Bijbelstudiemateriaal
Toelichting voor kringleiders

Basisopzet
In de opzet wordt uitgegaan van een kring die eens per twee weken bijeenkomt.
Bij elke kringstudie (behalve de eerste van elke serie) horen een aantal overdenkingspunten
en gebedsonderwerpen voor persoonlijke stille tijd in de twee weken voorafgaand aan de
kring. Het idee is dat een kringleider op een kringavond de leden het materiaal voor de stille
tijd voor de volgende twee weken meegeeft, of hen vraagt om dit zelf te downloaden.
De bijbelstudies worden afwisselend geschreven door een stuk of vijf verschillende auteurs.
De basisopzet blijft steeds gelijk.

Stille tijd
Per bijbelstudie worden er doorgaans vier gedeelten voor stille tijd geschreven naar aanleiding van dezelfde perikoop waar de daaropvolgende bijbelstudie over gaat. De stille tijd kan
gaan over een gedeelte van de tekst voor de bijbelstudie of over een thema daar uit.
Dit materiaal is bestemd voor de kringleden.
De stukjes voor stille tijd bestaan telkens uit vier elementen:
- de tekst waar de stille tijd over gaat
- een korte meditatie
- drie overdenkingspunten
- en daaraan gekoppeld drie bijpassende gebedspunten

Kringstudie
Het gedeelte over de kringstudie is bedoeld ter ondersteuning van de kringleiders.
Het bestaat uit twee delen: het eerste gericht op het tekstgedeelte en het tweede op het
leiden van het kringgesprek.
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Ook kunnen er werkvellen ter ondersteuning van de kringstudie opgenomen worden.
Wat beoogd wordt is ontdekkende (inductieve) bijbelstudie, waarbij de kringleider niet de
onderwijzer is maar de gespreksleider die de kringleden helpt om zelf te ontdekken wat er
staat en hoe dat relevant is voor hun eigen leven.
Als je niet vertrouwd bent met ‘ontdekkende bijbelstudie’, lees dan bijvoorbeeld Age
Romkes, Ontdekkend bijbellezen (uitgeverij Medema, Heerenveen 2013. ISBN 978-90-6353663-3).
Verkenning van de tekst
In dit deel vind je allerlei opmerkingen bij de tekst, bijvoorbeeld over
- Context (het verband van de tekst)
- Thematiek en structuur (welke thema’s komen in dit gedeelte aan de orde? heeft het
gedeelte een opvallende structuur? wat is de grote lijn van de perikoop?)
- Korte uitleg (vooral van moeilijke passages)
- Boodschap (wat is de (hoofd-)boodschap die tijdens de bijbelstudie in elk geval uit de verf
moet komen?)
Aanwijzingen voor de kringleider
Bevat concrete aanwijzingen voor de aanpak van de kringstudie wat betreft de volgende
elementen:
- IJsbreker (een creatieve binnenkomer waarmee je het onderwerp van de tekst al goed
neerzet, zonder dat je inhoudelijk teveel weggeeft)
- Inleiding (wat moet er voorafgaand aan het kringgesprek verteld worden? bijvoorbeeld
iets over de achtergrond van de tekst, de context en de aanpak van het kringgesprek.
- Kringgesprek (concrete aanwijzingen voor het kringgesprek en goede gespreksvragen,
vooral om een nieuw gespreksonderwerp te openen)
- Afsluiting (hoe kan de kringstudie het best worden afgesloten?)
Werkvellen voor de kringstudie
Vaak tref je op aparte pagina’s (die gemakkelijk voor de kringleden vermenigvuldigd kunnen
worden) nog werkvellen aan. Bijvoorbeeld met een uitgewerkte structuur van de tekst of
met creatieve werkvormen.
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