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Verbondenheid en Community

1. Wat houdt Community in?

2. Wat heb je nodig om Community te bevorderen?

3. Hoe belangrijk is Community in Gods ogen?

4. Heeft Community structuur en regels nodig?

5. Hoe kunnen we als Bronners community vormgeven?



1. Wat houdt Community in?

1. We hebben iets gemeenschappelijk

2. We horen bij elkaar

3. We zijn mede-eigenaren



2. Wat heb je nodig om 

Community te bevorderen?

1. Waardering voor 

de ander

2. Waardering voor 

Gezin-zijn



3. Hoe belangrijk is Community 
in Gods ogen?

1. Pascha: 

2. Wekenfeest: 

“En u moet verblijden voor het 

aangezicht van de HEERE, uw 

God…” Dt 16:11

1. Loofhuttenfeest:

“Verblijd u op uw feest” Dt 16:14



3. Hoe belangrijk is Community 
in Gods ogen?

Handelingen 2:42 “En zij volhardden in de leer van 

de apostelen en in de gemeenschap, in het breken 

van het brood en in de gebeden.”

Handelingen 2:46 “En zij bleven dagelijks 

eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl 

zij van huis tot huis brood braken…”



3. Hoe belangrijk is Community 
in Gods ogen?



4. Heeft Community structuur 

en regels nodig?

Christelijk burgerlijk gehoorzaamheid

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 

gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is 

geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er 

zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich 

verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God 

ingaat…” Romeinen 13:1-2 



4. Heeft Community structuur 
en regels nodig?

Apostolische burgerlijk 
ongehoorzaamheid

“Maar Petrus en Johannes 
antwoordden en zeiden tegen 
hen: Oordeel zelf of het juist is 
in Gods ogen, meer naar u te 
luisteren dan naar God.” 

Handelingen 4:19 



5. Hoe kunnen we als Bronners 
Community vormgeven?

• Zondagdiensten: komen, met 

anderen samen thuis de 

dienst volgen

• Groeigroepen: dinsdag 8 

sept (max 6 bezoekers)

• Bronkids: begint op zondag 

13 sept….

• Gebedsuur: dinsdag 15 sept



5. Hoe kunnen we als Bronners 
Community vormgeven?

• JOVO – afgelopen zondag

• Jeugd werk - kamperen

• Open Bron, camping 

weekend, seniorenochtend, 

cursussen, picknick…

• Privé-initiatieven 



Conclusie

1.Maak gebruik van gelegenheden

2.Neem initiatief

3.Vergeet discipline niet


