Waarde kringleiders van RSK, NSE, VGST, C.S.V. Alpha en RKS,
Binnenkort mogen we elkaar als broeders weer ontmoeten tijdens de broederkring. Deze heeft als
doel om de leden van broederverenigingen samen bezig te laten zijn met de Bijbel en hun geloof,
waardoor ze elkaar leren kennen. Daarnaast kunnen visies die tussen de verschillende verenigingen
nog wel eens kunnen verschillen worden uitgewisseld, mensen kunnen leren van elkaar. Tijdens
een kring leer je een andere kant van iemand kennen dan bijvoorbeeld tijdens een borrel of
barbecue, wat natuurlijk bijdraagt aan de gezelligheid van die activiteiten.
Deze broederkring heeft als doel mensen samen te laten nadenken over hun manier van
evangelisatie en vooral hun houding tegenover niet-christenen. Een deel van de mensen die deze
kring volgt heeft de AC-cursus gevolgd of is bezig deze te volgen. De bedoeling is dat deze kring
de AC-cursus niet te veel overlapt, hoewel kennis die daar is opgedaan natuurlijk wel tot lering
van elk kringlid kan zijn. Omdat elke ChOOSE-vereniging heel anders om gaat met evangelisatie
is dit een onderwerp waarop we veel van elkaar kunnen leren en ik hoop dat dat met deze
Bijbelstudie lukt. Daarom heb ik geprobeerd het onderwerp vanuit verschillende punten te
benaderen. Het doel van de kring is niet alleen om antwoorden te vinden, maar vooral ook om
vragen op te roepen en mensen te motiveren na te denken over hun eigen gedrag.
In principe kun je met deze Bijbelstudie een avond wel vullen. Wel is het aan te raden als
kringleider de teksten en vragen vast door te lezen en er eventueel meer (verhelderings)vragen bij
te maken. De teksten en eventueel de vragen kun je ook vast doorsturen naar je kringleden ter
voorbereiding.
Waarschijnlijk zal een groot deel van de kringleden elkaar niet kennen tijdens deze kring. Het is
belangrijk ruim de tijd te nemen voor ontmoeting en kennismaking. Zorg als kringleider dat in
elk geval iedereen zich heeft voorgesteld en zo al iets heeft gezegd. Wanneer de groep erg groot
is en genoeg ruimte beschikbaar is het misschien goed om de groep te splitsen, zodat iedereen
genoeg aan het woord kan komen en de sfeer vertrouwd blijft.
Ik wens jullie veel plezier en zegen tijdens de broederkring!
Met broederlijke groet,
Boukje Gelderloos
Assessor I der C.S.V. Alpha

Broederkring 2008
Thema: Hoogmoedig, prekend, gesloten.
De bedoeling van deze kring is om na te gaan hoe je houding is tegenover niet-christenen. Kun je
vrienden zijn met niet-christenen, en hoe gedraag je je dan? Moet je continu getuigen of laat je
het liefst niet merken dat je christen bent?
Binnen de vier christelijke verenigingen is de kijk op getuige zijn niet gelijk. Juist daarom kunnen
we van elkaar leren.
2 Kor 2:14-3:6
14 God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij
overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. 15 Wij zijn de wierook
die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan.
16 Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een
heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? 17 Wij zijn niet als zoveel
anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in
opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus.
3
1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen
aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart
geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons
opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen
gegrift maar in het hart van mensen. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover
God uitspreken. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk
kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt
om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn
Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Op wat voor manier kan je een aangename geur verspreiden?
Wat versta je onder “een open brief” zijn?
Wat is de rol van God in deze tekst?
Romeinen 11: 7-24
7 Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt; alleen zij die zijn
uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam, 8 zoals ook geschreven staat:
‘God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van
vandaag.’ 9 En David zegt: ‘Laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf.
10 Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed.’ 11 Maar nu vraag ik weer: ze
zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding
konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. 12 Maar als hun
overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen,
hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. 13 Ik spreek nu tot
degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar
ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog 14 omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te
wekken en een deel van hen te redden. 15 Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen
verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun

opstanding uit de dood? 16 Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere
deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. 17 En als nu sommige
takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de
overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u
zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel
draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die takken zijn toch afgebroken zodat
ik geënt kon worden?’ 20 Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats
aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de
oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor
ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed
voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. 23 En
als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij
machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent,
tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature
bij horen, op die boom worden geënt!
Wat heeft Israël nagestreefd?
Paulus zegt dat we ons niet moeten verheffen boven de Joden die zich niet hebben bekeerd. Geld
dit ook voor ons christenen tegenover niet-christenen om ons heen?
Merk je wel eens dat mensen afgunstig zijn op christenen?Waarom zou dat goed zijn?
Hoe gedraag je je tegenover niet-christenen?
Zie je ze als vrienden of als ‘heidenen’ die bekeerd dienen te worden?
Lees 1 Petrus 3: 13-16
13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u
zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet
bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer
hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan
steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw
geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel
uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men
goed doet dan omdat men kwaad doet.
Wat valt je op?
Vs. 14b: Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;
Ben je wel eens bang voor mensen? Waarom?
Vs. 15: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u
te verantwoorden.
Vragen mensen dit?
Hoe kun je er voor zorgen dat anderen dat zien?
Hoe kun je je verantwoorden?
Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen
die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

Zachtmoedig en met respect… wat betekent dat?
Houd uw geweten zuiver… hoe doe je dat?
Vragen en stellingen:
‘Ik heb vooral christelijke vrienden’
Getuige door woord of door daad?
Niet-christenen om me heen vinden me raar.
Is het beeld dat ‘de wereld’ van christenen en de kerk heeft, belangrijk?
Zouden daar dingen aan verandert/verbeterd moeten of kunnen worden?
Ben je hoogmoedig of juist open?
Hoe benader je niet-christenen

