
Lesvorm
De cursus SamenBeterBouwen bestaat uit vijf of zes toerustingsbijeenkomsten 
op een vaste avond in opeenvolgende weken of om de week. De deelnemers 
ontvangen het leesboek ‘Zoals jij.. is er maar één’ en een werkmap met de  
lesstof. Voorafgaand aan elke cursusavond worden er thuis één of twee  
hoofdstukken uit het boek gelezen. Op de cursusavonden zelf wordt de les-
stof toegelicht, kunnen vragen worden gesteld en wisselen de deelnemers 
ook ervaringen uit met elkaar. 

Een gavengerichte gemeente ontwikkelen?
Wat is er mooier dan een gemeente waarin iedereen met de juiste motiva-
tie een bijdrage levert tot welzijn van allen? (1 Kor.12:7) De SBB-cursus is een 
prima hulpmiddel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van een  
gavengerichte gemeente. In zo’n gemeente vinden steeds meer leden het een 
voorrecht om ingeschakeld te worden door God zelf om de gemeente op te 
bouwen en een positieve bijdrage te leveren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de SBB-cursus of materiaal  
bestellen? Kijk dan op de website www.samen-beter.nl

 Connect & Grow
 Neerpolderseweg 71a
 3381 JR Giessenburg
 0184-653412 (kantoor)

Laten zien en horen
wat je gelooft,
in een stijl
die bij jou past.



Ik dacht dat ik het wel wist, 
en was niet zo gemotiveerd 
om deel te nemen. Maar 
gaandeweg werd ik 
enthousiaster. Dit was niet 
de zoveelste cursus over 
geestesgaven, maar een 
werkelijke eye-opener.

Ariane

Een cursus met een goede 
balans tussen onderwijs, 
huiswerk en interactief 
bezig zijn. Onze gemeente 
gaat verder met deze cursus, 
want steeds meer mensen 
in onze kerk pakken een 
taak op!

Rutger 

We hebben elke avond naar 
aanleiding van de lesstof 
met elkaar gesproken over 
onze ‘ontdekkingen’. Vooral 
de praktische toepassingen 
hebben me erg aange-
sproken.

Peter 

Ik kwam erachter waarom ik 
bepaalde taken in mijn kerk 
met moeite heb uitgevoerd. 
Door de cursus kreeg ik 
beter zicht op Gods plan 
met mijn leven. De Bijbelse 
informatie die ik al kende 
werd levend gemaakt en 
praktisch toegepast. 

Mirjam

Bouw van geestelijk huis
Ontdekken hoe God je heeft gemaakt. Dat is het 
onderwerp van de cursus SamenBeterBouwen, die 
in iedere kerk of groep kan worden verzorgd.  Want 
God heeft jouw profiel uniek gemaakt: er is niemand 
zoals jij. Dat wist je natuurlijk al, maar tijdens deze 
cursus krijg je (meer) inzicht in je eigen mogelijkhe-
den, je geestesgaven, je verlangens en andere unie-
ke kenmerken.  

De kerk bestaat uit individuele gelovigen die met 
elkaar een eenheid vormen. Samen vormen ze het 
Lichaam van Christus in deze wereld. Binnen elke ge-
meente is er een grote verscheidenheid en dat is niet 
toevallig. God wilde die verscheidenheid! Hij heeft 
ons verschillend gemaakt, zodat we elkaar kunnen 
ondersteunen en aanvullen.  

God heeft dus ook voor iedereen een unieke plek 
in gedachten. Als je lichamelijk gezond bent, is het 
niet verstandig om met je handen te gaan lopen en 
met je voeten te gaan schrijven. Toch is dat wel wat 
er soms in onze kerken gebeurt. De praktijk laat zien 
dat door de nood soms taken worden opgepakt die 
eigenlijk niet passen bij de persoon in kwestie. 

Petrus gebruikt het beeld van de levende steen die 
gebruikt moet worden voor de bouw van een gees-
telijk huis. Wat is er mooier dan een steen die wordt 
ingevoegd op die plaats waarvoor hij is gemaakt? 

De SBB-cursus is plezierig opgezet en erg afwisse-
lend. Tussen de lessen door worden er videofrag-
menten getoond en krijgen de deelnemers ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van 
opdrachten. Het programma wordt ondersteund 
met een drietal testen (deels online).

Inhoud van de cursus
Avond 1
We beginnen met een uitleg van het programma en 
leggen een Bijbelse basis waarom we elkaar dienen. 
Vervolgens gaan we onderzoeken waar onze bijzon-
dere belangstelling naar uitgaat, oftewel wat ons hart 
raakt.

Avond 2
Na de bespreking van de huiswerkopdracht gaan we 
kijken naar wat de Bijbel zegt over geestelijke gaven 
en tevens over hoe ze horen te functioneren. Aan de 
hand van verschillende Bijbelgedeelten maken we 
een overzicht van de in de Bijbel genoemde gaven 
en definiëren we wat een gave precies betekent in de 
praktijk.

Avond 3
Thuis hebben we inmiddels de online vragenlijst in-
gevuld en ook anderen hebben we om hun mening 
gevraagd. Vervolgens gaan we voor onszelf in kaart 
brengen welke gaven wijzelf hebben ontvangen.

Avond 4
Deze avond gaan we invullen met meer en dieper in-
zicht over wat onze geestesgave betekent. Daarnaast 
komen aspecten als dienstbaarheid en samenwerken 
aan de orde.

Avond 5
Het huiswerk van de vorige avond omvatte het maken 
van een persoonlijke-stijl-test. Deze wordt verder uit-
gewerkt en zoveel mogelijk praktisch gemaakt voor 
wat betreft het werken in de plaatselijke gemeente. 

Avond 6
Deze avond is optioneel. Er kunnen aanvullende  
vragen gesteld worden, maar het behoort ook tot de 
mogelijkheden om je persoonlijke profiel te bespre-
ken met de cursusleider. 

“En laat u 
ook zelf 

als levende 
stenen gebruiken 

voor de bouw 
van een 

geestelijke 
tempel.” 

1 Petr.2:5




