
 

 

Workshops landelijke GGG dag 7 sept 2019: Dit is Mijn lichaam!! 
 
 

1. Achtergrond en gebruik GGG materiaal ‘Dit is Mijn Lichaam’ 

door Ds. Peter Smilde 

"Ds. Peter Smilde is één van de schrijvers en eindredacteur van het nieuwe GGG 

gespreksboekje 'Dit is mijn lichaam'. Hij zal je bij de hand nemen om de opzet van het 

nieuwe gespreksmateriaal te begrijpen, de mogelijkheden die erin zitten te gebruiken en de 

achterliggende visie te ontdekken. Met als bedoeling dat jouw groeigroep of kleine kring er 

echt door gezegend wordt. Ook is er gelegenheid feedback te geven, want het volgende 

boekje is alweer in de maak..." 

 

2. De nieuwe gemeenschap die Christus vormt leeft samen en deelt 
door Pieter Both 

Dat is radicaal anders dan onze tijd. Deze workshop gaat in op de culturele achtergrond van 

het GGG materiaal. We kijken met elkaar naar het gebrek aan gemeenschappelijkheid en 

saamhorigheid in onze cultuur en het antwoord wat Christus daarop geeft. 

 

3. Onderling pastoraat en gemeentepastoraat 

door ds. Inge de Rouwe 

Hoe kun je onderlinge pastorale zorg in kleine groep bevorderen? Op welke manier                

kunnen kleine groepen een bijdrage leveren aan en een aanvulling zijn op het                        

gemeentepastoraat?                                                                                                                    

In deze workshop verken je de mogelijkheden van onderling pastoraat in de kleine groep        

en onderzoek je met behulp van een verkennende vragenlijst of en hoe je dit kunt                  

verbinden aan andere pastorale onderdelen binnen jouw gemeente. 

 

4. Ruimte voor de Geest in de kerk 
door Jelle de Kok  

Belemmeringen en kansen in relatie met de kleine groepen. In deze workshop denken we 

samen na over de vraag welke belemmeringen er zijn in jouw plaatselijke kerk mbt het werk 

van de Heilige Geest. Maar ook wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn om via de kleine 

groep ruimte te geven aan de Heilige Geest in de plaatselijke kerk. 

 

5. Luisteren naar Gods stem 
door Gerton van de Wilt 

Na kort praktische inleiding over luisteren naar Gods stem gaan we vooral praktisch aan        

de slag met gebed. Als eerste ligt de focus op persoonlijk gebed. Dit delen we in de                

groep. Een ieder kan met zijn of haar voorbeelden het groepsgesprek verder helpen en          

alle vragen stellen, die dit bij je oproept. Daarna gaan we in groepen van 4 of 5                      

personen om te oefenen met luisteren naar Gods stem en samen bidden. 

 

 

 

 



 

 

6. Introductie ‘Leren, groeien en toepassen van de gaven van de Geest’   
door Annet van Willigen 

Naar aanleiding van de cursus ‘Levend in Christus’. God wil gaven geven aan de gemeente, 

zodat we daarvan gaan uitdelen, net als Jezus en de discipelen. Hoe belangrijk is dat 

vandaag en hoe kan dat via kringen gaan groeien? Deze workshop zal gaan over de werking 

van kracht van Gods Geest in dienende taken tot opbouw en eenheid van het lichaam van 

Christus.  

 

 

7. Bijbel en kroeg 

door Bram van Putten 

Samen de Bijbel lezen is boeiend, leerzaam en leuk! Zeker ook wanneer je de Bijbel leest 

met hen die er niet mee vertrouwd zijn, of met hen die op zoek zijn. In deze workshop 

bedenken we wie we kunnen uitnodigen om samen de Bijbel mee te lezen. Wat we dan met 

hen lezen. En hoe we dat doen. En waar -zoals in de kroeg bijvoorbeeld.  

 

8. Het Koninkrijk van God  
door Ben van Werven 

Een interactieve workshop waarin Ben graag met je in gesprek gaat. Hoe maak je het 

Koninkrijk van God concreet. Waar zie je het Koninkrijk van God? Wat is er al dat je 

Koninkrijk van God kunt noemen? En waar zit groeiruimte? 

 

9. Evangeliseren kun je leren 

door Hans Maat            

Evangeliseren, onbewust denk je dan toch aan die dappere evangelist op straat, die niet 

bang is voor welke afwijzing dan ook. Of aan die enthousiaste jongere, die een getuigenis 

geeft voor een groep mensen dat klinkt als een klok 

Misschien belemmeren die beelden jou wel. Ik ben ervan overtuigd dat de HeiligeGeest        

jou goed kan gebruiken op de manier, die bij je past. De Heilige Geest is de beste                  

Evangelist, die er is. Het is dus belangrijk om te weten hoe Hij in jou spreekt en werkt.            

Dat dit niet helemaal zonder risico is, betekent niet dat jij het niet kan en ik denk dat het          

niet zo moeilijk is als het lijkt. Wil je meer ontdekken hoe je een discipel kunt zijn, die              

discipelen maakt? Dan ben je van harte welkom! 

 

10. Missionair pionieren als groeigroep 
door Ramon de Bonte 

Soms kan het zomaar gebeuren dat je als groeigroep het verlangen krijgt om missionair        

iets te betekenen in je omgeving. Een verlangen om je leven te delen met mensen die            

(nog) niet zoveel hebben met het geloof. Juist in een Groeigroep is er enorm veel                    

potentie om missionair te zijn. Samen ontdekken hoe Christus ons in beweging wil zetten om 

in contact te komen met mensen uit je wijk, stad of dorp. Een interactieve worskhop met veel 

uitdaging en avonduur. Durf jij dat aan?       


