
Roept dit een verlangen bij je op?
Dan kan het 3D traject iets voor jou en jouw groep 
of Alpha team zijn. Jullie krijgen handvatten om een 
missionaire community te vormen om samen te 
groeien in 3 Dimensies: verbinding met God (boven), 
met elkaar (binnen) en met mensen in de buurt of met 
mensen uit een bepaalde doelgroep (buiten).

https://www.youtube.com/watch?v=Dex85aRJH04

Wat is het 3D traject?
Het 3D traject geeft je handvatten om zelf (persoon-
lijk en als groep) Jezus te volgen en anderen uit te 
nodigen om mee op weg te gaan. Hiermee kun je 
een sterke basis vormen voor een Alpha cursus en/of 
juist een mooi vervolg bieden waar mensen zich thuis 
voelen en verder kunnen groeien in geloof.

Het 3D traject biedt:
•  Een inspirerende omgeving en een netwerk van 
 mensen met hetzelfde verlangen;
•  Een tweejarig traject, waarin je als groep tools 
 krijgt om een community met een gezamenlijke 
 missionaire levensstijl te ontwikkelen;
•  Een plek waar mensen verder kunnen groeien in 
 het leren kennen en volgen van Jezus;
•  Het traject sluit aan bij de principes van Alpha;
•  Een combinatie van luisteren naar God, inhoud en 
 leren van praktijkvoorbeelden;
•  Twee wekelijks coaching voor de teamleiders;
•  Boeken ter ondersteuning en verdieping.

Het traject wordt afgesloten met een feestavond 
voor deelnemers en vrienden, waarin gedeeld wordt 
wat het effect is van het 3D traject en wat er aan 
vrucht is ontstaan. 

Het verhaal van Jos:
“Al heel wat jaren geef ik de 
Alpha-cursus en steevast was 
na afloop de vraag: what’s next? 
Bijna alle groepen wilden graag 
als groep verder. Of men nu 
was gaan geloven of niet. Maar 
men gaf ook aan de stap naar 

de kerkdienst vaak te groot te vinden. Sommigen 
probeerden het wel, maar verdwenen vaak weer via 
de achterdeur van de kerk. We hebben verschillende 
dingen geprobeerd als vervolg. Maar dat was vaak 
te intensief om vol te houden. Elke keer ontstond er 
een kleine community, maar wisten we niet hoe we 
daarmee duurzaam verder konden.

Een aantal jaar geleden kwam daar verandering in. 
We zijn gestart met een missionaire community, 
onder begeleiding van Nederland Zoekt. Daarbinnen 
hebben we de Alpha-cursus gegeven. Wat we 
hoopten, gebeurde! De Alpha-cursisten waren 
halverwege de cursus al onderdeel van onze 
community. Na afloop van de cursus bleven 
ze onderdeel. De hele vraag over vervolg was 
verdwenen. Het kostte ons ook weinig inspanning 
om met hen in contact te blijven. Omdat ze onderdeel 
waren geworden van iets dat we toch al deden. Het 
3D-traject is een absolute aanrader voor iedereen die 
Alpha geeft en worstelt met de vraag: ‘wat doen we 
na de Alpha?’”

Nieuwsgierig geworden?

Meer weten?

Wat zou er gebeuren als overal in dorpen, wijken, steden en buurten in Nederland communities 
ontstaan van goed nieuws. Communities van mensen die hun geloof dichtbij huis vormgeven, vanuit 
liefde met elkaar optrekken en een verschil maken in hun omgeving.
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