Inhoud van de cursus in 8 avonden (20.00-22.00 uur):
1. Geestelijke gaven
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Vervulling met de Heilige Geest
• Praktijkles: Luisterend bidden (1)
2. Evenbeeld van God
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
• Praktijkles: Luisterend bidden (2)
3. Leven door gebed
• Profetisch spreken
• De stem van God verstaan
• Zegenend bidden
• Praktijkles: Luisterend bidden (3)
4. Leven in het Koninkrijk van God
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Bekering en vergeving
• Praktijk: Onderscheiden van waarheid en leugen
5. Het rijk van de duisternis
• Inzicht in de geestelijke strijd
• Praktijk: Onderscheiden van geesten
6. Levend in Christus
• Levendmaking van de ziel
• Genezing van de ziel
• Bedekking
• Zegen of vloek
• Praktijk: Onderscheiden van zegen en vloek
7. Bevrijding
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten
• Praktijk: Rechtspreken bij bevrijding
8. Genezing
• God is onze genezer
• Genezing van geest, ziel en lichaam
• Onze rol bij genezing
• Praktijk: Bidden voor zieken

MATERIAAL EN KOSTEN

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan
daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket
bestaat uit:
- 10x Cursus-werkboeken: Levend in Christus.
- 10x Handleiding: Kies dan het Leven.
Kosten:
- Prijs: € 250,- voor 1 pakket (materiaal voor 10
deelnemers).
- Extra deelnemer kost € 25,-.
- Exclusief reiskosten cursusleider.
Benodigde faciliteiten:
- Een geschikte lesruimte (in of bij het kerkgebouw)
voor alle deelnemers en extra ruimte voor de praktijk
in groepen van max.10 deelnemers (advies: maximum
aantal deelnemers 20).
- Beamer en projectie- of LCD scherm.
- Muzikale begeleiding (bv. pianist, gitarist of anders).

Meer informatie en bestellingen of aanvragen:
info@ewv.nl of 0342-460010.

Informatiefolder bij de cursus

DOEL EN OPZET
Aanleiding
De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus
voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige
Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen
het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die
christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak.
Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven,
catecheten en jeugdwerkers een must!
Doel
De doelen voor de gemeente zijn:
• Opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en
praktisch discipelschap.
• Bevorderen van een cultuur van gebed in de gemeente.
De doelen voor de cursist zijn:
• Ontdekken wat het leven van een discipel van Jezus
betekent.
• Leren hoe dat leven in de praktijk kan worden gebracht
in een gebedsteam of in pastoraal werk.
• Toepassing van de gaven van de Heilige Geest in de
praktijk.
Deelnemers
De cursus veronderstelt bij de deelnemers:
• Geloof in een persoonlijke God die in het dagelijks
leven aanwezig is.
• Geloof in de Bijbel als Woord van God.
• Geloof in de inwoning en werking van de Heilige Geest.
• Verlangen naar het dienen van de ander in de kracht
van de Heilige Geest.
Opzet
Bij het opzetten en schrijven van de cursus waren dit de
randvoorwaarden:
• Basis van discipelschap in de praktijk.
• Aansluiten bij PKN doelgroep in taalgebruik en
voorkennis.
• De cursus kan gegeven worden in 8 avonden of in 4
zaterdagen.
• Cursus-werkboek: De tekst in het werkboek is niet

alleen een leidraad voor het onderwijs, we richten ons
er ook op dat de deelnemers de gekozen Bijbelteksten
eigen maken. Het overdenken van de gekozen teksten
uit het Woord van God en toepassing onder leiding
van de Heilige Geest, vraagt van de cursusleider een
getuigenis van het leven in Christus.
• Praktijk: Tijdens de cursusavonden/-dagen is
voldoende tijd ingepland voor het oefenen in kleine
groepen.
• Ervaren cursusleiders: Gekozen is om de cursus zoveel
mogelijk door mensen te laten geven die ervaring met
de cursus en met gebedspastoraat hebben opgebouwd.
Dat kan een EW medewerker zijn, een eigen predikant
of gemeenteleden, die ervaring hebben in de praktijk
van gebedspastoraat en zelf de cursus hebben gevolgd.
De cursusleider kan daardoor het leerproces beter
begeleiden en helpen om het thema een plaats geven
in de praktijk van de gemeente. Bij voorkeur zijn er
evenveel cursusleiders als er kleine groepen zijn voor
het oefenen in de praktijk.
Vervolgtraject
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een
vervolgtraject.
• Advisering bij het opzetten van een pastoraal team en/
of coaching door het EW.
• Training en/of coaching van cursusleiders door het EW.
• Er worden door het EW jaarlijks netwerkdagen
georganiseerd rond specifieke thema’s, waarbij
cursusleiders en deelnemers verder toegerust worden.
INDELING
Voor de inhoud van de cursus wordt het cursus-werkboek
‘Levend in Christus’ gevolgd. De cursusleider geeft
onderwijs aan de hand van de PowerPoint presentatie die
voor de cursus is ontwikkeld. De praktijk vindt plaats in
groepen van max. 10 deelnemers. De praktijk is gericht op
het luisteren naar de stem van God en het dienen van de
ander door de gaven van de Geest.

De cursus kan gegeven worden op 4 zaterdagen of op 8
avonden. Beide opties worden hieronder uitgewerkt.
Inhoud van de cursus in 4 zaterdagen (10.00-15.00 uur):
1. Module 1 Leven door Gebed
Les 1 Geestelijke gaven. Les 2 Evenbeeld van God.
Les 3 Leven door gebed.
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
• Profetisch spreken
• De stem van God verstaan
• Zegenend bidden
Praktijkles Luisterend bidden (1)
2. Module 2 Leven in het Koninkrijk van God
Les 4 Leven in het Koninkrijk van God.
Les 5 Het rijk van de duisternis.
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Eenheid met de Heilige Geest
• Inzicht in de geestelijke wereld
Praktijkles Luisterend bidden (2)
3. Module 3 Kies voor het leven!
Les 6 Levend in Christus. Les 7 Bevrijding.
• Zegen of vloek
• Vrijmaking van de ziel
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten
Praktijkles Gebedspastoraat (1)
4. Module 4 Genees de zieken!
Les 8 Genezing.
• God is onze heelmeester
• Genezing van geest, ziel en lichaam
• Toepassing van de handleiding
Praktijkles Gebedspastoraat (2)

