Voor nadere Bijbelstudie, overdenking en het werk in de wijkteams en andere
groepen.
Het is de hoop en wens van de taakgroep Gemeenteopbouw (TGO) dat dit
gemeenteproject zal bijdragen aan de opbouw en (geestelijke) groei van onze
gemeente.
Gedurende het jaar zal de TGO op verschillende momenten met verdieping en
uitbreiding van het jaarthema komen voor het actief mee werken en bespreken in
de verschillende lagen in de gemeente.
U als individueel gemeentelid zult daarbij materiaal ter overdenking meekrijgen
en er zal materiaal ontwikkeld worden voor het gebruik in de verschillende
groepen en kringen.
Materiaal zal verspreid worden aan de wijkteams en kringleiders. Ook zal het
materiaal beschikbaar worden gesteld op de website van de kerk.
U wordt opgeroepen om vragen, opmerkingen of suggesties in te dienen voor
verdieping en verbreding van de invulling van het thema. Uw actieve inbreng
draagt bij aan de opbouw van onze gemeente.
Per subthema komt er ook zoals u gewend bent materiaal ter beschikking.
Meer informatie is te krijgen bij Gerrit Jan Timmermans en Louwe Heres en de
andere leden van de TGO.
Uw suggesties of vragen kunt u sturen naar:
gemeenteopbouw@kerkdekoningshof.nl
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We zijn met elkaar verbonden en we mogen elkaar elke keer
ontmoeten bij de troon van onze Heer Jezus. Daar ontmoeten we
elkaar in de genade die we allemaal zo hard nodig hebben
(Hebr. 4:16).

In liefde aan de voeten van de Heer, zo veelkleurig in onze verscheidenheid en toch
verbonden in Zijn liefde. Ontdekkend hoe verschillend gemaakt
Wij zijn, maar wel verankerd in Zijn liefde en genade, zoekend naar wat we (nog meer)
voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.
Drie subthema’s:

Aan Hem verbonden ontdekken we wie Hij is en hoe verschillend we naar Hem
kijken. We gaan (opnieuw) zien wie en wat Hij voor ons is en wat mij aan Hem
verbind. Elke keer opnieuw moeten we terug naar Hem, samen onze verankering
bij Hem zoeken. Zonder hoeksteen valt het hele gebouw in elkaar.
In Hem is verbondenheid iets dat verschillen overstijgt. Verbond(enheid) heeft dan
horizontale en verticale kracht. We zijn verankerde stenen. Gods Woord geeft
daarbij de lijm die ons verbindt aan het fundament. Samen lezen, samen studeren,
samen verwonderen, wonderlijk verschillend lezen.

1. Veelkleurig verschillend
• We zijn, ieder individueel, unieke mensen met verschillende gaven, karakters en
opvattingen. Een rijke waaier en schakering van veelkleurige mensen.
Die onderlinge verschillen maken dat je met elkaar heel veel kunt bereiken als je
één gemeente bent.
• Samen draag je zorg voor de vormgeving in alle aspecten van het gemeente zijn.
Ieder vanuit zijn eigen gaven, kleur, smaak en voorkeur. Die komt ook tot uiting in de
gaven die de Geest aan een ieder van ons vrijelijk geeft. We zijn kleurrijke stenen.
Veelkleurig als een diamant die verandert door het opvangen van het licht als hij draait,
die elke keer een ander facet laat zien. Ieder uniek mens reflecteert een ander aspect
van de veelzijdigheid van Jezus/God. Een veelkleurig geestelijk gebouw. Door onze
specifieke individualiteit hebben we veelkleurige en veelzijdige ingangen naar de
wereld. We leven we in een stad met kleurrijke mensen en een kleurrijk palet aan
kerken.
Veelkleurigheid is mooi, maar laat soms ook pijnlijk de verschillen zien. We kijken niet
allemaal op dezelfde manier, we denken niet hetzelfde over verschillende
onderwerpen, we praten niet met dezelfde toon. Verscheidenheid kan ook afstand
creëren en verbondenheid onder spanning zetten.

Samen dus gaan (her)ontdekken waar we op bouwen. Wat de vaste uitgangspunten zijn. Wat onze identiteit in Jezus is. Maar ook wat de missie van God is voor
ons leven als individu en als gemeente samen.
Voor de Jeugd: Colourful Centred (Christ). Wat is het centrum van je leven. Van
waaruit leef jij. Wat wil jij niet kwijt.

3. Verbonden Verlangen
• Het verlangen van God voor deze wereld (zie eerder jaarthema) en de missie
die Hij heeft voor deze wereld zetten aan tot overleg en overweging wat dat voor
ons betekent. Waar sta ik in Zijn missie, wat betekent dit voor ons als gemeente
samen. Wat betekent dit voor Apeldoorn en wat kunnen wij daarin doen.
Wat stralen we uit naar onze omgeving en wat willen we uitstralen.
• Met zicht op onze gaven en mogelijkheden. Samen in de kracht van Jezus, ieder met
zijn eigen gaven en mogelijkheden. Samen in Zijn naam, laten we ons inzet- ten voor
deze wereld. We zijn verbonden stenen. We hebben elkaar nodig, de kracht van een
bouwwerk zit hem in de onderlinge samenhang tussen de stenen.

Voor de Jeugd: Colourful People. Je bent kleurrijk en waardevol. Je
mag zijn wie je bent.

Bouwen in en aan het koninkrijk dat Jezus heeft laten komen naar deze wereld. Dat
betekent jezelf laten opbouwen door de kleurrijke Geest van Jezus, elkaar opbouwen
in geloof en elkaar aanvuren in het innemen van onze plaats in deze wereld.

2. Fundamenteel verankerd

Samenbouwen is ook een proces wat nooit af is en waarbij er blijvend moet
worden wordt gewerkt om de samenhang en liefde te bewaren en om te gaan met
verschillen. Daarbij hoort ook dienstbaar aan elkaar zijn.

• Als we alleen naar elkaar kijken, het alleen bij elkaar zoeken, dan zijn we een
broos geheel. Elk bouwwerk zonder een goed fundament is wankel.
• Samen gaan ontdekken dat we een hoeksteen hebben. Een vast fundament
waarop we individueel en als gemeente verankerd zijn. Daar mogen we rust
vinden, bij de bron van genade.

Voor de jeugd: Colourful Church. Je bent niet alleen een individu. Je
bent ook samen een groep. God geeft je aan elkaar.

