
1. Toewijding

Een kring kan niet goed functioneren zonder toewijding.
Toewijding aan:

 Jezus. Het maakt niet eens uit of je kringleden al wel of nog
geen relatie met Jezus hebben. Het is alleen wél belangrijk dat
het (beter) leren kennen van Jezus centraal staat en dat een

ieder bereid is om van Hem te leren.
 De anderen in het proces. Dit spreekt van vertrouwen dat

God een ieder wil gebruiken tot zegen en opbouw van de
anderen in de kring. Een kring die met elkaar leert en het leven

met Jezus viert.
 Duidelijke afspraken over het proces. Materiaal,

frequentie van ontmoeting, voorbereiding, enz..
 Het doel waar je met elkaar voor gaat.

Vraag: Is jouw kring toegewijd (genoeg)? 
Waar zou je graag met je kring in willen groeien? Geef elkaar

tips.

Tip voor het komende seizoen:
Het kan helpen om met elkaar te praten over het doel van je

kring. 
Goed om hier het jaar mee te beginnen en na een aantal weken

hier nog eens bij stil te staan.



2. Besef van geliefd-zijn
De basis waaruit we vertrekken is dat ieder kring lid geliefd is
door God en dat we daar vandaan samen als broers en zussen

God beter mogen leren kennen.
Een kring zonder dit besef van geliefd-zijn door God

en acceptatie van elkaar zal moeite hebben een veilige
omgeving te bieden.

Vraag: Welke tekst in de Bijbel helpt jou om je kringleden lief te
hebben?



3. Gods woord

Het Woord van God is levend en krachtig. Om ons leven te laten
veranderen en echt wat te leren is het belangrijk dat de Bijbel
centraal staat. Neem dat als uitgangspunt en niet de mening
van degene die het beste kan discussiëren. Met elkaar duik je

het Woord in en kijk je wat er staat.

Vraag: Staat de Bijbel centraal bij jullie op kring? Waar merk je
dat aan?



4. Afstemming met de Geest

V Alleen de Geest kan harten raken en mensenlevens van
binnenuit veranderen. Het is dus belangrijk om ruimte te geven

voor de persoon en het werk van de heilige Geest. 

Vraag: Welke rol speelt het actief ‘vragen om de Geest’ en
‘laten vullen door de Geest’ op dit moment in jouw kring? 



5. Vertrouwen

Om geestelijk diep te kunnen gaan en te praten over zaken die
de kringleden écht bezighouden, is vertrouwdheid met elkaar

een voorwaarde. 
Er is tijd nodig om veiligheid te creëren, waardoor

kwetsbaarheid en vertrouwen groeit.

Vraag: Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan 
om elkaar beter te leren kennen? 



6. Missionaire levensstijl

Om echt discipelen te maken, is een klimaat nodig waarin
iedereen gestimuleerd wordt om Jezus te volgen in het dagelijks
leven. Discipelen maken discipelen. Daarom werkt een discipel
mee aan de grote opdracht. In een goed functionerende kring
worden de kringleden dus gestimuleerd om een missionaire

focus te ontwikkelen.

 

 

Vraag: Hoe geven jullie hier concreet aandacht aan op kring? 



7. Leermomenten creëren

Jezus leerde zijn discipelen door er niet alleen over te praten,
maar ook door met ze aan de slag te gaan. Door ze het

geleerde praktisch te laten maken. Eerst deed Hij het voor.
Daarna deden ze het samen en vervolgens moesten ze het zelf
doen. Om kringleden optimale leermomenten te geven is het aan

te raden om zoveel mogelijk (direct) praktisch te maken.

  

Vraag: (Hoe) werkt dit bij jullie op kring?



8. Gebed
Na een avond over God praten, is het goed ook samen mét God

te praten. 
Dit is niet altijd eenvoudig. Bidden moet je leren en dat blijft het

hele leven zo. Wanneer er gereageerd wordt in gebed, kan je
als kring samen teruggeven wat er die avond geleerd is.

Daarnaast is er op deze manier de mogelijkheid om voor elkaar
te bidden.

Je kunt praten over bidden op kring,
maar mooier om voor elkaar(s kring) te bidden


