
 

 

Gemeenteproject Samen Een 

We hebben dit jaar gekozen voor het boekje ’Samen Een’. ‘Samen één’, zeggen we in de 
gemeente van Christus tegen elkaar. We zijn met elkaar verbonden in Christus en daarmee één 
in het geloof. We verlangen ernaar om aan die verbondenheid handen en voeten te geven. 

De verscheidenheid in onze gemeente is het afgelopen decennium flink toegenomen.  
Onze meningen, voorkeuren en inzichten lopen soms flink uiteen en gemeenteleden zijn niet 
automatisch mensen die je liggen. Hoe kunnen we, ondanks de verschillen, toch één kerkelijke 
gemeente zijn? 

Gemeenschappelijk hebben we in ieder geval dat we Jezus willen volgen. Hoe deed Jezus dat in 
zijn tijd op aarde, waartoe roept Hij ons op, en wat betekent dat concreet voor ons? 

Het boekje ‘Samen Een’ wil je helpen om te gaan met onderlinge verschillen binnen de 
gemeente.   
Met behulp van bijbelmeditaties (42), verwerkingsvragen en gesprekspunten, zowel voor 
persoonlijk gebruik, als gebruik in kring en gemeente kunnen we dat ontdekken. Als we dat 
tenminste willen! 

 
Het boekje bevat de volgende thema’s: 
 
Week 1: Talen van de Liefde 
We kijken naar vijf manieren om je liefde te laten zien: elkaar waarderen met woorden, elkaar 
tijd en aandacht geven, elkaar aanraken, elkaar cadeaus geven en elkaar dienstbaar zijn. 
 
Week 2: Generaties komen en gaan 
In dit hoofdstuk gaat het over generaties. Hoe we samen leren en onderweg zijn, aan de hand 
van God, naar Zijn koninkrijk. 
 
Week 3: Ervaren en beleven 
We richten ons in de derde week op de diepe eenheid die we kunnen ervaren door werk te 
maken van onze gezamenlijke missie. Want als je Jezus volgt, Hem voorop stelt bij alles wat je 

 



doet, dan zul je Hem ervaren. 
 
 
Week 4: Gaven en talenten 
God heeft je talenten gegeven waarmee je Hem kunt dienen. God zegt: ’je bent een gave, een 
cadeau’. Hij maakte je als cadeau voor zichzelf en de mensen om je heen.  
 
Week 5: Taken en rollen 
Allemaal verschillende mensen in de Petrakerk, wat een verscheidenheid. Maar allemaal passen 
ze geweldig in die ene weg van God, de weg van Jezus Christus, die mensen langs de weg van 
kruis en opstanding tot hun recht laat komen. 
 
Week 6: Droomkerk 
Dromen we nog wel eens over de kerk, of concreter: hebben we idealen voor onze eigen 
gemeente? Misschien niet en ben je tevreden over hoe het nu gaat. Of droom je wel: droom je 
mee?  
 
 
Als gemeenteleden doorpraten en nadenken over het thema ‘Samen Een’. Doorpraten over de 
talen van liefde, generaties die komen en gaan, ervaren en beleven, gaven en talenten, taken 
en rollen en de Droomkerk, het kan! Iedereen wordt uitgenodigd om zich op te geven bij de 
wijkcoördinator of kringleider en mee te doen aan het gemeenteproject Samen Een. 

Op 5 januari 2020 starten we met het project. 
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