Horen, denken,
toepassen
een nieuwe visie voor kringen in de CPW

Diaconaat Onderwijs en Toerusting, mei 2013

Inleiding
Als CAMA Parousia Woerden hebben we een heldere visie: “Ieder hart een woonplaats
van Christus”. Elke activiteit in onze gemeente zal hieraan getoetst moeten worden, zo
ook de activiteiten die plaatsvinden in het diaconaat Onderwijs & Toerusting.
De afgelopen weken heeft Frans Visser een enquête gehouden onder de kringleiders.
Hoewel nog niet alle kringleiders hebben gereageerd kunnen we toch gemakkelijk een
aantal conclusies trekken uit deze enquête:
• Niet elke kring staat open voor nieuwe mensen.
• Niet elke kring staat te juichen om te gaan splitsen.
• Pastoraat wordt niet als zodanig herkend.
• Niet iedere kringleider stuurt op geloofsgroei.
• Bezoekers van kringen zijn afhankelijk van de voorkeuren van de groep en/of de
kringleider.
• Hierdoor is het onderwijs selectief en niet structureel waardoor gaten ontstaan in de
geloofskennis en geloofsgroei.
• Kringleiders zijn drukbezette mensen en werken hard aan hun kring.
Deze uitkomsten zijn misschien niet verrassend maar vragen wel om een nieuwe
doordenking van onze kringcultuur.

Inspiratie
Er liggen twee inspirerende zaken ten grondlag aan dit voorstel tot een veranderende
kringcultuur:
1.

de scherpe column van Mathijs Vlaardingerbroek in het Nederlands Dagblad
van zaterdag 13 april 2013:
Een kerk waar mensen zelf grazen in plaats van afhankelijk te zijn van bix.
Het is een mooie lentedag als ik met zeventien geiten en zes schapen door een duingebied vlak bij ’s
Gravenzande slenter. Sinds kort werk ik als vrijwillige herder bij een begrazingsproject in de duinen
van het Westland. Prachtig om met de beesten door een gebied te lopen waar niemand anders mag
komen. Het valt me mee hoe gemakkelijk het me afgaat.
Zolang ik de grote stok in mijn handen houd, volgt de kudde me vanzelf. Uitkijkend over de kudde
dwalen mijn gedachten vanzelf af naar psalm 23. In mijn rugzak zit een kilo bix om straks, als de
geiten uitgegraasd zijn, ze een beetje bij te voeren. Ineens raakt het me dat de goede herder in de
Bijbel nooit met bix rondloopt. Hij leidt de kudde naar grazige weiden en rustigere wateren. Daar
kunnen ze zelf grazen en drinken.
grazen
Kijkend naar de kerk en hoe mensen daar geestelijk gevoed worden, kun je een heel ander beeld
krijgen van hoe een herder in het echt te werk gaat. Als je alleen de kerk als referentiekader hebt, kun
je allerlei rare ideeën krijgen over hoe schapen hun voedsel krijgen. Het ligt dan voor de hand te
denken dat de herder de hele week bezig is om een goede portie bix voor te bereiden, waar de
schapen een of twee keer per week op zondag van eten.
Als je meer fantasie hebt, dan zie je misschien een leidend schaap dat de hele week aan het grazen,
kauwen en herkauwen is, om op zondagmorgen zijn portie voor de kudde op eerbiedige wijze ‘uit te

spugen’, zodat de andere schapen niet zelf hoeven te grazen, maar het voorgekauwde eten
gemakkelijk kunnen opeten.
herder
Als herder van echte schapen en geiten merk je dat het er in de natuur toch echt anders aan toe gaat.
Zolang je als herder de veiligheid biedt, gaan ze zelf aan de slag met grazen. Sommige geiten
klimmen zelfs hoog in de boom om het lekkerste blaadje te kunnen pakken. Natuurlijk krijgen de kleine
lammetjes melk.
Maar dat krijgen ze niet van de herder of van een leidend schaap. Die melk krijgen ze van hun moeder
en dat alleen maar voor een paar maanden. Daarna is het zelf grazen geblazen. Alleen in een
noodgeval, als het lammetje niet kan drinken bij de moeder, gaat de herder zelf met melkflesjes aan
de slag. Kijkend naar de kerk kunnen we veel leren van echte schapen.
lekker
Misschien is het helemaal niet Gods bedoeling geweest dat wij zo afhankelijk zijn geworden van het
voorkauwen van leidende schapen. Misschien eten we te veel bix met elkaar en wordt er te weinig zelf
gegraasd. Stel je voor dat we in plaats van alleen maar luisteren naar een wekelijkse monoloog, leren
zelf te grazen uit het Woord en te drinken uit gebed.
Waarschijnlijk krijgen we dan een gezondere kudde die net als ‘mijn kudde’ in de duinen een grote
impact heeft op de omgeving. Kijkend naar mijn geiten en schapen zie ik een kerk voor me, waar
mensen geleid worden naar grazige weiden en rustige wateren, waar ze zelf rustig kunnen grazen en
drinken. Met na afloop een beetje bix, omdat ze sommige vitaminen nodig hebben en het ook zo erg
lekker is!

2.

De aanpak van missiegroep “de pelgrims”.
Zij kiezen ervoor om hun bijeenkomsten door-de-week cyclisch in te delen:
Week 1: bijbelstudie
Week 2: kring
Week 3: huddle

Voorstel
Het voorstel is om onze kringcultuur aan te passen. Hierdoor zal een leer- en zorgcultuur
ontstaan plus een cultuur van discipelschap die geldt voor de hele gemeente.
Schematisch ziet dat er zo uit:

1.studie

2.kring

3.huddle

Er wordt gewerkt met een driewekelijkse cycles:
Week 1: centrale bijbelstudie voor alle kringen gezamenlijk over een bepaald thema.
Week 2: de verwerking (eventueel met werkvormen) in de kring. Praten, positie bepalen.
Week 3: het leren toepassen in een discipelschapsstructuur waar het gaat om adoptie en
internalisering van het geleerde en waar de deelnemers verantwoording afleggen van wat
zij gedaan hebben met het geleerde (accountable zijn).

In de cyclus verdiept het onderwerp zich steeds een beetje verder:
1. woorden van God
2. woorden van mensen
3. de woorden van God leren toepassen in het leven van mensen
Met deze invulling is gezamenlijke én individuele groei een verwachte uitkomst. De
vrijblijvendheid zal verdwijnen, de toewijding aan Christus en aan elkaar zal groeien.
Dorotheus van Gaza (abt in de 6e en 7e eeuw en tijdgenoot van Benedictus van Nursia)
vergelijkt het leven met een groot wiel. Hij ziet de plaats van God in het midden. Daar is
het hart van al wat is, Hij is de spil, de velg waar omheen alles draait, in Hem komt alles
tot eenheid. De spaken verbeelden ieders levensweg. Hoe dichter de individuen bij het
hart komen, naar het centrum toe, hoe meer zij ook elkaar naderen. Zij hebben hetzelfde
doel. Ga je de andere kant uit, dan leef je centrifugaal. Je keert je af van God, maar raakt
ook verwijderd van de anderen, en verliest uiteindelijk je zelf.

God

De levensweg van
mensen

Aanpak
• Plan voorleggen aan de raad en diakenen.
• Kringleiders uitnodigen, plannen uiteenzetten en hen motiveren om deel te nemen.
• Cyclus en onderwerpen voor studie vaststellen.

