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baar te houden heeft elke periode een vaste paragraafi ndeling maar er staat steeds 
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mogelijkheden. Kies de vormen die bij je passen om te groeien en te bloeien als geliefd 
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Voor woor d
Voor je ligt een ‘groeiboekje’. Een losbladig katern dat in de loop van het themajaar 
aangevuld gaat worden met nieuwe pagina’s. Om het bewaren te vergemakkelijken is 
het boekje afgedrukt op A5 formaat zodat de pagina’s kunnen worden toegevoegd aan 
het handboekje van onze kerk (witte klapper).

Het boekje is bedoeld om het themajaar 2015 te begeleiden met informatie, concrete 
tips, en oefeningen. De inhoud is vooralsnog afkomstig van het ‘Themateam’, maar 
omdat elke periode gewerkt wordt aan de volgende editie is er alle ruimte voor jou om 
materiaal aan te dragen. Er zijn vast teksten, boeken, fi lms die je geraakt hebben en 
die je zou willen delen met anderen. We zien het graag komen!

Hoewel het gemeentethema ook voor 2015 ‘Groeien in geloof, hoop en liefde’ is, staat 
op de voorkant toch een andere titel. Dat komt omdat gekozen is om de nadruk te leg-
gen op het woord ‘groeien’.

De titel ‘Christen zijn is lijken op Christus’ geeft het doel van dat groeien aan. Lijken op 
Christus begint bij het weten wie we zijn. Wij mogen ons net als Hij, een geliefd kind 
van de Vader weten. In de inleidende preek van ds. Schaeffer stond 
Romeinen 9 vers 29 centraal; 

29 Hij kende ons al voordat we er waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te 
zijn. God zal ons een volmaakt lichaam geven. Een lichaam zoals dat van zijn Zoon, die 
lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige Zoon van 
God 
(Bijbel in Gewone Taal)

Zijn liefde voor jou is eeuwig en oneindig groot! Dat is een goede voedingsbodem 
waarin mooie plantjes kunnen wortelen. Mooie, goede dingen om te doen, net zo als 
Jezus zou doen. Niet omdat het moet! Maar omdat we er naar verlangen om te leven in 
een relatie van liefde en trouw. 

Herken je bij jezelf ook het verlangen om in deze dingen te groeien? Dan bieden we je 
informatie, doordenkertjes, oefeningen en projecten zodat je ook praktisch aan de slag 
kunt. Want zoals voor zoveel dingen geldt: oefening baart kunst. De bedoeling van dit 
boekje is om ons daarbij te helpen.

Als themateam hopen we komend jaar samen te groeien in geloof 
hoop en liefde.

Het Themateam:
Piet van Pelt
Egbert Jan Thijsen
Gerrit & Margreet Vossebelt
Rolf & Klary Bolt

Jaarindeling
Het themajaar is dit jaar iets langer dan een kalenderjaar of kerkelijk jaar. Dat komt omdat 
de eerste periode (de maanden november en december 2014) gebruikt worden voor een 
inleiding op de groeithema’s. In die periode denken we na over ‘Christen zijn is lijken op 
Christus’. Daarna volgen 4 Periodes waarin elke keer een thema om in te groeien centraal 
staat:

Inhoudsopgave
Inleiding Christen zijn is lijken op Christus  november-december 
Periode 1 Groeien in... liefde  januari – februari
Periode 2 Groeien in... overgave  maart – mei
Periode 3 Groeien in... dienstbaarheid september – oktober
Periode 4 Groeien in... trouw  november – december
Werkvormen 

In deze perioden zit een opbouw. Alles begint bij God’s liefde. Hij komt naar ons toe, 
ongeloofl ijk maar waar. Zijn aanbod vraagt om een antwoord, vandaar dat periode twee
gaat over ‘Overgave’. De nadruk zal dan liggen op onze persoonlijke toewijding. In de 
derde periode wordt de aandacht verlegd naar onze naaste, onze bijdrage aan de maat-
schappij en onze zorg voor de schepping.  Het thema is dan ‘Dienstbaarheid’. We sluiten 
het jaar af met ons af te vragen hoe we trouw kunnen blijven in de dingen die we geleerd 
hebben. Er is in die periode ook ruimte voor nieuwe plannen.

Indeling van de periode
Elke Periode heeft in essentie maar een beperkt aantal programmaonderdelen:

- Startzondag waarop een nieuw thema wordt toegelicht
- Een aantal weken met toerusting, activiteiten en mogelijke oefeningen
- Een project waarin we als gemeente een gezamenlijke activiteit doen
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Inleidende Periode 
Periode: November t/m December

 

 Kernwoorden

•		 Volgen,	Genade,	Groeien,	Identiteit,	Kerst

   Inhoud

Wat	zou	je	antwoorden	op	de	vraag	wat	je	doel	is	als	christen?	Grote	kans-
dat	je	iets	antwoordt	in	de	trant	van:	‘meer	op	Jezus	gaan	lijken’	of	‘Jezus	
navolgen’.	Logisch,	want	Jezus	zegt	zelf:	‘Wie	mijn	volgeling	wil	zijn,	moet	
zichzelf	verloochenen,	zijn	kruis	op	zich	nemen	en	zo	achter	mij	aan	komen’	
(Marcus	8:	34).
‘Christen	zijn	is	lijken	op	Christus,	groeien	in	...’	Zo’n	gemeentethema	kan	
gemakkelijk	iets	van	‘moeten’	oproepen,	met	als	gevolg:	‘Oh,	ik	zou	meer	
moeten	zijn	als	Jezus,	ik	zou	vaker	de	Bijbel	moeten	lezen,	bidden,	enzo-
voorts.’	
Moeten	we	proberen	steeds	betere	mensen	te	worden?	Of	als	gemeente	
proberen	steeds	de	lat	wat	hoger	te	leggen?	Die	beleving	zit	toch	vaak	in	
onze	hoofden	en	harten.	Dat	als	je	het	hebt	over	levensheiliging,	over	leef-
stijl,	over	deugden	–	allemaal	dingen	die	God	van	ons	wil.	Omdat	Hij	zonde	
niet	kan	uitstaan,	moeten	wij	heilig	leven.	Dat	klopt	ook	wel	natuurlijk.	Dat	is	
geen	onzin.	Maar	het	kan	zo	gemakkelijk	dan	weer	een	kwestie	van	moeten	
worden.	Van	moralisme.	Van	een	nieuw	actieprogramma	van	de	kerk.	Het	
zoveelste	gemeenteproject	–	dat	overigens	na	afl	oop	weer	vergeten	wordt.	
Dit	gemeenteproject	staat	echter	toch	in	een	heel	ander	kader.	Het	gaat	over:	
hoe	wordt	je	mens	naar	Gods	beeld?	Hoe	wil	God	zelf	ons	terugbrengen	bij	
die	status	van	‘kind	van	God’,	waarbij	we	geschikt	gemaakt	worden	voor	het	
werk	in	zijn	dienst?	(citaat	preek	ds.	Schaeffer	23	nov).

Inleidende Periode
Periode: November t/m December
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Het	naleven	van	Jezus	Christus	kan	alleen	als	bron	hebben	dat	God	zegt:	In	
Jezus	ben	jij	alles	wat	past	bij	‘okay,	mooi	en	goed’.	Vanuit	het	aanvaarden	
van	je	identiteit	als	broer	of	zus	van	Jezus	Christus	kan	een	leven	in	navol-
ging	van	Hem	groeien.	Vanuit	het	aanvaarden	als	kind	waar	God	de	Vader	
van	houdt,	kan	het	verlangen	om	meer	op	Hem	te	gaan	lijken	gestalte	krij-
gen.	Anders	gezegd:	Leven	zoals	Jezus	deed	is	geen	voorwaarde	voor	een	
nieuw	leven,	maar	een	gevolg	van	een	aanvaarden	van	je	identiteit	in	Hem.	
We	lopen	naar	het	kruis	en	vinden	onze	identiteit	in	Hem	en	lopen	met	die	
identiteit	van	het	kruis	de	wereld.	Het	religieuze	‘moeten’	wordt	dan	vervan-
gen	voor	‘uitzien’,		‘willen’	en	verlangend	‘navolgen’.
Leven	gericht	op	God	alleen	verlost	je	van	afgoden	die	anders	jouw	agenda	
bepalen.		Een	leven	waarin	je	je	laat	vormen	–	en	ook	wilt	laten	vormen.	Door	
je	ouders,	leraren,	ouderlingen,	gemeenteleden.		Je	leert	hoe	je	om	moet	
gaan	met	geld	en	bezit,	met	seksualiteit	en	relaties.	Hoe	je	respectvol	en	eer-
lijk	met	anderen	kunt	omgaan.	Kortom	–	een	leven	waarin	je	begeerte	naar	
van	alles	en	nog	wat	leert	te	veranderen	in:	een	leven	waarin	je	meer	en	meer	
je	verlangen	naar	God	en	je	naaste	voorop	zet.
Als	Themagroep	hopen	en	bidden	we	dat	we	als	gemeente	een	diep	besef	
van	onze	nieuwe	identiteit	krijgen	en	zo	steeds	meer	op	Jezus	gaan	lijken.
Groeien	doe	je	alleen	als	je	voldoende	oefent.	Een	goede	plek	daarvoor	is	de	
gemeente,	maar	ook	daarbuiten	op	je	werk,	op	school	en	in	je	buurt.

 Startzondag

•	 Preek	ds	Schaeffer:	‘Christen	zijn	is	lijken	op	Jezus’

 Lees/kijktip

•	 Arie	de	Rover:	Leven	na	de	genadeklap	(boek)
•	 Henri	Nouwen:	Leven	van	de	geliefde	(youtube)
	 Zoekwoorden:	leven	geliefde	henri	nouwen	
	 Internet:	http://goo.gl/xgK26C
•	 Denkstof:	Wij	zijn	beschadigd
	 Zoekwoorden:	wij	zijn	beschadigd	denkstof	seizoen	1	afl	evering	3
	 Internet:	http://goo.gl/uqrS2R

ZO
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•	 Nick	Vujicic:	Leven	zonder	Armen	en	Benen	(youtube)
	 Zoekwoorden:	nick	vujicic	deel	1	-	5	nederlands	ondertiteld
	 Internet:	http://goo.gl/RRbB7I 
•	 Bernhard	Reitsma:	Jezus	volgen	kan	niet	in	deeltijd.			
	 Groei,	jaargang	2012,	nummer	2
	 Zoekwoorden:	groeimagazine	2012	archief
	 Internet:	http://goo.gl/eDehYO

 Advocaat van de duivel

•	 Een	jaar	gericht	op	groei,	dat	vraagt	tijd	en	inspanning.	Net	als	een		
	 boer	die	een	gewas	wil	laten	groeien!	Hoe	investeer	jij		in	je	groei,			
	 hoeveel	tijd	en	inspanning	mag	dat	kosten?	Of	is	dat	onzin.	De	lelien		
	 van	het	veld	groeien	en	bloeien	toch	ook	vanzelf?	
•	 U	/	jij	investeert	vast	meer	tijd	in	het	overeind	houden	van	je	identiteit		
	 door	eigen	inspanning	(wat	je	hebt,	wat	je	kan	en	wat	anderen		 	
	 van	je	zeggen)	dan	dat	je	je	identiteit	laat	bepalen	vanuit	het	geliefd		
	 kind	zijn	van	God.

 Oefentip

•						 KIK:	probeer	in	de	komende	tijd	met	de	Schatgravers	speciaal	aan	
	 dacht	te	besteden	aan	‘nog	voordat	jij	geboren	werd,	kende	God	jou		
	 al	en	hield	Hij	al	van	je’	zoek	een	bijbelverhaal	wat	hierbij	past,	mis	
	 schien	kunnen	de	kinderen	ons	als	volwassenen	ook	iets	leren,	zij		
	 kunnen	zo	mooi	onvoorwaardelijk	van	je	houden	(lied	instuderen	en		
	 laten	zingen?)		

•	 Catechese,	Ichtus,	BIG:	Lijk	je	op	Jezus?	Waar	blijkt	dat	uit?	Schrijf		
	 eens	een	of	twee	concrete	punten	op	waarin	je	meer	op	Jezus	zou		
	 willen	lijken.	Bedenk	bij	 elk	van	de	twee	punten	wanneer	in		 	
	 de	komende	week	je	een	kans	hebt	om	je	daarin	te	oefenen.	En		 	
	 kom	hierop	terug	met	elkaar	(leiders!).
•	 Wijk,	bijbelstudie:	In	hoeverre	gaat	het	op	Christus	lijken	je	gemak		
	 kelijk	af?	Is	het	voor	jou	een	moeten?	
	 Wat	verwacht	je	van	komend	jaar?	
	 Hoe	wil	je	als	groep	komend	jaar	met	het	jaarthema	aan	de	gang?



4

 Tekstrooster

 Stilletijd tip

•	 Jesaja	43:	4:	Wat	ben	je	waard?
•	 1	Johannes	4:	7-21.	Leer	ons	beseffen	hoezeer	we	geliefd	zijn	zodat		
	 we	de	liefde	die	we	ontvangen	ook	zonder	angst	kunnen	doorgeven.
•	 Jacobus	2:14-26:	Kan	geloof	zonder	daden?
•	 Lucas	14:25-30	zet	jij	je	eerst	neer	om	de	kosten	van	de	toren	
	 te	berekenen?

   Het project

•	 Nieuwjaarsreceptie	op	zondag	4	januari...wat	neem	je	je	voor...?

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Kernwoorden Periode Week

Volgen nov-dec 49 Rom	8:18-30 1	Kor	4:16 3	Joh	4 Deut	13:5 Matt	16:24 Joh	10:4 Gal	5:25

Genade 50 Psalm	84:12 1	Kor	1:13 Rom	3:24 Efeze	2:5 Titus	2:11 Hand	15:11 Psalm	90:17

Groeien 51 Psalm	92 Psalm	104 Ezech	17:24 2	Petr	3:18 Efeze	4:15 Fil	1:9 Kol	1:10

Kerst Kerst 52 Jes	11:1-10 Luc	1:26-38 Luc	1:46-55 Luc	2:68-79 Luc	2:4-14 Luc	2:15-20 Luc	2:25-35

Identiteit Nieuwjaar 1 Gen	1:	27-28 1	Kor	8:6 Psalm	51 Psalm	90 Psalm	103 Kol	3:14 Rom	8:12-17
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Periode 1
Periode:	Januari	-	Februari

 

 Kernwoorden
•		 Liefde,	Kennis,	Vergeven,	Aanbidden,	Relaties,	Dankbaarheid

   Inhoud
•	 Wat	zou	je	antwoorden	op	de	vraag:	Wat	is	het	hoogste		 	
	 doel	in	het	leven?	Geluk?	Succes?	Rijkdom?	Roem?	
	 Respect?	Het	antwoord	geeft	een	idee	van	wat	je	
	 belangrijkste	waarde	is	in	het	leven,	en	waarop	je	
	 (onbewust)	veel	beslissingen	baseert.	Uit	de	Bijbel	leren	
	 we	dat	liefde	het	belangrijkste	in	ons	leven	zou	moeten		 	
	 zijn.	Jezus	zegt	het	zelf	in	Mat.	22:	37-39:	‘Heb	de	Heer,			
	 uw	God,	lief	met	heel	uw	hart	(...)	en	heb	uw	naaste	lief	als		
	 uzelf.’		Het	hoogste	doel	van	de	mens	is	dus	liefhebben;	
	 of	zo	je	wilt:	het	staan	in	relatie	met	God	en	mensen.	
	 Hoe	meer	we	leren	oprecht	lief	te	hebben,	hoe	meer	wij	
	 zullen	gaan	lijken	op	Jezus.	(Naar	”Een	Hart	voor	God	en		
	 mensen”	van	Rick	Warren).	
	 Groei	in	een	liefhebbend	leven	met	God,	je	naaste	en	jezelf		
	 kun	je	proberen	inhoud	te	geven	door	de	genoemde		 	
	 kernwoorden	eens	te	overdenken.

	 De	vrucht	van	de	Geest	(1Kor.13)	kun	je	vooraf	laten	gaan		
	 door	het	woordje	‘liefdevolle’.	Zo	kan	‘blijdschap’	echt	iets		
	 anders	betekenen	dan	‘liefdevolle	blijdschap’.	
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	 De	alles	bepalende	liefde,	geeft	inhoud	aan	de	vrucht.	Van		
	 God	ervaren	/	geleerde	liefde	wordt	de	drijfveer	voor	de	lief	
	 de	tot	de	ander.	Dan	sta	je	niet	meer	zelf	centraal,	maar	
	 God	en	de	ander.	Dan	word	je	echt	dienend.

 Startzondag
•	 Ds.	Gertjan	van	Harten	houdt	op	zondag	11	januari	een		 	
	 inleidende	preek	over	het	thema	in	deze	periode.	
	 Hij	koos	Psalm	63	vers	4	als	tekst	‘Uw	liefde	is	meer	dan		
	 het	leven,	mijn	lippen	zingen	uw	lof’.

	 De	preek	is	terug	te	vinden	op	de	site	van	de	kerk.	
 www.gkvwezep.nl 

 Lees/kijktip
• Henri	Nouwen:	Leven	in	relaties	als	Jezus	(youtube):
 Zoekwoorden:	henri	nouwen	leven	geliefde	2/3
 Internet:	https://www.youtube.com/watch?v=xMTUS7bzbnU
•	 J.P.	Versteeg:	Liefde	die	ervaren	wordt	
	 (pagina	22,	internet	pdf)
	 Zoekwoorden:	liefde	ervaren	versteeg	groei
	 Internet:	http://goo.gl/LN9pQ8
•	 Jakob	van	Bruggen;	Kroongetuigen	van	het	evangelie
	 Serie	van	12	bijbelstudies	over	de	komst	van	het	evangelie
	 Boekje	en	via	internet:	http://meeroverkroongetuigen.nl
•	 Philip	Troost;	Open	lijnen,	werkboek	over	gebed	en	
	 onderlinge	liefde,	w.o.	Groeien	in	gebed	en	liefde	kun	
	 je	leren.
•	 Rick	Warren:	Een	hart	voor	God	en	mensen	(boek)

ZO

Boeken worden in een ‘doorgeef systeem’ uitgeleend om later met elkaar te be-
spreken. Wie heeft 1 of meer van de boektitels  uit deze en vorige periode be-
schikbaar en wil deze uitlenen? Graag contact opnemen met Rolf Bolt.
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•	 Jos	Douma:	Vrucht	van	de	Geest,	bijbelstudies	over	
	 Galaten	5	(boek)
•	 Garry	Chapman:	De	5	talen	van	de	liefde	(boek)
•	 Opwekking	488:	De	kracht	van	uw	liefde	
	 (muziek	met	mooie	beelden	over	wat	we	van	de	arend		 	
	 kunnen	leren)
 http://www.opkijken.nl/de-kracht-van-uw-liefde-
	 opwekking-488/
•	 Wilkin	van	de	Kamp:	In	Christus	leef	je	niet	langer	voor		 	
	 jezelf	(internet	video)
	 Zoekwoorden:	wilkin	kamp	36	leef
	 Internet:	http://goo.gl/hMqavL
•	 Wilkin	van	de	Kamp:	In	Christus	kijk	je	anders	naar	
	 de	mensen	(internet	video)
	 Zoekwoorden:	wilkin	kamp	kijk	anders	mensen
	 Internet:	http://goo.gl/3QVGkM

 Advocaat van de duivel

•	 Het	maakt	helemaal	niets	uit	of	je	als	christen	of	als	niet-		
	 christen	liefdevol,	vredelievend,	zachtmoedig	en	geduldig		
	 bent,	de	Barmhartige	Samaritaan	kwam	tenslotte	ook	
	 ‘van	buiten’.
•	 Liefde	is	het	meest	belangrijk,	maar	er	ligt	natuurlijk	wel		 	
	 een	grens.	Je	kunt	toch	niet	over	je	heen	laten	lopen.

 Oefentip

•	 KIK	kiest	oefenmomenten	op	een	KIK-moment	tijdens	de		
	 kerkdiensten.
•	 Catechese	/	Ichtus	/	BIG:	Schrijf	3	namen	op	van	mensen		
	 die	van	jou	houden	en	schrijf	erbij	waar	dat	in	tot	uiting		 	
 komt.	Doe	hetzelfde	voor	3	mensen	van	wie	jij	veel	houdt.	
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	 (Tip:	liefhebben	is:	positief	spreken	over	de	ander,	onver	 	
	 deel	de	aandacht	/	tijd	geven,	een	ander	helpen,	bemoedi	
	 gen,	etc.).	Herhaal	de	oefening	nu	voor	drie	mensen	die	
	 je	wat	links	laat	liggen	maar	die	wel	je	naasten	zijn	(in	de			
	 kerk,	je	buurt,	op	school,	etc).	
•	 Wijk/Bijbelstudie:	Lees	Matteüs	25:35-40.	Kom	er	eens		 	
	 ruiterlijk	naar	elkaar	voor	uit	wat	je	recent	voor	‘de	minste’		
	 in	je	directe	omgeving	hebt	gedaan.	Wil	je	er	als	wijk/bijbel-	
	 studie	iets	aan	veranderen,	en	zo	ja,	wat	dan?

 Stilletijd tip

•	 Matteüs	5:	43-48:	Liefde	is	(te?)	extreem?!
•	 Lucas	14:	12-15:	Ongemakkelijk	gehad	met	kerst/nieuw-		
	 jaar?	Wie	zou	je	in	de	hemel	tegenkomen?
•	 Lucas	7:47:	Hoeveel	is	jou	eigenlijk	vergeven?
•	 Johannes	8:	1-11:	Wat	doet	liefde	met	ons	oordeel?
•	 Romeinen	8:39:	Welke	machten	zijn	wel	in	staat	om	de		 	
	 liefde	in	jouw	hart	te	laten	verkillen?
•	 1	Korinthe	13:4-8:	Vul	de	naam	‘Jezus’	in	op	elke	plaats			
	 waar	‘liefde’	staat.	En	nog	eens	met	je	eigen	naam.
•	 1	Johannes	4:	7-21:	Gods	eerste	liefde	heeft	gevolgen		 	
	 voor	ons	liefhebben...
 

 Het project

 Gezamenlijke	maaltijd	van	een	gezin	uit	bijvoorbeeld	Oost		
	 met	een	gezin	uit	West.	Wijkcoördinatoren	leiden	dit	in	
	 goede	banen.



Kernwoordenn Periode Wk. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Liefde jan-feb 3 Psalm	63:4 Psalm	103:8 Deut.	7:8 Johan.	3:16 Rom.	8:39 1	Kor.	13:7 1	Joh.	4:9

Kennis 4 Spreuk.	1:7 Jer.	31:34 Hab.	2:14 2	Kor.	4:6 Efeze	4:13 2	Petrus	1:8 1	Joh.	2:21

Vergeven 5 Matth.18:22 Psalm	86:5 Jona	4:2 Hand.	3:19 Kolos.	3:13 Hebr.	9:22 1	Joh.	2:12

Aanbidden 6 Openb.	5:12 1	Kron.	16:25 Psalm	96:6 Psalm	150:6 Jesaja	6:3 Sefanja	2:11 Johan.	4:23

Relaties HA 7 Kolos.	3:14 Spreuk.	18:22 Prediker	4:10 Markus	10:9 Lukas	10:29 Rom.	12:18 1	Joh.	3:18

Dankbaarheid 8 Filip.	4:6 Deut.	8:10 Jona	2:10 Rom.	12:1 Kolos.	2:7 1	Tess.	5:18 Hebr.	12:28


