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Jaarthema 2014/2015: Leven uit de Bron 
 

Leven uit de Bron haakt in op het verlangen het evangelie hartverwarmend te beleven en 
aantrekkelijk door te geven. Dit gebeurt vooral door geloofsontmoetingen van hart tot hart  
en meer aandacht voor elkaars wel en wee. We hebben allemaal het verlangen om dicht bij 
God te zijn, om bij Hem onze toevlucht te zoeken (Psalm 73:28). En daar willen we in groeien.  
 
Als we in ons persoonlijk leven daadwerkelijk 

vanuit de Bron, Jezus Christus, leven en ons 

leven steeds meer spiegelen aan Zijn leven, dan 

hebben we het verlangen om te groeien in de 

vrucht van de Geest (Gal. 5:22). Om een stap te 

zetten in geduld, in zelfbeheersing, in liefde. 

Om een goed leven te vinden zullen we terug moeten naar de Bron (Jezus Christus), zullen we 

moeten putten uit de Bron om vervolgens te leven vanuit de Bron. Dit seizoen willen we samen 

nadenken over hoe je "leven uit de Bron" in je eigen gemeenteleven in de praktijk kan 

brengen. Het jaar wordt in 3 periodes verdeeld. 

 

            

Anderen laten leven uit de Bron 
April - Juni 

Gestimuleerd worden om ook anderen bij de Bron te brengen en elkaar daarvoor concrete bouwstenen 
aanreiken 

Samen leven uit de Bron 

Januari - Maart 

Gestimuleerd worden om samen uit de Bron te leven en elkaar daarvoor concrete bouwstenen aanreiken 

Zelf Leven uit de Bron 

September - November 

Gestimuleerd worden om uit de Bron te leven en elkaar daarvoor concrete bouwstenen aanreiken 

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed 
dichtbij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht 
tot de Here om al mijn werken te vertellen. 

Psalm 73:28 

De vrucht van de Geest is echter: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Galaten 5:22 

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+73%3A28&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ga+5%3A22&id47=1&l=nl&set=10
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Deel 1: Zelf leven uit de Bron (periode september - november) 
Startzondag: 7 september 2014 

Intro thema, preek en start van het seizoen 
Toerustingsavond voor de wijkteams: dinsdag 23 september 2014 

Bespreken in de Bijbelkringen (maand oktober) 
Met behulp van een gesprekspapier besteden de Bijbelkringen een avond in oktober aan dit 

thema. Terugkoppeling van die avond aan de predikant als input voor de  
themapreek uiterlijk 8 november.  

Gemeenteavond 5 november (na dankdagdienst) 
Met als thema: Hoe kan ik zelf leven uit de Bron? 

(leren lezen, leren luisteren, leren spreken, leren leven vanuit de Bijbelse boodschap) 
Ontmoetingsdienst 16 november 2014 

Themapreek: Zelf leven uit de Bron  
 

***** 
 

Deel 2: Samen leven uit de Bron (periode januari - maart) 
Themazondag: 18 januari 2015  

Intro op Samen leven uit de Bron 
Bespreken in de Bijbelkringen (januari-februari) 

Met behulp van een gesprekspapier besteden de Bijbelkringen een avond in de jan/febr aan dit 
thema. Terugkoppeling van die avond aan de predikant als input voor de  

themapreek uiterlijk 1 maart 
Gemeenteavond 16 februari 2015: Samen leven uit de Bron (catechisatie-avond) 

(mbv basistraining: back to basics: bouwen aan de kern van de kerk – Thema  Oud – Jong) 
Ontmoetingsdienst:  15 maart 2015 

Themapreek: Samen leven uit de Bron 
 

***** 
 

Deel 3: Anderen laten leven uit de Bron (periode april-juni) 
Pasen: 5 april 2015 

Bespreken in de Bijbelkringen (april) 
Met behulp van een gesprekspapier besteden de Bijbelkringen een avond in april aan dit 

thema. Terugkoppeling van die avond aan de predikant als input voor de  
themapreek uiterlijk 10 mei. 

Ontmoetingsdienst : 17 mei 2015 
Themapreek: Anderen laten leven uit de Bron 

Afsluiting jaarthema met een themaweekend 
In een weekend het organiseren van een inspiratieweekend voor alle gemeenteleden  

met als doel elkaar te ontmoeten van hart tot hart.  
Met ruimte voor de inhoud maar ook voor sport, spel en ontspanning. 

 

***** 
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Om over door te praten 

God ervaren in je leven 

                                              "Over wat wij van de tuinslag kunnen leren" 

 

In gesprekken met mensen merk ik dat er nogal eens geworsteld wordt met de vraag naar de 

ervaring met God. ´Er zijn soms van de periodes in mijn leven dat ik zo weinig ervaar van God in 

mijn leven. De bijbel spreekt over stromen van levend water die uit je binnenste vloeien. Daar 

merk ik zo weinig van.´ Misschien herken je er zelfs wel helemaal niets van.  

Nu is het gevaarlijk om je geloof op je gevoel te baseren. Dat moet je nooit doen. Ons geloof is 

gebaseerd op de belofte van God dat Hij van ons houdt en vergeving geeft wanneer wij Hem daar 

om vragen. Toch is geloven niet zonder gevoel. Wanneer de Here God je leven beïnvloedt dan 

voel en ervaar je dat. En wanneer wij over voelen en ervaren hebben, dan moeten we bij de 

Heilige Geest zijn. Die doet ons de liefde en aanwezigheid van de Here God in ons leven ervaren. 

De vraag is dus eigenlijk hoe vol we van die Geest zijn. Als die door ons heen stroomt ervaren we 

namelijk Gods aanwezigheid. 

Dat de Geest door ons heen stroomt is geen vanzelfsprekendheid. Wij kunnen de doorwerking 

van Hem blokkeren. Hoe dit kan wil ik graag duidelijk maken met het beeld van de  tuinslang. Een 

tuinslang is op zichzelf niet tot zegen. Pas als er water door heen stroomt is hij tot zegen van 

anderen. Zo is ook ons leven tot zegen wanneer de Heilige Geest door ons heen stroomt. 

 De eerste vraag die we dan wel moeten stellen is: 

1. Zijn we wel op de bron aangesloten. Zijn wij door gebed verbonden met Jezus Christus. 

Hebben wij Hem uitgenodigd in ons leven om ons te doorstromen met Zijn Geest.  

2. Toch kan het zijn dat we oprecht verbonden zijn met de bron Jezus Christus en dat er toch een 

blokkade is. Zo kan er een kink in de kabel zitten. Dat is de zonde die we vasthouden.  

 

Die kink moet eruit. Hoe dan? Door onze zonden te belijden. Door te vragen om vergeven en te 

bidden om de reiniging en heiliging door het bloed van Christus. Dat maakt de weg vrij voor de 

Geest. 

3. Het kan ook zijn dat er scheurtjes in de tuinslang zijn gekomen. Daardoor verdwijnt het water. 

Het staat voor de wonden die ons zijn toegebracht. De vernedering of afwijzing in de jeugd ons 

aangedaan. Dat kan een wond zijn waardoor wij Gods intieme aanwezigheid niet meer ervaren. 

Dan heb je gebed en pastoraat nodig. Iemand die voor je bidt om je wonden te genezen. Te laten 

zalven door de Heilige Geest. 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.claerbout.be/pictures/31535_resized_detail_320_300_0_1_1.jpg?1322723915&imgrefurl=http://www.claerbout.be/nl/tuinslangen-27219.htm&h=238&w=320&tbnid=ZroiMmeJG-A54M:&zoom=1&docid=l0c1zo3kEY8_4M&ei=63kHVK78H8WBywPDlYCgDQ&tbm=isch&ved=0CBUQMygNMA04ZA&iact=rc&uact=3&dur=339&page=4&start=107&ndsp=37
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.engeldot.nl/_clientfiles/articles/groep%2081/Foto's%20Ronnie/medium/817026-Verdeelstuk.JPG&imgrefurl=http://www.engeldot.nl/beregening-engeldot/beregening-leiding/gardena-beregening-leidingsysteem/verdeelstuk-2-weg-21mm-type-938-20/&h=270&w=270&tbnid=8mBqNKmPjiS-_M:&zoom=1&docid=QC8pJ1d-IkodPM&ei=jHoHVPjuK8X_ygOTuoCYAQ&tbm=isch&ved=0CD8QMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=2868&page=1&start=0&ndsp=47
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4. Ten slotte kan het verdeelstuk dichtzitten. Dat betekent dat wij de zegen die wij ontvangen 

hebben niet willen delen met anderen. Het is echter zo dat stilstaand water gaat stinken. En zo zie 

ik dat mensen die alleen maar willen ontvangen kritische en onaangename mensen worden. God 

wil dat wij de ontvangen zegen doorgeven. Dan kan Hij ons weer verse frisse genade geven. 

Gebed om toewijding. 

God sterker ervaren in ons leven? We kunnen heel wat van de tuinslang leren.  

Wees aangesloten, trek de kinken uit de kabel, laat de scheurtjes helen en open het 

verdeelstuk van je leven tot zegen van anderen. 

OM TE LEZEN: Johannes 7 vers 37 t/m 39 

GESPREKSVRAGEN 

1. Wat zijn belangrijke bronnen voor uw (geestelijk) leven?  

2. Welke plaats heeft de Bijbel in uw leven? En gebed (persoonlijk/met elkaar)?  

    En de gemeente (kerkdiensten/Bijbelkringen/wijkbijeenkomsten) ? 

3. Zijn er ‘kinken’ in uw leven, die het moeilijk maken om te blijven geloven?  

    Zo ja, wat kan daar aan gedaan worden? 

4. Heeft u ‘scheurtjes’ opgelopen, waardoor het leven pijnlijk is?  

5. Hoe kunnen we als gemeente meer met elkaar leven uit dezelfde Bron?  

    Hoe ziet u uw plek in de gemeente? 

6. Welke manieren zijn er om het ‘water’ van het Evangelie te delen met andere mensen om     

    ons heen? En doen we dat dan ook? Waarom wel/niet? 

SUGGESTIES: 

 

  

Internet : 

www.levenuitdebron.nl 

www.josdouma.nl/bronwater 

 

 

Boeken: 

Leven uit de Bron, ds. Marius Noorloos 

Groeien bij de Bron, ds. Marius Noorloos 

 

Om te luisteren (via YouTube): 

Opwekking 88 Een Rivier vol van vrede 

Opwekking 642 De Rivier 

Psalm 42 Als een hert dat verlangt naar water 

Psalm 51 Schep in mij God, een hart dat leeft in ‘t licht. 

 

 

 

 

http://www.levenuitdebron.nl/
http://www.josdouma.nl/bronwater
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.am-impact.nl/blog/wat-betekent-de-komst-van-internet-explorer-9-voor-jou/&h=0&w=0&tbnid=85WZRRVbXtsgUM&zoom=1&tbnh=204&tbnw=204&docid=yroe4N8AZt5shM&tbm=isch&ei=im0HVMOMOOu_ygPH84L4DQ&ved=0CA4QsCUoBA
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.tomz.nl/simpele-intro-maken-pinnacle-studio-16/&h=0&w=0&tbnid=KTWpozECOwiLnM&zoom=1&tbnh=226&tbnw=223&docid=xfSA9XYviDu6FM&tbm=isch&ei=D24HVPCHJ-rjywPskoGgCQ&ved=0CBEQsCUoBQ
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.dondrup.com/stock-vector/32786-graphicriver-books-4267371.html&h=0&w=0&tbnid=p_hJSZjNR5cw6M&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=GHT-9QtKr4NDSM&tbm=isch&ei=Vm4HVMrIMKjmyQPvtYGgBQ&ved=0CAUQsCUoAQ
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Om over door te praten 
(bv. tijdens huisbezoek) 

 

1. Zelf leven uit de Bron 
1) Hoe wordt u zelf gevoed?  
2) Wat is de plaats van Bijbellezen en gebed in uw persoonlijke leven ? 
3) Welke hulpmiddelen heeft u daarbij? Bijvoorbeeld: dagboekje, gebedenboek e.d. 
 

2. Samen leven uit de Bron 
1) Welke plaats heeft de kerk(dienst) in uw geloofsleven? 
2) Hoe kunnen we met elkaar groeien in geloof? 
3) Wat zou u persoonlijk bij kunnen dragen in het samen leven bij de Bron? 

 

3. Anderen laten leven uit de Bron 
1) Weten mensen in uw omgeving dat u Christen ben? Zo ja, waaraan?  
     Zo nee, waarom niet? 
2) Heeft u wel eens met anderen gesproken over uw geloof? 
3) Zou u anderen meenemen naar de kerk of Bijbelkring? Waarom wel/niet? 
 

Notities 
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Stellingen en statements 

 

“Als je diep in de put zit, ben je vlak bij de Bron” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Het grootste probleem in communicatie is dat 

we niet luisteren om te begrijpen maar om te 

antwoorden" 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5YnPWlHmSC8yGM&tbnid=xFJe34-rFycDAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.firstcovers.com/userquotes/61290/when+god+is+your+source,+no+one+can+steal+your+happiness.+:3.html&ei=_JT7U7KbNKSr0QXG6IGACA&psig=AFQjCNGtKUigL3GID92lc_PFl9E6_G-d4g&ust=1409082766498703
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OPWEKKING 445 
 
Bron van levend water, 
ontspring in mij. 
Zend uw Geest, o Heilig God, 
en maak mij vrij 
van elke situatie 
die mijn hart bezwaart. 
’k Geef mijn last aan U, 
die heel mijn ziel bezwaart. 
 
Refrein: 
Jezus (3x) 
Vader (3x) 
Geest van God (3x) 
 
Heer, U bent de Herder, 
die mij geneest. 
Neem mij in uw armen, 
leid mij door uw Geest. 
Neem mijn trots, mijn twijfels 
en mijn angsten nu. 
Trek mij met uw liefde, 
ik verlang naar U. 
 
Refrein 
 
Geef jezelf aan Jezus, 
die jou geneest. 
Laat Hem je omarmen 
en ontvang zijn Geest. 
Als je Hem vertrouwt, 
Word je door Hem bevrijd; 
zul je met Hem leven 
tot in eeuwigheid 
 
Refrein 
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