
Kringenserie ‘Volgen’ 

Voor de kringleider 
 

 

Beste kringleider, 

 

Met dit document willen we je als kringleider wat extra informatie en achtergrond geven over het 

kringenboekje ‘Volgen’.  

 

Achtergrond 

De kringenserie ‘Volgen’ staat in een breder kader van ‘Samen Gods missie ontdekken’. Het is 

geschreven met het oog op gemeenten die willen gaan ontdekken wat missionair gemeente zijn 

betekent in deze tijd. Daarin werken we met 3 jaarthema’s, die achtereenvolgens verdieping geven 

aan het ontdekken van Gods missie. Deel 1 is ‘luisteren’, en is uitgekomen in 2013 (zie 

www.baptisten.nl/luisteren). Het materiaal van ‘zoeken’ is deel 2 en is uitgekomen in 2014 (zie 

www.baptisten.nl/zoeken). Dit jaar hebben we deel 3 uitgebracht, met als thema ‘volgen.’ Het 

kringenboekje ‘volgen’ is onderdeel van een breder pakket, met daarin ook ideeën verwerking op 

andere manieren. We hopen dat degenen die het gebruiken geholpen worden om verbindingen te 

leggen tussen de Bijbel en hun plek als christen in deze wereld. Het boekje is zo geschreven dat het 

ook goed te volgen is zonder dat je als kring het materiaal van ‘luisteren’ en ‘zoeken’ hebt gevolgd. 

 

Geen Bijbelstudie, maar een leerproces 

Het materiaal van ‘volgen’ is geen klassiek ‘Bijbelstudie materiaal’. Daar ligt voor ons een bewuste 

keuze, die alles te maken heeft met ‘leren.’ We proberen in dit boekje handen en voeten te geven aan 

‘discipelschap’, ofwel leerlingschap van Jezus. Dat leren is breder dan Bijbelstudie alleen. We hopen 

dat kringen een oefenplek zijn, waarin mensen mogen ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen 

(en laten we wel wezen, we zijn allemaal nog beginnelingen!). Dan is het niet alleen voldoende om 

cognitief met de Bijbel bezig te zijn: leren gaat verder. Het betekent dat wat je in de Bijbel leest ook in 

de praktijk gaan oefenen. En als je geoefend hebt, daar met elkaar op reflecteren: Hoe ging het? Wat 

denk je dat God van je vraagt? Wat vond je lastig? Wat ging er goed? Etc. 

In het materiaal vind je daarom sterk de nadruk op een leerproces. Als kringleider heb je daarin een 

belangrijke rol: Jij stelt daarin de kaders, waarbinnen zo’n leerproces tot bloei kan komen. Jij nodigt 

mensen uit om deel te worden van dat proces, en daagt ze vervolgens uit om stappen te nemen. Dat 

betekent niet dat je alles zelf hoeft te leiden. Het vraagt van je dat je gericht bent op jullie gezamenlijke 

leerproces. Hopelijk maakt het materiaal het leiding geven daaraan makkelijker! 

 

Opdracht voor de week 

Om concreet aan de slag te gaan met het ‘oefenen’ in je dagelijks leven, hebben we na elke studie een 

‘opdracht voor de week’ beschreven. Daarmee gaan we meestal aan de slag met een ‘persoonlijke 

praktijksituatie’.  Daag je kring uit om met dat wat je geleerd hebt ook concreet aan de slag te gaan. 

Het gaat hier om het principe dat je voor jezelf een uitdaging formuleert, en dat anderen je mogen 

bevragen op hoe je daar mee aan de slag bent geweest (verantwoording afleggen of Engels: 

accountability).  

http://www.baptisten.nl/luisteren
http://www.baptisten.nl/zoeken


In het materiaal wordt elke avond begonnen met een terugblik op het vorige thema 

en deze oefening. Het is een manier om de leercirkel van Kolb te doorlopen met 

elkaar (kijk bijv. even op http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb). Het kan heel goed 

zijn dat de inhoud van een kringavond een andere richting neemt dan de opdracht 

voor de week of dat de opdracht jullie niet aanspreekt. Voel je dan vrij om die 

opdracht aan te passen. Waar het om gaat is: ‘Wat gaan we hier concreet mee doen?’ of ‘hoe gaan we 

dit met elkaar oefenen in de praktijk?’  

 

Handelingen van de groep 

Aan de ene kant is elk groepslid op zijn of haar manier bezig met de eigen oefeningen voor door de 

week en met de eigen praktijksituatie. Tegelijk ontdek je als groep samen ook dingen die voor veel 

mensen uit de groep van belang kunnen zijn. Je leert ook samen! Hiervoor kun je de Handelingen van 

de groep gebruiken, een simpel schrift waarin je opschrijft, wat God aan het doen is, wat mensen bezig 

houdt en welke vragen en ontdekkingen jullie doen.  

 

De leiding op de avonden 

De avonden in de kringenserie zijn zo opgezet dat je als kringleider eigenlijk niet zoveel hoeft voor te 

bereiden (tenzij dit apart gemeld staat aan het begin). Houd in je achterhoofd dat het materiaal is 

geschreven als een proces waar je met elkaar door heen loopt. Leiding geven aan een kring die dit 

materiaal behandelt is niet zozeer zelf heel goed de kringavond voorbereiden, maar juist leiding en 

sturing geven aan het proces op de avond zelf. Teveel voorbereiding kan een boeiend proces zelfs in 

de weg staan. Hoe zijn jullie met elkaar aan het leren en aan het oefenen? 

Voor kringen die met een wisselende leiding werken (d.w.z. dat iedereen om de beurt de avond 

voorbereidt) is ons advies: Volg gewoon het boekje, de opdrachten en vragen die daarin genoemd 

staan, en verander daar niet teveel in.  

 

Nog wat praktische tips: 

 Neem de tijd om het materiaal voor jezelf eens door te nemen, en te bedenken wat je hoopt 

dat jouw kring hierdoor zou kunnen gaan leren in de komende weken. Het doel wat elke avond 

beschreven staat kan je hierbij helpen. Bedenk ook wat je zelf zou willen leren: jouw voorbeeld 

inspireert de anderen. 

 Begin de eerste avond van de serie met het naar elkaar uitspreken wat je hoopt te leren. 

Bespreek of je de uitdaging wilt aangaan om niet alleen over Gods koninkrijk te leren, maar 

ook om in je leven aan de slag te gaan met het volgen van Jezus. 

 Probeer de avonden zoveel mogelijk aansluitend te plannen. 

 Het materiaal is geschreven als werkboek. Vraag aan je kringleden om het elke keer mee te 

nemen. Mensen kunnen ondertussen meelezen en -schrijven.  

 

Dan nog een goede boekentip: Wijma, H. e.a., Handboek voor Kringleiders (Amsterdam: Buijten en 

Schipperheijn, 2011). Goed leesbaar voor een breed publiek, verfrissend ook voor kringleiders die dat 

al jaren doen, met handige schema's en praktische tips. 

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het leiden van jouw kring! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

