Programma gemeenteavond
‘Geef Hoop!’
Wat heb je nodig?












Beamer, laptop, boxen/geluidsapparatuur
Videofilm met sfeerbeelden Mozambique (downloaden)
PowerPoint met programma gemeenteavond (inclusief Quizvragen) (downloaden)
Antwoorden op de Quizvragen (downloaden)
Projectfilm algemeen (downloaden via www.diaconaalproject.nl)
Actiekrant (te bestellen op https://diaconaalproject.nl/actiekrant/)
Voldoende werkvellen bijbelstudie (zie bijlage, einde document)
Rode en groene kaartjes voor de Quiz
Pennen
Projectmaterialen om te presenteren wat jullie gaan doen
Optioneel: haal op de markt gekleurde lappen, leg ze op de tafels – zo komen de mensen
vast in Afrikaanse sferen.

Inloop




Laat vooraf de videofilm met sfeerbeelden & muziek zien.
Leg op de stoel voor iedereen een actiekrant, een werkvel met het bijbelgedeelte en een
pen klaar.
Zorg voor koffie en thee en iets lekkers ;-)

Welkom
(10 min.)



Heet de mensen hartelijk welkom op deze speciale gemeenteavond over het thema ‘Geef
hoop!’. Met dit thema nodigt de HGJB ons uit om na te denken over de vraag: hoe
kunnen wij delen van de hoop die God ons geeft? Hoop delen kan alleen als je je bewust
bent van de bron waaruit je put. Als je je bewust bent van wat God je geeft, kun je
daarmee ook verschil maken voor anderen. Voor jongeren in Mozambique is dat een
levend besef. Vanavond zullen we ontdekken wat we daarin van hen kunnen leren.



Deze avond is gekoppeld aan het Diaconaal project In dit project denken we samen met
de kerk van Mozambique na over de vraag: Wat geef ons hoop en hoe kunnen we die
hoop delen met anderen.



Vertel dat het een heel actueel thema voor de kerk is. We worden dagelijks overspoeld
met berichten van nood, van zorg, van verdriet. Ver weg, maar ook heel dichtbij. Mensen
zijn op de vlucht, leven in conflicten, voelen zich eenzaam, staan er alleen voor, etc. En
de vraag komt op: wat kan de kerk, wat kunnen christenen, in deze situaties betekenen?
Wat vraagt God nu van ons door deze situaties heen?



Maar het thema is ook actueel in onze samenleving. Steeds meer mensen hebben
moeite met de druk van het leven, ook jonge mensen. Het leven is vol en er lijkt weinig
ruimte om naar de ander om te zien. Zo druk zijn we met ons zelf. De nadruk ligt op het
leven hier en nu - You only live once – in jongerentaal. Je kunt dan opbranden. Waar leef
je eigenlijk voor? En waar leef je uit? Wanneer je leeft vanuit de hoop in Christus krijgt je

leven een heel andere lading. En daagt het ons uit om van die hoop uit te
delen aan anderen.


Maar voordat we hierover met elkaar nadenken, willen we deze avond in de handen van
God leggen. Zullen we stil worden en bidden tot God?



Ga voor in gebed en vraag om een zegen over deze bijeenkomst.

Introductie diaconaal project
(5 min.)


Vertel kort waarom jullie als gemeente meedoen met het Diaconaal project van de HGJB.
Welke waarde dit project heeft voor jongeren en ouderen in de gemeente (evt. met
terugblik op bezoek projectavond).



Leg in ieder geval uit dat het heel mooi en leerzaam is om als gemeente ook ‘over de
grens te kijken’ en via broeders en zusters uit andere landen te leren hoe zij met God
leven (bewustwording).



In dit project delen we dus verhalen en voorbeelden van de kerk in Mozambique (een
partnerkerk van de GZB). Deze verhalen en voorbeelden stimuleren ons om net als hen
na te denken over de vraag: hoe kunnen we als kerk onze hoop delen met anderen.



Kortom: met dit project willen we vooral samen een beweging vormen van kerken en
mensen die delen van de hoop die God geeft. Verschillende landen, verschillende
culturen, maar één in Christus en met dezelfde opdracht: de hoop die God ons geeft
delen met mensen om ons heen.



Zing met elkaar het lied ‘U maakt ons een’ – Op Toonhoogte 362

Bijbelstudie ‘Geef Hoop!’
(25 min.)


Lees met elkaar Johannes 6:1-15 (zorg ervoor dat iedereen het gedeelte voor zich heeft).



Laat iedereen voor zichzelf nog even naar het bijbelgedeelte kijken. Laat hen nadenken
over de vraag: Wat is volgens jou de kern van dit gedeelte?



Laat mensen vervolgens in tweetallen met elkaar doorpraten over het bijbelgedeelte aan
de hand van de volgende vragen (zie ook het werkvel).

Samen:
• Deel met elkaar wat volgens jullie de kern is.
• Stel dat jullie een van de discipelen zouden zijn geweest, hoe zouden
jullie dan gereageerd hebben?


Vraag aan een aantal mensen wat ze net met elkaar gedeeld hebben. Noem aan het
eind in ieder geval de volgende punten die in het kader van ‘Geef Hoop’ belangrijk zijn:
o God schakelt mensen in. Hij laat de discipelen eerst zelf nadenken hoe ze de
menigte kunnen helpen.

o
o
o
o

Je kunt pas delen als je eerst zelf ontvangt. God geeft ons, zodat wij
dit kunnen delen.
God schakelt jong en oud in. In dit bijbelgedeelte is het zomaar een
jongen. Hij heeft niet eens een naam. Toch gebruikt Jezus juist deze jongen om
zijn macht te tonen.
Wat je hebt te geven hoeft niet veel te zijn. Alle kleine beetjes kunnen door God
vermenigvuldigd worden. Hij vraagt wel van ons het uit handen te geven.
Hoop geven aan andere kan soms juist gebeuren door kleine acties.



Vraag de gemeenteleden vervolgens om dat wat ze kunnen geven aan anderen nog
concreter te maken. Wat heb jij te delen? Je kunt denken aan tijd, aandacht,
boodschappen doen voor iemand, bidden, kaartjes sturen, enz.
Je kunt hiervoor ook de vis gebruiken in bijlage 2. Laat mensen dat wat ze willen delen
op de vis schrijven. Verzamel alle vissen en hang die aan een lang touw in de zaal. Zo
wordt zichtbaar hoeveel hoop jullie met elkaar kunnen delen aan de mensen in jullie
omgeving.



Sluit de bijbelstudie af met het zingen van ‘Jezus, Hoop voor de volken’- Op Toonhoogte
198.

Quiz
(10 min.)


Om jullie meer kennis te laten maken met Mozambique en de mensen die daar leven
gaan we een quiz doen. Wie weet er al het meeste over Mozambique?



De antwoorden van de quiz vind je hier op de site. Zorg dat iedereen een groen en rood
kaartje heeft.



Laat iedereen opstaan. Laat hen bij elke vraag kiezen voor het groene of rode antwoord.
Wanneer ze het antwoord fout hebben moeten ze weer gaan zitten. Ga net zo lang door
tot je een winnaar hebt. Wanneer je aan het eind twee of meer mensen over hebt, speel
dan de bonusvraag. De persoon die het meest dichtbij het juiste bedrag zit heeft
gewonnen.
Zijn de gemeenteleden al snel af, speel dan meerdere rondes.

Projectfilm
(10 min.)


Speciaal voor het Diaconaal project Geef Hoop! is er een algemene projectfilm gemaakt.
Hierin wordt meer verteld over het land Mozambique en de christenen die daar leven.
Tijdens de projectreis zijn er diverse ervaringen opgedaan, die we graag met de kerk in
Nederland willen delen. In deze film wordt ook duidelijk gemaakt hoe het geld gebruikt
gaat worden.



Bekijk de projectfilm. Deze is te vinden op https://diaconaalproject.nl/projectfilms/



Bespreek in groepen de volgende vragen:
-Welk beeld heeft je het meest geraakt?
-Welke overeenkomsten & verschillen zie je tussen jongeren in Nederland en jongeren in
Mozambique?
-Wat kunnen we van de jongeren in Mozambique leren?

Delen van verhalen van Hoop
(15 min.)


Met dit onderdeel willen we gemeenten uitdagen om te delen van de hoop die in hen
leeft.



Eén van de dingen die opvielen in Mozambique is dat jongeren, ondanks hun uitzichtloze
situatie –niet naar school, geen werk, toch hoopvol konden leven vanuit hun geloof in
Christus. Dit hielden zij niet voor zichzelf maar deelden dit ook met de mensen om hen
heen.



De jongeren uit Mozambique leren ons dat het goed is om verhalen van hoop te blijven
delen met elkaar. Zo kunnen we elkaar bemoedigen en vasthouden en de elkaars blik
richten op de hoop die Christus wil geven.



Vraag iemand uit de gemeente (vooraf) of hij/zij een verhaal wil delen van hoop.
Wanneer er niemand is die dat wil doen, lees dan als intro het verhaal van hoop uit de
actiekrant voor (blz.2).



Vraag vervolgens of de gemeenteleden om in twee of drietallen hun verhalen van hoop
met elkaar te delen. Benadruk dat het geen ‘grote verhalen’ hoeven te zijn. In een klein
gebaar van iemand of een ontmoeting op straat kan enorm veel kracht en hoop uit gaan.



Je kunt eventueel mensen vragen om een kernwoord van hun verhaal op een post-it te
schrijven en deze op een aantal grote vellen op de muur te plakken. Zo ontstaat er
vanzelf een muur vol hoop!



Als afronding kun je vragen hoe het was om deze verhalen met elkaar te delen. Bedenk
met elkaar een manier waarop jullie vaker deze verhalen van hoop met elkaar kunnen
delen in de gemeente.

Bewustwording en actie in de gemeente
(10 min.)


Het is duidelijk dat het in het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ niet draait om ‘geld geven’.
Tegelijk is wel in alle beelden en verhalen helder geworden dat de kerk in Mozambique
en in het bijzonder de kerkelijke organisatie Chiyembekezo geld nodig heeft om te
kunnen blijven omzien naar armen en zieken. Met het geld dat wij gaan ophalen willen
we hen ondersteunen in hun diaconale beweging.



Daarom komen we ook in actie om geld op te halen:
o

2/3 van de opbrengst gaat naar de GZB om de kerkelijke organisatie Chiyembekezo te
ondersteunen. De GZB zorgt ervoor en monitort dat het geld op een goede manier
wordt besteed aan de zorg aan armen, zieken, maar ook aan het toerusten van
vrijwilligers en predikanten in hun omzien naar anderen. Een gedeelte van het geld zal
besteed worden aan de aanschaf van Bijbels in de lokale taal. De organisatie
Chiyembekezo zal er zorg voor dragen dat de diverse jongerengroepen voor een klein
bedrag een aantal Bijbels kunnen aanschaffen.

o



1/3 van de opbrengst gaat naar de HGJB om jongeren en hun gemeenten
in Nederland te helpen om in hun eigen omgeving beschikbaar te zijn voor
mensen in hun omgeving (o.a. door bewustwording en een eigen
campagne voor jongeren te ontwikkelen).

Presenteer hier ook wat jullie als gemeente gaan doen met het project ‘Geef hoop’ of wat
er al gedaan is. Gebruik hierbij eventueel ook de projectmaterialen die jullie gaan
uitdelen/gebruiken.

Afronding avond
(10 min.)


Sluit de avond af door samen te bidden en te danken.



Zing met elkaar het lied ‘Jezus vol liefde’- Op Toonhoogte 282



Bedank de mensen voor hun komst en betrokkenheid.

Bijbelstudie – ‘Geef hoop!’
Johannes 6:1-15
61Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias.
2
En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de
zieken.
3
En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen.
4
En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij.
5
Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei
Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten?
6
Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.
7
Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg,
zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.
8
Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem:
9
Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die
voor zovelen?
10
En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus
gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal.
11
En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen,
en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes
uitgedeeld, zoveel zij wilden.
12
En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven
stukken, zodat er niets verloren gaat.
13
Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden
die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden.
14
Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is
werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.
15
Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen
om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.

Voor jezelf:
• Wat is volgens jou de kern van dit bijbelgedeelte?
Samen:
• Deel met elkaar wat volgens jullie de kern is.
• Stel dat jullie een van de discipelen zouden zijn geweest, hoe zouden
jullie dan gereageerd hebben?
Hoop delen:
 Wat heb jij te delen?
 Schrijf het op de vis en deel het met elkaar.

