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Visie op huiskringen 

 

Jezus vinden en volgen in woord en daad 

missie voor gemeente en huiskringen 
 
 
Het doel van een huiskring is om een hechte groep te vormen, waarin iedereen zich kan en durft te uiten. 
Huiskringen zijn onderdeel van  en vormen samen de gemeente. 
 

Doelen voor de huiskringen: 

 Een plek om elkaar te ontmoeten: 
Kol.3:16 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 
uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft  

 Een plek waar aan onderlinge relaties gebouwd en gewerkt kan worden: 
Hand. 2:46-47 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten 
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.  

 Een plek om geloof te delen en geloofsvragen te bespreken: 
Kol.3:16 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 
uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.  

 Elkaar aanmoedigen om trouw te blijven aan Gods Woord: 
Hebr. 10:24-25 
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te 
blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u 
de dag van zijn komst ziet naderen.  

 Samen bidden en de Bijbel bestuderen: 
1 Kor 12 23-27 
De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en 
met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo 
samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn 
samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, 
lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die 
vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.  

 Lief en leed delen, met elkaar meeleven: 
1 Kor 13 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 
dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al 
bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al 
verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik 
daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich 
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de 
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. 
Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en 
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was 
sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het 
kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.  
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Opbouw van de huiskringen 

 

Een huiskring bestaat uit maximaal 15 leden die zorg dragen voor elkaar. Bij de samenstelling moet 
rekening gehouden worden met vele elementen zoals: 

 Variatie leeftijden 

 Mogelijkheden tot komen i.v.m. kleine kinderen of handicaps 

 Geografisch 

 Klik hebben met/onder elkaar, karakters; etc. 
 

Ieder lid van de gemeente is ingedeeld in een huiskring. Dat is omdat de overtuiging er is dat ieder lid zorg 
hoort te dragen voor de ander. Deelname aan een huiskring hoort dus bij de gemeente en is geen 
vrijblijvendheid. 
 

Van ieder wordt een persoonlijke en actieve bijdrage verwacht. De wijze waarop daar inhoud aan gegeven 
wordt verschilt per persoon, er wordt natuurlijk uitgegaan van de gaven en talenten van de persoon zelf. Zo 
wordt een omgeving gecreëerd waarin een ieder zorg kan geven en ontvangen. Door de huiskring ontstaat 
namelijk een plek waar je elkaar echt kunt ontmoeten en beter kunt leren kennen. En elkaar dus ook goed 
kan ondersteunen, stimuleren en activeren. 
 

Door oog voor elkaar te hebben is de huiskring ook een zorgkring. Natuurlijk is het niet zo dat de huiskring 
alle zorg moet gaan bieden. Maar een huiskring kan wel preventieve zorg bieden door een luisterend oor, 
gebed, bemoediging en ondersteuning! Wanneer er in de huiskring op deze wijze zorg voor elkaar gedragen 
wordt zal dat ook een positieve invloed hebben op de omgang met andere gemeenteleden en met mensen 
buiten de gemeente. 
 

Natuurlijk is het naast de zorg ook van groot belang dat men elkaar in positieve momenten kan vinden. 
Kleine dingen als een kaart voor een verjaardag, samen iets leuks doen en vooral ook gezellig bij elkaar 
kunnen en mogen komen zijn ook van groot belang. 
 

Het is geweldig om te ontdekken dat de zorg voor elkaar binnen de gemeente, uiteindelijk invloed heeft op 
anderen in onze omgeving die niet naar de/een gemeente gaan. 
 

De huiskringcoördinatoren horen van de huiskringleiders of een lid afscheid neemt. Zij horen van het 
bestuur van De Wingerd of er nieuw leden bij gekomen zijn die ingedeeld moeten worden en van de leiding 
van de Jeugd welke jonge mensen door moeten schuiven naar de huiskring. 
 

Niet iedere huiskring hoeft precies hetzelfde te doen. Maar het is wel efficiënt om een structuur te hebben. 
De 7 pijlers voor huiskringen is hierbij een houvast: 

1. Bidden 
2. Bijbel 
3. Evangeliseren 
4. Discipelschap 
5. Pastoraat 
6. Nabespreking diensten 
7. Samen gemeente zijn. 

 

Hulpmiddelen: 

1. Mapje met korte beschrijving en ISBN nummer bij diverse onderwerpen; 
2. Boekenlegger met pijlers huiskring. 



 3 van 6 

 

De huiskringleider…neemt het voortouw: 
 

1. De huiskringleider is een open en gemakkelijk aanspreekbaar persoon 

2. De huiskringleider wordt gezien als een gewoon lid en tegelijkertijd aanspreekpunt vanuit de 
Wingerd. De leider coördineert en houdt de voortgang en duidelijkheid in afspraken, data e.d. in de 
gaten. De verdere verantwoordelijkheid dragen we samen 

…en verder doen we het samen: 

3. Elk nieuw seizoen, op de eerste huiskringavond, maken we onze gezamenlijke afspraken: plek, 
avond, tijd, roulerend avond/onderwerp voorbereiden en de manier van (eigen) invulling, evt. 
uitstapjes en hoe vaak, verdere behoeftes, welke verwachtingen heb je en wat mogen we van jou 
verwachten, etc. 

4. De huiskringleden activeren, motiveren en stimuleren elkaar om de avonden te bezoeken, voor te 
bereiden, God te zoeken cq Jezus vinden en volgen in woord en daad, etc. 

5. Samen zorgen we voor een gastvrije sfeer en een voor ieder kostbare en zinvolle invulling 

6. Vergeet vooral ook niet de gezelligheid, een kopje koffie/ glaasje drinken. Want ook dan leer je 
elkaar beter kennen 

7. Wellicht zijn er leden die niet regelmatig komen. Deze personen komen ook elke huiskring aan bod 
in gebed, een keer een kaartje, aandacht aan verjaardag, is er behoefte aan zorg, etc. Hulpvraag 
kan dan zijn: Kan de kring iets voor je betekenen? 

8. De huiskringleden regelen naar behoefte nu en dan een uitstapje 
 

 

Een huiskringleider staat er niet alleen voor, ofwel: hoe de huiskringleider te ondersteunen: 
 

1. De huiskring(avonden) doe je samen, gebruik elkaars gaven (zie bijlage 1 en 2) 

2. Eenmaal per jaar worden alle huiskringen door een oudste of lid van de huiskringcoördinator 
volgens een bezoekrooster bezocht 

3. Naar behoefte de zorgcoördinator binnen de Wingerd, evt. externen 

4. De andere huiskringleiders en de huiskringcoördinatoren (nadruk: maak er gebruik van) 

5. Evt. oudsten, bestuur 

6. Iedere nieuwe huiskringleider krijgt een periode een persoonlijke coach (dit is een ervaren 
huiskringleider of een huiskringcoördinator). Naar behoefte bezoekt deze coach de 
huiskringavonden en worden de avonden vooraf doorgesproken en achteraf geëvalueerd 

7. Tweemaal per jaar organiseren de huiskringcoördinatoren bijeenkomsten voor de huiskringleiders 
om van elkaar te leren en te motiveren; dit in een gezellige setting 

8. Er wordt tijdens de bezoeken aan de huiskringen en huiskringbijeenkomsten gevraagd naar de 
behoefte aan verdere trainingen/coaching 
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Zeven pijlers van de huiskring 
 

1. Bidden: bidden is pure winst 

Het gebed is een belangrijk onderdeel van een huiskring. Probeer als huiskringleider een “veilige” sfeer te 
creëren. Vraag expliciet naar hoe de leden hiermee willen omgaan. Enkele opties: 

 

 In kleine groepjes 

 Gebedspunten op papier schrijven en bid hier als huiskring voor 

 Laat hele gebeden opschrijven en laat dit door de persoon zelf of een ander voorlezen 

 Gebruik een Bijbeltekst als gebed 

 Een kringgebed 

 Laat iedereen gebedspunten noemen, en wie wil bid voor een van deze dingen 

 Een lied kan ook een gebed zijn 

 Stil gebedsmoment, evt afsluiten met 1 zins-gebed. Bijv: Here, dank U  voor mijn gezin, amen 

 Kies 1 onderwerp om voor te bidden 
 

Let op: Bid terwijl je dankt… Door te lofprijzen en aanbidden stellen we Jezus centraal. Ook tonen we 
daarmee dat we Jezus willen volgen. 

Een huiskring is niet direct de plaats om alle zonden te gaan belijden. Kringleden die daar behoefte aan 
hebben kunnen wel aan de huiskringleider vragen bij wie ze terecht kunnen. 
 

2. Bijbel: Opdat zij Mij kennen… 

De mate van geestelijke groei is vooral af te lezen aan de manier waarop we met elkaar omgaan.  Je kunt 
wel proberen om je binnen een huiskring of gemeente anders voor te doen dan dat je bent, maar dat red je 
niet lang. Zeker in een huiskring moet je ook jezelf kunnen zijn. Geestelijke groei kan namelijk alleen als we 
ons ervoor open stellen en vanuit onze eigen gaven en talenten willen leren.  

We moeten wel uitkijken dat we niet alleen de verhalen en onderwerpen uit kiezen die precies bij ons zelf 
aansluiten. De kans dat er dan een zeer eenzijdig beeld ontstaat en dat we teveel wereldse “wijsheden” toe 
gaan voegen is dan groot. Een huiskringleider moet proberen hierover te waken. Hulp bij keuze van 
onderwerpen kan gevonden worden in de boekenlijst of in gespreken met andere huiskringleiders. 

Het fundament van de kerk, een huiskring en ook ons eigen leven moet de leer zijn dat Jezus Christus de 
hoeksteen is. De basis van het fundament. Het toepassen van bijbels onderwijs in ons eigen leven is een 
verdieping op het fundament. Deze verdieping maakt ons geloof sterker. Goede vragen zijn: Hoe bouw jij 
aan je eigen leven en welke materialen gebruik je hierbij? Met welke onderwerpen heb je meer moeite met 
toepassen in je leven? Etc. 
 

3. Evangeliseren 

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen...' Mat. 28:19 

Als huiskring kunnen we op meerdere manieren met dit onderwerp bezig zijn. Dit hangt af van de 
aanwezige gaven en talenten. Ieder kan er naar verlangen een aanstekelijk christen te zijn.  

Elk huiskringlid kan een bewuste keuze maken om een aanstekelijk christen te zijn! 

We kunnen dit doen op het moment dat we beseffen dat de bloei en groei van de gemeente te maken 
heeft met 'vrede', de diepe innerlijke zekerheid dat God aan het werk is en dat wat Hij doet goed is. Deze 
vrede is alleen mogelijk als we ontzag hebben voor God!  Een heilig en eerbiedig ontzag doordat we door 
Jezus met God zijn verzoend. Want als wij groeien in kwaliteit, in vrede en ontzag voor God, dan zal God dat 



 5 van 6 

zegenen met groei in aantal. Laten we daarom als gemeente, huiskring en individu deze zegen met open 
armen ontvangen, zodat God kan blijven toevoegen aan Zijn gemeente! 

Verder: 

 Mensen in onze omgeving stimuleren om een dienst te bezoeken 

 Door met elkaar te praten hoe je de mensen in je omgeving zou kunnen benaderen 

 Op markten de gemeente te vertegenwoordigen of in gesprek te gaan over je geloof 

 Ondersteunen initiatieven 
 

4. Discipelschap 

We moeten onszelf blijven activeren en stimuleren om te groeien in ons geloof en onze relatie met God. 
Een trouw volgeling zijn van Hem hier op aarde en leven tot Zijn eer. Een huiskring is een mooie plek om 
elkaar hierin te ondersteunen en te bemoedigen. We kunnen elkaar in de huiskring helpen om vanuit Gods 
woord te leven. Want Gods woord is scherp, gaat diep, is levendig, krachtig en geeft verdieping.  

 

5. Pastoraat 

Gezien de grootte van De Wingerd is het niet mogelijk dat alle leden elkaar voldoende kennen om zorg voor 
elkaar te hebben. Binnen de huiskringen kan dat wel. Huiskringen zijn een plek bij uitstek om vreugde en 
verdriet te delen, net als in een gezin. 

Uiteraard kan het zo zijn dat situaties of pastorale hulpvragen te complex zijn om binnen de huiskring op te 
lossen. Dan is het, altijd in overleg met betrokkene, gewenst meer hulp in te schakelen.  
Maar de zorg voor elkaar is er niet alleen op het moment dat het niet zo goed gaat met iemand. Juist ook 
het delen van positieve dingen is van groot belang. 

Een belangrijk onderdeel van de huiskring is elkaar leren kennen en omzien naar elkaar. Daarvoor is het 
belangrijk dat we naar elkaar luisteren, zoals makkelijk kan met een rondje ‘hoe gaat het met je’. Er zijn ook 
mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet naar de huiskring gaan. Let juist ook op hen. 
Problemen oplossen is niet altijd mogelijk voor een huiskring, maar wel geven van hulp, advies, bidden, 
kaartje bij ziekte, verjaardag of een andere gelegenheid, op bezoek gaan. Ga ook bij deze projecten uit van 
de gaven en talenten die in de huiskring aanwezig zijn. 

  
6. Nabespreking diensten 

Wat heeft een ander lid uit de dienst gehaald, welk gevoel riep de dienst op, was het een preekonderwerp 
waar men zich verder in wil verdiepen of was het een dienst die juist niet aansprak (evt terugkoppelen naar 
oudsten?). Misschien is er wel een dienst waarvan jullie als huiskring denken: daar zouden wij nog wel een 
verdiepende dienst over willen organiseren. Kijk of dit aansluit bij je huiskring en overleg met de 
dienstcommissie of dit een mogelijkheid is. Door de diensten nader te bespreken kunnen we leren van 
elkaar en waar mogelijk ons verder verdiepen in de onderwerpen van de diensten.  

 

7. Samen gemeente zijn  

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde 
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.  
Efeziërs 3: 18-19.  
Verdiepen en groeien doe je samen!  

Als we ons in een huiskring verdiepen in elkaar en elkaar leren zien door de ogen van de Here Jezus, dan 
zullen we dingen in elkaar ontdekken die anders misschien verborgen zouden blijven. We kunnen dit alleen 
als we bereid zijn ons te verdiepen in de liefde van Christus. De huiskring is in zijn kleine groep bij uitstek 
een plek om hieraan te werken. Leren luisteren naar wat de ander zegt, openstaan voor feedback. 
Misschien is het een idee om als huiskring een activiteit (mannendag, vrouwendag, kookworkshop, etc) op 
te zetten om elkaar in de gemeente beter te leren kennen. Ook is het geweldig om nu en dan samen de 
maaltijd van de Heer te vieren! 
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Nawoord en uitleg bijlagen 

 

Elke huiskring is net als elk gezin anders. Maar  er is één ding waar we als huiskring allemaal naar zouden 
moet streven en dat is Jezus vinden en volgen in woord en daad. In het bovenstaande worden een aantal 
opties gegeven hoe een huiskring vormgegeven kan worden. Belangrijk is dat uitgegaan wordt van de 
gaven en talenten die in de huiskring aanwezig zijn. Daarom is in de bijlage een gavenlijst aanwezig. Vul 
deze op een eerste huiskringavond in en vind/maak met behulp daarvan ook kringdoelen. Wat past bij onze 
kring/gemeente en waar willen we heen. Laten we elkaar beter leren kennen zodat we een groot gezin 
gaan vormen dat het woord en de liefde van Jezus kan uitdragen.  

In de bijlage vind je ook een takenlijst die betrekking heeft op taken in een huiskring. Deze is overgenomen 
uit het werkboek Het kloppend hart van de gemeente van Bart Broekman. 

Tevens is een kalender bijgevoegd waarop verjaardagen, belangrijke data voor je huiskring en momenten 
voor het gezellig samenkomen buiten de huiskringavonden kunnen worden ingevuld. 

 

 



bijlage 1 

Bijlage 1: Takenlijst 
 

 

 



bijlage 2 

Bijlage 2:  Gavenlijst 

 



bijlage 2 

 

 

 

 



bijlage 2 
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bijlage 3 

Bijlage 3: jaarkalender 

 

Januari Februari Maart  

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

23 23 23 

24 24 24 

25 25 25 

26 26 26 

27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30  30 

31  31 
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April Mei Juni 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

23 23 23 

24 24 24 

25 25 25 

26 26 26 

27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30 30 30 

 31  
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Juli Augustus September 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

23 23 23 

24 24 24 

25 25 25 

26 26 26 

27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30 30 30 

31  31 
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Oktober November December 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

23 23 23 

24 24 24 

25 25 25 

26 26 26 

27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30 30 30 

31  31 

 


