Wat is een huddel?
In deze notitie vind je meer uitleg over huddels.
Wat is een huddel? Wat is het doel van een huddel? Hoe gaat een huddel? En waarom zou ik
in een huddel gaan? Deze en andere vragen worden hieronder beantwoord.
Wat is een huddel?
Het woord huddel is de ‘vertaling’ van het Engelse woord huddle. Voetballers vormen aan
het begin van de wedstrijd een huddle om elkaar aan te moedigen. Helaas heeft onze rijke
taal hier geen eigen woord voor. Kluit of kluitje klinkt niet .

Een huddel is in onze betekenis van het woord een groep leidinggevenden of leiders die
regelmatig onder leiding van een huddelleider samenkomt om elkaar te helpen, aan te
moedigen, en te verbeteren.
Is een huddel een soort van intervisie?
Ja, maar vooral nee.
Ja, omdat er ook in een huddel plaats is voor onderling gesprek.
Nee, want het eigene van een huddel is, dat er veel ruimte is voor het luisteren naar Gods
stem. In een huddel scharen de leden zich persoonlijk en samen achter en onder Gods
leiding. Omdat in een huddel God expliciet wordt betrokken, leidt een huddel ook verder
dan intervisie en is een huddel ook duidelijk anders en effectief.
Huh?
In elke huddel staan namelijk twee vragen centraal:
1. Wat zegt God tegen mij?
2. En wat ga ik daarmee doen?
In een helder en gestructureerd proces (benoemen – reflecteren – praten – plannen –
aanspreekbaar zijn – uitvoeren) wordt onder leiding van de huddelleider in elke huddel op
deze twee vragen een voor elke deelnemer duidelijk antwoord gevonden.
Dit antwoord kan van alles zijn: kleine zaken, maar ook grote kwesties; bemoediging of
correctie; eenmalige of structurele uitdagingen, etc., al naar gelang God leidt.

Wat is het doel van een huddel? Wat heb ik eraan? Vier redenen om mee te doen.
Het doel van een huddel is bemoediging ontvangen en/of jezelf te verbeteren qua karakter,
vaardigheden en leiding geven. Daarom zijn er karakter- en vaardighedenhuddels. Ook
bestaat er een derde vorm, de kairoshuddel, die op de actualiteit is toegespitst.
Een huddel gaat met andere woorden over groeien en leren: als leerling steeds weer en
meer leren van Jezus, onze leermeester. In een goede huddel werk je aan je persoonlijk
functioneren, zowel aan je karakter als ook aan je vaardigheden. (1)
Omdat in een huddel het hart op tafel komt, smeedt een huddel ook een eenheid en
verbondenheid tussen de deelnemers, die elkaar in geval van nood dan ook makkelijk
kunnen vinden. (2)
Als je zelf als leider in een huddel zit, zul je al heel snel de smaak en skills te pakken krijgen
om je eigen team van leiders te gaan ‘huddelen’. Meedoen aan een huddel geeft je met
andere woorden een geweldig instrument in handen om zelf jouw leiders te huddelen. Dit
gaat je veel tijdswinst opleveren, omdat jouw huddelleden op hun beurt weer anderen
kunnen leiden, enz. Op deze manier werk je in je kerkplant aan een sterke discipelschaps- en
leiderschapscultuur. (3)
Omdat huddelleden afspreken onderling aanspreekbaar te zijn op hun bijdrage in de huddel
(op hun ‘plan’) creëert een huddel daarnaast een transparante sfeer in je team
(accountability). (4)
Waarom is een huddel speciaal voor leiders?
Omdat leiders voortdurend worden getest op karakter en vaardigheden hebben juist zij een
plek nodig om bemoedigd te worden en zich te verbeteren. De voortdurende uitdagingen
waarvoor leiders zich geplaatst zien, garanderen motivatie voor en plezier in de huddel.
Wat als ik niet zoveel met luisteren naar Gods stem heb?
Luisteren naar Gods stem is niet een specialisme van een bepaald soort christen. Iedereen
kan het leren en het is niet moeilijk. Zoals onze vaderen vele eeuwen in de protestantse
kerken hebben gezongen met psalm 25: “Gods vertrouwlijk’ omgang vinden / zielen waar
zijn vrees in woont.”
Het onderling gesprek in de huddel is een waarborg dat onze eigen verbeelding niet met
Gods stem op de loop gaat. De apostel Paulus maant ons in dit verband immers alles te
toetsen en het goede te behouden (1 Tessalonicenzen 5:19-21).
En nu? Even praktisch…
ICP biedt alle kerkplanters aan hen te huddelen.
Dit doen we maandelijks via Skype.
Voor meer info: info@icpnetwork.nl
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