
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Hoe kun je iets van Jezus uitstralen op je (vrijwilligers)werk of 

opleiding, terwijl je collega’s of medestudenten vooral grappen maken over het geloof? 

• Hoe kun je christen zijn langs het voetbalveld, terwijl een niet-gelovige je kritische vragen 

stelt over je geloof en de kerk? 

• Hoe kun je als (groot)ouder je geloof delen in je gezin, terwijl je kinderen of kleinkinderen 

niets meer willen weten van geloof of kerk? 

 
Dit zijn herkenbare situaties voor veel christenen. Hoe ga je hiermee om? Hoe reageren we lief- 

devol, geduldig en tactvol, zoals we Jezus dat zo vaak zien doen? Hoe kun je de juiste woorden 

vinden, zonder oordeel, tegenaanval of irritatie op te roepen? Of hoe kun je juist zónder woorden 

iets van Jezus uitstralen in je omgeving? Dat vinden we vaak lastig. Juist daarom is het mooi 

om als gemeente daarover te praten en met elkaar te kunnen delen waar je tegenaan loopt. De 

gemeente is ons gegeven om over deze moeilijkheden na te denken en elkaar daar ook in op te 

bouwen. Het IZB Focus-traject wil ons daarin helpen groeien. 

 

De kerk op twee manieren zien 

Onderstaande afbeelding laat de gemeente zien in twee vormen. Het plaatje links laat de 

gemeente zien in samengeroepen vorm. Dat kan bijvoorbeeld een kerkdienst of een club- of 

kringavond zijn. Optimistisch gezien zijn we als gemeente ongeveer 5 uur per week op deze wijze 

bij elkaar, maar op afstand van niet-gemeenteleden. De overige tijd zijn we het plaatje rechts. We 

zijn dan nog steeds dezelfde gemeente, alleen verspreid over verschillende plekken in de samen- 

leving. Waar dat ook maar is: thuis, werk, school, studie, sport, etc. Daar ontmoeten we allerlei 

andere mensen. 

 

 
 
 
 

 
 

Geloven is op zondag vaak niet zo ingewikkeld, maar hoe lastig is dat vaak doordeweeks: 



 
 
 
 
 
 

 

In het Focus-traject willen we de uitdagingen en moeilijkheden waar we in het dagelijks leven 

tegenaan lopen, met elkaar delen wanneer we als gemeente samen zijn. De gemeente is de plek 

om het daar met elkaar over te hebben, van elkaar te leren en er samen voor te bidden. Zo kun- 

nen we in de ontmoeting met elkaar toegerust worden voor het leven doordeweeks. Er ontstaat 

hierdoor een wisselwerking tussen het geloof en het dagelijks leven. Vaak ervaren we daar nu 

een kloof tussen, maar het zou mooi zijn als die kloof zo klein mogelijk wordt gemaakt. Het Fo- 

cus-traject heeft tot doel om geloof en dagelijks leven zoveel mogelijk te verbinden. Daar wordt 

de gemeente, maar ook de wereld, een stukje mooier van! 

 

Hoe ziet het Focus-traject er in de praktijk uit? 

De IZB heeft diverse materialen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden binnen de hele 

gemeente. Zo is er bijvoorbeeld materiaal ontwikkeld waaruit gepreekt kan worden tijdens de 

kerkdiensten (circa 1x per maand). Iedere Focus-dienst heeft een uniek thema. Aansluitend op elk 

thema is er kring- en jeugdwerkmateriaal ontwikkeld voor alle leeftijden. In de weken na de 

Focusdienst kan daarmee op Bijbelkringen en in het jeugdwerk over worden doorgesproken. 

Hiermee ontstaat een verbinding tussen de kerkdienst op zondag en de kringen en andere 

samenkomsten doordeweeks. 

 
Een belangrijk element binnen het traject zijn de Focus-gesprekskringen. De ervaring leert dat 

bestaande Bijbelstudiekringen vaak heel waardevolle samenkomsten zijn, waar uit de Bijbel wordt 

gelezen en waarin wordt doorgesproken over wat het woord precies te zeggen heeft. Wat vaak 

minder aan bod komt is hoe we het woord concreet handen en voeten kunnen geven. Wat heeft 

het ons persoonlijk te zeggen en wat kunnen we er praktisch mee in het dagelijks leven? Focus 

wil ons als gemeente helpen om niet alleen een informatief gesprek te voeren (wat heeft dit Bijbel- 

gedeelte mij te zeggen?), maar vooral samen te ontdekken hoe we het geloof in praktijk kunnen 

brengen. 

 
Ook het Focus-materiaal begint met Bijbelstudie, maar er wordt een element aan toegevoegd: 

een ‘bewegingsopdracht’ Deze opdracht biedt ons heel concreet de mogelijkheid om in de 

komende periode aan de slag te gaan met datgene wat er is besproken. 

 

Een voorbeeld: ‘Probeer nu eens, als je 

maandag weer op het werk bent, te vertellen 

over hoe je je zondag hebt ingevuld’. 

Vervolgens kom je daar op de eerstvolgen- 

de kringavond met elkaar weer op terug om 

te delen hoe dat is gegaan. De ervaring van- 

uit de IZB is dat het niet iedereen altijd lukt 

om zo’n bewegingsopdracht te doen, maar 

er zijn er altijd wel een paar die het wel 

hebben gedaan. Het blijkt heel leerzaam te 

zijn om van elkaar te horen hoe je dat hebt 

aangepakt en hoe je het hebt ervaren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• die open (toegankelijk) is, en betrokken is op elkaar en onze naasten 

• die ons leert wie Jezus is en om Hem te volgen 

• die naar buiten gericht is (van betekenis voor de wereld om hen heen). 

 

Thema’s 

Binnen het Focus-traject gaan we als gemeente aan de slag met verschillende thema’s. Het 

eerste jaar ligt het accent op ‘Wie is Jezus voor jou persoonlijk?’. Dat is een beweging naar 

binnen, terug naar de basis van ons (persoonlijke) geloof. Dit komt in het tweede jaar ook weer 

terug, maar dan verschuift het accent naar ‘Wie is Jezus voor ons als gemeente?’. En hoe kunnen 

we als gemeente dienen in Gods koninkrijk en vrucht dragen? Dit is een beweging die naar buiten 

is gericht. 
 
 
 

 

Uiteindelijk ontwikkelt Focus ons tot mensen die goed (en uit ervaring, doorleefd) weten wie 

Jezus Christus voor ons is; tot mensen die het geloof kunnen verbinden met het dagelijks leven; 

en tot mensen die hun leven en geloof delen met anderen die Jezus nog niet kennen. 

 
 

Getuigen door doen 

Naast gemeenteleden die het fijn vinden om te praten, zijn er ook mensen die zeggen: ‘ik stroop 

liever mijn mouwen op, ik ga liever aan de slag’. Daarom wil Focus ook met ons als gemeente 

meedenken in het vinden van concrete activiteiten (‘bewegingsopdrachten’) die passen binnen de 

gemeente. Hoe kunnen we vanuit ons geloof op een praktische manier iets betekenen voor ande- 

ren, ook voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn? 

 
 
 
 
 

Op het moment dat je dat met elkaar doet, heeft dat niet alleen gevolgen voor jouzelf als 

individueel gemeentelid. Het betekent ook iets voor de gemeente als geheel. We streven daarin 

niet alleen naar missionaire mensen, maar ook naar een missionaire gemeente. We verstaan daar- 

onder: een gemeente 



 
 
 
 
 
 

 

Wat is er nodig 

Vanuit de IZB worden we als gemeente ondersteund door Marleen van der Louw (trajectbege- 

leider). Samen met het Focus-team, bestaande uit een aantal gemeenteleden, begeleidt zij de 

gemeente de komende twee jaar in het traject. 

 
Om als gemeente daadwerkelijk te gaan groeien verlangen we als Focus-team naar een open en 

actieve houding van jong tot oud. Naast de Focus-diensten is een belangrijk onderdeel van het 

traject dat er in kringen en op verenigingen wordt doorgesproken over de thema’s. Daarin wor- 

den ook de ervaringen met betrekking tot de bewegingsopdrachten besproken en gedeeld. Een 

mooie eerste bewegingsopdracht zou kunnen zijn om u / je aan te melden voor een bijbelstu- 

diekring, of om als bestaande kring met het materiaal aan de slag te gaan. Aanmelden voor een 

Focus-kring kan bij Philip de Koning (ph.dekoning@solconmail.nl; 06 5342 5019). 

 

Open Focus Avonden 

Deze avonden (bedoeld voor de hele gemeente!) gaan we met elkaar aan de slag met het 

kring-materiaal van het Focus-traject. De Open Focus Avonden geven zo een goed beeld van 

hoe het traject werkt en hoe je kunt leren het geloof in je eigen leven toe te passen. Ook uw/jouw 

ervaringen zijn daarbij heel belangrijk: daar leert namelijk ook een ander weer van! We hopen op 

een grote opkomst bij deze avonden! 

 
Ook willen we u en jou vragen om te (blijven) bidden voor het traject en voor geestelijke groei 

binnen de gemeente. 

 
Voor vragen, ideeën of suggesties: spreek gerust een van de leden van het Focus-team aan 

(Marleen van der Louw, Teus Visser, Onno den Toom, Rianne Buijserd, Adriaan van Houwelingen, 

Philip de Koning, Jan Holtslag, Arjen de Hoop, Corrie Visser). 

 

Data komende Focus-diensten en Open Focus Avond (OFA genoemd): 
 

2022 Blok 2 

24 april 9:30 (2.1 Jezus, de levende in ons midden)  OFA 28 april 

29 mei 9:30 (2.3 De kracht van Jezus)    OFA 1 juni 

19 juni 9:30 (2.4 Een brief van Jezus)    OFA 23 juni 

31 juli 9:30 (2.5 Jezus en Zijn Koninkrijk verwachten) OFA 4 augustus 

 

2022 Blok 3 

28 augustus 9:30 (3.1 Waar God je roept)   OFA 1 september 

25 september 9:30 (3.2 Als het er op aan komt)  OFA 29 september 

9 oktober 18:30 (3.3 Toerusting in de gemeente voor buiten)OFA13 oktober 

6 november 9:30 (3.4 Het grote gebod van de liefde)  OFA 10 november 

4 december 9:30 (3.5 Onze Vader)    OFA 8 december 

 
Meer informatie over het Focus-traject is te vinden op de website: 

https://hervormdgiessenburg.nl/gemeentelijke-activiteiten/izb-focustraject/ 


