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LifeGroup Materiaal 
 

Beste Lifegroup Leider, 
 
In dit document zul je een overzicht vinden van materialen die te gebruiken zijn voor je 
LifeGroup. 
Indien je een eigen studie wilt doen of een eigen boek wilt bestuderen, dat niet opgenoemd 
wordt in dit lijstje, neem dan contact op met je leider/voorganger. Het is van zeer belang dat 
de inhoud van alle studies goedgekeurd worden. 
 
Aan het eind van het document vind je ook een hulp gedeelte om gesprekken op gang te 
brengen. 
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Gratis Studies 
 

New Life Studies. 
 

Studies Zoetermeer. 
Bij New Life Zoetermeer zijn we al een tijdje aan het verdiepen en aan het genieten van Gods woord 

voor ons leven. Al deze materialen zijn te downloaden op onze website. 

 

Ga naar: https://nlccm.com/lifegroups-curriculum-zoetermeer/ 

 

Studies Den Haag. 
Onze kerk in Den Haag heeft een heleboel studies ter verrijking van ons geestelijk leven. 

Deze Lessen zijn ook te downloaden via onze website. Deze zijn zowel in het Spaans als in het 

Nederlands. 

Ga naar: https://nlccm.com/studiemateriaal-den-haag/ 

 

2 dingen om op te letten zijn: 

- De vertaling is niet altijd optimaal. Jij als kringleider kan daar wat extra op letten. 

- De studies zijn solide maar niet met veel vragen. Jij als kringleider zou van tevoren even kunnen 

kijken wat voor vragen je zou willen stellen.   

*Om je hierbij te helpen hebben we aan het einde van dit document enkele tips. 

 

Overige Gratis Studies 
 

Deltacursus. 
De Deltacursus volgt Gods handelen en spreken in de Bijbel. Er zijn 15 studies uit het Oude 
Testament en vervolgens 15 uit het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er 20 praktische studies, in 
totaal dus 50. De volgorde voor de groep ligt echter niet vast. De studies uit het Oude en Nieuwe 
Testament kunnen bijvoorbeeld afgewisseld worden met praktische studies. De Deltacursus kun je 
alleen of als groep bestuderen. Als je een studie om de 14 dagen doet, heb je twee of drie seizoenen 
nodig voor de hele cursus. Elke studie heeft een voorbereidingsgedeelte (één pagina) en een 
bijbehorende studie (meestal drie pagina’s). Voor de groepsleider is er extra hulp op de website 
beschikbaar.  
 
Ga naar: https://deltacursus.nl/ 
 

Navigators 
Navigators is een organisatie die elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus wil brengen en 
hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn 
Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij. De manier waarop zij dit doen is door Leiders te 
helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken. Op 
hun website hebben ze een heleboel uitgebreide studies. 
 

https://nlccm.com/lifegroups-curriculum-zoetermeer/
https://nlccm.com/studiemateriaal-den-haag/
https://deltacursus.nl/
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Ga naar: https://www.navigators.nl/nsv/materiaal 
 

Artios 
Artios betekent ‘goed toegerust’. Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende 
en relevante Bijbelstudie. Ze hebben momenteel 4 studies die weer verdeeld kunnen worden in 
verschillende weken. De Bijbelstudies kunnen in pdf-formaat gratis gedownload worden.  
 
Ga naar:  http://artios.nl/ 
 
 
  

https://www.navigators.nl/nsv/materiaal
http://artios.nl/
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Studies om te bestellen 

 

Aan U geschreven 
In de serie “Aan u geschreven” worden Bijbelboeken op een eenvoudige manier behandeld. De 
boeken zijn uitermate geschikt voor de bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in kringverband. 
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/serie-aan-u-
geschreven 
 
 
 

IZB ark Kringserie 
Op zoek naar geschikt Studie voor een bijbelstudiekring, huiskring of voor persoonlijke stille tijd? Dan 
is de Kringserie wat voor u!  
De boekjes behandelen elk een onderwerp of Bijbelgedeelte. Met verwerkingsvragen om over door 
te denken/praten. Elk bijbelstudieboekje is geschreven door een andere auteur, zoals ds. René de 
Reuver, ds. Jos Douma en ds. René van Loon.  
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/izb-ark-
kringserie 
 

Luisterend Leven 
'Luisterend leven' is een reeks bijbelstudieboeken voor zowel persoonlijke stille tijd als voor gebruik 
in de Bijbelkring. Uitgangspunt is steeds: intensief luisteren naar de Bijbeltekst om te ontdekken hoe 
rijk en actueel de Schrift is. Deze reeks is opgezet aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
Zo komen de hoofdthema's aan de orde waarin het hart van het christelijk geloof klopt. 
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/luisterend-leven 
 

Onderweg Met 
De studies zijn geschikt voor persoonlijke verdieping en kan daarnaast uitstekend dienen als 
Bijbelstudiemateriaal voor gespreksgroepen. Elk hoofdstuk bevat een gespreksvraag en een kort 
gebed ter afsluiting. Als geen andere schrijver weet Henk Stoorvogel de Bijbelse boodschap dicht bij 
de lezer te brengen: alsof je er zelf bij bent! 
 
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/onderweg-met 
 

Praten over de Bijbel 
Dit zijn een reeks studie de interactie met de bijbel stimuleert. De auteurs zijn vooral gericht naar 
jongeren en volgen de SOLVAT-methode. De letters SOLVAT staan voor: 
Stil worden, Open handen (bidden), Lezen, Vragen stellen, Antwoorden, Toepassen.  
Deze methode is door de HGJB ontwikkeld om het Bijbellezen persoonlijker te maken. 
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/praten-over-de-
bijbel 
 

Samenspraak  

https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/serie-aan-u-geschreven
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/serie-aan-u-geschreven
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/izb-ark-kringserie
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/izb-ark-kringserie
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/luisterend-leven
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/onderweg-met
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/praten-over-de-bijbel
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/praten-over-de-bijbel
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De nieuwe bijbelstudiereeks Samenspraak maakt door haar aanpak deelnemers aan de Bijbelkring 
betrokken en actief. Daardoor blijft de inhoud langer hangen. Het gesprek over de thema's draagt de 
deelnemers uit hun mening, argumenten en gevoelens te kiezen, te verwoorden en te verbinden met 
hun relatie met God. Daarbij is er niet alleen ruimte voor argumenten en meningen, maar ook voor 
persoonlijke diepere drijfveren. 
 
Ga naar: https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/samenspraak 

Terug naar de Basis 
De schrijver, een geliefd Bijbelleraar, heeft de gave om belangrijke geloofsprincipes duidelijk en 
begrijpelijk uit te leggen. De waardevolle studies in dit boek behandelen de fundamentele 
waarheden van het christelijk geloof, zoals bekering, wedergeboorte, de doop in de Geest, geestelijke 
strijd, lofprijzing en aanbidding, bidden en vasten. In totaal worden veertig belangrijke Bijbelse 
onderwerpen compact, helder en Bijbels onderbouwd uitgewerkt. 
Ga naar: https://www.opwekking-webwinkel.nl/kees-goedhart/boeken/lees-en-studieboeken-
1/kees-goedhart/terug-naar-de-basis 

Tim Keller: Galaten 
Dit is een nieuwe Bijbelverklaring, waarin Tim Keller nauwkeurige lezing van de tekst samenvoegt 
met heldere uitleg en verrassende inzichten. Deze studie kan gebruikt worden in kringen en groepen, 
en ook voor dagelijks persoonlijk gebruik. Keller heeft als geen ander de gave om de waarheid van de 
Bijbel toe te passen op de wereld van vandaag. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen ter 
overdenking en bespreking. 

Tegelijk verschijnt een afzonderlijke studiegids voor Bijbelkringen: Galaten – gespreksgids. Deze 
bevat zeven hoofdstukken en kan ook gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en stille tijd of 
voor kringen en Bijbelstudiegroepen. Dit boekje is apart verkrijgbaar. 

 
 
Boek Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944822/galaten-2/ 
Gesprekgids Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944839/galaten-
gespreksgids/ 
 

Tim Keller: Rechters 
Dit is een nieuwe Bijbelverklaring, waarin Tim Keller nauwkeurige lezing van de tekst samenvoegt 
met heldere uitleg en verrassende inzichten. Deze studie kan gebruikt worden door Bijbelleraren, 
voor kringen en groepen, en ook voor dagelijks persoonlijk gebruik. Keller heeft als geen ander de 
gave om de waarheid van de Bijbel toe te passen op de wereld van vandaag. Elk hoofdstuk eindigt 
met een aantal vragen ter overdenking en bespreking. 

Tegelijk verschijnt een afzonderlijke studiegids voor Bijbelkringen: Rechters – gespreksgids. 
Deze bevat zes hoofdstukken en kan ook gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en stille tijd of 
voor kringen en Bijbelstudiegroepen. Dit boekje is apart verkrijgbaar. 

 
 
Boek Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944969/rechters/ 
Gesprekgids Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944976/rechters-
studiegids/ 
 

https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/samenspraak
https://www.opwekking-webwinkel.nl/kees-goedhart/boeken/lees-en-studieboeken-1/kees-goedhart/terug-naar-de-basis
https://www.opwekking-webwinkel.nl/kees-goedhart/boeken/lees-en-studieboeken-1/kees-goedhart/terug-naar-de-basis
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944822/galaten-2/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944839/galaten-gespreksgids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944839/galaten-gespreksgids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944969/rechters/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944976/rechters-studiegids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944976/rechters-studiegids/
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Tim Keller: In alle redelijkheid 
Jarenlang heeft Tim Keller een lijstje bijgehouden met meest geuite ‘twijfels’ die sceptici 
meebrachten naar zijn Manhattan Church in New York. En in dit boek “In alle redelijkheid” 
ontmantelt hij ze een voor een. Waarom is er lijden in de wereld? Hoe kan een liefhebbende God 
mensen naar de hel sturen? Waarom zou het christendom de waarheid in pacht hebben? Waarom 
worden er in de naam van God zoveel oorlogen gevoerd? Dit zijn een paar vragen waar zelfs 
orthodoxe gelovigen vandaag de dag mee worstelen. 

Boek Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943382/in-alle-
redelijkheid/ 
Gesprekgids Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944624/in-alle-
redelijkheid-gespreksgids/ 
 

Tim Keller: Vrijgevige God 
Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en 
geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis 
van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods 
buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen. 

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten ‘verloren’ mensen zijn, niet één soort. 
De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een 
losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren. 
 
Boek Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943542/vrijgevige-god/ 
Gesprekgids Ga naar: https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943757/vrijgevige-
god-gespreksgids/ 

 

 

 

  

https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943382/in-alle-redelijkheid/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943382/in-alle-redelijkheid/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944624/in-alle-redelijkheid-gespreksgids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051944624/in-alle-redelijkheid-gespreksgids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943542/vrijgevige-god/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943757/vrijgevige-god-gespreksgids/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/9789051943757/vrijgevige-god-gespreksgids/
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4 Vragen die je kunt stellen om een gesprek op gang te brengen. 
Vertaald uit Jim Egli’s ‘Four Questions for Every Small-Group Bible Study’ 
 

Vraag1: 

"Wat valt je op in deze passage?"  

Dit is een aangename vraag want er is geen goed of fout antwoord. Het nodigt iedereen uit om in de 

discussie te springen. Jong en oud, lang christen of pas bekeerd. Iedereen kan delen wat ze willen.  

Er zijn andere manieren om hetzelfde te vragen. Hier zijn enkele variaties: 

- Wat vind je leuk in deze passage? Wat vind je niet leuk?  

- Welk woord of uitdrukking raakt je aan in deze passage? 

- Welke vraag komt in je op wanneer je deze verzen hoort of leest?  

- Hoe spreekt deze passage je nu meteen aan?  

 

Vraag 2: 

"Wat denk je dat het hoofdpunt van de passage is?" 

Deze vraag nodigt je groep uit om tot in de kern van de passage te komen. Nogmaals, er zijn 

verschillende manieren om het te vragen.  

U kunt bijvoorbeeld ook vragen: 

- Wat denk je dat Jezus (Paulus, de psalmist, de schrijver) echt probeert te zeggen? 

-  Welke waarheid of waarheden staan centraal in deze passage? 

-  Hoe zou u de boodschap van deze passage in één woord of één zin samenvatten? 

-  Wat is volgens u het belangrijkste wat naar voren komt in deze verzen? 

 

Vraag 3: 

 "Kun je deze waarheid illustreren met een voorbeeld uit jouw eigen leven?" 

Nadat het hoofdpunt van de passage duidelijk is geworden, wil je op krachtige en praktische 

manieren bekijken hoe dit van toepassing is op het dagelijkse leven van je groepsgenoten. De meest 

effectieve manier om dit te doen, is door ze uit te nodigen om te kijken hoe zij bewijzen van de 

waarheid al in hun leven hebben gezien. Het doel is om mensen voorbeelden te laten delen van de 

waarheid uitgedrukt in het echte leven, zowel in het leven van zichzelf als van anderen. Andere 

manieren om deze vraag te stellen met Mattheüs 18: 23-35 (Vergeving staat centraal) als voorbeeld 

is: 

- Kun je iemand bedenken die een voorbeeld is van Gods vergeving naar anderen? Wanneer 

heb je ze zien vergeven? 

-  Kun je een situatie bedenken waarbij je worstelde om iemand te vergeven, maar toen kon 

vergeven? Wat heeft u geholpen deze stap te zetten? Welk praktisch verschil was 

vergevingsgezind in je eigen leven? 

- Wiens verhaal over vergeving dient als voorbeeld of inspiratie voor jou? Waarom? 

 

Vraag 4:  

"Waar wil je God om vragen?" 



P a g i n a  | 8 

 

Met je laatste vraag wil je mensen bewegen om naar de passage te kijken en naar God te luisteren. 

Uiteindelijk moeten je groepsleden naar God komen en op hem reageren, in plaats van te reageren 

op een abstracte waarheid. 

Nogmaals, er zijn verschillende manieren om dit te vragen. Hier zijn enkele mogelijke vragen die 

mensen ertoe bewegen om naar de passage te kijken en naar God te kijken en op hem te reageren: 

-  Wat heb je nu van God nodig om deze waarheid uit te leven? 

- Hoe hoor of zie je God vandaag tot je te spreken, bemoedigen of leiden? 

- Wanneer u nadenkt over wat we hebben besproken, waar wilt u God dan om vragen? 

- Hoe zou je reageren als Jezus je nu vroeg: "Wat wil je dat ik voor je doe?" 

 

 


