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GODS GAVEN IN DE ANDER 

GODS GAVEN IN DE GEMEENSCHAP 
PowerPointpresentatie Paul de Kloe  

Pastoraal Congres 2016 te Helvoirt 

 
 

WOORD VOORAF 

 

In het Pastoraal Congres dat de gezamenlijke 
kerkelijke bewegingen en nieuwe 

gemeenschappen in 2016 organiseerden sprak 

Paul de Kloe over Natuurlijke 
Gemeenschapsontwikkeling.  

 

Paul de Kloe is opgegroeid in een 

pinkstergemeente en heeft in de loop van zijn 
leven grote waardering voor de rijkdom in heel 

verschillende kerkelijke tradities gekregen.  

Al jong ging hij naar een Bijbelschool en 
begon hij met evangeliseren, onder meer met 

de organisatie Jeugd met een Opdracht.  

 
In de jaren dat hij voor Open Doors werkte 

kreeg hij van een koptische bisschop in Egypte 

de vraag wat een goede kerkopbouwmethode 

is. Paul ging op zoek en ontdekte als beste 
methode de Natuurlijke Gemeente 

Ontwikkeling, van de Duitse lutheraan 

Christiaan Schwartz.  
Een deel van de terminologie in deze methode 

is typisch protestants en vraagt om een 

katholieke vertaling. Daaraan is gewerkt in de 
voorbereiding op dit Pastoraal Congres. Zo 

past gemeenschapsontwikkeling beter bij de 

katholieke terminologie dan 

gemeenteontwikkeling. 
 

Op de volgende pagina's staat in pdf-vorm de 

PowerPointpresentatie die Paul de Kloe 
maakte voor dit congres. Hij sprak met name 

over het zogenaamde Trinitarisch kompas en 

over de ton met de acht duigen, de 

kwaliteitskenmerken 

die kwalitatieve groei verklaren.  
 

Een van de voorzichtige conclusies in het 

congres was dat die kwaliteitskenmerken 
binnen de Rooms-katholieke Kerk alleen te 

meten en te verbeteren zijn in gemeenschappen 

waarin zich een groepsproces ontwikkelt. Dat 

kan zijn in kleine geloofsgroepen, Small 
Christian communities, nieuwe 

gemeenschappen, kerkelijke bewegingen. In 

parochieverband zijn die kwaliteitskenmerken 
te meten en te verbeteren in groepen mensen 

die met elkaar een groepsproces en groeiproces 

doormaken. Dat kan bijvoorbeeld zijn de kern 
van actieve parochianen die met elkaar verder 

willen, ook nadat hun parochie is opgegaan in 

een groter parochieverband. In hoeverre er in 

parochies als zodanig een groepsproces en 
groeiproces afspeelt dat je kunt meten en 

verbeteren met de instrumenten van natuurlijke 

gemeenschapsontwikkeling is nog een vraag. 
Kleine geloofsgemeenschappen binnen de 

parochies kunnen er zeker mee aan de slag. 

 
Kees Slijkerman 

18 maart 2016  

 

Op de volgende pagina's staat de PowerPoint 
in pdf vorm. De originele PowerPoint versie is 

op te vragen via www.stucom.nl/contact. 

 
Meer over de pastorale congressen: 

www.stucom.nl/pastoraalcongres 
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Gods gaven in de ander 

Gods gaven in de gemeenschap  
 

 

 

 

 

 

 

Begeleider:  Paul de Kloe 

 

 PASTORAAL CONGRES 2016 

GAVE OPGAVE VREUGDE  

 



Waar denkt u aan ? 

 

Gods gaven in de ander 

Gods gaven in de gemeenschap  
 
 

 

 



Vanavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie 

 

Morgenochtend 

 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- 1 Corinthe 12 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



 

 

 

 

2000 Egypte 

2013  Polen 

2014  Enkhuizen 

2015  Rome 

 



Egypte,    Cairo,1998 

Paus Shenouda 
 

1923-2012 

 

Nazeer Gayed Roufail  



Polen,     Torun, 2013 



Holland,    Enkhuizen, 2014 



Broeders van St.Jan: Johannes academie 

De familie van Sint Jan, opgericht in 1975 door Père Marie-Dominique Philippe o.p., wil leven volgens 

het Evangelie van de Heilige Johannes, de geliefde leerling en apostel.  



Rome,            2015 



  

Waar denk je aan bij het woord: 

 

Kerk 

 



kerk in ‘t hart van de ‘samen’ leving 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://photos1.blogger.com/img/164/905/640/Sacre%20coueur%20par%20Lamark.jpg&imgrefurl=http://auxensia.blogspot.com/2004/05/appartment-location-in-paris.html&h=640&w=480&sz=60&tbnid=9hG6b9mFVuEJ:&tbnh=135&tbnw=101&hl=nl&start=3&prev=/images?q%3DSacre%2BCoueur%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DG


 

 

 

 

 Een Kerk 

 Een Hoop 

 Een Heer 

 
 

 

… dan zult gij samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus   

   

 
Efeze 3: 18 

 



 
? 

 

 

 



  

Waar denk je aan bij het woord: 

 

Gemeenschap ? 





  

Waar denk je aan bij het woord: 

 

Gaven ? 



God geeft ……. 

            



Vanavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie 

 

Morgenochtend 

 

- 1 Corinthe 12 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

 O:  … ontwikkeling   G:  … gemeenschap  



 

 

Het leren zien en laten groeien van verschillende 

kwaliteiten in je geloofsgemeenschap 



 



Kwaliteitskenmerken 
die kwalitatieve groei verklaart.   

 

leiderschap 

dienstverlening 

geloofsleven 

structuren 

bijeenkomsten 

gemeenschapsgroepen  

evangelisatie 

relaties 

toerustend 

gavengerichte 

gepassioneerd 

effectieve 

inspirerende 

groeizame 

behoeften gerichte 

liefdevolle  

Wat meten we? 



Jullie gemeente profiel  



Profiel Plus : meerjarenoverzicht 



 

1995-2005 2005 – ….. 

Kleur je wereld met  

Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 



Natuurlijke Gemeenschap Ontwikkeling 

NGO              NCD een instrument 

 

 

• ontdekken 

• gebruiken 

• worden 



 

Leren : ‘leerstijlen’  



Vanavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie 

 

Morgenochtend 

 

- 1 Corinthe 12 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
 Vader 

Zoon Heilige Geest    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
 Schepping 

Woord Heilige Geest    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
 Vader 

Zoon Heilige Geest    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
… daarom buig ik mijn knieën voor de 

Vader, die de Vader is van elke 

gemeenschap in de hemelsferen en 

op aarde    Efeze 3:14 

…het Woord is vlees 

geworden Johannes 1:14  

… samen opgebouwd 

worden tot een plaats 

waar God woont door zijn 

Geest.   Efeze 2:18-22   



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  



 
Vader 

Zoon Geest 

Kerkculturen benadrukken: ‘waarden’   



 

Valkuilen: .. teveel van hetzelfde  

Syncretisme 

Dogmatisme 
Spiritualisme 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:   … Schepping 

… Woord  … Heilige Geest 



Herkennen we deze verscheidenheid  

in de katholieke traditie? 
 

 

 



Herkennen we deze verscheidenheid  

in de katholieke traditie? 
 

 

 

Stromingen met vooral zorg voor de schepping en aandacht voor kunst en 

wetenschappen (maatschappij gericht),  

 

stromingen met vooral aandacht voor de juiste leer en daden (orthodoxie en orthopraxie) 

en 

 

stromingen met vooral aandacht voor de persoonlijke relatie met God en het vrije waaien 

van de Heilige Geest (mystiek, charismatisch).  
 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:   zorg voor schepping ,kunst, wetenschappen  

orthodoxie 

 

 

orthopraxie 

mystiek 

 

  

charismatisch   



Herkennen we deze verscheidenheid  

in de wereld vandaag? 
 

 

 
 



Waarden in culturen:  



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
 Schepping 

Woord Heilige Geest    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
 wijsheid 

toewijding kracht    



Tomas 

 
Johannes 14:5-6  

Johannes 20:22  

 

 

 

 

 

 

 

... afwezig 



Martha 

Lukas 10: 38-42    

 

 

 

 

...doen 



Maria 

Johannes 12:3  

Lukas 10:39   

 

 

 

 

 

…. aanbidden    

 



Mozes:  

    
Ex. 4:10, 17:10-,18:18  

Han.7:22   

 

 

 

 

…‘burn out’ 

 



Peter  

Mt. 14:28, 26:69, 16:18  

Joh 18: 10-11 

 

 

 

 

 

 

… neemt risico’s 

 

 



Jona 

Jona 1:16, 

         3:5, 

         4:1-2  

 

 

 

 

…‘dettached’ .. 



Vanavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie 

 

Morgenochtend 

 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- 1 Corinthe 12 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



Kwaliteitskenmerken 
die kwalitatieve groei verklaart.   

 

leiderschap 

dienstverlening 

spiritualiteit 

structuren 

bijeenkomsten 

gemeenschapsgroepen  

evangelisatie 

relaties 

toerustend 

gavengerichte 

gepassioneerde 

effectieve 

inspirerende 

groeizame 

behoeften gerichte 

liefdevolle  

Hoe?  



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  
Spiritualiteit 

 

 

Hoe heb jij [ iets van ]  

God mogen ervaren in 

jouw leven?  

 

 

Hoe ontmoet jij God?  

    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:   Gods Wereld 

Gods Woord Gods Geest    



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  

sacramenteel /liturgie & symbolisme 

uitdrukking geven aan de vleeswording van God / Joh 1:14 

zintuiglijk /  
schoonheid & begrip 

Verheugen in de werken van God 

/ps.19:1 

rationeel / 
logica en wetenschap 

De natuur van God 

begrijpen/spr.3:19 

leerstellig/ 
waarheid & doctrine 

Op correcte wijze denken over God / Col2:8 

Schrift-geleid / 
bijbelstudie & discipelschap 

Het toepassen van het woord van God / 

Col3:16 

delend/ 
evangelisatie & dienstverlening 

De genade van God doorgevend 

 

Schepping  

ascetisch 
discipline ontwikkelen voor God/ 1 Cor 9:27 

enthousiast / kracht & 

opwinding 

de kracht van God vieren / 1 Cor 4:20 

 

 

 

mystiek / devotie & mysticisme 

rusten in de aanwezigheid van God / Rom 8:26 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  

 Schoonheid  Waarheid 

Goedheid   



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  

Goedheid   

sacramenteel /liturgie & symbolisme 

uitdrukking geven aan de vleeswording van God / Joh 1:14 

zintuiglijk /  
schoonheid & begrip 

Verheugen in de werken van God 

/ps.19:1 

rationeel / 
logica en wetenschap 

De natuur van God 

begrijpen/spr.3:19 

leerstellig/ 
waarheid & doctrine 

Op correcte wijze denken over God / Col2:8 

Schrift-geleid / 
bijbelstudie & discipelschap 

Het toepassen van het woord van God / 

Col3:16 

delend/ 
evangelisatie & dienstverlening 

De genade van God doorgevend 

 

Schepping  

ascetisch 
discipline ontwikkelen voor God/ 1 Cor 9:27 

enthousiast / kracht & opwinding 

de kracht van God vieren / 1 Cor 4:20 

 

 

 

mystiek / devotie & mysticisme 

rusten in de aanwezigheid van God / Rom 8:26 



Vanavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie: kleurentest 

 

Morgenochtend 

 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

-  1 Corinthe 12 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



Gisterenavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie: kleurentest 

 

Vanochtend 

 

-   Paus Franciscus over ‘gaven 

-   1 Corinthe 12 

-   hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



 

Vanochtend 

 

-   Paus Franciscus over ‘gaven’ 

 

 

 
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/ 

paus-franciscus-over-charismas/ 

wat-is-een-charisma-volgens-paus-franciscus 

http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/kerk/


Gisterenavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie: kleurentest 

 

Vanochtend 

 

- 1 Corinthe 12 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



Gisterenavond: 

 

- associatie en introductie 

-   natuurlijke gemeenschap ontwikkeling 

- openbaring in Schepping, Woord en Geest 

-   hoe openbaart God zich aan ons? 

-   reflectie: kleurentest 

 

Vanochtend 

 

- 1 Corinthe 12 

- Paus Franciscus over ‘gaven’ 

- hoe openbaart God zich aan ons door de ander? 

- ‘gaven’ gesprek 

- evaluatie 

 



 
Natuurlijk!   

 

Gaven  ontwikkeling om de naaste te ontwikkelen  

[ community’-development]  

Efeze 4 

 

1 Korintiërs 12–14,  

Romeinen 12,6-8  

1 Petrus 4,10-11 
 

 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  

Kwaliteitskenmerk: 

 

gavengebaseerde 

dienstverlening 

    



iedereen heeft een gave 

gaven en roeping 

gavencombinaties 

fouten maken: ‘in een kleine groep’ ! 

 

 



Gebed 

Gebruik  

Bestudeer 

Ervaar 

Oefen 

Controleer 

Feedback vragen 

Test 
P.S.1.  De laatste twee sheets corresponderen met wat Schwarz deelt in  het boek ‘De Nieuwe Gaventest’  

P.S.2.  Het boek ‘de Nieuwe Gaaventest’ zal in de driekleurenuitgave aan het einde van dit jaar verschijnen.  

P.S.3. De Engelstalige test kunt u reeds downloaden op de internationale site: www.ncd-international.org 

 

   

 

Hoe kom ik te weten wat mijn gave is? 

http://www.ncd-international.org/
http://www.ncd-international.org/
http://www.ncd-international.org/


Gavengesprek 

• Herkenning 

• Delen 

• Welke gave zouden we graag in onze 

parochie zien functioneren? 



 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  



Vervolg 

• Welke katholieke geloofsgemeenschap, 

parochie of andere gemeenschap wil meer 

gaan doen aan natuurlijke 

gemeenschapsontwikkeling?  

Met behulp van het NCD werken aan 

toepassing van deze inzichten binnen de 

katholieke kerk?  

• Meld je aan bij Kees Slijkerman, 

kees@stucom.nl. 



Literatuur 

• Kleine geloofsgroepen, pagina 102 e.v., 

www.stucom.nl/document/0394.pdf of 

uitgeverij Berneboek 

• www.kcv-net.nl/meer/charisma-s 

• www.ncd.nl 

• Deel je ervaringen en reflecties op 

www.facebook.com/groups Intermezzo 

Pastoraal Congres in beweging 

www.ncd-international.org 

http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s
http://www.ncd.nl/
http://www.facebook.com/groups
http://www.ncd-international.org/
http://www.ncd-international.org/
http://www.ncd-international.org/


NCD-vervolg / support 

Nederlandse NCD website: www.ncd-Nederland.org 
met o.a. mini-seminar Christian Schwarz, info over onderzoek en boeken. 

 

Nederlands kantoor  Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

 Henk Haverman,  Pijlenkamp 21,  3755 JJ Eemnes, Tel.: 0643240388 

 Mail: info@ncd-nederland.org 

 Bankgegevens:  ABN AMRO 48 73 57 507 Stichting NCD Nederland 

 Adres Paul de Kloe, Zwaluwstraat 70, 3853 CH, Ermelo Tel. 06-10008238 

 

Nederlandse NCD uitgever: www.highwaymedia.nl 
  Highway Media, Postbus 155,  3840 AD Harderwijk   

  Telefoon:(+31) 341-425742 

  Mail:  theo@highwaymedia.nl  

 

Overige informatie: www.ncd-international.org 

http://www.ncd-nederland.org/
http://www.ncd-nederland.org/
http://www.ncd-nederland.org/
mailto:info@ncd-nederland.org
mailto:info@ncd-nederland.org
mailto:info@ncd-nederland.org
http://www.highwaymedia.nl/
mailto:theo@highwaymedia.nl


 

 
Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling 

Openbaring door:  



Evaluatievragen 

1. Hoe heb je dit congres ervaren? Wat heeft dit congres 

jou persoonlijk gebracht? 

 

2. Welke bruikbare handvatten voor je pastorale praktijk 

kreeg je in de verschillende programmaonderdelen van 

dit congres? 

 

3. Zijn er onderdelen waarin je je graag verder zou willen 

verdiepen?  

 

4.  Heb je wensen voor een volgend pastoraal congres?  
 



------------------------------------------ 

Meer documenten over Kerkopbouw en 

parochievernieuwing en meer teksten van de pastorale 

congressen zijn te vinden op www.stucom.nl in de 

rubriek Parochie/Gemeente. 

 

 

 

 

 

Dit is document 0407 op www.stucom.nl 

http://www.stucom.nl/

