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3 september 2022 
 
Dag broeders en zusters, 
 
Eerst even de informatie over dit nieuwe seizoen. En op de volgende bladzijde vind je het materiaal 
voor de kring.  
 
De afgelopen seizoenen hebben we het onderwijs binnen de gemeente steeds meer diepgang 
proberen te geven. Een van de manieren waarop we dat doen is doormiddel van jaar- en 
kwartaalthema’s. Dit is als het ware de kapstok waaraan we het onderwijs binnen de gemeente 
ophangen. Voor het seizoen 2022-2023 hebben we weer een prachtig jaarthema: U geheel 
toegewijd. 
 

“U geheel toegewijd” 
 
Kwartaalthema’s 
Daarnaast werken we iedere drie maanden aan de hand van een kwartaalthema het jaarthema 
verder uit. We starten ons nieuwe seizoen in september. Hieronder vind je een overzicht van de 4 
kwartaalthema’s en waar we qua onderwijs op gaan focussen.3  
 

September-november 

Identiteit 
Tijdens dit eerste kwartaal denken we na over wie God is en wie wij zijn. Wij mogen ontdekken wie 

we zijn in Christus en welke impact heeft dat op ons leven? 
 

December-februari 

Gods plan 
Heeft God een plan met deze wereld? En met ons leven? Wat is Zijn wil voor de wereld. En als we 

daar wat over kunnen zeggen, wat betekent dit dan voor ons leven? 
 

Maart-mei 

Gods beloften 
In de Bijbel vinden we ontzettend veel beloften van God. Welke beloften staan er in de Bijbel? Welke 

beloften zijn al vervuld? En welke beloften worden er nu vervuld of gaan nog vervuld worden?  
 

Juni-augustus 

Gods kampioen 
De Bijbel schetst het beeld van de strijd die er is in de hemelse gewesten. Paulus gebruikt beelden 

van een wedloop en de wapenrusting. Wat zegt dit over ons? Wat betekenen wij voor God?  
 

Meer informatie over de thema’s en het onderwijs vind je op baptistenmeppel.nl/toegewijd 
 
 
 

https://www.baptistenmeppel.nl/toegewijd
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Afgelopen zondag ging het over het toewijden van de dagen. Zo aan het start van het seizoen is het 
ook van belang om je als kring toe te wijden. We gaan een stuk commitment met elkaar aan. Blok de 
momenten dat je als kring bij elkaar komt in je agenda, geef het prioriteit. Hebben jullie al een 
planning gemaakt? Wat gaan jullie inhoudelijk doen het komende seizoen?  
 
Tips: Je kunt de praatpapieren als basis nemen. Bij iedere preekbeurt van Johan zal er een praatpapier 
komen. Deze vind je dan op de website en in de scipio-app. Uiteraard is iedere kring vrij in het zoeken 
naar invulling. Je kunt ook met elkaar een Bijbelboek doorwerken, of gebruik maken van een 
Bijbelstudieboekje.  
 
Gebruik deze eerste bijeenkomst met de kring om te bepalen hoe jullie aan de slag gaan dit seizoen. 
Mocht je hulp nodig hebben mail dan naar ontmoeten@baptistenmeppel.nl.  
 
 
 
Wat kun je deze avond (bijvoorbeeld) doen?  

- Kent iedereen elkaar al? Zo niet, start met een voorstel rondje. Hoe is het met iedereen? Zijn 
er ook mensen die je mist vandaag? Op welke manier betrek je ze erbij? 

- Open de avond met gebed en zing bijvoorbeeld een lied. 
- Lees met elkaar de Psalm van afgelopen zondag nog eens (Psalm 90) en praat er eens over 

door. Wat valt je op in deze tekst? Wat springt er uit? Wat betekenen de woorden uit deze 
Psalm voor jou?  

- Wat betekent het thema “U geheel toegewijd” voor jou?  
- Maak met elkaar een planning voor dit seizoen en noteer de data gelijk in je agenda. Bij wie 

kom je samen? Wie doet de voorbereiding? Wat is de inhoud van de avond? Je kunt ook 
afwisselen: De ene keer een praatpapier, de andere keer een gezellige ontmoeting. En 
wellicht zie je het als kring wel zitten om binnenkort eens een project van Present te doen of 
op een andere manier betrokken te zijn op je omgeving?  

- Sluit de avond af door met en voor elkaar te bidden.  
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