Fases passend bij de visie voor de kerk.
De plek om je relatie met Jezus te beleven en om betekenisvolle activiteiten te beleven.

Fase 3

Fase 2

De verschillende fases op een dobbelsteen:
Fase 1: gebed
Te allen tijde (gedurende alle fases): gebed, vraag om de leiding van de Heilige Geest hoe Hij de
gemeente wil leiden en heeft toegerust met gaven tot opbouw waardoor mensen tot geloof mogen
komen.
Fase 2: de blauwdruk.
M.b.v. de blauwdruk leren mensen zoeken, de Bijbel lezen en de belangrijke boodschap in de Bijbel
zelf ontdekken en met elkaar begrijpen en toepassen.
Mensen kunnen met de gemaakte legenda de Bijbeltekst kleuren (kleuren is tegenwoordig helemaal
‘in’!) om inzicht te krijgen in Gods Woord.
Bijv. kinderen van de zondagsschool gaan gerichter leren luisteren naar de tekst, zodat ze antwoord
kunnen geven op de context en 9 basisvragen.
In de kerkdienst kun je nadenken n.a.v. een Bijbeltekst wat er geleerd wordt bij welke
blauwdrukvakjes of context en wat dat voor ons betekent.
In deze fase worden de Bijbelverhalen verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen in de
gemeente (zie daarvoor invulschema’s om een curriculum te maken).
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Fase 3: gaven en talenten inzetten en de organisatorische planning (dit kan inhoudelijk, relationeel,
organisatorisch zijn binnen de diverse groepen en uitingsvormen).
Bij de zondagsschool een planbord (kinderen doen wat past binnen hun belevingswereld) en vooral
doen wat je leuk vindt als leiding om te doen (zie de gavenlijst passend bij de zondagsschool).
Bij de tieners worden er projecten gemaakt m.b.v. digitale hulpmiddelen wat past binnen hun
belevingswereld.
Bij de kringen kan m.b.v. een gavenlijst gekeken worden wie zich prettig voelt bij welke taak op de
kring (zie daarvoor ook het boekje ‘Dichtbij het hart van de gemeente’).
Voor de kerkdienst/samenkomst kan een lijst gemaakt worden waarop mensen hun naam kunnen
zetten bij wat ze leuk vinden om te doen. Dan kunnen mensen zich naar draagkracht inzetten.
Fase 4: Evangelisatie-Pastoraat-Diaconaat (E-P-D)
Dit is een combinatie van fase 1 – 2 – 3.
Uiteraard kan E-P-D niet zonder gebed (fase 1)
Inhoudelijk kan fase 2 worden toegepast (de blauwdruk als ‘routeplanner’, zo wordt de samenhang
tussen de deelgebieden in de gemeente zichtbaar)
Route Evangelisatie = hoe mag ik je leiden naar/in Gods Koninkrijk?
(Vak 1-3 is wat je ook leert op de Alpha-cursus)
Vak 1 – geel
Vak 2 – oranje

We hebben God leren kennen
We hebben ons leven aan Hem gegeven, hoe vertrouw je, hoe
geloof je?
Vak 3 – rood
Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven om ons te leiden tijdens
ons getuigenis
Vak 4 – roze
Daarom mogen we bidden dat Hij ons vrijmoedigheid geeft
om te getuigen
Vak 6 – licht blauw
Ons geloof mogen we voorleven
Vak 7 – donker blauw
We houden stand en dragen vrucht wanneer we aan anderen
de dood en opstanding van Jezus de Koning verkondigen
Vak 8 – licht groen
Ons geloof mogen we beleven in de kerk tot eer van God
tijdens de preek/muziek-zingen/gebed
Vak 9 – donker groen
Ons geloof mogen we doorgeven op de
zondagsschool/jeugd/kringen/buiten de kerk
Waarom – daarom/omdat – bruin We geven door opdat er feest in het hemels Koninkrijk is als
mensen tot geloof komen en Hem trouw gaan volgen
Route Pastoraat = Hoe mag ik je helpen standhouden en weer vrucht laten dragen in Gods
Koninkrijk? (binnen de gemeente)
Vak 5 – paars
Vak 8 – licht groen
Vak 4 – roze
Vak 7 – donker blauw
Vak 1 – geel

Er is een concreet geloofs-psychisch probleem dat benoemt
kan worden
De gemeente kan hierbij ondersteunen in de kring, pastorale
gesprekken of tijdens de ontmoetingen na de dienst
Door samen te bidden
Door samen te zoeken wat je kan helpen om stand te houden
in de situatie waar je in zit
Door je te helpen je weer op God te richten en te weten Wie
Hij is
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Vak 3 – rood

Door je te helpen beseffen welke kostbare geschenken Hij
geeft
Vak 2 – oranje
Om je te helpen je vertrouwen blijvend op Hem te stellen en
om te vergeven, omdat je weet dat je vergeven bent (geel)
Vak 6 – licht blauw
Om zo gesterkt het dagelijks leven weer aan te kunnen
Extra daarbij kan helpen:
Positieve woorden:
- Bemoedigende woorden spreken
- Hart regelmatig even kunnen luchten
Gepaste aanraking (let op: bescherm huwelijksrelaties, door
dit alleen bij het eigen geslacht te geven):
- Schouder geven om op uit te huilen
- Arm om schouder heen
Quality time:
- Bezoekje aan eenzamen, zieken, armen
Waarom – daarom/omdat – bruin We ondersteunen mensen pastoraal, zodat ze weer kunnen
gaan vrucht dragen (donker groen)
Route Diaconaat = Hoe mag ik je praktisch helpen vanuit Gods liefde om te blijven standhouden en
vrucht dragen in Gods Koninkrijk dwars door de situatie waar je doorheen gaat? (binnen de
gemeente)
Vak 5 – paars

Er is een concreet praktisch probleem dat benoemt kan
worden
Vak 8 – licht groen
De gemeente kan hierbij ondersteunen
Vak 6 – licht blauw
Door samen oplossingen te zoeken in het dagelijks leven, om
je praktisch te helpen.
Bijvoorbeeld:
Dienst bewijzen:
- Boodschappen doen
- Stofzuigen
- Was doen: strijken en vouwen
- Oppassen
- Huis opknappen
Cadeau:
- Bosje bloemen
- Pannetje soep/fruitmand
Quality time:
- Iets leuks samen doen (ergens wat drinken, wandelen,
iets creatiefs doen,…)
Vak 7 – donker blauw
Maar ook door samen te zoeken wat je kan helpen om stand
te houden in de situatie waar je in zit
Vak 1 – geel
Door je te helpen je weer op God te richten en te weten Wie
Hij is
Vak 2 – oranje
Om je te helpen je vertrouwen blijvend op Hem te stellen,
dwars door alles heen
Waarom – daarom/omdat – bruin We ondersteunen mensen diaconaal, zodat ze weer kunnen
gaan vrucht dragen (donker groen)
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Organisatorisch kan fase 3 worden ingezet.
Bij de kringen/gemeentedag een planbord E-P-D persoonlijk en als gemeente invullen wat je leuk
vindt om dan te kijken met wie je samen kan werken vanuit andere kringen.
(zie daarvoor het invulschema E-P-D)
Fase 5: getuigen, uitnodigen en uitzenden
Te allen tijde (gedurende alle fases): andere christenen en buitenstaanders enthousiast vertellen wat
God doet en wat Jezus betekent in je leven en hoe dat zo is gekomen door wat je hebt geleerd in de
gemeente.
Vertel mensen ook dat we E-P-D zo uitvoeren. Vraag mensen te verwijzen naar de gemeente en
vertel erbij dat er bij D en P ook een boodschap van hoop wordt gebracht.
Mensen kunnen worden uitgenodigd om te kijken naar het concept van de visie voor de kerk en
mensen uit kerk kunnen worden uitgezonden om andere gemeentes te ondersteunen om door
dezelfde fases te gaan.
Wanneer we bij elkaar zijn op de kring kunnen we elkaar vertellen van de werken die God heeft
gedaan.
Fase 6: projecten
Bijv. speciale kerkdiensten, gemeenteprojecten, toneel/tentoonstelling, klusproject, zorg voor
armen/vreemdeling, enz.

Aanvliegroutes (al biddend) om de visie voor de kerk te introduceren:
- Top-down: de leiding in de gemeente maakt leiders van de diverse groepen enthousiast en
zo wordt het een gemeente brede verandering.
- Bottum-Up (heeft voorkeur): laat mensen uitproberen hoe het werkt met de blauwdruk door
gewoon een Bijbelstudie met elkaar te gaan doen m.b.v. de blauwdruk. Laat een planbord
zien en leg uit hoe het werkt. Maar…geef elke keer uitleg naar de leiding in de gemeente hoe
het proces gaat en de visie voor de kerk vorm krijgt.
T.a.v. leiderschap (vervolg fases): kijk naar het desbetreffende bestand op de site.
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