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Vieren in De Fontein 

Bijbelstudie voor de miniwijken 
 

Vanuit het leven… 

• Deel met elkaar hoe je hier zit. Wat speelt er in je leven of je hoofd? Hoe 

was je week of je dag? 

• Geef in een weerbericht jouw associatie bij het woord ‘liturgie’ (zonnig en 

blij? onweer? een beetje buiig? of…) 

 

…naar de Bijbel 

Lees 1 Korintiërs 14: 26 

• Welke wijsheid haal jij uit deze tekst voor de kerkdiensten in de Fontein? 

Lees nu het gedeelte hiervoor, 1 Korintiërs 14: 1-25.  

• Paulus noemt hier een aantal belangrijke principes voor de kerkdienst: 

liefde voor elkaar (vers 1), opbouw van de gemeente (vers 5 en verder) en 

begrijpelijkheid (vers 9 en verder). Hoe zouden jullie deze principes willen 

toepassen op de samenkomsten in de Fontein? 

• Wat is opbouwend voor jou in de kerkdienst? Hoe ervaar jij iets van God? 

• Wat is opbouwend voor de gemeente in zijn geheel? 

• Paulus roept de gemeente op om speciaal rekening te houden met de 

buitenstaander. Welke groepen in de Fontein hebben speciale aandacht 

nodig en hoe kun je daar rekening mee houden? Wat is opbouwend voor 

hen? 

 

Gebed 

Inventariseer samen gebedspunten en schrijf elk punt op een apart briefje. Denk 

hierbij aan persoonlijke gebedspunten en gebedspunten voor de kerkdiensten 

van de gemeente.  

Hussel de briefjes en verdeel ze over de groep. Bid in een kringgebed voor het 

gebedspunt op het briefje dat je gekregen hebt.  

 

Geef je input 

• Print de invulkaartjes en zorg voor voldoende pennen.  

• Vraag iedereen om op te schrijven: 

o Wat is je bijgebleven van deze avond? 

o Wat wil jij de Raad van Oudsten meegeven als ze nadenken over de 

kerkdienst? 

 

Wees de stem van… 

Op 10 november is er een ontmoetingsavond voor alle miniwijken. We willen die 

avond graag een aantal mensen een stem geven. Niet hun eigen stem, maar de 

stem van een kind, tiener, oudere, gast, dertiger, hoog-sensitieve of…  

Wie wil jij de komende tijd vragen wat voor hem/haar belangrijk is in de 

kerkdienst? Wiens stem wil jij laten klinken op de ontmoetingsavond? 

Laat het weten aan ingrid.plantinga@kerkpunt.nl.  
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