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Jaarthema 2015-2016: Leven in verbondenheid 

Verbondenheid is een belangrijk thema in de Bijbel. Door verbondenheid kan de kerk van Jezus 
Christus ook iets van God laten zien. Dat is een prachtig getuigenis in een wereld waarin de pijn 
van onverbondenheid en het gemis aan verbondenheid sterk aanwezig is. 

De enige echte God, God de Heer, laat zich in de Bijbel kennen als God de Vader, God de Zoon 
en God de heilige Geest. In al zijn volheid is Hij één. Er is geen tegenstelling in God, maar 
harmonie. Geen rivaliteit en ruzie, maar liefde en geluk. Niet langs elkaar heen leven, maar de 
diepst mogelijke verbondenheid.  

God de Heer heeft ervoor gekozen om deze rijkdommen niet voor zichzelf alleen te houden, 
maar met mensen te delen. Hij heeft de mens gemaakt en zich aan hem en haar verbonden. Hij 
heeft zich verbonden aan zijn volk. Hij wil ons laten delen in zijn liefde en geluk. Dat doet Hij 
door mensen te verbinden met zichzelf.  

Als we ons laten verbinden met de drie-enige God, dan wordt ons leven vol. Vol van Hem. Dan 
zal Hij ons ook verbondenheid leren. God heeft mensen zo gemaakt dat ze elkaar nodig 
hebben. Het is niet goed dat de mens alleen is. Wij hebben relaties nodig. Waar kun je nu beter 
zijn voor relaties, dan in de kerk? Gods huis, de gemeente van Christus, is de tempel van de 
heilige Geest. De heilige Geest verbindt ons aan God. Hij brengt de Heer Jezus met zijn gave 
leven in ons hart. 

In de kerk hebben wij iets met elkaar. We aanbidden dezelfde Heer. We leven samen van Gods 
onverdiende gaven van vergeving en nieuw 
leven. Door onze verbondenheid met Jezus zijn 
we elkaars broers en zussen. We zijn niet 
zonder fouten en gebreken, maar we vergeven 
elkaar. We kennen verschillende gewoonten en 
gebruiken, maar we respecteren elkaar. We 
denken niet overal hetzelfde over, maar we 
veroordelen elkaar niet. We zoeken niet onszelf, maar de Heer. We laten ons inspireren door 
het Woord van God en de Geest van God. Als wij zo als kerk van Jezus Christus leven, dan 
zoeken we ook onze medemensen. God geeft ons zichzelf om Hem ook weer te delen met de 
mensen om ons heen. Dan is de kerk een liefdevolle gemeenschap van mensen rondom Jezus.  
 

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, 
zoals Christus u heeft aanvaard 

 
Romeinen 15 vers 7 

 

Hoe goed is het, hoe heerlijk als 
broeders bijeen te wonen 

 
Psalm 133 vers 1-2 
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Zo zou het moeten zijn. Maar niet altijd zal iedereen zich herkennen in 'een liefdevolle 
gemeenschap rondom Jezus'. We gaan op zoek naar wat ons verbindt. In hoeverre zijn we 
betrokken op elkaar? Is de kerk meer dan het wekelijks ophalen van een portie geestelijk 
voedsel? Hoe kan de kerk een plek zijn waar we elkaar ontmoeten in de naam van Jezus en een 
plek waar zijn liefde wordt ontvangen en uitgedeeld? 

Dit seizoen (2015-2016) willen we stilstaan bij onze verbondenheid. Als geschenk van de Heer. 
En hoe we er in kunnen groeien om dat geschenk aan te nemen en uit te pakken. In preken en 
huisbezoeken zal er aan dit thema aandacht worden besteed.  
 
We bidden om een gezegend seizoen waarin we groeien in verbondenheid met God, met 
elkaar en ook met mensen om ons heen. 
 
 
 

De kerkenraad, 
Augustus 2015 
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Deel 1: Breng ons samen (periode september - december) 
Startzondag: 6 september 2015 

Intro thema, preek en start van het seizoen 
Toerustingsavond voor de wijkteams: woensdag 23 september 2015 

Bespreking in de Bijbelkringen: maand oktober 
Met behulp van een gesprekspapier besteden de Bijbelkringen een avond in oktober aan dit 

thema. Terugkoppeling van die avond aan de predikant als input voor de gemeenteavond 
uiterlijk 1 november.  

Gemeenteavond 10 november 
Met als thema: Breng ons samen.  

God roept ons samen. Hoe kan de kerk een plek zijn waar liefde  
wordt ontvangen en uitgedeeld? 

Themapreken:  
4 oktober 2015 met als onderwerp: “Telkens wanneer u samenkomt…” 

29 november 2015 met als onderwerp: “SAMEN… in de Naam van Jezus!” 
***** 

 

Deel 2: Verbonden van hart tot hart (periode januari - april) 
Themapreek: 7 februari 2016  

Thema: “Verbonden van hart tot hart” 
(nav Romeinen 15 vers 7) 

Bespreken in de Bijbelkringen (januari-februari) 
Met behulp van een gesprekspapier besteden Bijbelkringen een avond in jan/febr. aan dit 
thema. Terugkoppeling van die avond aan de predikant als input voor de gemeenteavond 

uiterlijk 10 februari 
Gemeenteavond 15 februari 2016 (catechisatie-avond) 

Thema:  Hartelijk welkom -  voor Oud & Jong 
Themapreek: 3 april 2015  

Thema: “Leve het leven… in verbondenheid met God en elkaar!” 
***** 

 
SUGGESTIES: 

 
Internet  

www.josdouma.nl/leveninverbondenheid  

 

 

 

 

Boeken: 

De kracht van kwetsbaarheid, van Brené Brown 

leven in verbondenheid, van Jos Douma 

 

 

 

Om te luisteren (via YouTube):. 

TED Talk Brené Brown De kracht van kwetsbaarheid  

Lied SELA: Breng Ons Samen  

Opwekking  194: U maakt ons één, uw bracht ons tezamen 

Opwekking: 767: Familie 

 

 

 

 

http://www.josdouma.nl/leveninverbondenheid
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     Om over door te praten 

     "Verbonden van hart tot hart" 

‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’ 
[Romeinen 15 vers 7] 

En Paulus zegt ook hoe het wél moet. Hij begint ermee in Romeinen 14. Aanvaard mensen met 
een zwak geloof. En hij komt er bij uit waarbij hij iedereen aanspreekt in Romeinen 15 vers 7:  
Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.  
Niet op elkaar neerkijken en elkaar veroordelen, wél: elkaar aanvaarden. Het klinkt een beetje 
als: accepteer elkaar. Dat zeggen we vandaag ook vaak genoeg. Je moet elkaar wel een beetje 
accepteren. In de praktijk betekent dat: jij vindt dit en ik dat, maar we dulden elkaars 
aanwezigheid. Wat Paulus zegt gaat verder. Het woord dat Paulus gebruikt betekent letterlijk: 
erbij nemen. Neem de ander op in jouw leven. Trek hem erbij. Hoe verschillend je ook bent. Ik 
wil jou erbij hebben. Jij hoort bij mij.  
 
Ja, wij verschillen nogal van elkaar. Toch neem ik jou op in mijn leven, in mijn hart. Niet: ik loop 
handig langs je heen. Wél: Ik zoek je op. Ik trek je erbij. Kan dat in de gemeente? Ja, dat kan. 
Maar het kan alleen als je echt boodschap hebt aan elkaar. Echt wil samenleven. Niet ieder op 
zijn eilandje. Nee, we zoeken elkaar op. Omzeilen de gevoelige punten niet, maar durven ons 
hart op tafel te leggen. Zonder te veroordelen en af te schrijven. We praten niet over elkaar, 
maar met elkaar. Ik ben benieuwd naar wat jij vindt. Ik open ook voor jou mijn leven, mijn huis, 
mijn hart.  
 
Waarom hecht God er dan zoveel waarde aan dat je elkaar aanvaardt? Omdat Christus u heeft 
aanvaard, zegt Paulus. In het hart van het christelijk geloof staat Hij, die niet op aarde kwam 
om aandacht te vragen voor zijn eigen belang, maar die kwam om te dienen. Kijk naar Jezus 
Christus, zegt Paulus. Hij zocht niet zijn eigen belang. Hij kwam om te dienen. Hij heeft jou 
aanvaard, jou, met jouw nukken, grillen, blinde vlekken, verborgen gebreken en openlijke 
zwakheden. Het is nooit of te nimmer reden geweest voor hem om te zeggen: red jezelf. Maar 
Hij gaf zijn leven, ook voor jou! Hij is gestorven voor Joden en Grieken, voor sterken en 
zwakken, voor vrije geesten en nauwe gewetens…  
 
En de grote vraag in de gemeente, voor jou en mij is deze: willen wij ook hierin volgeling van 
Jezus zijn? Als Hij onze Heer is, dan willen wij denken en handelen in dezelfde geest als Hij. 
Paulus zegt er vergaande dingen over in Romeinen 14. Zelfs als het zou betekenen dat je voor 
die ander afziet van je eigen vrijheid, of je eigen bezwaren opzij zet. Dat is handelen in 
overeenstemming met de liefde. Kijk, en dat is wat samen bindt in de gemeente. Paulus heeft 
het over eensgezindheid in Romeinen 15. En eensgezindheid is niet: over alle dingen hetzelfde 
denken. Eensgezindheid is: samen Jezus Christus willen volgen. Dus je laten leiden door de 
vraag: wat is goed en opbouwend voor de ander?  

 
Daarom is elkaar aanvaarden tot eer van God! 
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Vragen voor huisbezoek 

Probeer voor jezelf antwoord te geven op onderstaande vragen: 
 

1.  Op welke manier helpen de samenkomsten op zondag (‘gewone’ kerkdiensten) u in de 
verbondenheid met de andere gemeenteleden? En hoe helpt u daarin mee? 

2.  Voelt u zich aanvaard in de gemeente? Ja / Nee / Soms, want…. 
3. En kunt u ook anderen aanvaarden, zoals ze zijn?  Waarom wel / niet? 
4.  Hoe is uw contact met andere mensen buiten de kerkdiensten om?  
5. Heeft u iemand waarmee u persoonlijke dingen van hart tot hart kunt delen? 
6.  Hoe belangrijk is het gebed voor u? Kunt u daarin ook uw hart luchten? 
7.  Waarin kunnen we als gemeente groeien in het samenleven als Gods gezin? 
8. Heeft u voorbeelden uit afgelopen periode waarin u merkte dat het goed is om deel te 

zijn van de gemeente, en zo verbonden te zijn met Gods gezin? 
 

Notities 
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Stellingen en statements 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zonder kwetsbaarheid  

kunnen mensen niet met  

elkaar verbonden zijn 
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Liederen en gedichten 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© september 2015 

Gedicht: Samenzijn 

 

Moment van samenzijn 

is wanneer je de poort 

van je eigen zijn 

wat verder openzet 

 

Waarin je de ander 

ontvangen kan. 

Zonder verhalen 

of zelf ingekleurd  

 

Dat moment van samenzijn 

Waarin ik voel- jou en mij 

Twee werelden verbonden 

Gevoel van levend zijn 

 

 

 

BRENG ONS SAMEN 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die 
alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Tekst: Hans Maat.  
Muziek: Frans Korpershoek. 
  
© 2013 Stichting Sela Music 
 

 


