Kleine groepen – het kloppend hart van de gemeente
Het leven als christen hoeft niet saai en eentonig te zijn. Integendeel, het kan juist heel
spannend, verrassend, uitdagend en vernieuwend zijn! Daarvoor is het wel belangrijk om
steeds nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe dingen te leren en nieuwe kanten van het
geloofsleven te ontdekken. Te zoeken naar terreinen waar jij verder kunt groeien en waar
je je geloofsleven in de praktijk kan brengen en te ontdekken hoe je door God gebruikt
kan worden.
Wij willen je daar graag bij helpen. Daarom willen we o.a. starten met ‘kleine groepen’.
Kleine groepjes mensen komen regelmatig bij elkaar om samen te groeien in het geloof, in
het discipel zijn van Jezus en elkaar te helpen en bemoedigen in het christen-zijn. We
willen groeien in ons geloof op vier vlakken:
 Groei in onze toewijding aan /relatie met Jezus Christus
 Groei in onze toewijding aan/relatie met elkaar
 Groei in onze toewijding aan/relatie met de gemeente
 Groei in onze toewijding aan het werk van Christus in deze wereld.
Visie
Evangelische gemeente Rafaël Goes heeft een duidelijke visie op het doel van de kleine
groepen:
‘In de kleine groepen staan de onderlinge contacten en relaties centraal. Vanuit
verbondenheid met elkaar en een stukje verantwoordelijkheid voor elkaar helpen we
elkaar verder in het leven als christen. Het uitleven van de liefde van de Here Jezus staat
centraal.’
De kleine groep is bij uitstek de plaats om met elkaar te praten over de Here Jezus, te
vieren wie Hij voor je is, wat Hij voor je gedaan heeft en wat het betekent om Hem te
volgen. Het doel is samen te bouwen aan God’s Koninkrijk door Zijn liefde uit te delen aan
de mensen binnen en buiten de gemeente. Ons verlangen is dat de kleine groep er aan
bijdraagt dat jouw geloof steeds sterker en vuriger wordt en jouw leven meer en meer aan
Gods bedoelingen gaat beantwoorden.
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Kloppend hart
De kleine groepen zijn als het ware het kloppend hart van de gemeente. Het is de plek
waar het bestaansrecht van de gemeente zijn oorsprong vindt: de liefde voor Christus en
de liefde voor elkaar. Samen christen zijn gaat verder dan de momenten waarop een
kleine groep samenkomt en de zondagse samenkomst. ‘Gemeente’ (kleine groep) ben je
dagelijks. Het begint met betrokkenheid bij elkaar en het delen van elkaars leven. We
hebben elkaar nodig om te groeien in ons geloof. De kleine groep biedt daarvoor een
unieke gelegenheid.
Veilige plaats
We zijn dankbaar voor de groei van de gemeente en de groei van het aantal mensen in de
samenkomsten in de afgelopen jaren. Het groter worden van de gemeente heeft ook een
keerzijde: je kent niet iedereen meer, het is niet meer als vroeger, je kunt je verloren
voelen in de massa of minder veiligheid voelen in een grotere groep.
De kleine groep is juist een veilige plek van liefde, aanvaarding en vergeving. Er is een
sfeer van saamhorigheid en geborgenheid. Iedereen mag komen zoals hij is. Er is ruimte
voor ieders inbreng en aandacht en respect voor elkaars moeiten of struikelblokken in het
leven als christen.
Kenmerken
Binnen de kleine groepen bouwen we aan relaties waarin ruimte is elkaar te leren kennen
en te helpen in het leven als christen. Binnen de kleine groepen:
 Is aandacht voor elkaar en betrokkenheid bij elkaar;
 Delen we ons leven als christen met elkaar (getuigenissen);
 Groeien we samen in liefde en geloof en leren we vanuit Gods Woord en van elkaar;
 Dienen we elkaar en is er zorg (bemoediging, gebed, praktisch) voor elkaar;
 Is ruimte voor aanbidding en viering van Maaltijd van de Heer
 Is ruimte om te groeien in de gaven van de Heilige Geest
 Is ruimte om te groeien in het ‘priesterschap’ van alle gelovigen (zie hiervoor het
afzonderlijke document)
 Moedigen we elkaar aan om in het dagelijks leven (thuis, school,werk, sportclub
enz.), in woord en daad inhoud te geven aan ons christen-zijn.
 Hebben we plezier met elkaar.
Kortom: dit is gemeente zijn met elkaar.

Introductie Evangelische gemeente Rafaël Goes
Onze Gemeente – Kleine groepen

5 april 2011

Functioneren
Een kleine groep bestaat uit ongeveer 12 personen. Wanneer een kleine groep te groot
wordt (16-18 personen) zoeken we naar een mogelijkheid de groep in tweeën te delen om
de functie van een kleine groep te waarborgen.
Iedere kleine groep heeft een coördinator. Maar de bedoeling is dat samen invulling
gegeven wordt aan de gezamenlijke bijeenkomsten (op ochtend, middag of avond) en
activiteiten. Een team kan ook (gaan) functioneren als een kleine groep.
Deel worden van een kleine groep
We moedigen iedereen die gast of deel is van de gemeente, aan om deel te
blijven/worden van een kleine groep. Iedereen is vrij om te kiezen van welke kleine groep
hij deel wil worden. Dat kan bijvoorbeeld de celgroep of het team zijn waar je al deel van
bent. Maar misschien heb je specifieke wensen en wil je bijvoorbeeld graag met alleen
mannen of alleen vrouwen een kleine groep vormen. In je keuze kan ook de leeftijd van
groepsleden een belangrijke rol spelen, vergelijkbare gezinssituatie, het moment van
samenkomen (overdag of ’s avonds) of dezelfde woonplaats. Iedereen is vrij in het zoeken
naar de juiste aansluiting.
Graag verwijzen we naar: Het Priesterschap van alle gelovigen in de bijlagen.
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