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INHOUD
Community groepen nu

Restoring the Shack

Community groepen vervolg

De Kosmos Herboren

Onderwijszondagen
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COMMUNITY 
GROEPEN NU

Tweeënhalf jaar samen onderweg



Community groepen
nu (‘20-’22)

Tweeënhalf jaar onderweg

‘Toevallig’ net voor lockdowns begonnen

Combinatie ontmoeting en onderwijs

Op elkaar betrokken, maar open voor gasten

Bijdragen aan community zondagen

ELDAD KICK-OFF ‘22-’23
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RESTORING
THE SHACK
Klaar met timmeren aan de hut?



“This book allows 

you to explore the 

relationship between 

the Father, the Son 

and the Holy Spirit.”

Paul Young
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COMMUNITY 
GROEPEN VERVOLG

Op naar de volgende stap



Community groepen
vervolg (‘22-’23)

Groepen gaan door, wisselen mag

Van leiders naar ‘hosts’ – laagdrempelig

Combinatie ontmoeting en onderwijs blijft

Open en besloten ontmoetingen

Community zondagen op lagere frequentie

ELDAD KICK-OFF ‘22-’23
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DE KOSMOS 
HERBOREN
Een boek centraal, maar geen leesclubje



“De kerk is hier op aarde een 

microkosmos van wat de 

mensheid en de hele kosmos 

werkelijk geroepen zijn te zijn 

- en we behandelen degenen 

die de waarheid niet kennen 

zoveel mogelijk volgens hun 

ware identiteit […] degenen 

die nog niet zijn gewekt door 

het feit dat ze rein en 

vergeven zijn voordat ze zelfs 

maar weten te vragen 

ernaar.”

John Crowder
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Geen leesclub, wel uitdagend

11

Video (CG)

Ieder blok start met 
een video die via 
YouTube te bekijken is. 
Omdat de video’s 
Engels gesproken zijn, 
is er een Nederlandse
samenvatting
beschikbaar.

O’wijszondag

De onderwijszondagen
staan stil bij de inhoud
van de video’s en 
lopen vooruit op de 
inhoud van de 
boekhoofdstukken. 
Deze sessies worden
opgenomen.

Boek (CG)

In de 
communitygroepen
wordt per blok een
hoofdstuk besproken
(40 pp). Zo gaan we 
met elkaar in twee jaar
tijd door het hele boek
heen.

O’wijszondag

De onderwijszondagen
geven ook ruimte om 
vragen te stellen over 
de inhoud van de stof
en met elkaar in 
gesprek te gaan over 
wat het met je doet.

Video (CG)

De video’s geven een
breed beeld van de 
thema’s, maar laten 
ook goed de harten
van de schrijvers en 
sprekers zien (net zoals
we Paul Young hebben
‘leren kennen’)



EEN PAAR GEZICHTEN ELDAD KICK-OFF ‘22-’23

Paul Young

Restoring the Shack

John Crowder

De Kosmos Herboren

Baxter Kruger

The Trinitarian Faith

Patrick Witte

(breit alles aan elkaar)
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Het seizoen in vogelvlucht

Sep-okt-nov

• Video John 
Crowder: ‘Coping 
with loss’

• Kosmos Herboren
t/m hoofdstuk 1 

• Eigen onderwijs: 
‘Opgaan in het 
mysterie’ + Q&A

Dec-jan-feb

• Video Bruce 
Wauchope: ‘The 
Undiluted Gospel’

• Kosmos Herboren
hoofdstuk 3

• Eigen onderwijs: 
‘Het begin van het 
begin’ + Q&A

Mrt-apr-mei-jun

• Video Baxter 
Kruger: ‘The 
Trinitarian Faith’

• Kosmos Herboren
hoofdstuk 2 en 5

• Eigen onderwijs: 
‘Onze daden en ons
geloof’ + Q&A



Vooruitblik ‘23-’24

Kosmos Herboren

• Hoofdstuk 6

• Hoofdstuk 4

• Hoofdstuk 7

• Hoofdstuk 8

Introducing the Trinitarian 
Faith

• Tien-delige onderwijsserie van 
Baxter Kruger (bezig met NL 
ondertiteling)

OF

• Eigen onderwijs / video’s



Tot slot
‘Koinonia’ – ons community-leven

is (maar) een afspiegeling van het 

community-zijn van de Vader, 

Zoon en Heilige Geest onderling. 

Dat is en blijft gebaseerd op relatie, 

wederkerigheid en respect. We zijn

met elkaar op weg, met ruimte

voor ieders eigen tempo. Het 

onderwijs mag prikkelen, op 

community avonden mag je 

discussiëren, maar het doel is 

relatie – met God en met elkaar!
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VRAGEN?
KICK-OFF SEIZOEN ‘22-’23
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