
Introductiecursus - drie avonden
Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw mijn leven
De persoon en het werk van de Heilige Geest. Vernieuwing van de 

gemeente. Gaven van de Heilige Geest.

Introductiecursus - drie avonden
Het koninkrijk van God
Wat is het koninkrijk van God. Deel krijgen aan en leven vanuit het 

Koninkrijk. Ambassadeur zijn: hoe kan ik dat en hoe functioneert de 

gemeente daarin?

Ter oriëntatie

Jezus volgen, dienen en vertegenwoordigen in de kracht van de Heilige Geest 
Als Evangelisch Werkverband (EW) willen wij de lokale gemeenten binnen de 

PKN dienen. Dat doen wij door kerkenraden en gemeenteleden toe te rusten 

door middel van cursussen en trainingen. Wij willen u graag leren, laten 

ontdekken en ervaren wat het betekent om Jezus te volgen, te dienen en te 

vertegenwoordigen in de kracht van de Heilige Geest. 

Cursusprogramma
Het Evangelisch Werkverband biedt een samenhangend cursusprogramma 

aan, dat bestaat uit twee introductiecursussen en twee leerlijnen. 





Leerlijn 1 (start) - Startweekend en zeven avonden
Discipelschapstraining
Een uitgebreide cursus over discipelschap; Jezus volgen in de kracht 

van de Heilige Geest.

Leerlijn 2 (vervolg) - Pakket van vier modules
Ruimte voor de Geest

Module 1 - Drie avonden
Ruimte voor de Geest
Ruimte voor de Geest in de kerk. Meer ruimte voor de Geest in je 

persoonlijke leven. Geestelijk ouderschap.

Module 2 - Drie avonden
Luisteren naar Gods stem
In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het 

herkennen van Zijn stem.

Module 3 - Acht avonden
Praktiseren van de gaven van de Geest
Een praktische module waarin aanbidding, plenair onderwijs en 

gebed in kleine groep centraal staat.

Module 4 - Vijf avonden
Ministrycursus
Onder begeleiding en stapsgewijs leer je om actief voor anderen te 

gaan bidden en je daarbij te laten leiden door de Heilige Geest.

Ter verdieping

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.ewv.nl. Voor vragen of interesse 

mail naar ds. Jelle de Kok (dsjelledekok@ewv.nl) of bel (0342) 460010.




