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Alles over
IZB Focustrajecten

‘Ik ben ervan overtuigd dat het bij
missionair gemeente-zijn niet gaat om
het organiseren van zoveel mogelijk
activiteiten. De kern is denk ik dat we
als gemeenteleden, ieder persoonlijk,
er diep bewust van worden dat we
medewerkers in Gods koninkrijk zijn.’
Annemarie

1. Inleiding
Een groeiend aantal kerkenraden doet een beroep op de IZB

steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van

voor intensievere begeleiding met het oog op missionair

geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt.

gemeente-zijn. De afgelopen jaren is uit evaluaties gebleken

Er is vanuit het bovenstaande een nieuwe visie op missionair

dat het aanbieden van losse avonden en cursussen in gemeenten

gemeente-zijn ontwikkeld door de IZB. Hierbij verschuift de

onvoldoende ondersteuning biedt. De verlegenheid is vaak

focus van het organiseren van missionaire activiteiten waar

groot. De secularisatie is niet langer iets wat we om ons heen

gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het

zien, maar raakt ook onze eigen gemeente, ons eigen gezin,

volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair

ons eigen leven.

denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of
commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente.

Er is sprake van verlegenheid, omdat we er niet in slagen de
grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar
het leven van elke dag. Veel christenen ervaren een kloof
tussen wat zij in de kerk beleven en de realiteit van hun leven
buiten de kring van de kerk. Hoe kunnen wij in deze situatie
ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een
geloofwaardige manier het evangelie doorgeven?
Steeds scherper zien we dat we hiervoor ons niet moeten
richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en
activiteiten, maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God
leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. En dat
dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprekje met een
andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met
collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven
met de mensen om ons heen.
Naast de verlegenheid proeven we ook bij velen een intens
verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van
geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons

Deze visie vraagt om een andere vorm
van begeleiding. Er is gekozen voor een
twee-jarig traject waarin de IZB intensief
met de plaatselijke gemeente optrekt.

2. Wat is een IZB Focustraject?
Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-

bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

breed proces van bezinning en verandering. Belangrijk

Ook deze beweging naar buiten zoeken wij vanaf het begin.

uitgangspunt van de Focustrajecten is dat de bezinning op

In ieder blok van het traject gaat het er om dat wij niet

missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van

blijven steken in eindeloze bezinning, maar dat wij ook in

de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente.

beweging komen.

Om die reden ligt de verantwoordelijkheid voor het traject
primair bij de kerkenraad en niet alleen bij, bijvoorbeeld, een

Door een langere periode intensief met gemeenten op te

evangelisatiecommissie. Wij hebben in de voorbereidingsfase

trekken, proberen wij als IZB focusteam en als organisatie te

met veel kerkenraden gesproken en wij hebben gemerkt dat

leren van de vragen, de uitdagingen én de bemoedigingen

de vragen die in de Focustrajecten centraal staan heel breed

die we gaandeweg tegen komen. Door terugkoppeling en

leven, juist ook onder ambtsdragers, en wij geloven dat juist in

uitwisseling van die ervaringen hopen wij die ook vruchtbaar

dit proces hun geestelijk leiderschap heel belangrijk is.

te maken voor andere gemeenten. De trajectbegeleiders
spelen hierin een belangrijke rol.

Een Focustraject is ook een leerproces, waarbij we twee
belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen,

De doelstelling van een IZB Focustraject is een gemeente-

naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart.

brede bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente,

Samen dieper in gesprek gaan over wie de Here God is in ons

vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus.

leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren)
kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd
geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste
plaats een vraag naar ons eigen geloof.
Tegelijkertijd beoogt het Focustraject een hernieuwde
beweging naar buiten, waarbij wij onze ogen, ons hart en ons
leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor
hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag
hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons
werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en

Het is ons verlangen dat door Focus:
w ij komen tot een hernieuwde,
verdiepte ontmoeting met
Jezus Christus
wij beter in staat zullen zijn om
het geloof te verbinden met de
praktijk van ons dagelijks leven
missionair zijn steeds meer een
natuurlijk uitvloeisel is van de
navolging van Jezus Christus
wij ons leven meer delen met
mensen die Jezus niet kennen
er meer mensen tot
geloof komen

3. Welke kernwaarden zijn belangrijk in een Focustraject?
Het Focustraject is niet een methode, een strategie of een

Verlangen en verwachting

programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning,

Wij willen ons niet blindstaren op de situatie en ons er ook

verdieping en verandering. We hebben in een aantal kernwaarden

niet bij neerleggen. Wij geloven dat het verlangen naar

verwoord wat in dat proces belangrijk is.

verandering en vernieuwing door Gods Geest zelf in onze
harten is gelegd. Wij geloven in de hoge roeping die de Here

Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt en de basis van

God voor zijn kerk heeft. Wanneer verlangen zich mengt

alles wat wij vanuit IZB Focus ondernemen en aanbieden.

met geloof ontstaat een houding van verwachting. Met
verwachting willen wij ons biddend uitstrekken naar wat de

Verlegenheid en verootmoediging

Heer van de Kerk wil doen. We verwachten het niet van onze

Het proces begint met eerlijk kijken naar onze situatie. We

inzet, kennis of activiteit, maar van Hem die ons uitzendt met

voelen ons verlegen met de grote missionaire uitdaging van

de woorden: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de

kerk-zijn in een steeds verder geseculariseerde samenleving.

aarde…. en zie Ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing

Die secularisatie gaat niet buiten ons om maar verdeelt ook

van de wereld.” (Matt.28:19,20). Het begint met het leven in

ons hart en ons leven. Wij zijn zelf deel van de crisis, deel

zijn tegenwoordigheid, en het geloof dat voor Hem geen ding

van het probleem. Dat is onze diepste verlegenheid. Als we

onmogelijk is.

in het Focustraject nadenken over verandering, dan gaat
het in de eerste plaats om verandering van onszelf. Het past

Vervulling en vernieuwing

ons om ons voor God te verootmoedigen, eerlijk voor de

In het Nieuwe Testament is zending niet alleen een opdracht,

dag te komen met onze lauwheid, onze verlegenheid, ons

maar ook een belofte: “U zult de kracht van de heilige Geest

onvermogen, onze schuld. Wij willen Gods aangezicht zoeken

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,

en waar nodig ons bekeren. We zullen allerlei manieren van

zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan

doen en denken achter ons moeten laten. Wij kunnen de

het uiterste van de aarde.” (Hand.1:8). Wij geloven dat ons

valkuilen van pragmatisme en activisme alleen maar vermijden

getuigenis alleen vrucht zal dragen en dat echte verandering

wanneer wij ons diep afhankelijk weten van Gods genade

alleen mogelijk is door de kracht van de heilige Geest die ons

en ontferming. “Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is

vervult en ons leven van binnenuit vernieuwt. In de Focustrajecten

uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht

willen wij dan ook veel ruimte maken voor gebed en ons

zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal

uitstrekken naar wat de God zelf wil doen in ons en door ons

Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land

heen, door zijn Geest.

genezen.” (2 Kron.7:14)

Verdieping en verbreding
Wanneer we nadenken over evangelisatie en missionair

op alle terreinen van het leven? Of is er ook in ons eigen

gemeente-zijn, dan wordt al gauw gedacht aan nieuwe

leven een kloof tussen geloof en leven, tussen zondag

vormen, modellen, methoden en activiteiten. Deze worden

en maandag, tussen kerk en werk? Naast deze geestelijke

vervolgens slechts gedragen door een kleine groep gedreven

verdieping, is er ook verbreding nodig, zodat het gesprek

mensen binnen de gemeente. Wij geloven dat er eerst

over discipelschap en missionaire levensstijl zich niet beperkt

geestelijke verdieping nodig is. Het gaat daarbij om ons eigen

tot een kleine groep gemeenteleden, maar dat heel de

hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: wie is Jezus Christus

gemeente daarbij in beeld komt. Zo mag de gemeente ook

voor ons en hoe leven wij met Hem? Gaan wij doordeweeks

haar bestaan vieren en zich verheugen in alle zegeningen die

onze eigen gang, of staat ons leven in het teken van navolging

God in zijn genade schenkt.

Het Focustraject heeft mij het
eerste jaar geleerd meer naar
God en Jezus te kijken. Er
is meer ruimte gekomen voor
verandering en vernieuwing.
Niet alleen bij mezelf,
maar ook in de gemeente.
Froukje Hagen, Hilversum

4. Hoe werkt een Focustraject?
De IZB gaat voor de duur van twee jaar een samenwerkings-

Het gaat ook niet in eerste instantie om nieuwe vormen

overeenkomst aan met de kerkenraad en faciliteert het

en modellen, maar om een verandering van de cultuur in

Focustraject op drie manieren.

de gemeente. Uiteindelijk beogen de Focustrajecten een
(hernieuwde) concentratie op Christus. Alleen aan Hem
ontleent alle missionaire werk de kracht die nieuwe gelovigen

a.		Het detacheren van een trajectbegeleider vanuit

toevoegt aan de gemeente.

het IZB Focusteam in de gemeente.
b.	Het aanbieden van gespreksmateriaal dat de rode
draad vormt van het Focustraject.
c.		Het organiseren van uitwisseling tussen de
deelnemende gemeenten.

We zijn heel blij dat de GZB en de HGJB meedoen in de Focustrajecten. De GZB helpt ons om op creatieve en inspirerende
manieren in het proces de stem van de wereldkerk te laten
horen. Wat kunnen wij leren van de kerk in andere delen
van de wereld? We willen zoeken naar vormen van echte
uitwisseling met onze broeders en zusters in Christus elders

Deze drie componenten maken een integrale benadering

in de wereld. De HGJB heeft voor ons materiaal ontwikkeld

mogelijk waarbij heel de gemeente betrokken raakt. Het

voor kinderen, tieners en jongeren, zodat het mogelijk wordt

Focustraject beoogt niet allerlei nieuwe activiteiten op te

dat ook zij actief meedoen aan het traject.

zetten, maar om bestaande activiteiten (kringwerk, catechese,
pastoraat, erediensten enz.) een nieuwe focus te geven.

4.1		 Wat doet de trajectbegeleider?

Het Focustraject bestaat uit zes themablokken, die elk

Hoewel het traject principieel onder de verantwoordelijkheid

ongeveer drie maanden in beslag nemen. In de zomer-

van de wijkgemeente valt, speelt de trajectbegeleider van

maanden juli en augustus is er voor wat betreft de

IZB Focus een belangrijke rol. Zijn primaire taken zijn het

activiteiten een rustpauze en ook in de maand december,

begeleiden en ondersteunen van de kerkenraad, de predikant

waarin het kerkelijk leven vooral ingekleurd wordt door

en andere relevante groepen binnen de gemeente en het

advent en kerst.

geven van missionaire toerusting. Hij/zij zal voor een aantal
uren per week worden gedetacheerd in de gemeente.
Het aantal uren dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de
omvang en de situatie van de gemeente. Hierover zal per
gemeente worden overlegd, en uiteindelijk beslissen de kerkenraad en de IZB gezamenlijk wat er nodig en mogelijk is. De

In gesprek

trajectbegeleiders zullen meerdere gemeenten begeleiden.
Daarnaast is een deel van hun tijd gereserveerd voor participatie in het IZB Focusteam, waar de ervaringen in de gemeenten
worden uitgewisseld om het wederkerig leerproces te
bevorderen. De trajectbegeleider rapporteert aan het hoofd
van de afdeling IZB Focus.
4.2		 Hoe werkt het IZB Focusmateriaal?
Naast de ondersteuning door een trajectbegeleider, is het
belangrijk dat er goede materialen zijn om gemeenteleden
toe te rusten. Hiervoor hebben we materialen ontwikkeld
die geschikt zijn voor gesprekskringen, bezinningsmomenten
in de kerkenraad, gemeenteavonden, cursussen etc. Met
het oog daarop hebben wij een partnerschap met het
London Institute for Contemporary Christianity (LICC), dat in
Engeland al veel ervaring heeft opgedaan met vergelijkbare
trajecten. Hun materiaal is één van inspiratiebronnen voor
het Focusmateriaal.

De gesprekken op de kring worden intensiever en
er wordt steeds meer gedeeld. En die gesprekken
over geloof worden diepgaander: ‘Ik zie met
name verandering in mijn contact met andere
gemeenteleden. Daarin heb ik voeding gevonden voor
mijn persoonlijk geloof. het is Interessant om
mensen over geloof te spreken van andere leeftijden
of mensen die ik hiervoor niet echt sprak.’ Ook
buiten de kerkmuren wordt het geloofsgesprek
steeds vaker gevoerd: ‘Je wordt wat vrijmoediger
in gesprek met niet gelovigen. Dit komt omdat je
intensiever je geloof beleeft.’

A. Opzet van de themablokken
Er zijn 6 themablokken in een periode van twee jaar. Ieder

instructies, achtergrondinformatie, extra bijbelstudiemateriaal,

blok van drie maanden heeft dezelfde structuur met vaste

vragen en opdrachten over hetzelfde thema beschikbaar.

onderdelen. Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om in

We hopen dat dit gespreksmateriaal niet alleen gebruikt zal

alle gemeenten alle onderdelen evenveel aandacht te geven.

worden in kringen en gespreksgroepen, maar dat ook op

Samen met de trajectbegeleider zal een plan gemaakt worden

andere plekken het gesprek op gang komt.

dat is toegesneden op de situatie van de gemeente. Het is dus
maatwerk. Het materiaal, dat per blok in een werkboek wordt

Gebed

aangeboden, kan worden gezien als een gereedschapskist,

Gebed is eigenlijk het fundament onder heel

waaruit sommige onderdelen vaker en intensiever gebruikt

het Focustraject. We willen ons in afhankelijk-

zullen worden dan andere. Zo kan bijvoorbeeld in de ene
gemeente veel nadruk worden gelegd op de diaconale invulling,
terwijl in de andere gemeente bijvoorbeeld jongeren extra

heid en vol verwachting uitstrekken naar wat
God in ons midden en ook door ons heen
kan doen. Daarom willen we bidden om zijn zegen,

veel aandacht krijgen, omdat dit een grote groep is. Ook

Hem danken en aanbidden. En ook gericht voorbede doen

worden extra themakaternen aangeboden over bijvoorbeeld

voor de situaties waarover wij met elkaar spreken. Over gebed

'geloof en werk' en 'gebed' die als extra gespreksmateriaal

is ook een apart katern verschenen met daarin twee Focus-

op kringen, cursussen, gemeenteavonden of in persoonlijke

gesprekken dat gebruikt kan worden tijdens een gemeente-

stille tijd gebruikt kunnen worden.

avond, kringavonden of een korte cursus over dit onderwerp.

Iedere bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw en kent
een aantal vaste onderdelen, die steeds terugkeren:

In beweging
De dingen die we in deze gesprekken leren en
ontdekken, willen we ook in praktijk brengen.

Bijbelstudie
In de eerste plaats willen wij luisteren naar
Gods Woord door samen een gedeelte uit de
Bijbel te bestuderen. Daarbij gaat het niet
alleen om kennis en het beter begrijpen wat
er staat en wat het betekent, maar ook om de
vraag hoe wij het in ons eigen leven kunnen toepassen. En hoe
wat wij lezen aansluit bij onze eigen ervaring of juist helemaal
niet. Voor kring- en jeugdleiders is er een handleiding met

In dit onderdeel worden kleine stappen
voorgesteld die wij als oefening kunnen zetten
in onze eigen situatie, soms persoonlijk, soms als
groep of zelfs als gemeente. We moedigen elkaar aan om dit
ook echt te doen door concrete plannen te maken en later
ook aan elkaar te vragen hoe het is gegaan.

Delen & dienen

Naast de Bijbelstudies die in allerlei kringen en groepen

Een aantal van de oefeningen zal vooral

kunnen worden gebruikt, is er nog aanvullend materiaal voor

gericht zijn op het liefdevol dienen van andere

vier specifieke doelgroepen.

mensen in onze eigen omgeving. Hierin krijgt
het diaconaat als op een nieuwe manier
handen en voeten.

Kinderen
Bij alle gesprekken is er apart materiaal voor
kinderen gemaakt in samenwerking met de

Verhalen delen
Bij het onderdeel ‘verhalen delen’ word je
zelf regelmatig uitgenodigd om je gedachten

HGJB. Dit kan worden gebruikt op de kindernevendienst, zondagsschool of op clubs. Er zijn
verwerkingsvormen voor groep 3-5 en voor groep 6-8.

over God en geloof onder woorden te
brengen en te delen met anderen. Daarnaast
komen gewone mensen aan het woord. Ze

Jongeren
Bij elk thema is er apart materiaal voor

proberen met God te wandelen maar kennen daarin dezelfde

jongeren gemaakt in samenwerking met de

vragen en worstelingen als jij. In korte filmportretjes die je op

HGJB. Dit kan worden gebruikt in de catechese,

onze website www.izb.nl/focus vindt, vertellen ze daarover.
Tenslotte laten we ons ook inspireren door de wereldkerk.

op clubs en bijvoorbeeld ook de JV. Er zijn
verwerkingsvormen voor 12-16 jaar en voor 16+.

Christenen uit allerlei verschillende landen delen hun
bemoedigende verhalen met ons. De GZB helpt ons hierbij.

Vergaderopeningen
In een vergadering van de kerkenraad, een

Lied

werkgroep, team of commissie, is meestal

Aan het begin van elk hoofdstuk staat er

geen tijd om een uitvoerige Bijbelstudie

een lied afgedrukt en worden suggesties

met elkaar te doen. Toch zou het mooi zijn

voor andere toepasselijke liederen gedaan.
Hiervoor maken we gebruik van de bundel

wanneer de thema’s van het Focustraject ook daar
aan de orde komen.

Op Toonhoogte (editie 2015). Ook voor kinderen,
tieners en jongeren zijn er liedsuggesties.

In het gezin
Voor gezinnen zijn er eenvoudige vragen
en verwerkingsvormen bij elk thema, zodat
het bijvoorbeeld aan tafel besproken kan
worden of je in je stille tijd over deze vragen
na kan denken.

B. Inhoud van de themablokken
Elk van de zes blokken heeft een centraal thema. Daaraan
vooraf gaat Blok 0, bedoeld als opwarmer, om kennis te
maken met het materiaal en in gesprek te gaan over de
kernwaarden. De thema’s nemen ons mee op reis. Zij
moedigen ons aan om in beweging te komen. In het
materiaal worden zij verder uitgewerkt, maar hier schetsen
we vast een voorlopige ‘routekaart’.

Blok 0
Focus op Jezus
Najaar voorafgaand aan Focustraject

Bewustwording

Dit blok gaat over verlegenheid en verlangen. Eerst
lezen we in Openbaring 2 dat Jezus oproept om

Dat Focus een bewustwordingsproces op gang brengt,
horen we vaak terug. ‘Focus leidt wat mij betreft
niet zozeer tot een verandering, maar meer tot
een verdieping en groter besef dat ik de ontmoeting
met Jezus dagelijks nodig heb om in mijn gewone
doen en laten de juiste keuzes te maken,’ zegt een
kerkenraadslid. Iemand vult aan: ‘Ik ben me meer
dagelijks bewust van de manier waarop ik met
allerlei mensen en situaties omga. Hierin probeer ik
steeds de "meetlat" van het geloof en Jezus te
betrekken.’

terug te keren naar de liefde die opvlamde toen je
in Hem ging geloven. Deze brief van Jezus aan de
gemeente in Efeze lezen we vandaag alsof we in de
spiegel kijken. Focus is een nieuwe gerichtheid op
Jezus, dat begint met eerlijk naar onze eigen situatie
kijken en de verlegenheid die we ervaren als het
gaat om missionair zijn. Niet alleen heel persoonlijk,
maar ook als gemeente. De hele kerk in ons land gaat
door een moeilijke periode heen, waarin secularisatie
diep ingrijpt in het leven van de gemeente. Er is bij
velen een verlangen naar geestelijke verdieping en
vernieuwing. In het tweede gesprek beleven we met
Ezra en Nehemia een bijzonder hoopvol moment in
de geschiedenis van het volk Israël, in een periode van
wederopbouw en herstel na de ballingschap.

Blok 1
Jezus ontmoeten

Blok 2
Jezus dichtbij

Eerste jaar, januari - maart (Kerst - Pasen)

Eerste jaar, april - juni (Pasen - Pinksteren)

Een echte ontmoeting is kostbaar. Het kan beginnen

Wij lezen in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren eerst

met een vluchtig contact, of een oppervlakkig gesprek,

twee gedeelten die gaan over de opstanding en over de

maar mondt soms uit in een echt gesprek van hart

opgestane Jezus die zijn discipelen ontmoet en toerust.

tot hart, waarin wij onszelf laten kennen en waarin

Het derde gesprek gaat over de heilige Geest die Jezus

wij ook de ander leren kennen. Een ontmoeting kan

beloofde en schonk, en die ons leven van binnenuit

ons leven veranderen. Tijdens het eerste blok van het

vernieuwt. Hoe vaak denken we niet over Jezus in de

Focustraject gaat het over de vraag: wat betekent het

verleden tijd? Dan spreken we vooral over wat Hij voor

voor mensen om Jezus te ontmoeten, Hem te leren

ons gedaan heeft, in zijn menswording, zijn onderwijs,

kennen? Daarbij denken we na over hoe dat is gegaan

zijn lijden, sterven en opstaan. Maar Jezus is ook

in ons eigen leven. Wie is Jezus voor ons? Hoe hebben

vandaag de levende Heer, Hij heeft beloofd iedere dag

wij Hem leren kennen? Wat maakt Hij voor verschil in

bij ons te zijn. Daarom stellen we de volgende vragen:

ons leven? Maar dan ook: Hoe kunnen de mensen om

wat betekent het in onze tijd dat Jezus dichtbij is?

ons heen Jezus ontmoeten? Wat is daarvoor nodig?

En wat maakt het voor verschil dat wij in zijn nabijheid

Kunnen wij daarin een rol spelen? En we gaan ook

mogen leven? Daarover gaan we in dit tweede blok met

zelf op zoek naar échte ontmoetingen met de

elkaar in gesprek, we zullen ons er ook biddend naar

mensen om ons heen.

uitstrekken, en zelf actief zoeken naar Jezus’ nabijheid
en de kracht van zijn Geest.

Blok 3
Jezus in jouw wereld

Blok 4
De gemeente van Jezus

Eerste jaar, september - november

Tweede jaar, januari - maart (Kerst - Pasen)

Na de zomer richten we de blik op onze eigen

In dit vierde blok gaat het over de kerk als een

leef- en werkomgeving. Als christenen zijn we

missionaire gemeenschap. In het Nieuwe Testament

allemaal ‘geplant’ op een eigen plek in de samenleving.

richt het onderwijs van de apostelen zich zelden

Hoe zijn we daar herkenbaar als leerlingen en

tot individuele christenen, maar bijna altijd tot de

volgelingen van Jezus? Zijn we ambassadeurs van

gemeente, tot de kerk. De missionaire opdracht is aan

Hem? Hoe kunnen we een nieuwe verbinding vinden

ons sámen gegeven. Soms gaan we helemaal op in het

tussen kerk en werk, tussen zondag en maandag,

“kerkelijk leven” en zijn we erg naar binnen gericht.

tussen geloof en leven? We gaan in gesprek over

Wat betekent het om als een open gemeenschap de

concrete situaties in ons eigen dagelijks leven.

liefde van Christus in deze wereld zichtbaar te maken?

En we spreken ook over de vraag hoe wij ‘binnen’ in

Hoe geven we handen en voeten aan ons geloof?

de kerk beter kunnen worden toegerust voor ons

Hoe kan de kerk gastvrij, dienend, getuigend en

leven ‘buiten’ in de samenleving.

zegenend in haar omgeving aanwezig zijn en in Jezus´
naam verschil maken?

Blok 5
Jezus en het Koninkrijk

Blok 6
Vrucht dragen door Jezus

Tweede jaar, april - juni (Pasen - Pinksteren)

Tweede jaar, september - november

In dit blok gaan we in vier gesprekken in op

God wil iets met deze wereld en gebruikt jou en jouw

wat Jezus bedoelde wanneer Hij sprak over het

gemeente. Jouw leven staat in een groots perspectief.

Koninkrijk van God. Wat betekent het voor ons

Missionair leven is verbonden zijn met Christus en

gemeente-zijn en ons leven als christenen dat Jezus

vrucht dragen. Jezus doet een appèl op je (blijf in mij).

de Koning is die alle macht heeft? En hoe kunnen we

Onze verbondenheid aan Hem is een gegeven

ambassadeurs zijn van zijn Koninkrijk?

en vraagt tegelijkertijd reactie. Jezus belooft aan
zijn leerlingen dat zij in verbondenheid met Hem
(als ranken in de wijnstok) veel vrucht zullen dragen.
Hoe kan Christus door ons heen werken? Wat betekent
dit vrucht dragen in ons dagelijks leven van werk,
gezin, school, straat en samenleving? Wat is daarvoor
nodig? Welke concrete dingen zouden wij kunnen
doen? Eigenlijk keren wij in dit laatste blok terug
naar het begin, en wij zoeken naar de vrucht van het
dichtbij Jezus leven.

4.3		

Uitwisseling met andere gemeenten

Een belangrijk onderdeel van de Focustrajecten is de onderlinge
uitwisseling tussen de gemeenten die een Focustraject doen,
o.a. door het organiseren van ontmoetings- en bemoedigings-

Gebed

dagen of -avonden. Tijdens deze dagen wordt de visie van
IZB Focus gepresenteerd, lichten sprekers blokthema’s toe,
kunnen workshops gevolgd worden en zal er de mogelijkheid
zijn voor het uitwisselen van ervaringen om van elkaar te leren
en elkaar te bemoedigen met wat God in ons midden doet.
Naast de teambuildingsdagen, die zich vooral op kerkenraden
en gemeenteleden richten, willen we ook specifieke
doelgroepen ondersteunen. Aan predikanten wordt elk jaar
een aantal studiedagen aangeboden, waarin ook intervisie een
plek krijgt.
Om de deelnemende gemeenten met elkaar in contact te
brengen, verschijnt regelmatig een digitaal FocusNieuws
voor allen die zich bij IZB Focus betrokken weten. Het IZB
Focusteam in Amersfoort stuurt u deze nieuwsbrief toe via
de e-mail, maar hij zal ook worden gebruikt om ervaringen
van deelnemende gemeenten onderling uit te wisselen.
Nieuws, verhalen, downloads en praktische informatie is te
vinden op www.izb.nl/focus.

Veel deelnemers aan Focus geven aan dat het
vooral hun gebedsleven een impuls geeft: ‘Ik ben me
bewuster van mijn geloofsleven en probeer met name
meer tijd te nemen voor gebed.’ Iemand voegt toe:
‘Het bezig zijn met het gebed, het nadenken over
het gebed in het algemeen en de inhoud ervan, en
het bidden zelf, krijgen een steeds grotere plaats.’

5 Verantwoordelijkheid en verwachting
Zoals eerder aangegeven verloopt het Focustraject onder

5.3 Wat mag een gemeente verwachten van de IZB?

directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad in samen-

Het IZB Focusteam zal het traject op verschillende manieren

werking met de IZB. Hiervoor wordt een trajectovereenkomst

ondersteunen en begeleiden:

getekend, waarin o.a. de afspraken over de detachering van

•	Er wordt een trajectbegeleider vanuit het IZB Focusteam

de trajectbegeleider staan.

aan de gemeente verbonden gedurende het hele traject.
Dit gebeurt op basis van detachering van een aantal

5.1		Focusgroep
In iedere gemeente die een Focustraject doet, wordt een
Focusgroep gevormd, die samen met de trajectbegeleider
verantwoordelijk is voor de uitvoering en de communicatie.
Dit is feitelijk de verbindingsschakel tussen de gemeente en

uren per week, afhankelijk van de omvang en de situatie
van de gemeente.
•	De IZB publiceert verschillende materialen die in de
Focustrajecten kunnen worden gebruikt.
•	Tijdens het traject is er bijzondere zorg voor de predikant

het IZB Focusteam. De samenstelling is bij voorkeur: twee

en de kerkenraad. Zo zal er voor de predikanten een

of drie ambtsdragers, waaronder de missionair ouderling,

vorm van intervisie worden aangeboden. Ook zal er een

twee gemeenteleden en de trajectbegeleider. De Focusgroep

specifiek aanbod zijn voor kerkenraden, bijvoorbeeld over

rapporteert aan de kerkenraad.

het leiding geven aan een geestelijk veranderingsproces.
Ook wordt een kerkenraadsweekend georganiseerd.

5.2		Evaluatie

•	De IZB organiseert bijeenkomsten voor toerusting,

Gaandeweg zullen de trajecten regelmatig worden geëvalueerd.

bemoediging en uitwisseling van kennis en ervaring.

Er zal zowel in het eerste als in het tweede seizoen een evaluatie

•	Voor alle vragen die rijzen tijdens het traject heeft de IZB

plaats vinden met de betrokken kerkenraden en het IZB
Focusteam, op basis van een tussentijdse rapportage door de
trajectbegeleider en de trajectgroep.

een Focus-helpdesk beschikbaar.
•	Binnen het kader van een Focustraject kan de IZB ook
andere cursussen aanbieden.
•	De begeleiding en ondersteuning door de IZB worden

De Focustrajecten beschouwen we als IZB als een belangrijk
leerproces, zowel voor de participerende gemeenten, als voor
de IZB zelf. Daarom is het belangrijk dat er goede afspraken
worden gemaakt waarin de verwachtingen die er van beide
kanten zijn duidelijk zijn vastgelegd. Daarmee wordt het ook
mogelijk om gaandeweg het proces en na afloop te evalueren.

periodiek geëvalueerd en waar nodig verbeterd.

6 Voortraject en opstartfase
5.4 Wat verwachten wij van deelnemende gemeenten?

Deelname aan een IZB Focustraject vraagt een behoorlijke

Wij verwachten ook een aantal toezeggingen van gemeenten

inzet van de gemeente en de kerkenraad. Het is belangrijk om

die met ons een Focustraject in willen gaan:

het Focustraject zorgvuldig voor te bereiden. Om die reden is

•	Commitment van de kerkenraad voor minimaal 2 jaar

er een voortraject ontwikkeld.

om gemeente-breed aan dit proces mee te doen. Zoals

Het doel van het voortraject is om:

hierboven al is aangegeven, is de voorbeeldfunctie

•	de kerkenraad te laten kennismaken met de werkwijze

en de voortrekkersrol van de kerkenraad cruciaal om
gemeente-breed draagvlak te creëren.
•	Bereidheid van de wijkpredikant om het proces te

van IZB Focus
•	de kerkenraad te begeleiden naar besluitvorming over
het Focustraject

ondersteunen en aan te moedigen in prediking en

•	een analyse te maken van de gemeente

pastoraat en om deel te nemen aan intervisie- en

•	een trajectovereenkomst voor te bereiden en te

studiedagen samen met andere predikanten die

ondertekenen waarin de detachering van een traject-

meedoen aan een Focustraject.

begeleider wordt geregeld.

•	De vorming van een stuurgroep van 3-5 personen,
onder wie enkele ambtsdragers. Deze stuurgroep

Na het voortraject is er de opstartfase van het Focustraject.

begeleidt het proces en is het eerste aanspreekpunt
voor de IZB-trajectbegeleider.
•	Deelname aan conferenties en retraites die deel

Voortraject (januari tot juli)

uitmaken van het traject, bijvoorbeeld met (een
afvaardiging van) de kerkenraad, de stuurgroep en

Stap 1: Verkennend gesprek

de evangelisatiecommissie.

Na een aanvraag komt IZB Focus langs voor een gesprek met

•	Uitwisseling met andere gemeenten die in een
Focustraject zitten.
•	Een financiële bijdrage, voor de detachering van de

(een deel van) de kerkenraad en evangelisatiecommissie.
In dit gesprek geven we informatie over de werkwijze van
Focus en maken we kennis met de gemeente.

trajectbegeleider (zie Tarievenblad)
•	Bereidheid om mee te werken aan publiciteit en het
delen van de leerervaringen.
•	Bereidheid om na afloop van het traject de ervaringen

Stap 2: Inhoudelijke gesprek met de kerkenraad
Na het verkennend gesprek volgt er een inhoudelijk gesprek
met de gehele kerkenraad. Hier praten we met de kerkenraad

te delen met nieuwe gemeenten die een Focustraject

door over de inhoud en de werkwijze van het Focustraject.

willen doen.

Het is belangrijk om hier een hele avond voor te reserveren.

Opstartfase (september tot december)
Na de besluitvorming wordt het focustraject opgestart en
met de gemeente gecommuniceerd. De opstartfase bestaat
uit de volgende onderdelen:
Stap 3: Gesprek met de predikant

Stap 1: Materiaal voor het startweekend

De predikant heeft een cruciale rol in het Focustraject. Het is

De IZB levert materiaal aan voor het startweekend van de

belangrijk dat de predikant van de gemeente hier volledig

gemeente. Zo kan bij de start van het nieuwe seizoen de

achter staat. Daarom gaat IZB Focus met de predikant van de

gemeente kennismaken met de thematiek van IZB Focus.

gemeente in gesprek.
Stap 2: Focusdag
Stap 4: FocusScan

In oktober wordt er een Focusdag georganiseerd voor de

De FocusScan is een hulpmiddel om een gemeente in korte

kerkenraden en Focusgroepen van de gemeenten die mee

tijd inzicht te geven in hun missionaire mogelijkheden. De

gaan doen in het Focustraject. Het doel van deze dag is om

ervaring leert dat de scan een goed startpunt is om het gesprek

meer informatie over de inhoud van de Focustrajecten te krijgen

over missionair zijn in de gemeente op gang te brengen.

en om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten.

Daarnaast helpt het de IZB om de gemeente te analyseren.
Hierdoor weten we waar we in het Focustraject extra

Stap 3: Kennismaking met trajectbegeleider

aandacht aan moeten geven. De scan wordt online uitgevoerd

In deze fase maakt de trajectbegeleider kennis met de

en besproken tijdens een gemeenteavond. Dit levert uiteindelijk

kerkenraad en de trajectgroep.

een rapportage op, die als input voor het vervolg van het
traject gebruikt kan worden.

Stap 4: Plan van aanpak
Samen met de Focusgroep wordt een plan van aanpak

Stap 5: Bespreken uitslag FocusScan met kerkenraad

gemaakt, op maat voor de betreffende gemeente.

Na de FocusScan wordt de uitslag hiervan besproken met de
kerkenraad. Ook wordt het Focustraject verder uitgelegd en

Stap 5: Gemeenteavond over Focus

verdiept. Hierna besluit de kerkenraad om wel of niet mee te

Op deze gemeenteavond wordt het Focustraject gepresenteerd

doen aan het Focustraject

aan de gemeenteleden en maakt de gemeente kennis met de
werkwijze van IZB Focus.

Stap 6: Ondertekenen overeenkomst
In deze fase wordt er een overeenkomst met de IZB getekend.

Stap 6: Gesprekken Blok 0

Ook wordt er een trajectgroep voor het Focustraject gevormd

Om aan de nieuwe methodiek te wennen worden de kring- en

en start het proces in de gemeente.

jeugdleiders toegerust door de trajectbegeleiders en maken
de kringen door middel van Blok 0 kennis met het materiaal
en thematiek.

Dagelijks leven
‘Als je niet telkens dicht bij God bent, dan is het risico
groot dat er een verschil ontstaat tussen de zondag en de
rest van de week. Focus heeft me geholpen om bewust te
zijn van dat risico, en me geholpen om de relatie met God
levend te houden. Met het Focusmateriaal krijg je continu
handvaten om het geloof uit te dragen die je goed kan
gebruiken in het dagelijks leven.’

‘Ik verlang ernaar om mijn geloof meer en meer in alle facetten
van mijn leven een plaats te geven, en Focus helpt mij daarbij. Heel
concreet is de belangrijkste verandering die Focus voor mij te weeg
heeft gebracht dat het ook meer gestalte krijgt bij het dagelijks
werk wat ik mag doen. Bijvoorbeeld in de ontmoeting met collega's.’

Meer weten?
Voor meer informatie over de IZB Focustrajecten kunt u contact opnemen
met het IZB Focusteam via focus@izb.nl, of telefonisch 033 - 4611949.
Actuele informatie vindt u op de website: www.izb.nl/focus

