
‘Kringreanimatie’ 
Voorkomen is beter dan genezen 

Welkom op de 
Kringleiderstraining van 13 

september 2017



Handelingen 2:41-47

41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze bleven 
trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen 
en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 
vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.



Kring als geestelijke oefenplaats 
‘10 uitgangspunten’ 

1.Samen ontdekken

2.Samen zijn  

3.Samen eten

4.Samen bidden

5.Samen verwonderen 

1.Samen delen 

2.Samen verheugd

3.Samen loven

4.Samen tot zegen zijn 

5.Samen open staan voor nieuwkomers 



Uitgangspunten + Verlangens ontdekken 

• Wat drijft jou om kringleider te zijn?

Waar staan we voor:

• Wat vind jij een belangrijke waarde of uitgangspunt voor je kring? 

Waar gaan we voor:

• Kun je een kringdoel formuleren voor het komende seizoen?

• Kun je een persoonlijk doel formuleren voor het komend seizoen? 



Top  vijf ‘kring killers’(uitdagingen)

1. Te gezellig, geen behoefte om naar buiten te treden

2. Niet over een kringlid gaan praten, roddel

3. Stokpaardjes

4. Een iemand die de hele avond aan het woord is

5. Kringleider organiseert alles zelf

6. Opkomst

7. Tegendraadse mensen die de kring overnemen

8. Mensen die het teveel met elkaar eens zijn, geen discussie



Als kringleider knelpunten signaleren en 
adresseren 

1. Onderzoekende taak: Wat speelt er? Priesterlijk - vragen stellen en 
luisteren

2. Interpreterende taak: Waarom doet zich dit voor? Zoeken naar 
wijsheid 

3. Normatieve taak: Wat is de ideale situatie? Profetisch - het ideaal 
durven zien en benoemen 

4. Handelende taak: Welke actie(s) zijn nu noodzakelijk? Dienend 
leiderschap 



Open-up kwatsbaarheid in de kring 

• Schrijf een bemoedigende (Bijbel)tekst die je zou willen meegeven aan 
een andere kringleider

• Welke zonde, gebrokenheid of onvermogen wil jij op dit moment bij Jezus 
brengen? 
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