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Onze waarden naleven tijdens de lockdown
INTRODUCTIE
De gemeente is geroepen om Gods toevluchtsoord te zijn. Een
liefdevolle en gepassioneerde familie van God die haar leden sterkt
en hen helpt leven en hoop te brengen in deze wereld. Hoe kunnen we een ondersteunende gemeenschap zijn als we tijdens de
Covid-19-crisis zelf geïsoleerd moeten leven? Deze crisis is het
moment waarop we God en elkaar nog meer nodig hebben. In
plaats van meer van elkaar vervreemd te raken, is dit een kans om
onze relaties met God en met elkaar te versterken. Deze brochure
geeft enkele praktische tips over hoe je de waarden van Christus
in jouw gezin, in jouw gemeente en in jouw lokale gemeenschap
kunt naleven tijdens de lockdown. Stuur ons gerust jouw ideeën en
verhalen.

MEDEWERKERS

Wanneer de gemeente investeert in
de mogelijkheden van haar leden,
zorgt het voor groei en versterkt het
de onderlinge band in de gemeente.
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VERBINDEN

Verbindende kerken streven naar
authentieke en liefdevolle relaties.
Dit reikt over generaties, culturele
en sociale grenzen heen.

›

Onverwachts brengen de meeste koppels nu veel tijd samen
door. Een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan
en verbinding te zoeken. Om een goed gesprek te starten kun je
gebruik maken van kant-en-klare gespreksvragen.
https://www.thedatingdivas.com/conversation-starters-formarriage/

›

Schrijf een mooie, lieve kaart aan de kinderen en jongeren van
je plaatselijke gemeente. Je zou zelfs handgemaakte kaarten
kunnen maken en sturen. Vaak schrijven of creëren kinderen en
jongeren iets voor de zieke en oudere mensen in de kerk. In deze
tijd is het leven van kinderen drastisch veranderd. Dus een goed
moment om iets voor de jongeren terug te doen.

›

Omdat er geen fysieke kerkdiensten zijn, missen we elkaar. Maak
een WhatsApp groep met gemeenteleden om elkaar bemoedigende berichten, liedjes, citaten of bijbelteksten te sturen. Maak
een Facebook-pagina voor je lokale kerk. Vraag de leden om een
sabbat-selfie te maken en ontwerp een collage met alle foto’s.

›

Maak kleine boeketten met prachtige lentebloemen uit je tuin,
voeg een kaart toe met een bemoedigende tekst en zet deze
voor de deur bij je buurman of vriend. Bel aan, maar wel op gepaste afstand wachten! Je krijgt vast een grote glimlach!

›

Hoe gaat het met de mensen die je lange tijd niet in de kerk hebt
gezien? Of met hen die de afgelopen jaren de kerk hebben verlaten? Dit is een goed moment om het contact te herstellen. Stuur
deze mensen een ansichtkaart, een app of, nog beter, bel ze.

›

Sabbatschool is altijd een mooi moment om met elkaar te verbinden. We kunnen nu niet fysiek sabbatschool houden, maar er
zijn alternatieven. Organiseer bijvoorbeeld een sabbatschoolklas
via Skype of Zoom. Niet alleen voor de volwassenen, maar zeker
ook voor de kinderen, tieners en jongeren. Voor leden die voor
de coronatijd al niet meer fysiek in staat waren om naar de kerk
te gaan, is dit een geweldige manier om weer aanwezig te kunnen
zijn bij de sabbatschool.

Lees verder op de volgende pagina >

Madelon Comvalius-Duijster
Nederland
Zorg er bij het invoeren van deze ideeën voor, dat je de voorschriften van de regering ter bescherming van jouw en andermans
gezondheid (coronavirus) respecteert. Bezoek www.icor.church voor meer bronnen en informatie over iCOR.
© Trans-Europese Divisie (TED) en Inter-Europese Divisie (EUD) van de Zevende-dags Adventisten

Onze waarden naleven tijdens de lockdown

VERBINDEN

›

Voor ouders is deze tijd een bijzondere gelegenheid om te investeren in het geloofsleven van hun kinderen. Op het internet zijn
er verschillende kant-en-klare programma’s te vinden vol met
bijbelmateriaal voor thuis. Maak verbinding met elkaar en maak
gelijktijdig contact met God.

Handige links

Verbindende kerken streven naar
authentieke en liefdevolle relaties.

›

https://toucantogether.com/ - Een gratis app om relaties te
versterken.

›

https://ted.adventist.org/images/Family/Free_Family_Worship_
Resources_links.pdf - 52 ideeën voor gezinswijdingen.

›

http://ubdavid.org/kids-world/kids.html - Een website met
verschillend Bijbelmateriaal dat ouders met hun kinderen kunnen
verkennen.

›

https://ted.adventist.org/images/Kindness_at_church1.pdf Sommige van deze ideeën zijn niet geschikt voor de lockdown
situatie, pas ze gerust aan.

Dit reikt over generaties, culturele
en sociale grenzen heen.

Madelon Comvalius-Duijster
Nederland
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ZO RGEN

Zorgzame gemeenten koesteren een
liefdevolle en empathische houding
en accepteren de ander zoals ze is.
Ze steunen en dienen de ander actief
op alle gebieden van het leven.

›

Knip enkele harten uit van 10 tot 12 cm breed. Schrijf op elk hart
‘Vriendelijkheid was hier!’ en versier het hart. Je kunt ook voor
een andere lieve tekst kiezen. Maak voor iedereen in je gezin 4
tot 5 harten per dag. Leg ze op verschillende plekken neer, zodat
het elke keer weer een verrassing is.

›

Maak een lijst van verschillende manieren om te laten zien dat je
om jouw gezin geeft. Kies activiteiten die 10 minuten of minder
duren. Bijvoorbeeld: Poets iemands schoenen; maak voor iedereen een lekker drankje; dek de tafel voor de volgende maaltijd;
maak een planning en kijk hoeveel je kunt opruimen en samen
kunt doen in 5 of 10 minuten, etc.

›

Ouders: maak elke dag tijd voor je kinderen, als het mogelijk is
doe wat jouw kinderen leuk vinden om te doen. Vertel ze hoe
speciaal ze voor jou zijn: “Ik ben zo blij dat je mijn zoon / dochter
bent!” “Je moeder / vader zijn is een van de beste dingen in mijn
leven!”

›

Laat zien dat je om je buren geeft. Maak een poster voor je
raam om mensen te laten weten dat je voor hen bidt gedurende
deze pandemie. Of schrijf een positief bericht op de stoep met
stoepkrijt.

›

Maak een gemeenschappelijke voorraadkast. Plaats een grote,
doorzichtige plastic doos met deksel voor jouw woning. Plaats
wat blikken en pakjes eten in de doos. Nodig mensen uit die
voedsel nodig hebben om eten uit de doos te pakken, en degenen die extra voedsel hebben om het in de doos te doen.

›

Maak een lijst van gemeenteleden die alleen wonen of van alleenstaande ouders. Schrijf een gebed voor hen op een kaart en
geef ze het gedurende deze crisistijd samen met een doos met
voedsel, lekkernijen en dingen die ze blij maken.

Handige links

Karen Holford
Trans-Europese Divisie

›

“live: kind” is een TED-initiatief om vriendelijkheid te stimuleren:
https://ted.adventist.org/family-ministries/live-kind

›

www.lifevestinside.com Is een website gewijd aan vriendelijkheid
en zorgen voor anderen.

›

https://positivepsychology.com/kindness-activities-empathyworksheets/ Veel ideeën om kinderen vriendelijkheid en
empathie te leren, en waarom het zo belangrijk is.

Zorg er bij het invoeren van deze ideeën voor, dat je de voorschriften van de regering ter bescherming van jouw en andermans
gezondheid (coronavirus) respecteert. Bezoek www.icor.church voor meer bronnen en informatie over iCOR.
© Trans-Europese Divisie (TED) en Inter-Europese Divisie (EUD) van de Zevende-dags Adventisten

Onze waarden naleven tijdens de lockdown

D EEL NEMEN

Gemeenten die deelname
aanmoedigen om kennis en
vaardigheden in te zetten, creëren
ruimte voor iedereen om bij te
dragen aan de verschillende
aspecten van het kerkelijk leven.
Op deze manier bevorderen ze een
gevoel van erbij horen en zich te
herkennen in de gemeente.

›

Als je online platforms wilt gebruiken voor kerkbijeenkomsten,
nodig jongeren met expertise op het gebied van sociale media uit
om te helpen bij het opzetten en houden van gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies en erediensten.

›

Roep de hulp in van jongeren die meer ervaring met internet en
social media hebben om contact op te nemen met oudere leden.
Geef hen het telefoonnummer van een ouder lid en vraag hen
om contact te maken en het lid te helpen met internet of sociale
media die ze nodig heeft. Bijvoorbeeld verbinding maken met de
kerkdienst, opzetten van een groepschat voor gebed etc.

›

Schakel vrijwilligers in voor de online website van de gemeente. Zoals bijdragen aan een nieuwsbrief of bulletin, verhalen en
getuigenissen van leden of specifieke gebedsverzoeken.

›

Betrek meer volwassen jongeren om met mensen te communiceren via live chat tijdens het streamen van de diensten.

›

Las een pauze in tijdens het live streamen, zodat in een huishouden ook samen over discussievragen gesproken kan worden.
Gebruik een aftelklok zodat iedereen op de hoogte is van de tijd
als de dienst weer wordt hervat.

›

Organiseer een gebedsketting voor jouw gemeente waar elk lid
contact kan opnemen met een of twee andere gemeenteleden
om mee te bidden, waardoor uiteindelijk een web ontstaat dat
alle leden omvat. Vergeet de bezoekers en kinderen niet.

Useful links

›

https://www.sdadata.org/goingdigitalcovid19.
html?fbclid=IwAR2iAQ5fK5_jmdrDHTCbzQ4TLVwS650O5WTSD_FJBMSWk22_CXS2ivfI1c a
Een startpagina gemaakt door de Noord-Amerikaanse Divisie
(NAD) met bronnen en onderwerpen over het aanpakken van de
vele verschillende aspecten van de digitale bediening.

Patrick Johnson
Trans-Europese Divisie
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AANBIDDEN

Jezus benadrukt dat het niet belangrijk is waar we aanbidden. Belangrijk is hoe we aanbidden - in geest en waarheid (Johannes 4:25).
We zijn gewend om ons op de waarheid te concentreren. We doen
dit elke week wanneer we elkaar ontmoeten in de sabbatschool en/
of de eredienst. Hier richten we ons op het geestelijke deel van
aanbidding.
Geest - dit is een geweldige tijd om ons te concentreren op het
geestelijke deel van aanbidding. Denk aan de vruchten van de Geest
in Galaten 5: 22-26: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
vrijgevigheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Al deze
eigenschappen moeten in onze aanbidding aanwezig zijn.

Gemeenten gebruiken aanbidding
om het evangelie in de praktijk te
brengen. Ze zoeken naar creatieve
mogelijkheden om aanbidding te
ervaren in het dagelijks leven en zijn
toegewijd om van de Sabbat een
zinvolle beleving te maken.

›

Liefde - laat iemand zien dat je van hem/haar houdt door ze uit
te nodigen om deel te nemen aan jouw gebedsdienst “thuis”, in
plaats van passief naar een online dienst te kijken. Lees de Bijbel
samen. Vertel hoe God door de jaren heen in je leven heeft
gewerkt. Bid en zing.

›

Vreugde - deel de vreugde die je in Jezus hebt gevonden door
een korte film op te nemen met jouw getuigenis (3-5 minuten).
Upload het niet simpelweg naar Facebook, of YouTube, maar
stuur het naar een paar mensen om ze aan te moedigen.

›

Vrede - veel mensen zijn op dit moment onzeker over de toekomst. Dit kan te maken hebben met financiële veiligheid,
huisvesting of geloof. Herschrijf en personaliseer enkele van de
brieven van Paulus in het Nieuwe Testament waar hij vrede noemt
en stuur ze dan aan je vrienden. Vraag God om je gemoedsrust te
geven, zodat je kalm kunt blijven en hoopvol als mensen met hun
onzekerheden bij je aankloppen.

›

Geduld - vraag God om je geduld te geven. Het is moeilijk om
veel thuis te zijn. Demonstreer het geduld dat je graag zou zien
van anderen. Onthoud dit wanneer je praat met collega’s, familieleden en vrienden.

›

Vriendelijkheid - wees aardig voor de mensen die je ontmoet,
tijdens het winkelen en uitgaan. Een vriendelijk woord in de
supermarkt kan positief kan uitpakken.

Lees verder op de volgende pagina >
Thomas Rasmussen
Denemarken
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AANBIDDEN

Gemeenten gebruiken aanbidding
om het evangelie in de praktijk te
brengen. Ze zoeken naar creatieve
mogelijkheden om aanbidding te
ervaren in het dagelijks leven en zijn
toegewijd om van de Sabbat een
zinvolle beleving te maken.

›

Vrijgevigheid - zorg ervoor dat je een fooi geeft wanneer je een
afhaalmaaltijd bestelt. Bel jouw lokale kapper om hem / haar van
tevoren te betalen voor je volgende knipbeurt. Vergeet niet om je
tienden en collecte te geven, ook al ben je niet fysiek in de kerk.

›

Trouw - wees trouw in de kleine dingen. Probeer niet alles in één
keer te doen. Kies een paar mensen waar je een verschil voor
kunt maken en houd dit vast. Vergeet ze niet.

›

Zachtmoedigheid - onthoud dat veel mensen bang en angstig
zijn. Ga zorgvuldig om met de angsten en zorgen van anderen
wanneer je met hen spreekt.

›

Zelfbeheersing - breng thuis tijd door met Jezus. Maak gebruik
van de tijd die je normaal gesproken in het verkeer of in de bus
doorbrengt. Dit zou jouw kans kunnen zijn om dagelijks tijd te
besteden aan bijbelstudie en gebed. Maak er een gewoonte
van. Oefen zelfbeheersing door jouw apparaten uit te schakelen
zodat je niet wordt afgeleid.

Handige links
Als je online op zoek bent naar aanbiddingservaringen, volgen hier
een paar aanbevelingen.

›

Elke week: livestream Pioneer Memorial Church van Andrews
University. Deze gemeente creëert bronnen voor de kindersabbatschool:
https://vimeo.com/pmchurch

›

De afgelopen maand heeft Macy Weir, een voorganger
in Oregon, elke ochtend een verhaal gelezen en
proefjes gedaan voor kinderen op Facebook ‘Stories
with pastor Macy’. https://www.youtube.com/
playlist?list=PL9dSiXTwZrxH8DP91BrL5kDzADBI4tJ1B

›

www.ignitermedia.com staat boordevol inspirerende videoclips
die je kunt gebruiken bij online aanbidding.

›

https://disciple.org.au/resource_category/home-churchsabbath-school-resources/

Thomas Rasmussen
Denemarken
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ONDERWIJZEN

Gemeenten die het woord van God
onderwijzen, communiceren op een
relevante, creatieve en praktische
manier.

›

Ouders zijn erg belangrijke leraren voor hun kinderen. Onderzoek laat zien dat kinderen vooral thuis groeien in hun geloofsleven door ervaringen van hun moeder en vader. Het is hetzelfde
op andere levensgebieden, zoals koken, schoonmaken, geld
management en vele andere onderwerpen. Neem de tijd tijdens
de lockdown. Denk na over een aantal dingen die je wilt dat jouw
kinderen leren, en breng samen tijd door met hen om belangrijke
levensvaardigheden te leren.

›

Bedenk dat kinderen (en volwassenen) op veel verschillende manieren leren. Een gemakkelijke manier om een kind les te geven,
is door alle vijf zintuigen te gebruiken. De volgende keer als je je
kind leert te bidden of je kind over God leert, probeer dan zoveel
mogelijk zintuigen te gebruiken als je kunt. Je kunt vijftig gratis
ideeën voor gezinsaanbidding vinden onder de “Handige links”
hieronder.

›

Besteed elke dag tijd aan het voorlezen van jouw kind. Of daag
de kinderen uit om alleen te lezen. Denk na over een beloning
waar je beide van kunt genieten als je klaar bent met lezen.

›

Het onthouden van bijbelverzen is erg belangrijk en is iets waar
we altijd de tijd voor moeten maken. Neem elke dag de tijd om
samen een bijbelvers uit het hoofd te leren. Bron: https://ted.
adventist.org/images/Memory_Verses_-_Learning_for_Lifedone.pdf

›

We denken vaak dat bijbelstudie betekent dat je alleen de bijbel
gaat zitten lezen. Aan de andere kant doen bijvoorbeeld Joden
vaak bijbelstudie door een specifiek onderwerp met iemand
anders te bespreken. Neem de tijd om tijdens de lockdown jouw
gedachten over een onderwerp met je gezin of een groep anderen te bestuderen. Het kan thuis rond de keukentafel zijn, of op
een digitaal platform.

›

Grootouders en oudere gemeenteleden bezitten een schat aan
ervaringen, kennis en verhalen. Probeer generaties met elkaar in
contact te brengen en deel favoriete bijbelverhalen of verhalen uit
je eigen leven die je nog niet eerder aan je kinderen hebt verteld.
Lees verder op de volgende pagina >

Karolina Poland
Zweden
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ONDERWIJZEN

›

Tieners leven in een andere wereld dan de wereld waarin jij
opgegroeid bent. Als je tieners wilt bereiken en les wilt geven,
moet je daar zijn waar zij zijn. Of het nu is op Instagram, Snapchat, WhatsApp of een ander social media platform. Alle tieners
staan voor dilemma’s. Begin met de problemen waarmee ze in
het dagelijks leven worden geconfronteerd. Kijk of je samen
antwoorden kunt vinden op deze vragen, zowel in de Bijbel als
andere plaatsen. Bezoek www.axis.org om de christelijke discussie “gidsen voor ouders en tieners” te downloaden.

›

Maak de tijd die je samen hebt leuk. Ontdek de interesses van de
kinderen. Probeer manieren te vinden die interessant en prikkelend zijn voor jouw kind als je samen bezig bent om meer over
God te leren. Stel open vragen. Vragen zoals ‘Waar zag je God
aan het werk vandaag’, zo leer je samen nieuwe dingen.

Handige links

Gemeenten die het woord van God
onderwijzen, communiceren op een
relevante, creatieve en praktische
manier.

›

https://ted.adventist.org/images/Lessons_From_Jesusrevision_4.pdf - gezinsaanbidding die gemakkelijk te doen is.

›

https://children.adventist.org - hier zijn goede bronnen voor
zowel ouders als kinderen om meer te leren over God en de
Bijbel, met veel verschillende materialen.

›

https://ted.adventist.org/children-s-ministries/resources/2uncategorised/1663-resources-for-children-s-ministries
- bronnen om kinderen te helpen God en de Bijbel te leren
kennen.

›

https://ted.adventist.org/youth-ministries/resources - middelen
voor tieners om God en de Bijbel te kennen.

Karolina Poland
Zweden
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D I ENEN

Missie en bediening vereisen altijd
een houding van dienstbaarheid.
Dienende gemeenten volgen het
voorbeeld van Jezus door in de
behoeften te voorzien van anderen
en nieuwe manieren te ontdekken
om te dienen.

›

Bel oudere buren om te chatten, kijk hoe het met ze gaat en
bied aan om voor hen te gaan winkelen. Laat ze weten dat ze je
kunnen bellen wanneer ze maar willen! Misschien kun je zelfs ouderen helpen om een nieuw digitaal platform te gaan gebruiken,
zodat je elkaar kunt zien tijdens het praten.

›

Regel samen met een groep gemeenteleden (gratis) eten voor
mensen die in quarantaine zitten. Probeer samen te werken met
een winkel. De winkel zou bijvoorbeeld de producten in kunnen
pakken. Maak een gezamenlijk bericht/groet en plaats deze in de
dozen. Wees voorzichtig bij het transport. Draag handschoenen
en een gezichtsmasker.

›

Als je schoolgaande kinderen hebt, werk dan samen met de
leerkrachten en enkele van de andere ouders. Om zodoende de
klas te helpen met huiswerk op bepaalde tijden van de week op
een digitaal platform. Misschien zouden sommige kinderen het
prettig vinden om een half uur met iemand buiten het gezin over
het huiswerk te chatten. Laat de leraren de mogelijkheid bekendmaken voor zowel ouders als leerlingen.

›

Werk samen met enkele lokale sportclubleiders of leiders van
andere activiteiten voor kinderen en jongeren om een afspraak
online te maken voor spelletjes, quizzen, competities, filmavonden en andere leuke dingen. Zoek naar een app zoals Houseparty
om je hierbij te helpen.

›

Als je naar buiten mag, maak een speurtocht of een activiteitenparcours die gezinnen samen kunnen doen in een park, bos
of ander geschikt gebied. Ga met respect om met de natuur. Je
kunt bijvoorbeeld een teddybeer meenemen en daarvan foto’s
maken op verschillende locaties. Plaats de gemaakte foto’s vervolgens online, bijvoorbeeld in een Facebook-groep. De kinderen kunnen dan het spoor van de teddybeer volgen aan de hand
van de foto’s. De kinderen kunnen bijvoorbeeld ook zelf foto’s
maken van hun eigen teddybeer op dezelfde plaatsen. Dergelijke initiatieven worden zeer gewaardeerd door zowel ouders als
kinderen.

Lees verder op de volgende pagina >

Harald Giesebrecht
Noorwegen
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D I ENEN

›

Help mee om digitale ontmoetingsplekken te creëren voor
volwassenen. Start een online club of biedt lezingen aan voor
jouw lokale gemeenschap. Je kunt ook denken aan quizzen,
wedstrijden, boekbesprekingen, interviews en filmavonden.
Neem contact op met interessante mensen en vraag hen om
een bijdrage. Wees creatief. Vraag de lokale krant hier een artikel
over te schrijven. Livestream op Facebook of YouTube of doe
beide tegelijkertijd.

›

Maak een poster voor je raam, of schrijf met krijt op straat: “Bidden voor elkaar - Bidden voor iedereen”.

Handige links

Missie en bediening vereisen altijd
een houding van dienstbaarheid.
Dienende gemeenten volgen het
voorbeeld van Jezus door in de
behoeften te voorzien van anderen
en nieuwe manieren te ontdekken
om te dienen.

›

Allereerst is er deze interessante pagina van de TED met veel
gemakkelijk uit te voeren ideeën om te dienen en zorgen:
https://ted.adventist.org/family-ministries/live-kind

›

Hier zijn nog twee sites met handige tips en ideeën over hoe je
online kan dienen (negeer de alcohol-advertenties):
https://parade.com/1011597/nicolepajer/ways-to-stay-socialcoronavirus/
https://thewirecutter.com/blog/coronavirus-socializing-online/

Harald Giesebrecht
Noorwegen
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VERZOENEN

›

Maak een lijst van personen met wie je in het verleden een nare
ervaring, spanning of relatiebreuk hebt meegemaakt. Schrijf
de namen op en bedenk bij elke naam een goede herinnering:
iets leuks dat je samen hebt gedaan, iets wat deze persoon doet
of zegt dat je aan het lachen maakt, of een mooie eigenschap.
Schrijf dit bij de juiste naam. Je hebt nu een visueel hulpmiddel
voor een positieve impact die deze persoon op jouw leven heeft
(gehad).

›

Neem de tijd om na te denken over de oorzaak van een relatiebreuk. Denk na over wat jouw rol hierin was. Dit is het moeilijke
deel van de opdracht. Zelden is een conflict volledig de schuld
van één partij. Er is vaak iets dat we anders hadden kunnen doen
- zelfs als het een kleinigheid is - dat tot een andere uitkomst
had kunnen leiden. Mogelijk kun je jouw gedachten met een
vertrouwd lid van jouw gemeente of familie delen. Ze kunnen
misschien een ander perspectief bieden dat jij nog niet had
overwogen.

›

Vraag de Heilige Geest je te helpen. Vraag Hem om jou de
kracht te geven om te vergeven; de nederigheid om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je hebt gedaan om de andere
partij pijn te doen; de moed om contact met ze op te nemen en
weer contact met ze te maken en het geduld om te wachten op
een antwoord. Nodig eventueel gemeenteleden uit om hiervoor
te bidden. Je hoeft geen namen bekend te maken of details voor
hun gebeden.

›

Stuur de andere partij een kort bericht en vraag naar zijn of haar
welzijn. Het is niet nodig om eerdere voorvallen of de oorzaak te
vermelden van het uiteenvallen van de relatie. Houd het simpel
en gericht op de huidige omstandigheden. Bijvoorbeeld: “Goedemorgen ik wilde even weten of het goed met je gaat tijdens
deze lockdown periode. Ik hoop dat je gezond bent en het goed
met je gaat. Ik denk aan je.” Hier moet je wellicht een drempel
voor over. Geef jezelf een pluim als je dit hebt gedaan.

Verzoenende gemeenten stimuleren
verzoening actief in de naam van
Jezus, zowel verzoening met onze
hemelse Vader als verzoening tussen
mensen onderling.

Lees verder op de volgende pagina >

Matthew Herel
Engeland
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VERZOENEN

Verzoenende gemeenten stimuleren
verzoening actief in de naam van
Jezus, zowel verzoening met onze
hemelse Vader als verzoening tussen
mensen onderling.

›

Neem de tijd om na te denken over hoe je de relatie in de toekomst zou willen zien als er volledige verzoening plaatsvindt. Als
dat gebeurt, wil je dan dingen veranderen, wil je dat er bepaalde
grenzen zijn? Wil je dat de factoren die tot de splitsing hebben
geleid, samen met de ander persoon worden uitgesproken? Of
laat je liever alles rusten? Er zijn hier geen verkeerde of juiste
antwoorden. Maar dit helpt je om jouw verzoende relatie op een
gezonde manier vorm te geven.

›

Gebruik deze ervaring als een spiegel om je eigen relatie met
God te bekijken. Denk na over de moed en nederigheid die nodig
is om de eerste stappen naar verzoening te zetten. God nam het
op Zich om met ons tot verzoening te komen, ook al was de oorzaak van de relatiebreuk volledig onze eigen schuld. Hij reikte ons
een olijftak, in de persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus. Probeer
te reageren zoals Gods de olijftak heeft aangereikt. Terwijl je
hoopt dat de andere partij op jouw toenadering reageert; met
vriendelijkheid, dankbaarheid en een verlangen om de relatie te
herstellen.

Handige links

›

www.scottishconflictresolution.org.uk – tips en ideeën om
anderen te helpen bij conflicten in relaties

›

www.theforgivenessproject.com – inspirerende verhalen
van mensen over de hele wereld die anderen onder moeilijke
omstandigheden vergeven hebben

›

https://www.theforgivenessproject.com/education-resources –
leermiddelen over vergeving voor tieners (en anderen)

›

https://www.hopechannel.com/au/learn/forgive-to-live –
Een online vergevingsproject gemaakt door Hope Channel
Australië.

Matthew Herel
Engeland
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B EGE L EIDEN

›

›

›

›
Gemeenten die het belangrijk
vinden om kinderen, jongeren
en volwassenen persoonlijk te
begeleiden bij hun geloofsreis zijn
toegewijd om geestelijke begeleiding
te bevorderen.

›
›
›

Contact is erg belangrijk tijdens de lockdown, dit kan worden bereikt
door nauw persoonlijk contact te houden met behulp van alle mogelijke
(digitale) platforms. Vergeet niet dat door de verspreiding van Covid-19
vele jonge mensen bezorgd en bang zijn. Laat weten dat jij aan hen
denkt en dat je er voor hen bent.
Mentorschap op afstand vraagt om meer structuur dan face-to-face
begeleiding. Leermiddelen rondom mentorschap en reflecterende leermiddelen kunnen daarbij helpen. Een voorbeeld zou een reflectief dagboek
of gebedsdagboek kunnen zijn gedurende de lockdown. Je kunt je mentee
(degene die je begeleidt) vragen hetzelfde te doen. Dan kun je de inhoud
van jouw dagboek/verslag uitwisselen. Dit kan online worden gedaan.
Als mentor heb je ook te maken met deze pandemie. Wees open en
eerlijk daarover. Het zal een lange weg zijn om je mentee te laten
voelen dat het oké is om jezelf te zijn en te praten over je gevoelens. Je
kunt jouw mentee bellen over een moeilijke ervaring die je eerder in je
leven hebt meegemaakt en vertel hoe die ervaring je heeft gevormd tot
wie je vandaag bent.
Vraag jongeren om één persoonlijk doel te stellen voor iets dat ze willen
bereiken gedurende deze tijd. Praat dan periodiek over hun voortgang.
Ondersteun ze door ze te verbinden met mensen en ideeën (iets om
naar te kijken, luisteren of lezen) dat hun wereld kan verbreden en help
hen hun doel te bereiken.
Daag ze uit om een aantal creatieve projecten uit te voeren die mogelijk zijn tijdens het isolement en deel met hen wat je zelf doet (zie
‘Activiteiten die ons samen brengen tijdens de isolatie’ in Handige links)
Blijf gefocust op wat belangrijk is – in jouw relatie met jouw mentee.
Wees een luisterend oor, wees het voorbeeld, wees empathisch. Herinner hen om veilig en gezond te blijven in lichaam, geest, ziel en relaties.
Lees Filippenzen 4 en Romeinen 12 voor inspiratie en ideeën.
Zet Kolossenzen 1: 9-12 vast als screensaver.

Useful links

›
›
›
Paul Tompkins
Schotland
Clair Sanches-Schutte
Trans-Europese Divisie

›

Wees iemand voor een ander:
https://disciple.org.au/resources/b-somebody-2-someone/
Mentorschap, een manier van leven: https://www.ministrymagazine.
org/archive/2017/03/Mentoring-A-way-of-life
Activiteiten om ons samen te brengen tijdens isolatie:
https://adventist.scot/news/article/go/2020-04-05/activities-tobring-us-together-while-isolated/
Goed hulpmiddel voor het discipeldagboek:
https://www.youthscape.co.uk/store/product/swap
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T RAI NEN

Gemeenten die openstaan voor
leren, bieden trainingsmogelijkheden
aan voor hun leden en stimuleren
het inzetten van individuele talenten
en gaven ter opbouw van de
gemeente.

Leren is een fundamenteel principe van het leven. Waar niet geleerd kan worden, is er stagnatie.

›

Deze nieuwe situatie vereist dat we nieuwe vaardigheden leren.
Organiseer een trainingsevenement waarbij jongeren, leiders van
je gemeente kunnen trainen om digitale platforms te gebruiken.
Daarnaast kunnen jongeren ook helpen om gemeenteleiders te
trainen in verschillende digitale vaardigheden.

›

Werk met een kernteam van 7-10 mensen die je al hebt geïdentificeerd als (toekomstige) leiders. Houd persoonlijke online
vergaderingen om met hen te praten over hun leerbehoeften
waarbij je hen opleidt om hun talenten in te zetten in de gemeente. Moedig elke leider aan om iemand anders te trainen.

›

Moedig jouw jongeren aan om de vragenlijst over ‘geestelijke
gaven’ in te vullen. Regel een persoonlijke online ontmoeting
met iedereen die de vragenlijst gemaakt heeft. Help ze om hun
spirituele gaven te identificeren en geef ze de mogelijkheid hun
talenten in te zetten in de gemeente.

›

Laat jongeren een deel van de virtuele activiteiten en lessen
ontwerpen en/of leiden. Daarna kun je een persoonlijk gesprek
met hen voeren om hun betrokkenheid te bespreken, wat er
goed ging / beter kan en wat ze de volgende keer anders zouden
kunnen doen. Ook wordt dan duidelijk welke vaardigheden ze
verder moeten ontwikkelen.

›

Creëer een online leergroep met gemeenteleden (WhatsApp,
Zoom, etc.). Kies een onderwerp dat jou interesseert en nodig
andere uit met dezelfde interesses. Deel ideeën en ga met elkaar
in discussie. Mensen kunnen teksten, podcasts en video’s plaatsen om bij te dragen aan de leerervaring.

›

Moedig jouw leden aan om te overwegen (gratis) online cursussen te volgen terwijl ze thuis zijn tijdens de lockdown. Veel
universiteiten bieden allerlei onderwerpen voor degenen die
willen leren gedurende deze tijd van isolatie (zie Handige links).
Een andere suggestie: gebruik de Adventistische leermogelijkheden, waar je gratis online trainingscursussen kunt ontdekken
en bronnen voor verschillende departementen, waaronder voor
jongeren.

Delmar Reis
Albanië
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T RAI NEN

›

Moedig jouw jeugd (en andere leden) aan om te profiteren van
dit unieke geschenk van tijd om zo een beetje los te komen van
het Internet en tijd te besteden aan bijvoorbeeld het lezen van
een goed boek. Maak een online boekenclub.

Handige links

›

Adventistische leergemeenschap:
https://www.adventistlearningcommunity.com

›

Geestelijke gaventest voor jongeren: https://youth.adventist.org/
Resources/Spiritual-Gifts-Assessment

›

Verzamelpunt van bronnen voor Jeugdzaken:
https://ted.adventist.org/youth-ministries/resources

›

Online cursussen van top universiteiten: https://www.edx.org;
https://www.coursera.org/; https://www.skillshare.com/

›

Boekenclubs: https://www.biblesociety.org.uk/explore-thebible/bible-book-club/how-to-run-a-book-club/

Gemeenten die openstaan voor
leren, bieden trainingsmogelijkheden
aan voor hun leden en stimuleren
het inzetten van individuele talenten
en gaven ter opbouw van de
gemeente.

Delmar Reis
Albanië
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LEI DIN G G E V E N

Strategische en doelgerichte
gemeenten leiden met visie en
passie, terwijl ze de jongere
generatie betrekken en inzetten bij
het leiden van de gemeente.

›

Zelfontwikkeling - dit is een geweldige kans om te investeren in
jezelf en jouw leiderschapsvaardigheden. Weet welke bronnen
je beschikbaar hebt. Schrijf je in voor een online cursus of bekijk
tutorials om je te helpen jouw kennis te verbreden. Maak projecten af die je bent gestart maar die je om verschillende redenen
opzij heb moeten leggen.

›

Ontwikkel een solide relatie met jouw team - stel vaste tijden om
te kunnen kletsen, bidden en om elkaar te spreken/zien. Identificeer en waardeer de sterke punten. Gebruik videochat om
persoonlijke gesprekken te houden.

›

Zorg dat jouw team beschikt over goede middelen – deel kwaliteitsmateriaal (pdf-boeken, artikelen, videoclips, preken, enz.)
die dit mogelijk maken en stel jouw team in staat om efficiënt te
dienen waar dit mogelijk is. (zie sommige bronnen in de onderstaande links)

›

Geweldige tijd om te plannen – deel jouw plan en bepaal je implementatiestrategie. Leer om veel vragen te stellen zoals ‘Wat
als’ vragen. Voer in wat je nu kunt doen en ontwikkel een plan
voor wanneer de zelfisolatie voorbij is.

›

Betekenis van spiritueel leiderschap - veel nadruk zou gelegd
moeten worden op de ontwikkeling van een persoonlijke relatie
met Christus, het bestuderen van Gods woord en het tijd vrijmaken voor persoonlijk gebed. Maak aanbidding met jouw gezin het
hoogtepunt van de dag en zet ‘God op de eerste plaats’, zodat wij
focussen op wat ‘echt belangrijk’ is in het leven.

Handige links

“‘De echte maatstaf voor leiderschap is
invloed - niets meer en niets minder.”
John C. Maxwell

›
›

https://www.following-jesus.com/resources/

›

https://ted.adventist.org/ministerial-association/resources online-resources-3

›
›

http://www.nadministerial.com/spiritual-leadership

https://disciple.org.au/resources/institute-church-leadershipdevelopment/

https://ministerial.adventist.org/covid19

Emanuel Bran
Wales
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