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Voorwoord

Voor je ligt het nieuwe materiaal van de Gemeente Groei Groepen (GGG), uitgege-
ven door het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
Het materiaal wordt je aangeboden in een handzaam boekje, uitgeven in samenwer-
king met de Internationale Bijbelbond. De zestien studies hebben als thema: ‘Heilige 
God – toegewijd volk’.

In het jaar 2009 is dit het centrale thema van het Evangelisch Werkverband. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen, dat dit materiaal alleen in het seizoen 2009/2010 gebruikt 
zou kunnen worden. Dat kan ten allen tijde.

We hebben dit thema uitgewerkt in drie blokken: 
•	Eerst	denken	we	na	over	wat	het	betekent,	dat	God	‘heilig’	is	en	bezien	daarna			
 hoe God heilig is in zijn schepping, in zijn liefde en in zijn gerechtigheid. 
•	Vervolgens	bekijken	we	verschillende	aspecten	van	het	begrip	‘Aanbidding’.
 Hoe kunnen wij de heilige God aanbidden op onze knieën, met ons hoofd, met   
 onze handen en met hart en ziel. 
•	Tenslotte	kijken	we	naar	de	zeven	zendbrieven	in	het	boek	Openbaring	en	leren		
 daar lessen over toewijding voor ons leven en toewijding als gemeente aan de   
 heilige God. 

Welkom thuis – avond
Ook dit jaar is er een speciale ‘introductiebijeenkomst’ opgenomen. We noemen het 
de ‘0’ avond, omdat het een extra eerste bijeenkomst is. Op deze avond kunnen we 
elkaar informeel leren kennen en ons verhaal en onze visie met elkaar delen. Deze 
avond is bij uitstek geschikt om gasten uit te nodigen, die wellicht mee willen gaan 
doen met de GGG. 

Achtergrondinformatie
De studies zijn geschreven door ds. Peter Smilde uit Katwijk, ds. Taco Koster uit Rijns-
burg en ds. Hans Eschbach uit Amersfoort. De landelijke werkgroep Gemeente Groei 
Groepen heeft meegelezen en met hun commentaar meegewerkt aan de kwaliteit van 
de programma’s. 
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Het materiaal bestaat uit drie delen: 
1. Het boekje voor de deelnemers aan de groepen.
2. Het boekje met de handleiding voor de gespreksleiding.
3. Catechesemateriaal voor jongeren van 12–17 jaar.

Verkorte programma’s voor taakgroepen
Naast bovengenoemde materialen is er dit jaar voor het eerst ook een aantal studies 
uitgegeven in een verkorte vorm. U kunt ze vinden op de website www.ewv.nl. 
Steeds meer taakgroepen willen namelijk ook als een Gemeente Groei Groep functio-
neren. Ze willen niet alleen zakelijk met hun taak bezig zijn, maar ook inhoudelijk met 
elkaar in gesprek zijn. Omdat ze echter ‘taakgroep’ zijn, moet er wel tijd overblijven 
voor de eigenlijke taken. Daarom deze verkorte programma’s. Bij taakgroepen kunt u 
denken aan kerkenraden, diaconieën, werkgroepen in de gemeente, enzovoorts. 

Ga je gang
Uit principe kennen we geen auteursrechten op de GGG materialen. Je mag het vrij 
kopiëren voor gebruik in de groeigroepen. Je kunt dus de programma’s per avond kopi-
eren voor de deelnemers óf je kunt alle deelnemers een boekje geven/ laten aanschaf-
fen. Gezien de beperkte kosten en de aantrekkelijke vormgeving van het boekje kunnen 
we ons voorstellen, dat velen voor het laatste kiezen. Maar je bent vrij: ga je gang! 
Want ons gebed is, dat dit materiaal tot zegen mag zijn voor de deelnemers aan de 
groeigroepen en tot opbouw van de Kerk in Nederland. 
Namens de landelijke werkgroep wens ik je Gods zegen toe,
Ds. Hans Eschbach, directeur Evangelisch Werkverband.

De landelijke werkgroep Gemeente Groei Groepen bestaat uit: 
Ds. Jelle de Kok, Diever, voorzitter
Ds. Gert van Herk, Nootdorp
Ir. Ed Haagsman, Linschoten 
Ds. Peter Smilde, Katwijk aan Zee
Ds. Taco Koster, Rijnsburg
Mw. Sillie van der Molen, De Wilp
Dhr. Rienk Wiersma, Zuidland
Dhr. Cees van Wieren, Drachten
Mw. Astrid Kats – van Buuren, Harderwijk
Drs. Tamara Kevelam – de Vries, Harderwijk 
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Welkom op de Gemeente Groei Groep. Méér dan zomaar een gespreks-
kring of bijbelkring. Er zit een visie achter voor de opbouw van je eigen ge-
loofsleven en voor de opbouw van de gemeente. Die visie vind je hier kort 
onder woorden gebracht.

Wanneer we in de Bijbel lezen, ontdekken we dat de Here Jezus op verschil-
lende niveaus met mensen optrok. Hij had tijd voor persoonlijke contacten 
(met de Samaritaanse vrouw en Nicodemus) en het persoonlijke gebed tot 
zijn Hemelse Vader. Maar Jezus sprak ook tot duizenden mensen tegelijk 
(wonderbare spijziging). Opvallend is, dat Jezus het grootste deel van zijn 
tijd investeerde in een kleine groep: zijn twaalf discipelen. Het was in deze 
kleine kring dat Hij onderricht gaf en zij vragen konden stellen. Hij onder-
vond vriendschap en vormde zijn discipelen tot navolgers van Hem. 

Als gelovigen herkennen wij deze drie niveaus ook in ons leven. We kennen 
het persoonlijk geloofsgesprek en het persoonlijk gebed. Er zijn de massale 
kerkdiensten. En dan is er de kleine groep die zijn vorm vindt in bijvoorbeeld 
een Gemeente Groei Groep (GGG). Een GGG is geen hobby voor liefheb-
bers, maar een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons 
geloof beleven. De GGG heeft drie doelen: 

•	Groeien in gemeenschap
In de GGG wordt de onderlinge gemeenschap opgebouwd. Dit gebeurt 
door het geloofsgesprek rondom de Bijbel (interactief de Bijbel lezen) en 
door de onderlinge band die met elkaar groeit als sociaal gebeuren. We 
leven met elkaar mee. Zo vormen we een hechte gemeenschap. 

•	Groeien in geloof
Het blijkt ook dat de GGG helpt om de navolging van Jezus concreter in te 
vullen. Het gesprek met anderen hierover kan stimuleren om een meer toege-
wijd discipel te zijn. Zo groeien we in ons geloof. 

De visie van de
Gemeente Groei Groep
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•	Groeien in getuigenis
Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met 
andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden 
of kennissen in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te 
komen praten. De GGG is dan ook ideaal om door middel van vriendschap-
pen mensen bij het evangelie te betrekken. Zo groeien we in getal en getui-
genis. 

Wanneer wij naar de kerk van de eerste drie eeuwen kijken, zien wij dat de 
kleine groep een grote rol vervulde. Men kwam in huizen bij elkaar en vorm-
de zo huisgemeentes (Zie Rom. 16:5 en Kol. 4:15). Het is de tijd dat het 
christendom van niets uitgroeide tot de grootste godsdienst van die tijd. De 
gemeentes waren door hun kleine opzet warm en laagdrempelig. Dit warme 
en laagdrempelige ervaar je ook in de GGG en is een waardevolle aanvul-
ling op de zondagse eredienst. Het biedt bovendien mogelijkheden om an-
deren uit te nodigen.

Uit dit alles blijkt dat de GGG meer is dan een studiebijeenkomst. Het gaat 
om de opbouw van onderlinge (geloofs-)gemeenschap. Daarbij speelt het 
bezinningsmoment een belangrijke rol, maar er is meer: het gebed voor el-
kaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten. Ook het 
meeleven buiten de GGG-avonden om is van belang om de gemeenschap te 
versterken en te verdiepen.
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Spelregels voor het 
Groeigroepgesprek

Hier volgen enkele notities over het gesprek in de groeigroep. Lees ze aan 
het begin van de eerste avond gezamenlijk door en vraag of ieder ermee 
instemt om het gesprek aan de hand van deze gespreksregels te voeren.

1. Sfeer
We komen bijeen in een persoonlijke sfeer, als een soort ‘gezin’ waarin we 
elkaar aanvaarden en vertrouwen. De persoonlijke dingen die we elkaar 
toevertrouwen dienen binnen de groep te blijven. Help dus mee en zorg er-
voor dat wat vertrouwelijk wordt geuit, niet naar buiten komt.

 
2. Open vragen
We komen bijeen om een bijdrage te leveren aan elkaars geestelijke groei, 
aan de onderlinge gemeenschap en aan de groei in getal. Dus niet om el-
kaar vliegen af te vangen of aan te vallen. We willen elkaar leren kennen. 
Daartoe kunnen de volgende vragen helpen:
 ‘Kun je daarover nog wat meer vertellen?’
 ‘Wil je dat nog wat verduidelijken?’
 ‘Heb je daarover altijd zo gedacht?’
 ‘Hoe voel jij je daarbij?’
Dat zijn ‘open vragen’. Met open vragen wil de vrager een duidelijker in-
zicht in datgene wat gezegd is. Daartegenover staan ‘suggestieve vragen’. 
Dat zijn vragen waar een bewering of een aanval in zit en waar de vrager 
niet echt benieuwd is naar het antwoord. Bijvoorbeeld: Als jij er zo over 
denkt, waarom ben je dan eigenlijk nog lid van de kerk?

3. Subgroepen
Als we in kleine groepen praten is de beste methode dat ieder eerst kort zijn 
of haar mening geeft over dat wat aan de orde is. Verhinder dat één per-
soon zijn of haar mening uit en de anderen dáárover gaan discussiëren. Het 
kan helpen als ieder voor zich de gelegenheid krijgt een paar gedachten 
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over het punt dat besproken wordt op papier te zetten en daarna rustig voor 
te lezen. Pas daarna kan iedereen, in een volgende ronde, een toelichting 
geven op wat is voorgelezen. Daarover ontstaat dan een gesprek door de 
hierboven genoemde ‘open vragen’ te stellen.

4. Storing
Als er iets gezegd wordt of gebeurt dat je stoort, krop dat dan niet op. Maak 
duidelijk wat je stoort; desnoods door hardop te zeggen ‘storing’. Dan zal er 
tijd worden genomen om de storing rustig uit te praten.

5. Randgesprekken
Het kan voorkomen dat twee aanwezigen even fluisterend commentaar ge-
ven over wat wordt besproken. Dat kan belangrijk zijn. Daarom kan de ge-
spreksleider je vragen in de hele groep naar voren te brengen waarover je 
samen praat.

6. Gespreksleider
Beschouw de gespreksleider niet als de allesweter en jezelf als de niet-weter. 
De gespreksleider heeft zich niet beschikbaar gesteld omdat hij/zij zichzelf 
als een grote bijbelkenner en geloofsdeskundige beschouwt, maar omdat 
hij/zij bereid is om samen met jou het groepsgesprek in goede banen te 
leiden. We zijn op een gezamenlijke zoektocht naar Gods bedoeling voor 
ons leven, vanuit de Bijbel. 

7. Brengen én halen
Je komt om iets te brengen: je bijdrage in het gesprek te geven. Jouw erva-
ring, kennis en deskundigheid moet je niet achterhouden. Maar dat is niet 
het enige, je komt ook iets halen. De anderen hebben ook in hun leven erva-
ringen en inzichten opgedaan. Ze zijn het overwegen waard. Verrijk je er-
mee.
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8. De baas
Al heeft de gespreksleider in de groep een aparte rol te vervullen, je bent in 
de groep de baas over jezelf. Dat betekent dat je zelf bepaalt of je wat zegt 
en wat je zegt. Je laat je dat niet opdringen door anderen en je geeft ande-
ren ook de ruimte om zelf te bepalen wat ze willen vertellen. Maar zwijg ook 
niet te gauw en denk niet dat anderen het beter kunnen zeggen dan jij of dat 
hun inbreng beter zou zijn dan die van jou. Jouw eigen bijdrage is uniek, 
niemand anders kan de dingen zo zeggen als jij het doet.

9. Zeg ‘ik’.
Druk je bij voorkeur uit in wat je zelf voelt, ervaart en beleeft. Geef daarvan 
niet de ander de schuld. Dus wél: ‘Ik kan niet tegen zulke uitspraken’ maar 
níet: ‘Jij maakt altijd van die kritische opmerkingen’. Je spreekt voor jezelf. 
Dus niet ‘Iedereen weet natuurlijk wel dat …’, maar ‘Ik vind dat …’

10. Doel
We komen bij elkaar voor een gemeenschappelijk doel: bouwen aan elkaars 
geloof, hoop en liefde, bouwen aan een steeds hechtere onderlinge band en 
anderen betrekken in ons groepsgebeuren. Verlies dat doel niet uit het oog, 
bij geen van de onderdelen van de bijeenkomst. Dat is een spannende en 
inspannende zaak, maar zeer de moeite waard!
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Kennismakings-
bijeenkomst

Binnenkomer
•	Welkom	
•	Hoe	is	het	met	iedereen?
•	Met	welke	verwachtingen	ben	je	
 gekomen?
 
Liederen en gebed
•	Het	is	goed	om	God	uit	te	nodigen	om	
 er ook deze bijeenkomst bij te zijn. 
•	Misschien	is	er	ook	een	lied	dat	
 we allemaal kennen en zouden 
 kunnen zingen. 

Kennismakingsspel
We willen elkaar ‘spelenderwijs’ wat 
beter leren kennen en wel door middel 
van een zelfgemaakt kwartetspel. De 
spelregels van het kwartetspel zijn waar-
schijnlijk wel bekend. 
•	Maak	groepjes	van	4	of	5	personen
•	Iedereen	krijgt	vier	kaarten:	schrijf	op	
 elke kaart bovenaan duidelijk je naam 
 en schrijf vervolgens iets  over jezelf.
We gebruiken daarbij: een hobbykaart, 
een dagelijks levenkaart, een lekker eten-
kaart, een lievelingskleurkaart 
•	Speel	het	kwartetspel,	waarbij	het			
 er dus om gaat om van zoveel moge-
 lijk personen in de groep alle vier de 
 kaarten te verzamelen. 

Introductie van de Gemeente 
GroeiGroepen
Voorin dit boekje wordt iets geschreven 
over de visie van de Gemeente Groei 
Groepen. We willen groeien in geloof, 
gemeenschap en getuigenis.

•	Wat	spreekt	jou	het	meeste	aan	in		
 de visie, zoals die voorin het
 boekje beschreven wordt? 

De Gemeente Groeigroep wil een geza-
menlijke zoektocht zijn. Daarbij is de 
Bijbel een soort ‘reisgids’.
We gaan dit jaar op zoek rond het the-
ma ‘Heilige God – toegewijd volk’. 

•	Welke	vragen	roept	dit	thema	bij		 	
 je op? 

De kwaliteit van onze bijeenkomsten 
hangt af van onze gezamenlijke inzet. 
Kijk eens naar de ‘spelregels’, die je 
voorin dit boekje omschreven vindt. 

•	Zijn	er	vragen	of	opmerkingen	die		
 je wilt delen over deze spelregels? 

Afronding

We ronden de bijeenkomst af met het 
zingen (of lezen) van Gezang 457. 
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‘Heilige God - toegewijd volk’: dat is het thema voor de Gemeente Groei 
Groepen in dit seizoen. We willen nadenken over wie God is; over hoe we 
Hem kunnen aanbidden en hoe we toegewijd aan Hem kunnen leven, ieder 
persoonlijk, maar ook met elkaar als een ‘toegewijd volk’. 

De eerste vraag die dan bovenkomt is natuurlijk: wat bedoel je er precies 
mee als je zegt dat God ‘heilig’ is? Wat betekent dat woord? Die vraag stel-
len we dan ook in de eerste bijeenkomst. Daarna bekijken we drie kenmer-
ken van de heilige God:

  1.  De heilige God is de Schepper 

  2.  De heilige God is vol liefde

  3.  De heilige God is rechtvaardig 

Deel 1: Een heilige God
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