
Samenvatting Kringleiderstraining woensdag 6 september 2017 

 
 



www.jaarthema.nl 
Jaarthema: Karakter  
 

 
Het Jaarthema focust zich op: 'behave'. Hoe vernieuwt ons leven door geloof? Dit kan 
echter alleen een succes worden, wanneer dit onderdeel is van de cirkel. Dit is namelijk 
een wisselwerking. 
Om in geloof te groeien heb je het als christen nodig om ergens bij te horen (belong), bij 
een christelijke groep zoals een huiskring. Dan kan er in geloof (believe) vernieuwing 
ontstaan. Vervolgens ga je hier mogelijk ander gedrag (behave) door laten zien. Wanneer 
je elkaar als kringleden kent, dan kan je dit ook bij elkaar opmerken. Hoe meer je gedrag 
verandert in geloof, hoe meer je tot zegen (bless) kan zijn tot een ander. Hoe meer je tot 
zegen kan zijn, hoe meer mensen er mogelijk bij een groep christenen willen gaan horen 
(belong). Zo kan deze cirkel rond en rond blijven gaan . 
 
Tijdens de kringleiderstraining zijn er twee methodes besproken die toegepast kunnen 
worden tijdens een kringavond. Met besproken bedoel ik dat Gerbram het kort heeft 
toegelicht en dat de huiskringleiders de methodiek zelf kort hebben uitgeprobeerd.  
 
Methode 1: Afrikaanse discussievorm  
Er lagen 7 verschillende A3's. Op elke A3 stond een ander woord. Onderstaande woorden 
stonden erop: 
- trouw 
- redding 
- blijven bij 
- voorbeeld 
- verdieping 
- Karakter 
We hebben op elk blad geschreven wat 1.wij zelf met het woord hadden en/of 2. wat je als 
kring met dit woord hebt. Bij karakter voornamelijk welk karakter je zou willen hebben 
(wederom persoonlijk of als kring). 
 
Hierna werd er 1 iemand aangewezen die het gesprek leidde. Dit ging als volgt. Iedereen 
kon om beurten vertellen welk beeld diegene bij karakter en God/geloof had. Wanneer er 
iemand sprak, sprak hij tegen de 'gespreksleider'. Dit om een gesprek te creëren zonder 
discussie. Soms zijn wij erg geneigd om in discussie te gaan. Dit is een vorm om dit te 
vermijden. Aan het eind formuleerde de 'gespreksleider' een definitie van het woord 
karakter m.b.t. God/geloof.  
 
 



Methode 2  
Trek in de ruimte een denkbeeldige lijn. Er worden verschillende stellingen voorgelegd. 
Wanneer je aan de ene zijde gaat staan, ben je het helemaal eens met de stelling. Andere 
zijde helemaal niet mee eens. En alles wat daar tussen in ligt, kan je ook gaan staan.  
 
Eerst wordt de stelling voorgelezen. Daarna gaat iedereen op de plek staan die voor 
hem/haar geldt. Vervolgens kan degene die de stelling heeft voorgelezen, een paar 
mensen vragen om toelichting.  
Voorbeelden voor stellingen: 
- Mijn kring is een kring met karakter 
- Mijn kring staat open voor vernieuwing 
 
Naar aanleiding hiervan zou je als kring kunnen bespreken wat je als doel stelt voor dit 
jaar en wat hier voor nodig is.   
 
Website  
De website van het jaarthema biedt meer mogelijkheden dan een boekje, vandaar dat er 
voor een website is gekozen.  
 
Bij elke maand zijn er verschillende aspecten te vinden op de website: 
- disciplines (oefeningen/vormen) 
- lijstjes 
- identificatie voorbeelden 
- inwijding (basale dingen van het geloof) 
- uitwisselen met elkaar 
 
Ideeën  
Aan het einde van de avond had Gerbram 6 A3's neergelegd met daarop de volgende 
onderwerpen: inwijding, lijstjes, creatief, voorbeelden, bijbel en disciplines. Hij had ons 
gevraagd om ideeën te noteren. Gezien we met z'n allen een hoop ideeën kunnen 
bedenken om toe te passen in je kring. Hieronder het overzicht. Ik heb letterlijk 
overgenomen wat er op de blaadjes stond, om niet af te doen aan het idee wat diegene 
heeft opgeschreven. 
 
Inwijding: 
- alles wat ik in mijn leven gedaan heb en doe zal eens bekend worden, daarom durf ik 
heel open te zijn en daardoor durven anderen dat soms ook. 
- benoemen hoe je Jezus in de ander ziet 
- openheid naar elkaar toe. Elkaar respecteren en waarderen om wie je bent. 
 
Lijstjes: 
- realistische doelstelling. Maak het niet te moeilijk 
- top 10 Bijbelteksten waarin Gods karakter naar voren komt. 
- dankbaarheid 
- zegeningen tellen 
- door het jaar heen de karakter eigenschappen van God noteren 
- doelstellingen opschrijven, evalueren, bijstellen 
- 10.000 redenen voor 'behangrol' dankbaarheid 
- 10 excuses om te blijven wie je bent 
 



Creatief: 
- kaarten op tafel 
- een weekend met de vierde musketier weg gaan. De welbekende 'karakter' weekenden. 
Ik heb er een leuke en goede en opbouwende tijd gehad 
- een kleur koppelen aan een persoon 
- (geloofs)levenslijn maken per persoon. om karakter vorming van een ieder te leren 
kennen 
- in kaart brengen welke karakters je hebt per persoon. waar je in wilt groeien. Welke 
karaktereigenschappen je erg waardeert 
- schilderen 
- tekening maken van je leven(sloop) 
- kwaliteitenspel 
- weekend met elkaar weg 
 
Voorbeelden 
- Jezus 
- Petrus en Paulus 
- Rispa (oude testament) 
- boekje 'Een Jihad van liefde'. Mohamed El Bachini als voorbeeld/ identificatie. Vanuit 
moslim - geloof.  
- Jezelf 
- verhalen uit de Goot 500 
 
Bijbel 
- Met elkaar een Bijbelgedeelte lezen. Ieder kiest een woord uit dat hem/haar aanspreekt. 
Niemand geeft dan commentaar. Nog een keer herhalen. Ieder spreekt uit welk woord en 
waarom. Nog  
- Spreuken 3: 5-6 
- Bijbelstudie over een persoon bijv. Petrus of de Samaritaanse vrouw  
- leesplan opstellen (hier kan de bijbelapp voor worden gebruikt) 
- elke ochtend bijbeltekst delen met elkaar 
- Bijbelstudie over David 
 
Disciplines 
- kringsamenvattingen 
- jouw persoonlijke lessen (wat is er bij jou blijven hangen van kring?) 
- delen welke Bijbeltekst je leidraad is (thuis allemaal voorbereiden) 
- ervaring met God elke kring delen 
- Vrijwilligerswerk  
- spelletjesavond voor de verandering  
- weekend weg 
- wet de kring naar het klooster 
- activiteit organiseren buiten je kring  
- activiteit organiseren met wijkleden 
- challenges 
- letterlijk wandelen met elkaar 
- lectio divina 
- met elkaar helpen bij de voedselbank 
- power of vulnerability (youtube) (mogelijk deze? 
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl) 
- persoonlijke getuigenis: hoe ben je tot geloof gekomen, welke weg is God met je 
gegaan? 



- wandelen door je wijk (bijvoorbeeld in tweetallen) bidden voor dat wat je ziet 


