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DISCIPELSCHAP. SUPPLEMENT 7 
 

[LEIDERSCHAP] 

HET LEIDEN VAN EEN HUISGEMEENSCHAP 
 

Een huisgemeenschap of huisgemeente is een kleine groep gelovigen tussen 4 en 15 mensen die eenmaal per week 

bijeen komen om elkaar op te bouwen.  
 

1. Praktische suggesties voor een huisgemeenschap (huiskerk, kleine groep).  
 

Neem je plaatselijke omstandigheden in acht. Sommige huisgemeenschappen hebben de volgende eigenschappen: 

▪ Kom minstens eenmaal per week bijeen. 

▪ Kom bijeen in een woning van een groepslid, niet noodzakelijk dezelfde woning iedere keer. Kies een woning waar 

je niet de buren verstoort of onnodig de aandacht trekt. 

▪ Als de groep groter dan 15 leden wordt, verdeel dan in twee huisgemeenschappen en kom op andere plaatsen bijeen.  

▪ Trekt niet onnodig de aandacht door harde muziek, zang en luide verkondiging. Spreek en zing zachtjes. In heel 

moeilijke omstandigheden zou niemand je van buiten de deur moeten kunnen horen.  

▪ Arriveer bij de woning en vertrek van de woning als enkeling of met hoogstens z’n tweeën en met tussenpauzen.  

▪ Besluit samen wat je aan anderen mag vertellen over je huisgemeenschap.  

▪ Nodig een nieuw persoon alleen uit wanneer iedereen in je huisgemeenschap het ermee eens is.  

▪ De groepsleider moet een assistent opleiden die een volgende huisgemeenschap zou kunnen leiden.  

▪ Alleen de groepsleider gebruikt een kopie van de handleiding. De andere groepsleden maken hun eigen notities.  

▪ Het doel van een huisgemeenschap is om iedereen op te bouwen en actief te laten deelnemen.  
 

2. Programma voor een huisgemeenschap. 
 

De handleiding is alleen voor groepsleiders bedoeld en stelt een wekelijks programma voor. Zie de inhoudsopgave van 

een handleiding.  

Het is het beste als een huisgemeenschap elke week bijeenkomt. Anders elke 14 dagen.  
 

Week 1. Discipelschap training [A] 

- AANBIDDING (20 min) 

- uitwisselen stille tijden (20 min) 

- ONDERRICHT (70 min) 

- reactie in gebed (8 min) 

- voorbereiding thuis (2 min) 
 

Week 2. Discipelschap training [B] 

- MEMORISATIE (20 min) 

- uitwisselen stille tijden (20 min) 

- BIJBELSTUDIE (70 min) 

- voorbede (8 min) 

- voorbereiding thuis (2 min) 
 

Gemeente bijeenkomst [C] 

- zingen (30 min) 

- VERKONDIGING (15 min) 

- GEBED en voorbede (15 min) 

- Avondmaal, doop, liefdesmaal (30 min) 

- koffie drinken en gezellig met elkaar omgaan 
 

Midweekse activiteit [D] 

Als discipelschapsgroep of kring pakken jullie samen een activiteit in de wijk of omgeving aan 

- bijvoorbeeld een evangelisatie werkgroep 

- of een project in de wijk of omgeving als taalles geven aan asielzoekers 

- of een project als sporten met jongeren in de wijk 

- of een project als een vrouwenclub die anderen leren kleren maken 

- of een project als een mannenclub die bij behoeftige mensen in huis klussen 

- of een kinderclub, een schilderclub, een wandelclub, enz. 

- of een gemeenschapsproject om éénmaal per maand het vuil in de buurt op te ruimen 

- of een gemeenschapsproject om éénmaal per week aan gehandicapten, ouden van dagen of vreemdelingen een uitje te  

  verzorgen 
  

Training in alleen een discipelgroep 

Discipelschap training [A] wordt elke 1ste en 3de week gedaan. Discipelschap [A] is aanbidding en onderricht. 

Discipelschap training [B] wordt elke 2de en 4de week gedaan. Discipelschap [B] is memorisatie en Bijbelstudie.  
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Training ook in een gemeente (huisgemeente) 

Discipelschap training [A] in de 1ste week en gemeente bijeenkomst [C] in de 2de week. 

Discipelschap training [B] in de 3de week en gemeente bijeenkomst [C] in de 4de week. 
 

Training ook in de wijk of gemeenschap 

Discipelschap training en gemeente bijeenkomst zoals hierboven met een gezamenlijke activiteit gedurende de week. 
 

3. Een huisgemeenschap die wijs is. 
 

In sommige omstandigheden zijn de buren vijandig gezind. Jezus Christus leert christenen om wijs te zijn in alle 

omstandigheden. Kom niet bijeen op een wijze die aanstoot geeft aan de buren. Overweeg of het verstandig is met 

elkaar te zingen. Trek niet onnodig de aandacht door harde muziek, zang en luide verkondiging. Spreek en zing 

zachtjes. In heel moeilijke omstandigheden zou niemand je van buiten de deur moeten kunnen horen.  
 

4. Een huisgemeenschap die verantwoording aan elkaar aflegt. 
 

Een huisgemeenschap of huisgemeente is een echt onderdeel van het ene Lichaam van Christus (ene Gemeente of Kerk 

in de wereld). Lees 1 Korintiërs 12:12-28.  

▪ Als een huisgemeenschap een onderdeel vormt van een bestaande gemeente, volg dan bovengenoemd programma 

[A] en [B].  

▪ Als een huisgemeenschap niet een onderdeel vormt van een bestaande gemeente, volg dan bovengenoemd 

programma [A] en [B]. Overweeg dan wat te doen met zaken als de christelijke doop, het Avondmaal, het 

christelijke huwelijk, de christelijke begrafenis, de christelijke tucht en leiderschap door een raad van oudsten 

(ouderlingen).  

▪ Als een huisgemeenschap niet een onderdeel vormt van een bestaande gemeente, dan kan ook bovengenoemd 

programma [A], [C], [B] en [C] gevolgd worden. 

▪ De deelnemers aan een huisgemeenschap beschouwen hun huisgemeenschap als de samenkomst waarover Hebreeën 

10:24-25 spreekt. De groepsleden komen trouw naar elke bijeenkomst. Zij bereiden zich gedurende de week voor 

door dagelijks stille tijd te houden, het memorisatievers uit hun hoofd te leren en als het kan de Bijbelstudie voor te 

bereiden. 

▪ De deelnemers aan een huisgemeenschap beloven wat zij leren in praktijk te brengen. Zij bemoedigen en helpen 

elkaar te groeien. Zij zijn open over hun noden en hun strijd, vertellen over de vooruitgang die ze maken en bidden 

met en voor elkaar.  


