De verbanden tussen Evangelisatie, Pastoraat en Diaconaat
Met welke vakjes zijn we bezig en wat geven we door? Wat is de samenhang?
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Hoe de gemeente een samenhang wordt tussen de verschillende huidige deelgebieden.

Evangelisatie = hoe mag ik je leiden naar/in Gods Koninkrijk?
Vak 1 – geel
Vak 2 – oranje

We hebben God leren kennen
We hebben ons leven aan Hem gegeven. Hoe vertrouwen we
op God, hoe geloven we, hoe worden we gered?
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

www.visievoordekerk.nl

Pastoraat = Hoe mag ik je helpen standhouden en weer vrucht laten dragen in Gods Koninkrijk?
Vak 5 – paars

Er is een concreet geloofs-psychisch probleem dat benoemt
kan worden
Vak 8 – licht groen
De gemeente kan hierbij ondersteunen in de kring, pastorale
gesprekken of tijdens de ontmoetingen na de dienst
Vak 4 – roze
Door samen te bidden
Vak 7 – donker blauw
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 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:
- 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)
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Diaconaat = Hoe mag ik je praktisch helpen vanuit Gods liefde om te blijven standhouden en vrucht
dragen in de situatie waar je doorheen gaat?
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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