven.  

Het afgelopen kerkelijk jaar  was het jaarthema van de Tabernakelkerk Het goede leven. Veel 
(bijbel)kringen zijn hiermee aan de slag gegaan n.a.v. het boekje Het Goede Leven van Reinier 
Sonneveld. Dit boekje heeft wel het een en ander teweeg gebracht. Zoals een lid van een Bijbelkring  
opmerkte: “Het heeft mijn leven op de kop gezet”. Ook anderen hebben dat ervaren, soms positief, 
soms negatief. Het schuurde soms, deed soms pijn, maar het zette wel aan het denken. Wel  werd 
door sommigen de bijbelstudies gemist.  

Dit jaar willen we door gaan met het goede leven, namelijk om dit te delen: Leven delen met God, 
met de gemeente, en met de samenleving.  

Dat kan op veel manieren. Je kunt ervaringen delen met elkaar en met God, je kunt dingen gaan 
doen, die anderen niet verwachten en daardoor laten zien wat het geloof met je doet.  Ook dat is 
delen. 

Het past bij waar we nu staan als gemeente. Denk aan de kerkdiensten waarin een beroep centraal 
staat, denk aan de generatiegesprekken met jong en oud, denk aan de jongerenreis die 
georganiseerd gaat worden…. Leven delen, met elkaar en met anderen! 

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. 
Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en 
vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We 
delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf 
uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.  

In deze reader zijn allerlei creatieve en praktische ideeën te vinden om het thema 'Deel je leven' 
onder de aandacht te brengen, te bespreken en waar te maken! Deze info is ter inspiratie: je kunt er 
ideeën uit kiezen die bij jou of je kring passen. 

De ideeën zijn  ingedeeld op de volgende thema’s: 

1 Deel je leven met God 
2 Deel je leven met elkaar 
3 Deel je leven met de gemeenschap/wijk/buurt 

Per thema krijg je werkvormen en materiaal aangereikt.  

Het is niet de bedoeling dat dit moet,  maar het brengt je zelf of je kring mogelijk op ideeën. 

Wat dit thema je oplevert (of je kring) horen we graag. Het is mogelijk om dit te delen tijdens de 
kerkdienst op een themazondag. Laat het maar weten! 

Anja Busstra en Jan van Raalte 

 



 

Deel je leven met God 

Inleiding 

Om je leven met God te kunnen delen, kan het niet anders dan dat je zelf een persoonlijke  relatie 
hebt met God. Je kunt namelijk niet delen wat je zelf niet hebt. Hoe gaat je geloof groeien , zodat je 
dit kunt gaan delen? 

Eigenlijk is het heel eenvoudig: richt je op Jezus, ga op hem lijken. Vraag je steeds af: what would 
Jezus do (wat zou Jezus doen ). Het is overgave aan Hem, Hem volgen en nadoen. 

Maar het is ook moeilijk: ons eigen ‘ik’ weerhoudt ons zo vaak om ons volledig op Jezus te richten. 
We zitten vast aan diverse goden van deze tijd. En die laten we moeilijk los. Om te groeien in je 
geloof  is het van belang dat je begint met het goede te doen, je twijfels en onbegrip te erkennen en 
je relatie met God te verdiepen. 

Hoe kun je je leven delen met God? 

• Stille tijd elke dag. Begin met 5 minuutjes.  
• Bijbellezen. Begin eens met een evangelie , bijvoorbeeld dat van Johannes. 
• Lees boekjes over de bijbel met een bepaald thema…… 
• Sluit de dag biddend af… 

Wat kun je hiervoor gebruiken? 

In de bijbel staat een boek waarin dat Leven delen heel duidelijk naar voren komt: het boek Psalmen. 
Hierin delen mensen met God en met elkaar hun leven en wat hen daarin bezig houdt, zoals verdriet, 
blijdschap, verlatenheid, woede. Door de eeuwen heen is dit boek tot troost geweest voor velen, 
omdat het werkelijke leven erin beschreven wordt. Over het boek der Psalmen is een 
bijbelstudieboekje verschenen, namelijk Leven met de psalmen. In dit boekje worden 14 psalmen 
bespreekbaar gemaakt voor bijbelstudiegroepen en kringen. Prachtig passend bij ons jaarthema.  En 
heel geschikt voor bijbelstudie binnen kringen.  

U kunt dit boekje  bij mij kopen voor de prijs van € 8.95. Deze prijs zou u er in de boekwinkel ook 
voor moeten betalen. De kerk heeft wel korting gekregen bij de aanschaf van een behoorlijk aantal, 
maar mag deze korting niet doorberekenen bij doorverkoop. Vorig jaar deden we dit wel, onwetend 
van deze wettelijke verplichting. Met Paulus zeggen we : als er geen wet is,  is er geen zonde. Maar 
nu we weten dat deze wettelijke bepaling  er is, kunnen we door korting te geven wel zondigen.  En 
dat willen we natuurlijk niet. Bovendien,  u vindt dit vast niet erg, want als u dit boekje op 
startzondag of daarna  aanschaft via mij,  dan doet u dit met de blijde voldoening de kerk te steunen. 

Ook aan te bevelen zijn de volgende boekjes: 

• Van harte gegund, Missionaire Bijbelstudies voor de gemeente. Door: Henri Wijnne en Anja 
van Maanen-Hoekman. Uitgave: IZB en Ark media 



• De stilte van God, Waarom geloven moeilijk is. Door: Reinier Sonneveld. Uitgave Buijten en 
Schipperheijn Motief 
 

Deel je leven met elkaar 

Inleiding 

Geloven is en blijft een levenslange zoektocht. Was geloven in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog 
vanzelfsprekend, dat is het na de jaren zestig niet meer. De zuilen  werden afgebroken, niets was 
meer vanzelfsprekend, het geloof zeker niet.  Velen uit de vijftig+ generatie worstelen met vragen; 
wat geloof ik eigenlijk, wat betekent de kerk voor mij. Vooral om te spreken over je persoonlijke 
relatie met de Heer is voor hen moeilijk. Zo zijn ze niet opgegroeid.   Hun kinderen maken soms 
andere keuzes dan zijzelf en dat doet pijn. Jongeren stellen vragen, waarop ouderen niet altijd het 
antwoord weten. Jongeren zijn enthousiast en gaan ergens voor. Hoe spelen we daarop in als 
gemeente?  Leven delen en leren van elkaars geloofservaringen, dat is van belang. Leren van elkaar 
en met elkaar. Leren door samen dingen te doen en te ondernemen. Maar ook: met elkaar in 
gesprek. 

Hoe kun je je leven delen met elkaar?  

Er zijn verschillende manieren om geloofservaringen met elkaar te delen. 

• Binnen de kerkdiensten: elke zondag gebeurt dat al. Maar 3 of 4 thema diensten. Okt, jan, 
maart en mei  

• Binnen de kringen (gebedskringen, Bijbelkringen, wijkkringen): door materiaal aan te reiken 
• Binnen het jeugdwerk: thema’s voorbereiden 
• Binnen de kerkenraad 
• Bijeenkomst rond 2 november: gedenk de dierbaren die je verloren hebt.  

Tijdens de kerkdienst: 

• Vier thema zondagen + preekbespreking 
• De laatste zondag van de maand kan iemand of een groep  3 à 4 minuten podiumtijd krijgen  

om een ervaring te delen. Uiteraard in overleg met de dienstdoende predikant.  
• Kerkdiensten Geloof en werk 
• Plek delen: ga eens op een andere plek zitten in de kerk en maak een praatje met de mensen 

om je heen.  
• Sing & Eet; maaltijden zijn heel belangrijk in het leren kennen van elkaar.  

In groepen:  

• Lectio Divina: samen de bijbellezen, in stilte laten bezinken, delen met elkaar wat dit 
Bijbelgedeelte met je doet. Daarna nog twee van deze sessies. Het doel is door te dringen tot 
de diepte van de Bijbeltekst. Afsluiten met gebed. 

• Deel je leven op de levenslijn. Het doel hiervan is om samen in gesprek te gaan over de 
ontwikkeling van geloven in relatie tot het eigen levensverhaal.  



• Deel je leven, jong en oud(er): door middel van speeddaten. Dertigers gaan in gesprek met 
tachtigers, vijtigers met tieners. Doel van het speeddaten is her gesprek over geloof en leven. 
Onderwerpen  waarover men in gesprek kan gaan zijn bijvoorbeeld: Jezus of God?; Kerst, 
Pasen of Pinksteren?; Wat is je mooiste bijbelverhaal?; Heb je wel eens iets van God 
ervaren? 

• Deel je leven, deel je geloof, spellenronde: samen een spel spelen dat het geloofsgesprek op 
gang brengt.  

• Deel je leven op het groothuisbezoek: het gaat hierbij om Ontmoeting, Bezinning en 
Pastoraat 

Door de week; 

• Emmauswandeling 
• Bijbel- en gesprekskringen 
• Deel je leven na een film 
• Deel je leven in foto’s 

Wat kun je hiervoor gebruiken? 

• Tafelgesprekken , spel van honderd kaarten rond thema’s “samenleving’, ‘het doel van je 
leven’, ‘God en zo’ en ‘toekomst’. Zie: www.protestantskerk.nl/webwinkel. 

• Kaarten op tafel deel 2 ; leer elkaar kennen door vragen te beantwoorden die de essentie 
van het christenzijn raken. http://shop.eo.nl 

• Ontmoeten, een spel met zeventig kaarten om binnen 10 minuten een open gesprek over 
geloven tot stand te brengen. www.kerkopkop.nl 

• Interessante site met materialen rond het jaarthema: www.protestantsekerk.nl 
• 25 tinten Bijbelstudie, creatieve werkvormen voor jou als groepsleider. Door: Remko Groen 

en Henk Schraa. Uitgave: Ark Media 

• Leven delen - het doorgeven van het evangelie aan generaties die komen. Door Nynke 
Dijkstra-Algra. Uitgaven: Evangelische alliantie.  

• Materiaal van de PKN: www.pkn.nl/jaarthema 
  

http://www.protestantskerk.nl/webwinkel
http://shop.eo.nl/
http://www.kerkopkop.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/
http://www.pkn.nl/jaarthema


Deel je leven met de omgeving: gemeenschap/buurt/wijk/ stad 

Inleiding 

Hoe kun je je leven delen met de omgeving? 

Tijdens de kerkdienst:  

• Zet op een zomerse dag tijdens het slotlied de deuren van de kerk wijd open 
• Geloof en beroep diensten 
• ??? 
• ??? 

Door de week: 

• Organiseer met je kring een Alphacursus  in de buurt waar je woont. 
• Gemeentekring: Droom over je buurt , vieren door verhalen 

o Vieren wie we zijn en waar we wonen 
o Vieren door verhalen 
o Samen met de gemeenschap 
o Droom over je buurt  

• Deel je maaltijd 
• Sluit aan bij buurtactiviteiten 
• Valentijnsactie 

 

Wat kun je hiervoor gebruiken?  

• Umojaproject: Thema 8, 9, 15, 18 en 21 
• De spelende kerk: hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen. Door: Cors Visser. 

Uitgave: Uitgave Buijten en Schipperheijn Motief 

• Materiaal van de PKN: www.pkn.nl/jaarthema 

http://www.pkn.nl/jaarthema

