
Hoe draag jij als kring
leider bij aan een vruchtbaar 

gesprek over de Bijbel? Als (startende) 
kringleider heb je behoefte aan praktische 

toerusting en basale vaardigheden.

Anderen meenemen in de Bijbel is prachtig werk. De kring is een plek 
waar je, anders dan bij een preek, samen ontdekt wat God zegt en in 
gesprek kunt over wat het met je doet en wat je er mee moet of wilt. 

Daar leiding aan geven verrijkt je eigen omgang met de Bijbel en draagt bij aan 
geloofsgemeenschap.

Maar hoe bereid je zo’n gesprek over de Bijbel voor? Hoe maak je optimaal gebruik 
van de beschikbare hulpbronnen? Welke creatieve werkvormen zijn er allemaal? Wel
ke tendensen en ontwikkelingen zijn er eigenlijk in het gebruik en de beleving van de 
Bijbel? Wat komt er allemaal kijken bij het leiden van een kring? Hoe geniet je opti
maal van de verschillende leerstijlen en diversiteit van de groep? En welke plek neemt 
je kring in het geheel van de gemeente in?

In deze cursus, die zich richt op beginnende Bijbelkringleiders, ligt de nadruk op het 
aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Je krijgt daarom veel ruimte om te oefenen, 
waarbij de nodige kennis en theorie zo beknopt mogelijk wordt aangeboden. De thuis
opdrachten zijn praktisch, en de te lezen stof is toegesneden op de praktijk.

VRIJDAGAVOND 25 JANUARI, 8 FEBRUARI, 8, 22 EN 29 MAART 2019, 
VAN 18.30 TOT 22.00 UUR, Theologische Universiteit Kampen

De cursusavonden starten met een gezamenlijke warme maaltijd
Kosten: € 250, per persoon     Aantal deelnemers: min. 10  max. 12

MEER INFORMATIE EN AANMELDING 
www.weetwatjegelooft.nl/bijbellezenopdekring
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             LEIDINGGEVEN AAN
       EEN VRUCHTBAAR GESPREK 
           OVER DE BIJBEL

        Bijbellezen 
  op de kring

◆    Leer leidinggeven aan een 
vruchtbaar gesprek over de Bijbel

◆    Introductie in groepsprocessen, 
leerstijlen (Kolb) en gespreksvaardigheid; 
introductie in ‘ontdekkend bijbellezen’

◆    Krijg een open houding naar de 
deelnemers op de kring en naar God
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