Toerusting kringleiders
Korte samenvatting: Welke goede, boeiende materialen en boekjes zijn er beschikbaar voor
kringleiders om de kringavond en het Bijbelgesprek goed te leren leiden? Hier vind je een
opsomming van materialen waarmee positieve ervaring is opgedaan. Natuurlijk zullen ervaringen
verschillen. En … help de lijst aanvullen via de websitebeheerder.
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1. Geloven zoals je bent – over de invloed van je persoonlijke stijl op je verhouding tot God en
anderen. Christenpsychologe Wil Doornenbal schreef dit boek over verschillen in
voorkeursstijlen van reageren en laat zien dat dit ook van invloed is op onze manier van
geloven. Geloof is niet iets psychisch, maar onze geloofsinhoud en de manier waarop we ons
geloof uiten worden wel door onze persoonlijkheid gekleurd.
Uitgever: Boekencentrum – 2002 - 108 pagina’s
De spiritualiteitswijzer van de EO gaat over ditzelfde onderwerp en geeft via een aantal
vragen aan welke van acht geloofsuitingen jouw voorkeur is. Voor de een is dat studie en dus
boeken, voor een ander zintuigen en dus muziek of natuur. Goed om bij jezelf als kringleider
en van andere kringleden te onderkennen.
2. Verantwoord Bijbelgebruik - John Boekhout leert je de Bijbel te bestuderen, met name door
contextueel Bijbellezen. Een goede hulp bij het lezen/bestuderen, uitleggen en toepassen
van de bijbel.
Uitgever: Telos – 1998 – 336 pagina’s
3. 250 geweldige ideeën – Steve Gladen en Lance Witt geven een heel veel hoede en leuke
ideeën hoe je een groep los kunt maken, de routine kunt doorbreken en verdiepen rond vijf
doelen van een kring: gemeenschap, discipelschap, bediening, evangelisatie en aanbidding.
Uitgever: Purpose Driven Nederland – 2006 -78 pagina’s
4. De kring rond – Jos van Dijken behandelt de vier fasen van een kring: van opstart tot zoeken
naar gezamenlijke doelen. Het boek behandelt onderwerpen als de Bijbel centraal,
structuur, luisteren, vragen stellen, etc.
Uitgever: Kok – Voorhoeve – 1985 -120 pagina’s

