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10 | Het kloppend hart van de gemeente

Voorwoord van  
Orlando Bottenbley

 

De huiskring is een begrip in de Bethelgemeente
Toen ik meer dan dertig jaar geleden de centrale bidstonden 

en bijbelstudieavonden bezocht van de gemeente waar ik 

toen lid van was, dacht ik: dit moet anders. De groep was 

groot, het deelnemen was vrijblijvend, de interactie tussen de 

deelnemers minimaal. Ik heb samen met mijn vrouw in de 

jaren daarna veel nagedacht over mogelijke oplossingen. De 

gemeente moet een gemeenschap zijn, de leden moeten op 

elkaar betrokken zijn en ze moeten met elkaar meeleven.

Toen we jaren later, tijdens een weekend met de raad van oud-

sten, ‘op de hei’ zaten, kaartten we voor het eerst het onder-

werp ‘huiskring’ aan. In die tijd – we schrijven 1992 – werd er 

nog gesproken van celgroep. Gelukkig is dat later ‘huiskring’ 

geworden, want deze term geeft veel beter de kern aan van 

de kleine groep die we op het oog hebben: een groep van ge-

meenteleden die voor elkaar zorgen, op elkaar letten en op 

elkaar betrokken zijn. Er was aanvankelijk wat aarzeling. Gaat 

het werken? Je zet zomaar een willekeurige groep mensen bij 

elkaar, die toevallig bij elkaar in de buurt wonen.

We hebben in de Bethelgemeente in Drachten vanaf het 

moment dat we met de huiskring begonnen, verschillende 

ontwikkelingen meegemaakt. In de eerste periode was de 

huiskring een gebedsavond, afgewisseld met een bijbelstudie-

avond die de mensen in een andere samenstelling bijwoon-
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Voorwoord | 11

den. Eens in de veertien dagen kwamen de mensen bijeen 

voor de huiskring: in een woonkamer, ongeveer met z’n 

twaalven. De leiding was in handen van een ‘kringechtpaar’ 

dat de taak had om de hele avond te leiden: een overdenking 

houden, gebedsonderwerpen bedenken en het gebed leiden. 

Langzaamaan ontwikkelden we het concept van de huiskring 

zoals die vandaag bestaat in de Bethelgemeente: het accent 

ligt niet op bijbelstudie, maar op onderlinge zorg. Lief en leed 

wordt gedeeld, er is gebed en iedereen draagt een verantwoor-

delijkheid. Kortom: de huiskring werd het kloppend hart van de 

gemeente.

Bart Broekman heeft, in de tien jaar dat hij werkzaam was 

in de Bethelgemeente, de huiskring krachtig neergezet, van 

goede inhoud voorzien en de groei in goede banen geleid. Er 

komt immers nogal wat bij kijken als er 250 kringen aange-

stuurd moeten worden. Over deze ontwikkelingen schrijft 

hij in het boek dat u voor u heeft. Bart ontwikkelde ook prima 

materiaal voor de huiskringen: toerustingsstudies voor de 

kringleiders, ideeën en tips voor de kringavonden.

De huiskring is niet weg te denken uit de gemeente. Niet al-

leen bij een grote gemeente als de onze, maar elke gemeente 

kan pas een krachtige onderlinge gemeenschap beleven, als 

deze in de kleine groep georganiseerd wordt.

Orlando Bottenbley

Voorganger Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten 
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12 | Het kloppend hart van de gemeente

Inleiding

De kleine groep is in. Steeds meer kerken en gemeenten 

werken met kleine groepen. Er zijn celgroepen, Bijbelkrin-

gen, gemeentegroeigroepen, gespreksgroepen, pastorale 

groepen, miniwijken, huiskerken, huiskringen of gewoon 

‘kleine groepen’. Ik juich deze beweging erg toe. De kracht 

van de kleine groep in het ontwikkelen van vriendschap en 

geestelijke groei kan erg groot zijn. Dat is echter niet altijd 

het geval. Ook al werken kerken met kleine groepen, het is 

geen garantie voor meer geestelijke intimiteit en geloofs-

groei. Het werken met groepen in de gemeente lijkt in veel 

kerken een doel op zichzelf geworden te zijn. Er ontbreekt 

nogal eens een totaalvisie op het functioneren van de kleine 

groep in de setting van de plaatselijke gemeente. In mijn 

zoektocht naar het goed functioneren van de kleine groep, 

heb ik vooral geprobeerd aansluiting te zoeken bij het brede 

kader van het functioneren van de kerk.

Op zoek naar diepgaande ontmoetingen
Sinds de opmars van de kleine groep, mede onder invloed van 

Amerikaanse kerken zoals Willow Creek, Saddleback en Re-

deemer, heeft dit aspect van gemeente-zijn mijn bijzondere 

aandacht gehad. Persoonlijk heb ik vanaf mijn jeugd allerlei 

vormen van kleine groepen gekend. Het zijn voornamelijk 

de jeugdkringen, de catechisatie en de bijbelkringen die mijn 

geestelijk leven hebben gevormd. Ik voelde mij persoonlijk 

erg thuis binnen de setting van de kleine groep. Ik ontdekte 

bijvoorbeeld dat er verschillende visies en meningen waren 

en het daagde mij uit om op onderzoek uit te gaan en mezelf 
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af te vragen: wat geloof ik en waarom geloof ik? De waarde 

van de kleine groep werd in mijn denken en in mijn beleving 

steeds groter. Binnen de kleine groep heb ik velen, jongeren 

en volwassenen, onderwezen en naar de Here mogen leiden. 

Maar ondanks de sterke invloed van de kleine groep en de 

grote betekenis die ik hieraan hechtte, miste ik iets. Vaak was 

de ontmoeting op rationeel niveau. De echte ontmoetingen 

vonden meestal plaats buiten de formele setting van de kleine 

groep. Voor een deel gebeurde dat doordat ik graag met men-

sen optrek en nieuwsgierig ben naar wat hen beweegt. Van 

nature ben ik iemand die snel op een ander afstapt. Maar lang 

niet iedereen had dat in zich en sommigen kwamen ook bui-

ten de kleine groep niet tot diepgaande ontmoetingen. Toch 

wist ik dat gemeente-zijn meer inhield dan zondags naar de 

kerk gaan, doordeweeks de bijbelkring bezoeken en de gezel-

lige activiteiten van de kerk.

Unieke kansen en uitdagingen
Voor mij ontstond er daarom een unieke kans om, sinds eind 

jaren negentig, in een plaatselijke gemeente vorm te geven 

aan de kleine groep. Ik spreek hier over de Bethelgemeente te 

Drachten, waar ik als pastor tien jaar lang eindverantwoorde-

lijk ben geweest voor het functioneren van de huiskringen. 

Dit was een enorme uitdaging. De gemeente bleek een ware 

groeigemeente en heeft zich in die periode vermenigvuldigd 

van 600 naar 2500 volwassen leden. Ik ben diep onder de in-

druk van het feit dat met de groei van de gemeente het aantal 

leden dat de huiskringen bezoekt, ook is toegenomen. Mo-

menteel bezoekt 80 procent van de gemeente regelmatig tot 

altijd de huiskring. En daar gebeuren bijzonder mooie din-

gen. Door heel dit boek heen vind je op verschillende plaat-

sen korte illustraties van kringleiders die het leven binnen 

de kring op een veelkleurige manier schetsen. De reden dat 

deze kringen zo levendig functioneren en ook goed worden 
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14 | Het kloppend hart van de gemeente

bezocht, heeft naar mijn diepe overtuiging te maken met een 

totaalconcept van gemeente-zijn. Van het begin af aan hebben 

we gezegd dat we een zorgzame gemeente willen zijn en die 

bereik je niet alleen met kleine groepen. Het is juist een mix 

van invalshoeken en het maken van de juiste principiële 

keuzen, zodat de kleine groep  een plaats wordt van ontmoe-

ting en gebed, van vriendschap en geestelijke groei.

Deel 1
Daarom besteed ik in de eerste vier hoofdstukken van dit 

boek veel aandacht aan de brede context waarin het krin-

genwerk functioneert. Ik denk dat vooral dit eerste deel het 

boek uniek maakt. Het is iets wat vanuit de praktijk is gebo-

ren en zich in de praktijk heeft bewezen. Maar het vergt veel 

moed om bepaalde keuzes te maken die in dit boek worden 

voorgesteld. Sommige zaken gaan, op het gebied van organi-

satie en cultuur, regelrecht in tegen wat we binnen de kerk 

gewend zijn. Ik hoop dat er veel leiders zijn die de moed zul-

len hebben om zich grondig te bezinnen op de wijze waarop 

de gemeente functioneert. Ik pretendeer niet dat dit het 

juiste model is en hoop niet dat, zoals in het verleden vaker 

is gebeurd met de kleine groep, het een-op-een wordt geko-

pieerd. Ik hoop wel dat het boek een aanzet mag vormen tot 

reflectie en bezinning en dat het zal leiden tot keuzen die, 

vanuit een zelfstandige doordenking, goed zijn voor de ge-

meenschap. 

Deel 2
Je zult merken dat vanaf hoofdstuk 5 het accent meer komt 

te liggen op de kleine groep, die ik de huiskring noem, en 

de praktische toepassing. Voor mij was het een uitdaging 

om dit deel goed af te bakenen en niet te veel in te gaan op 

allerlei technische zaken. Er zijn genoeg boeken die goede 

dingen vertellen over groepsdynamiek en het leiden van 
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groepsgesprekken. Dat laat ik in dit boek grotendeels bui-

ten beschouwing. Het zal vooral gaan over principes en 

uitgangspunten van de huiskring als zorggroep, aangevuld 

met praktische handreikingen en oefeningen voor in de 

huiskring.

Meer dan de moeite waard
In het ontwikkelen van visie, strategie en praktische materi-

alen heb ik veel te danken aan de mensen aan wie ik leiding 

heb mogen geven. Ik ben zo ontzettend trots op de oudsten 

en de kringleiders van de gemeenten die samen met mij, vol 

toewijding en enthousiasme, hebben meegebouwd aan het 

Huisgezin van de Levende God. Samen hebben we het con-

cept van de zorgzame gemeente en de zorgzame huiskring 

inhoud gegeven. En we zijn niet bedrogen uitgekomen, 

omdat we elkaar, onder Gods leiding, konden aanvullen en 

corrigeren. Het was meer dan de moeite waard. Ik heb voor 

hen allemaal niets dan lof en daarom draag ik mijn boek aan 

hen op. 

Lieve oudsten en huiskringleiders, ik wil jullie allemaal, uit 

de grond van mijn hart, bedanken voor jullie tomeloze inzet 

en het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven om jullie 

voor te gaan. Samen hebben we iets mogen proeven van het 

geweldige werk dat God heeft gedaan en nog steeds bezig is 

te doen binnen de gemeente. De gemeente is voor velen een 

thuis geworden. Ik vind het geweldig dat we door middel 

van dit boek iets daarvan mogen uitdelen.

Beste lezer, wat je gaat lezen is verre van volmaakt. Maar je 

hebt het waarschijnlijk al gemerkt, we zijn er zo door geze-

gend dat het de moeite waard is om het te lezen en de princi-

pes die worden genoemd te vertalen naar de kerk of gemeente 

waar je deel van uitmaakt. Mocht je na het lezen en het be-
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16 | Het kloppend hart van de gemeente

spreken daarvan binnen je kerk of gemeente tot de overtui-

ging zijn gekomen dat je er in de praktijk iets mee wilt doen, 

dan ben ik van harte bereid om je daarbij te ondersteunen.

Ik wens je veel leesplezier toe en bovenal Gods rijke zegen!

Bart Broekman

Drachten, 2009
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Deel 1

 
Visie en strategie voor  
de zorgzame gemeente

kloppendhart.indd   17 26-02-2009   09:20:34



18 | Het kloppend hart van de gemeente

Het kloppend hart van  
de gemeente

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die 

dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer driedui-

zend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vorm-

den met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich 

aan het gebed.

(Handelingen 2:41-42)

Ruim tweeduizend jaar geleden groeide de eerste christe-

lijke gemeente explosief. Veel mensen kwamen tot geloof. 

We spreken dan over minstens vijfduizend gelovigen (Han-

delingen 4:4). Het kenmerk van deze massale gemeente in 

Jeruzalem was het creëren van een zorgzame gemeenschap. 

Het leven van de gelovigen was gericht op de ontmoeting 

met elkaar en de ontmoeting met God (Handelingen 2:41-

47). Dit kwam tot uiting in de samenkomsten bij elkaar aan 

huis, de grotere bijeenkomsten in de tempel en het geza-

menlijke gebed en de lofprijzing. Het gevolg was dat men, 

zowel in praktisch als geestelijk opzicht, alles gemeenschap-

pelijk had. De zorg binnen de gemeente was gericht op li-

chaam, ziel en geest. De hele mens was erbij betrokken. Het 

geloof werd niet alleen beleefd in een goede preek en door 

[een]
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geestelijke gesprekken te voeren. Men was er daadwerkelijk 

voor elkaar en had veel voor elkaar over. Dit ging de bewo-

ners van Jeruzalem niet onopgemerkt voorbij. De gemeente 

stond daarom in de gunst bij het gehele volk en dagelijks 

waren er mensen die besloten om zich bij deze gemeente 

aan te sluiten. Hier werden de gevolgen zichtbaar van de 

opdracht die de Here Jezus eerder aan zijn discipelen had 

gegeven: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 

jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie 

liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

(Johannes 13:34-35) 

Hulp uit onverwachte hoek

In het dorp Ureterp, onder de rook van Drachten, zijn vier 
huiskringen. Vorig jaar hebben we met deze vier kringen 
een kringproject gedaan. Er kwam een nieuw gezin in het 
dorp wonen. Het betrof een alleenstaande vrouw met vier 
kinderen. Om gezondheidsredenen hadden twee kinderen 
extra aandacht nodig. Dit gezin kon midden in het dorp 
een boerderijtje huren, maar het huis had veel achterstal-
lig onderhoud. De verhuurder wilde weinig in het huis in-
vesteren. Doordat de gezinsleden halsoverkop waren ver-
trokken uit een voor hen onhoudbare situatie, hadden ze 
geen huisraad en zelfs geen kleding. Met alle kringleden 
hebben we samen het huis opgeknapt en vloerbedekking 
en behang geregeld. Een aantal zaterdagen hebben we 
met man en macht geklust. Hierna hebben we allerlei we-
gen bewandeld om meubels en andere benodigdheden te 
organiseren. We hebben zelfs een auto op de kop kunnen 
tikken. Ik vertel dit niet om aan te geven hoe geweldig we 
het allemaal hebben geregeld, maar om te getuigen van 
wat er mogelijk is als we ons inspannen voor de ander (op 
welk gebied dan ook). Het is verbazingwekkend hoe we 
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20 | Het kloppend hart van de gemeente

elkaar als kringleden op een heel andere manier hebben 
leren kennen. Ik vind het geweldig om zo gemeente te 
zijn. (Jaap Kuipers)

Een zorgzame gemeenschap
Het geloof is niet alleen bestemd voor onze binnenkamer, het 

geloof hoort ook uitgedragen te worden. Niet uit verplichting, 

maar vanuit het diepe verlangen om andere mensen te laten 

zien en te laten proeven wie Jezus is. In het uitdragen van dit 

geloof richten we ons vaak op de buitenstaander, op hen die 

Jezus nog niet kennen. Maar lopen we dan niet te hard van 

stapel? Ik heb de indruk dat wij, evangelisch georiënteerde ge-

lovigen, ons soms te snel richten op hen die nog niet geloven, 

terwijl we geen kaas hebben gegeten van de zorg voor elkaar. 

Laten we eerst maar eens leren wat het betekent om elkaar 

lief te hebben, zoals Jezus ons liefheeft en zorg voor elkaar te 

dragen, zoals Jezus zorg voor ons draagt. Dan hollen de men-

sen die op zoek zijn naar Christus, misschien niet zo hard weg 

als ze een paar keer onze samenkomsten hebben bezocht. 

De gelovigen in de gemeente te Jeruzalem waren in staat om 

de liefde van de Here Jezus handen en voeten te geven in de 

zorg voor elkaar. Het bleef niet alleen bij woorden, een preek 

op zondag en een studie doordeweeks. Het kwam tot uiting in 

hun leefwijze. Door de manier waarop ze met elkaar omgin-

gen, bemoedigden ze elkaar. Ze vormden een gemeenschap. 

Vaak denken we bij een gemeenschap aan een besloten club 

mensen waar je moeilijk tussenkomt. Veel kerken lijken van-

daag de dag op zo’n gemeenschap. Maar zo is het niet bedoeld. 

De christelijke gemeenschap heeft iets uitnodigends. Ze is 

open en toegankelijk door de wijze waarop ze gestalte krijgt 

in de mensen die tot die gemeenschap behoren. Binnen de 

gemeenschap krijgen vriendschap en geestelijke groei de vol-
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ledige ruimte om tot ontwikkeling te komen. Het is door deze 

zorgzame gemeenschap dat Jezus opnieuw onder de mensen 

komt. Dat was niet alleen tot opbouw van de gemeente, maar 

ook tot getuigenis voor de omgeving. 

In het leven van de eerste gemeente vinden we een duidelijk 

principe dat ten grondslag ligt aan dit boek. De gemeentele-

den kwamen niet alleen trouw en eensgezind samen in de 

grote samenkomsten in de tempel, ze kwamen ook bij elkaar 

aan huis (Handelingen 2:46). Deze vorm van gemeenschap 

zien we in het hele Nieuwe Testament terugkeren. Ook in 

Rome, Korinte, Troas en Efeze kwam men samen in huizen 

(vergelijk Handelingen 16:5; 18:7; 20:8, 20). Op verschillende 

plaatsen in het Nieuwe Testament vinden we de uitdrukking 

‘de gemeente die in huizen samenkomt’ (Romeinen 16:5; 1 

Korintiërs 16:19; Kolossenzen 4:15). 

Mogen we voor je bidden?

Op een dag vertelde ik als kringoudste aan de kringleiders 
in mijn regio dat ik gekatheteriseerd en vermoedelijk ge-
dotterd moest worden. Niet lang daarna meldden zich op 
een dag vijf mannen van een huiskring zich bij mij met de 
vraag of ze langs mochten komen. De week daarop zijn 
ze bij me geweest. Ze hebben uit de Bijbel gelezen, mij 
gevraagd om in hun midden te staan en voor mij gebeden. 
Dat was een geweldig moment, Gods Geest was aan het 
werk! (Jan Koopman)

De zegen van grote samenkomsten
De grote samenkomst is bij uitstek een plaats voor gelovigen 

om onderwijs te ontvangen en samen God te aanbidden. Ik 

ervaar het iedere keer weer als bijzonder als op zondag de 
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gelovigen samenkomen in onze diensten in Drachten. Het 

is ronduit een feest om bij elkaar te zijn. Het is inspirerend 

om als massa gelovigen liederen te zingen tot ere van God, 

te luisteren naar een preek en na afloop elkaar te ontmoeten 

en samen koffie te drinken of een maaltijd te nuttigen in de 

gemeenschapsruimte. Dan besef je dat je niet alleen bent, 

maar dat je samen met duizenden broeders en zusters één 

grote gemeenschap vormt. Toch moeten we ook zeggen dat 

deze grote samenkomsten hun beperkingen hebben. Je kunt 

gemakkelijk opgaan in de massa. Sommigen ervaren dat als 

veilig, omdat ze lekker anoniem kunnen blijven, anderen er-

varen het als bedreigend, omdat ze het overzicht missen. Ook 

het onderwijs via de prediking heeft grenzen. Hoe goed je als 

voorganger ook je best doet om de Bijbel op een exegetisch 

verantwoorde manier uit te leggen en relevant te maken voor 

deze tijd, je hebt te maken met de beperking van de massa. 

Je zult je boodschap moeten afstemmen op de verschillende 

leeftijdsgroepen en doelgroepen die aanwezig zijn. Maar de 

grootste beperking is toch wel het ontbreken van een setting 

die maakt dat je het onderwijs kunt toepassen in de praktijk. 

Laten we eerlijk zijn, de gemiddelde kerkdienst duurt één 

tot anderhalf uur. Daarna kom je nog even gezellig samen, je 

praat door over de preek en dan gaat ieder zijn eigen weg. Hoe 

diep gaat deze vorm van gemeenschap?

Elkaar tot steun zijn

In de afgelopen huiskringbijeenkomst hebben enkele 
leden met ons gedeeld in wat voor moeilijke omstandig-
heden ze verkeren. Als kring hebben we toen heel bewust 
voor iedere persoon gebeden. Het was een bijzonder mo-
ment om elkaar op deze manier tot steun te zijn. Dit gaf 
een heel stuk vertrouwen naar elkaar. (Jauke)
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De zegen van kleine groepen
Ik ga ervan uit dat een christen door de week zijn uiterste best 

doet om de preek van zondag in de praktijk te brengen. Maar 

dat is niet eenvoudig. Als je een willekeurige kerkganger op 

woensdag vraagt wat het thema was van de preek van afgelo-

pen zondag, zal er waarschijnlijk een lange denkpauze volgen. 

En als er een reactie komt, mag je hopen dat het antwoord 

juist is. Toch wil ik uitgaan van een positief beeld. Laten we 

stellen dat de preek enkele dagen later nog steeds helder tus-

sen de oren zit en dat de gelovige bewust bezig is zijn geloof 

handen en voeten te geven in zijn leefomstandigheden. Uit 

eigen ervaring kan ik zeggen dat er dan ontzettend veel ge-

beurt. Bewust wandelen met God en zijn stem, zijn handen en 

voeten willen zijn in je eigen omgeving, zorgt voor veel dyna-

miek! God gaat aan het werk door jou heen, maar tegelijker-

tijd kan het ook weerstand oproepen bij de mensen met wie 

je omgaat. Niet alleen op je werk, maar ook thuis in het gezin. 

En soms kom je erachter dat de preek van zondag theoretisch 

wel klopt, maar dat de praktijk zo weerbarstig kan zijn. Wat 

doe je als je kinderen het bloed onder je nagels vandaan halen, 

als je lijnrecht tegenover je partner staat, als collega’s je be-

tichten van vuil spel, als je vriend je een hak zet, als je ‘s och-

tends met tegenzin uit je bed stapt en opziet tegen de dag, als 

je vader ernstig ziek wordt, als de caissière in de supermarkt 

het bordje ‘kassa gesloten’ voor je neus zet nadat je al een 

kwartier in de rij hebt gestaan, als je te horen krijgt dat je bent 

ontslagen, als een medegelovige je de huid heeft vol geschol-

den of als je buurman over je roddelt? Uitkomen voor je ge-

loof heeft consequenties. Dat is niet alleen negatief natuurlijk 

(zoals je bij bovenstaand rijtje misschien zou denken), maar 

ook positief: je hebt een bijzonder moment ervaren in je stille 

tijd, op je werk heb je een goed gesprek gehad met een collega 

over het geloof, tijdens je ziekte wist je je gedragen door God, 

je hebt een geweldige ontdekking gedaan toen je de Bijbel las, 
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je hebt de vrede van God ervaren in een sollicitatiegesprek of 

God voorzag op een onverwachte wijze toen je niet meer wist 

hoe je moest rondkomen.

Functioneren in een gemeenschap veronderstelt dat je dit 

niet voor jezelf houdt, maar dat je het deelt met je medegelo-

vigen. Pas dan kun je elkaar bemoedigen, enthousiasmeren, 

vertroosten, opbeuren en corrigeren. Het gevolg is dat er 

vriendschap ontstaat en geestelijke groei. Het delen van el-

kaars leven en elkaar persoonlijke aandacht geven, kan alleen 

in de setting van een kleine groep. Daarom kwamen de gelo-

vigen in het Nieuwe Testament al bij elkaar aan huis. In die 

tijd was het, vooral in een joodse omgeving, riskant om volge-

ling van Jezus te zijn. In de kleine groep aan huis, zocht men 

steun bij elkaar. Door samen te eten, te bidden en elkaar op te 

bouwen in het geloof hielpen de gelovigen elkaar om Bijbelse 

normen en waarden toe te passen in hun leven. Dat maakte 

hen sterk. Daardoor bleven ze voor hun geloof uitkomen, ook 

al kon ze dat de kop kosten. Daarmee maakten ze het verschil 

in de omliggende wereld en oefenden ze op velen een onge-

lofelijke aantrekkingskracht uit. De kleine groep was niet 

zomaar een bijbelgespreksgroep. Het was de veilige haven en 

tegelijkertijd de uitvalsbasis om het geloof in deze wereld uit 

te dragen!

Geven en ontvangen

Onlangs is mijn vader overleden. Na deze gebeurtenis is 
mijn hele wereld van zekerheden door elkaar geschud. 
Ongeveer een half jaar later overleed de vader van een van 
de kringleden. Als kringleider voelde ik me verantwoorde-
lijk om hier aandacht aan te schenken. Mijn vrouw gaf aan 
dat het goed was om naar de begrafenis te gaan. Met lood 
in de schoenen ben ik daar naartoe geweest. Het huilen 
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stond me nader dan het lachen. Het verlies van mijn eigen 
vader kwam weer heel dichtbij. Het kringlid waardeerde 
het heel erg dat ik er was, maar toch… al die emotie! In de 
dienst kwam iemand van het Dialysecentrum Assen aan 
het woord en vertelde hoe de vader van dit kringlid een 
getuige was voor zijn omgeving door zijn levenshouding. 
Even later vertelde een dochter hoe haar vader een sterk 
vertrouwen had in God. Ik was aanwezig om iemand uit 
mijn kring te bemoedigen, maar door dit alles heen werd 
ik zelf ook bemoedigd en groeide mijn vertrouwen in het 
leven met God. (Gradus Kootstra)

Individueel en gemeenschappelijk geloven
Mijn sterke overtuiging is dat veel kerken vandaag de dag 

geen krachtige gemeenschap zijn en weinig invloed hebben 

in hun omgeving, omdat het geloof op een individuele ma-

nier wordt beleefd. Dat is niet alleen zo binnen kerken, maar 

ook binnen gezinnen. Als ik kijk naar mijn eigen gezin, dan 

moeten we ervoor knokken om te functioneren als een ge-

meenschap. Mijn twee dochters, Elise en Laure, zijn meiden 

met ontzettend veel pit. Naast hun school besteden ze veel 

tijd aan muziek, dans en sport. Ze zijn zeer actief in de kerk en 

hebben een grote vriendengroep. Janine, mijn vrouw, heeft 

een deeltijdbaan in de maatschappij en werkt met mij samen 

in het ondersteunen en begeleiden van kerken en gemeenten. 

Ik ben veel op reis door het hele land om geestelijk leiders 

en kerkenraden te coachen. Er is binnen ons gezin een groot 

gevaar aanwezig dat we als individuen gaan functioneren en 

alleen nog samenkomen omdat we een gemeenschappelijk 

huis hebben waar we eten en slapen. Ik denk dat dit gevaar bij 

veel gezinnen aanwezig is. Ieder doet z’n ding en als je niet 

oppast, brokkelt de gemeenschap af en bestaat het gezin uit 

een groep individuen.
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Precies zo is het binnen de gemeente. We kunnen zo druk 

bezig zijn met het inzetten van onze gaven en talenten en het 

organiseren van allerlei activiteiten, dat we elkaar uit het oog 

verliezen. In onze maatschappij wint het taakgericht bezig 

zijn het bijna altijd van het persoonsgerichte. Zonder een dui-

delijke visie op de betekenis van gemeenschap en zonder een 

duidelijke begeleiding daarin van de leiders van die gemeen-

schap, zal een gemeente automatisch vervallen in een groep 

gelovigen die samenkomt om het geloof op een individuele 

manier te beleven. De meeste mensen komen naar een sa-

menkomst om iets te halen voor zichzelf, enkelen zijn bewust 

bezig om ook iets te brengen. Veel gelovigen strekken zich 

uit naar God met de bedoeling dat Hij iets in hun persoonlijk 

leven gaat doen. Op zich is dat natuurlijk heel mooi, maar 

werkelijke geestelijke groei vindt plaats in gemeenschap 

met broeders en zusters. Als ik zondag een preek hoor over 

Gods liefde, dan kan ik deze op mezelf betrekken en onder 

de indruk zijn van het feit dat God mij op het oog heeft. Maar 

het gaat nog veel dieper als ik de preek toepas op mijn mede-

gelovige. Want, stel je voor dat je moeite hebt met een mede-

gelovige. Iemand die je tegen de borst stuit en opmerkingen 

maakt die je tegen de haren in strijken. Iemand die normaal 

gesproken niet je vriend zou zijn, maar met wie je wel moet 

optrekken omdat hij deel uitmaakt van dezelfde huiskring als 

waar jij toe behoort. Dan heb je twee mogelijkheden. Je ne-

geert hem en je dankt God dat Hij jou zo liefheeft. Of je legt je 

erop toe de ander te ontmoeten, hem beter te kennen vanuit 

de overtuiging dat God hem liefheeft en dat jij hem daarom 

ook wilt liefhebben. Wat denk jij, welke van deze twee moge-

lijkheden komt het dichtst in de buurt van ‘gemeente-zijn’? 

Welke mogelijkheid getuigt het meest van vriendschap en 

geestelijke groei? Welke past het meest bij de gemeenschap 

zoals God die heeft bedoeld?
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Elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft

Midden in een goede bijeenkomst van de huiskring, ver-
telde het jongste kringlid (25 jaar) dat ze tijdens de vorige 
bijeenkomst was gekwetst door een opmerking van de 
oudste zuster (80 jaar) uit onze kring. Plotseling was de 
goede sfeer weg en begon iedereen zich ermee te bemoei-
en of onbedoeld partij te kiezen. Als kringleider stelde ik 
voor om samen hiervoor te bidden en de bijeenkomst af te 
sluiten. In dezelfde week heeft een wijze broeder van de 
kring de jongste en oudste zuster bij elkaar gebracht en 
hebben ze er samen over gesproken. De volgende kring-
bijeenkomst was het goed en hebben we God gedankt. We 
hebben gemerkt hoe kwetsbaar we zijn voor het werk van 
de boze van binnenuit. We hebben toen veel gehad aan 
wat er staat op de achterkant van ons visiekaartje dat we 
van de gemeente hebben gekregen: ‘Leven in Gods Huis-
gezin’ betekent: 
• Elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft
• Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft
• Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt
• Elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt
• Voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt
• Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt
• Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt
• Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst

In de kleine groep leren we elkaar lief te hebben, zoals Jezus 

ons liefheeft. Een preek kan deze gedachte heel dichtbij bren-

gen, maar je kunt deze binnen de setting van de grote samen-

komst hoogstens toepassen op jezelf. De huiskring heeft de 

unieke gelegenheid om de boodschap in de praktijk toe te pas-

sen. Door als broeders en zusters op weg te gaan en elkaar als 
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vrienden te beschouwen, gebeurt er iets. We gaan veranderen 

naar het beeld van Jezus en we gaan geestelijk groeien. Het bij-

zondere is dat we dan niet alleen individueel groeien in geloof 

en karakter, maar dat ook de kracht van de gemeenschap en de 

uitstraling van de gemeente als geheel groter worden.

In verbondenheid groeien naar Jezus
Dat is ook het beeld van gemeente-zijn zoals de Bijbel ons 

schetst. Het is Gods bedoeling dat we geestelijk groeien in 

eenheid met onze broeders en zusters. Samen groeien we toe 

naar Jezus, die het Hoofd is van het Lichaam (Efeziërs 4:11-

13). Wij zijn de leden van dat Lichaam en we hebben elkaar 

nodig om te groeien (1 Korintiërs 12:12-27). 

In zijn eerste brief vertelt Johannes ons, als hij terugblikt op 

zijn omgang met Jezus hier op aarde, dat deze een geweldige 

grote indruk op hem heeft gemaakt. Echter, in plaats van zijn 

blijdschap rechtstreeks te uiten naar God, kiest hij ervoor 

om deze eerst te delen met zijn geloofsgenoten. Wat wij gezien 

en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons 

verbonden bent (1 Johannes 1:3a). Het is vanuit deze verbon-

denheid met zijn broeders en zusters dat hij ervoor kiest om 

contact te maken met de Here God. En verbonden zijn met ons, 

is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus (1 Jo-

hannes 1:3b). We zijn niet geschapen als een individualist. God 

heeft ons geplaatst in een gemeenschap van gelovigen, met de 

bedoeling dat we elkaars leven zouden delen om van daaruit 

samen God te ontmoeten. Dat is Bijbelse gemeenschap! 

Dat de Here Jezus zo’n grote indruk op Johannes heeft ge-

maakt, komt voort uit het feit dat Jezus in die periode zijn 

leven deelde met de discipelen. In Marcus 3 staat beschreven 

dat Jezus zijn discipelen uitkoos om ‘met Hem te zijn’. Hij 

wilde een gemeenschap met hen vormen. Pas daarna zou Hij 
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hen uitzenden om te prediken en boze geesten uit te werpen. 

Als geen ander heeft Johannes in die periode ervaren wat 

‘gemeenschap’ betekent. De discipelen hebben met de Here 

Jezus gegeten, gereisd, van gedachten gewisseld, gelachen en 

gehuild. Als er ruzie ontstond over wie van hen de belangrijk-

ste was, greep Jezus in om hun duidelijk te maken dat ze niet 

waren geroepen om de baas over elkaar te spelen, maar om 

elkaar te dienen. Dat is wat je mag leren in de gemeenschap. 

Verbonden zijn met elkaar en van daaruit verbonden zijn met 

de Here Jezus.

Spannend

Gedurende twaalf jaar lidmaatschap van deze gemeente 
zijn we door de groei van de gemeente en het aantal krin-
gen, vaak gewisseld van kring. In het begin was dat best 
spannend voor de groep. Stort je je hart uit bij ‘vreemde’ 
mensen? Mijn ervaring is dat als de groep de tijd krijgt en 
de wil heeft om te investeren in elkaar, dit kan leiden tot 
een huiskring die echt gáát voor elkaar.  
(Fokke Posthumus)

De huiskring als het kloppend hart van de gemeente
Gemeente-zijn begint dus niet met een goede preek. Het be-

gint ook niet met allerlei activiteiten of met een mooi kerkge-

bouw. Gemeente-zijn begint met het delen van elkaars leven. 

Door, net als Johannes, elkaar te vertellen wat voor indruk 

Jezus op je heeft gemaakt en hoe je dagelijks met Hem pro-

beert te wandelen. Gemeente-zijn is Jezus zichtbaar maken in 

elkaar en samen Hem aanbidden. Hierin wordt het kloppend 

hart van de gemeente zichtbaar. Toen ik iemand vertelde dat 

ik bezig was een boek over huiskringen te schrijven met als 

titel Het kloppend hart van de gemeente, werd ik door hem gecor-
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rigeerd. Hij zei: ‘Niet de huiskring, maar de Here Jezus zelf is 

het kloppend hart van de gemeente.’ Ik begrijp wat deze man 

bedoelt: zonder Jezus was er geen gemeente. Toch heb ik sterk 

de indruk dat veel kerken Jezus belijden als Redder en Heer, 

maar geen gemeenschap zijn.

Ik wil de Bethelgemeente in Drachten niet verheerlijken, 

maar ik vind het heel bijzonder dat we de gemeente een 

‘gemeenschap’ mogen noemen. Ook al komt de gemeente 

zondags met duizenden leden samen, we horen wekelijks van 

nieuwe leden hoe ze zijn getroffen door de gemeenschap. De 

een voelt zich welkom vanaf het eerste moment dat hij een 

stap over de drempel heeft gezet, de ander geeft aan dat hij is 

thuisgekomen. Zelfs te midden van de massa op de zondagse 

bijeenkomsten voelen mensen zich thuis. Hoe is dat moge-

lijk? Hoe leer je een gemeente om zorg te dragen voor elkaar 

en naar elkaar om te zien? Het antwoord is: de huiskring. 

Daar vindt het gemeenteleven plaats en dat blijft zelfs zicht-

baar als al die 250 huiskringen op de zondag bij elkaar komen. 

Dan merk je dat wat in het klein is geleerd (de huiskring), in 

het groot wordt toegepast (de samenkomsten). De huiskring 

is het kloppend hart van de gemeente. Daar ontmoeten de 

gelovigen elkaar en brengen ze elkaar voor Gods troon. 

Bij de supermarkt

In ons dorp zijn door de groei van de gemeente verschil-
lende kringen ontstaan. Omdat deze nieuwe broeders en 
zusters elkaar vaak niet kennen buiten hun eigen kring, 
hebben we een startavond georganiseerd voor alle huis-
kringen uit ons dorp. Het was een groot succes! Elke kring 
nam hapjes en drankjes mee. De avond bestond uit samen 
zingen en bidden en vooral veel ontmoetingen. Aan het 
eind van de avond hebben we elkaar gezegend voor het 
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nieuwe seizoen. Nu kom je elkaar bij de supermarkt tegen 
en weet je dat je in de naam van Jezus met elkaar verbon-
den bent. (Bruin van der Duim)

Op de omslag van dit boek is een hart afgebeeld. Kijk er nog 

maar eens naar. Dit hart wordt gevormd door mensen die aan 

elkaar verbonden zijn. Maar als je goed kijkt, zie je niet alleen 

een hart. In het hart zien we een horizontale en een verticale 

balk die samen een kruis vormen. 

De horizontale balk staat symbool voor vriendschap. Vrienden 

delen elkaars leven, ze steunen elkaar – ook als anderen het 

laten afweten – en vieren samen hun overwinningen. De 

verticale balk staat symbool voor geestelijke groei. Groeien in 

geloof en karakter heeft ermee te maken dat het beeld van de 

Here Jezus in ons leven zichtbaar wordt. Groei leidt ertoe dat 

we steeds beter in staat zijn om Bijbelse waarheden in ons 

persoonlijk leven toe te passen. In het ‘kloppend hart van de 

gemeente’ zien we de horizontale en de verticale balk elkaar 

kruisen. In verbondenheid met elkaar wordt God aanbeden. 

In de ontmoeting met elkaar kan God zichzelf openbaren. Dat 

is wat er ten diepste gebeurt in de huiskring. En als het hart 

klopt, functioneert het Lichaam!

Het is een feest

Het is elke keer weer een feest om elkaar te ontmoeten 
en de liefde van de Here Jezus in elkaar te herkennen. We 
ervaren steeds meer openheid in het samen delen, elkaar 
bemoedigen en elkaar opbouwen in het geloof. Dat geeft 
groei in ons geestelijk leven. Kortom, de liefde van Chris-
tus geeft ons als huiskring veel feestelijke momenten. 
(Theo)
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