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Inleiding
Beste broeders en zusters,
Heel hartelijk welkom op de Bijbelschool! Het is nu september 2021 waarin we starten met
het nieuwe cursusjaar. Voor sommigen het tweede jaar en voor sommigen het eerste jaar.
Een heel aantal eerstejaars broeders en zusters zijn doorgestroomd naar het tweede jaar.
Daarnaast hebben we een grote groep nieuwe eerstejaarsstudenten die dit cursusjaar
deelneemt aan het Bijbelschoolprogramma. We kijken terug op een gezegend jaar van
samenzijn, waarin we voornamelijk tijd besteed hebben aan de vakken ‘Bijbel en exegese’,
‘Karaktervorming’ en ‘De Gemeente en de eindtijd’. Het komende jaar zal het accent, naast
algemene discipelschapsthema’s, liggen op de vakken ‘Pastorale counseling’, ‘Evangelisatie’
en ‘Apologetiek’. (zie verderop in deze reader).
Komend cursusjaar bestaat uit ca. 18 zaterdagen en 2 conferentieweekenden. Het komende
jaar zullen de broeders en zusters voornamelijk één programma volgen, wel zullen zij
gescheiden optrekken tijdens de uren in de bemoedigingsgroepen. We zien uit naar een
gezegend jaar waarin we met elkaar steeds meer de grote rijkdommen van Christus mogen
ontdekken en God en Zijn Woord dieper leren kennen. Zowel in onze persoonlijke dagelijkse
omgang met Hem als in de lessen die we zullen volgen. Als we onze rijkdom in de Heere
Jezus Christus gaan ontdekken, gaan we als veranderde mensen door het leven. Het is onze
overtuiging dat deze tijd, een tijd van verval, individualisme en leegheid, christenen ‘nodig
heeft’ die de Heere Jezus vurig liefhebben en dagelijks met Hem wandelen. Dan zullen we
schijnen als lichten in de wereld. We zien er naar uit dat dit verlangen naar God onze levens
zal kenmerken. Moge God geven dat jouw ogen steeds verder open gaan voor de heerlijkheid
van God, zoals verwoord in onderstaat citaat van A.W. Tozer (Verlangen naar God, p.20).
‘’Iemand die God tot zijn schat heeft, bezit alles in Hem. Allerlei gewone schatten kunnen hem
ontzegd zijn of, als hij die wel zou bezitten, dan zal de vreugde daarover zo gering zijn dat ze
nooit noodzakelijk zullen zijn voor zijn blijdschap. (…) Omdat hij de Bron van alle dingen heeft,
bezit hij in die Ene voldoening, alle blijdschap en alle vreugde’’.
Laat dit gebed ook jouw gebed zijn:
‘’O God, ik heb uw goedheid gesmaakt en die heeft zowel verzadigd als dorstig gemaakt naar
meer. O God, ik wil U bezitten, ik verlang ernaar met verlangen vervuld te worden; ik dorst om
nog dorstiger gemaakt te worden. Toon mij Uw heerlijkheid, zo bid ik U, opdat ik U werkelijk zal
leren kennen. Begin in genade een nieuw werk van liefde in mij’’.
Laat elk gebied in ons leven stevig verankerd zijn in Hem! Gods zegen en genade voor dit
Bijbelschooljaar!
Coördinatoren: Arjan Baan, Bart Ridderhof, Leander Janse, Wietske van Dorp
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Doelstellingen cursusjaar 2021-2022
In het afgelopen jaar lag de nadruk op het persoonlijke geloofsleven van de studenten. De
literatuur en de lessen waren gericht op persoonlijke geloofsgroei en persoonlijke
verdieping in het Woord van God. De praktijk wijst uit dat het zo belangrijk is om persoonlijk
zicht te krijgen op onze identiteit in Christus, voordat we echt ook weer voor anderen tot
zegen kunnen zijn.
In het komende jaar zal de nadruk liggen op het dienen van anderen. Daarom zal er in dit
leerjaar veel aandacht besteed worden aan evangelisatie, verdediging van het christelijk
geloof en Bijbelse (pastorale) counseling. Hiervoor is het nodig dat de studenten kennis
krijgen van problemen op het gebied van pastoraat en zielzorg. Ook is inzicht in relationele
problematiek van belang om een helpende hand te kunnen bieden.
Ook gedurende het komende cursusjaar op de bijbelschool zal ‘discipelschap’ weer aan de
orde komen. Dit houdt (opnieuw) in dat je zelf geestelijk en praktisch gevormd wordt, met
als doel om werkzaam te kunnen zijn op de plaats waar God jou roept. Dit kan zijn in je eigen
gezin, je ouderlijk gezin, je beroep, de christelijke gemeente waar je toe behoort of
misschien een deeltijds of voltijds bediening in de Wijngaard van onze God.
We hopen en bidden dat de bijbelschool er toe bij mag dragen dat jij op jouw plaats de
handen van Christus’ barmhartigheid mag zijn, zodat de heerlijkheid van God terug zal keren
naar de plaats waar God jou gesteld heeft. Onze sterkte en onze zwakte staat God niet in de
weg om ons als middel te gebruiken om Zichzelf aan anderen te openbaren.
De specifieke doelstellingen voor de studenten zijn per vak omschreven bij de informatie
over de vakken. De algemenen doelstellingen voor de studenten staan hieronder.
De studenten…
a. leren hun identiteit in Christus dieper verstaan (Gal. 2:20);
b. laten zien dat God elke gelovige wil gebruiken om een bijdrage te leveren in het
Lichaam van Christus (1 Kor. 12.) en in de plaatselijke gemeente;
c. leren door het juist toepassen van de Bijbel en door de kracht van de Heilige Geest
hoe ze met hun eigen problemen kunnen omgaan (Gal. 6:5);
d. kunnen hun harten openen voor elkaar, zodat er onderlinge gemeenschap is
(1 Joh.1:7);

e. leren elkaars lasten te dragen en voorbede voor elkaar te doen (Gal. 6:2);
f.

leren elkaar te bemoedigen, aan te sporen tot liefde en goede werken (Hebr. 10:24).
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Jaarprogramma
Datum

Morgenprogramma

Startweekend 17sep.
Startweekend
18-sep.

Morgen: Geestelijke
zegeningen

Startweekend 19sep.

Morgen: Gekruisigde
Leven

Middagprogramma

Docenten/ sprekers

Avond: Genade is kostbaar, maar niet
goedkoop

Av. Miel de Rechter

Middag: kennismaking
Avond: Het belang van geestelijke
omgang met God
Middag: De praktijk van geestelijke
omgang met God

Mo. Leander Janse
Av. Miel de Rechter
Mo. Arjan Baan
Mi. Miel de Rechter

25-sep.

vrij

2-okt.

vrij

9-okt

Evangelisatie - wat is het
Evangelie?
vrij

Evangelisatie trends/ontwikkelingen

Mo. Ds. Marius Storm
Mi. Oscar Lohuis

Gebrokenheid en nederigheid

Mo. Leander Janse
Mi. Andre Meulmeester

30-okt.

Anders leren kijken naar
gezag
vrij-herfstvakantie

6-nov.

De kracht van het gebed

Pastorale Counseling
Verslavingspastoraat

Dustin Renz (USA) (hele
dag)

13-nov.

vrij

20-nov.

Pastorale Counseling
God en ons hart (deel 1)
vrij

Pastorale Counseling
Integratie geloof en hulpverlening

Mo. Martin Penning
Mi. Drs. Jef de Vriese

Pastorale Counseling
God en ons hart (deel 2)

Pastorale Counseling
Veranderen naar het beeld van
Christus

Arjan van Gent (hele dag)

16-okt.
23-okt.

27-nov.
4-dec.

11-dec.

vrij

18-dec.

Pastorale Counseling
Life issues 1 & 2: Bezorgdheid & Angst

Mo. Martin Penning
Mi. Drs. Jef de Vriese

25-dec.

Pastorale Counseling
De pastorale
gereedschapskist
vrij - kerstvakantie

8-jan.

Kinderevangelisatie

Kinderevangelisatie

Mo. Marius Storm
Mi. Marco Baan

15-jan.

vrij

22-jan.

Straatevangelisatie

De waarheid maakt vrij

Mo. Alex van Nes
Mi. Arjan Baan (mannen)/
n.n.b. (vrouwen)

29-jan.

vrij

5-feb.

Pastorale Counseling
Life issues 3 & 4: Boosheid
& somberheid

Evangelisatie onder moslims/Joden

Geloofsleer- Christus in de
tabernakel (Nieuwe Verbond)

19-feb.

Pastorale Counseling
Occultisme en demonie
vrij

Mo. Arjan Baan
Mi. Sam Jayasinghe
(moslims)/ David van
Wijck (Joden)
Mo. Dr. Mart-Jan Paul
Mi. Jacques Brunt

26-feb.

Opwekkingsgeschiedenis

Pastorale Counseling
Pastoraat is een verantwoordelijkheid
voor iedere gemeente

12-feb.
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5-mrt.

vrij - voorjaarsvakantie

12-mrt.

vrij - voorjaarsvakantie

19-mrt.

Pastorale Counseling
Huwelijkspastoraat

26-mrt.

vrij

2-apr.

9-apr.
16-apr.
23-apr.
30-apr.
7-mei.
14-mei
21-mei
28-mei
4-jun.
11-jun.
18-jun.

Slotweekend
24-jun.
Slotweekend
25-jun.
Slotweekend
26-jun.

2-jul.

Internetevangelisatie

Mo. Martin Penning
Mi. Reinout van
Heiningen

Pastorale Counseling
Homoseksualiteit en
Transgenderisme
vrij

Missionaire levenshouding - Christen
zijn in je wijk

Mo. n.n.b.
Mi. Peter Baan

Geloofsleer Geestvervuld leven
vrij

Geloofsleer - Gaven van de Heilige
Geest

Mo. Arjan Baan
Mi. Leander Janse

Geloofsleer - Gods
eigenschappen
vrij - meivakantie

Opwekking begint bij jezelf

Mo. Dr. Henk van den Belt
Mi. n.n.b.

Geloofsleer - Gods
eigenschappen
vrij

Geloofsleer - Apologetiek

Mo. Dr. Henk van den Belt
Mi. n.n.b.

Geloofsleer - Het geheim
van Christelijke vreugde
vrij

Geloofsleer - Apologetiek

Mo. Leander Janse
Mi. n.n.b.

De Grote Opdracht Missiologie
vrij

De Grote Opdracht - Werken in teams

Kees Postma (hele dag)

De grote
Zendingsopdracht
De grote
Zendingsopdracht
De grote
Zendingsopdracht

De grote Zendingsopdracht

Niek-Jan van Egdom, e.a.

De grote Zendingsopdracht
De grote Zendingsopdracht

vrij - zomervakantie
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Algemeen dagprogramma
Lesdag zaterdag
Tijd

Activiteit

08.45 – 09.15

Aankomst en koffie

09.15 – 09.45

Gezamenlijke aanbidding/gebed

09.45 – 10.45

1e ochtendgedeelte

10.45 – 11.00

Pauze

11.00 – 12.00

2e ochtendgedeelte

12.00 – 12.15

Sluiting ochtendprogramma

12.15 – 12.30

Pauze

12.30 – 13.45

Bemoedigingsgroepen

13.45 – 14.00

Pauze

14.00 – 15.00

1e middaggedeelte

15.00 – 15.15

Pauze

15.15 – 16.15

2e middaggedeelte

16.15 – 16.30

Afsluiting middagprogramma

Opmerking: Van de studenten wordt verwacht dat ze een lunchpakket meenemen. In de
pauzes wordt koffie, thee en koek aangeboden. Tussen de middag is er voor bij de lunch
soep.
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Vakinformatie
(A)

Persoonlijke omgang met God en Discipelschap

(B)

Evangelisatie en de Zendingsopdracht

(C)

Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen

(D)

Pastorale counseling en Karaktervorming

(E)

Apologetiek en Onderscheiding van geesten

(F)

Geloofsleer en de Heilsorde

(G)

Het verstaan en doorgeven van de Bijbel

(H)

De Gemeente en de Eindtijd

In het jaarprogramma – eerder in deze studiegids – zie je welke vakken dit jaar aan de orde
komen.
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Persoonlijke omgang met God en Discipelschap

Dit onderdeel centreert zich rondom “discipelschap” en “gebedsleven (stille tijd)” en komt
vooral aan de orde tijdens de conferentieweekenden en de accountability-uren op
zaterdagmiddag. We zijn van mening dat zonder de ‘persoonlijke omgang met God’ (het
gebed) de hele Bijbelschool niet tot haar doel zal komen.
Docenten:

Br. Arjan Baan, Br. Leander Janse, Br. Andre Meulmeester, Br. Miel de
Rechter

Boeken:

Dr. Bobby Moore

Mijn persoonlijke omgang met God

Doelstellingen: de studenten…
a.
…helpen inzicht te verkrijgen in hun ‘identiteit in Christus’, hun persoonlijke wandel
met de Heere en in hun geestelijke groei;
b.
…leren een gedisciplineerd leven te leiden door dagelijks de binnenkamer te zoeken
door getrouw uit de Bijbel te lezen en de Heere God te zoeken in gebed en voorbede;
c.
…stimuleren en aanmoedigen om staande te blijven in de barre werkelijkheid van het
dagelijkse leven;
d.
…laten ervaren hoe belangrijk het is om in deze eindtijd ‘gemeenschap der heiligen’
te beoefenen door elkaars vreugde en verdriet, aanvechting en overwinning – van harte tot
hart – te delen met elkaar;
e.
…toerusten en aansporen in kenmerken van geestelijke groei door stille tijd,
persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, gehoorzaamheid, getuigen zijn/evangeliseren als
levenswijze en onderlinge gemeenschap der heiligen.
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(B)

Evangelisatie en de Zendingsopdracht

(1) Hoe mag ik een ziel tot Jezus leiden?
(2) Wat is het Evangelie?
(3) Trends en ontwikkelingen
(4) Kinderevangelisatie
(5) Evangeliseren op straat
(6) Evangelisatie onder Joden/moslims
(7) Internetevangelisatie
(8) Missionaire levenshouding

Docenten:

Br. Marco Baan, Br. Oscar Lohuis, Br. Kees Postma, Ds. Marius Storm en div.
gastsprekers

Boeken:

Paul Washer
K. P. Yohannan

De kracht en de boodschap van het Evangelie
Tegen de wind in

Doelstellingen: de studenten…
a. …door Bijbelstudie inzicht geven in het ware Evangelie, zodat zij daardoor het valse
evangelie kunnen leren herkennen;
b. …niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen leren
onderscheiden;
c. …laten zien dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om te evangeliseren in een
moderne cultuur, die op zoek is naar vrede, rust en perspectief;
d. …leren hoe zij moslims en Joden op een christelijke wijze kunnen benaderen en
krijgen praktische handvatten voor het ontmoeten van moslims;
e. ..leren vaardigheden, zodat zij het Evangelie in verschillende omgevingen kunnen
uitdragen en verkondigen, zoals onder kinderen, tieners, jongeren, postmoderne
mensen, enzovoort.
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Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen

God gebruikte mannen als Luther en Calvijn om de kerk terug te brengen naar de Bijbel. God
gebruikte Wesley en Whitefield om de kerk te doen herleven en veel zondaars te redden.
Gods werk in opwekkingstijden is iets waar iedere christen belangstelling voor zou moeten
tonen. Graag willen we daarom dit Bijbelschoolseizoen in verschillende lessen stil bij de
essentie van reformatie en opwekking. Het is ons gebed dat God ook vandaag mannen en
vrouwen wil oprichten die pal staan voor de Waarheid van Gods Woord en die dat in deze
eindtijd onverschrokken willen uitdragen.
Docenten:

Onbekend

Boeken:

Andrew Murray

Verlangen naar een dieper gebedsleven

Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
Leonard Ravenhill

Waarom is er geen opwekking?

Doelstellingen: de studenten…
a. …aanmoedigen om de geschiedenis van de Reformatie te bestuderen, om daardoor
bemoedigd en aangevuurd te worden tot een leven overeenkomstig het Woord;
b. …duidelijk maken dat Godvruchtige mannen als Luther en Calvijn – ondanks hun
fouten en gebreken – gebruikt werden om zielen te winnen voor God;
c. …(praktische) lessen leren door de levens van broeders en zusters uit de
Kerkgeschiedenis nader te bezien;
d. …de noodzaak laten zien van Reformatie, persoonlijke herleving, gebrokenheid en
algehele overgave en wat we onder deze basisbegrippen moeten verstaan;
e. …laten zien dat Gods Geest gebruik maakte van toegewijde dienstknechten, die door
middel van Bijbelonderwijs en evangelisatie duizenden zielen mochten bereiken;
f.

…laten zien wat geloofszending – gepaard gaande met krachtig en volhardend gebed
–inhoudt en daarmee gepaard gaande hoe onontgonnen zendingsgebieden bereikt
kunnen worden met het Evangelie.
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(D)

Pastorale counseling en Karaktervorming

(1) God en ons hart (deel 1)
•
•
•

God de Counselor; Gen. 1-4
Doel pastorale counseling
Hebben we echt hulp nodig?

(2) God en ons hart (deel 2)
•
•
•

Waarom gedragen mensen zich goddeloos?
De strijd van je hart begrijpen
The big picture: problemen bezien vanuit verleden, heden en toekomst

(3) Verslavingspastoraat
(4) Homoseksualiteit en transgenderisme
(5) Integratie geloof en hulpverlening
(6) Veranderen naar het beeld van Christus
•
•
•

Pastorale counseling is relatiegericht & persoonsgericht
Liefhebben, kennen, spreken, doen
Verandering is een proces en niet een gebeurtenis

(7) De pastorale gereedschapskist
•
•

De rol van de Bijbel, de Heilige Geest en gebed in pastorale counseling
Het evangelie is het ultieme antwoord op problemen

(8) De waarheid maakt vrij
(9) Occultisme en demonie
(10) Life issues 1 & 2: Bezorgdheid & angst
•
•

Bezorgdheid en zorgzaamheid
Functionele en disfunctionele angst

(11) Life issues 3 & 4: Boosheid & somberheid
•
•
•
•
•

Boosheid begrijpen
Praktische tips om boosheid te overwinnen
Zachtmoedigheid en barmhartigheid
Somberheid: waar hebben we het over?
Somberheid vanuit Bijbels perspectief

(12) Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor iedere gemeente
•
•
•

Pastorale counseling als taak van de gemeente
Leiden van de gemeente is omzien naar de kudde
Verantwoordelijkheid voor iedere gelovige
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(13) Huwelijkspastoraat
•
•
•
•

Doel van het huwelijk
Huwelijk smeltkroes van pastorale vragen
Communicatie/conflicthantering
Egoïsme

Docenten:

Drs. Jef de Vriese, Prof. Dr. Mart-Jan Paul, Br. Martin Penning, Br. Arjan van
Gent, Br. Arjan Baan, Br. Dustin Renz (USA), Zr. Annemarie van den Dool (voor
zusters)

Boeken:

Paul David Tripp
Zac Poonen
Philip Nunn
Jerry Bridges
John Oswald Sanders
Gloria Furman

Instrumenten in de handen van de Verlosser
Gods doel met je mislukkingen
Homoseksualiteit
Je leven delen
Geestelijk leiderschap (alleen voor mannen)
Glinsteringen van genade (alleen voor vrouwen)

Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
Pastoraat
Bevrijdingspastoraat

Verslavingspastoraat

Aad van de Sande – Pastorale cursus (40
basislessen)
Joost Verduijn – Bevrijdingspastoraat
Dr. M.J. Paul – Geestelijke strijd & Occulte
machten en bevrijding
Andrew Comiskey – Kracht in zwakheid

Doelstellingen: de studenten…
a. …krijgen inzicht in het verschil tussen seculiere psychologie en Bijbelse
hulpverlening. Ook leren ze verschillende benaderingen en mensbeelden vanuit de
psychologie en kunnen deze vanuit de Bijbel weerleggen;
b. …leren welke aspecten belangrijk zijn voor een pastorale hulpverlener;
c. …zijn in staat om veel voorkomende ‘psychische’ problemen op een Bijbelse wijze te
analyseren;
a. …leren om de Bijbelse oplossing te ontdekken voor problemen;
b. …worden praktisch toegerust op het gebied van pastorale hulpverlening door
rollenspellen en casusbesprekingen;
c. …leren een aantal veel voorkomende persoonlijke- en relatieproblemen op een
Bijbelgetrouwe manier te benaderen;
d. …leren wat het betekent om (seks)verslaafd te zijn en op welke wijze we mensen met
een verslavingsprobleem kunnen helpen tot bevrijding;
e. …leren wat occultisme en demonische gebondenheid inhoudt, zodat ze bij de
confidenten lichamelijke, psychische en geestelijke symptomen kunnen herkennen.
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Apologetiek en Onderscheiding van geesten

(1) Apologetiek in de Bijbel
(2) Onderscheiding van geesten
(3) Belangrijkste dwalingen in de christelijke gemeente
(4) Verdediging van het christelijk geloof in een moderne samenleving
(5) Zeven kritische vragen m.b.t. het christendom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je kunt de Bijbel toch niet letterlijk nemen?
Hoe kan een goede God lijden toestaan?
Het christendom is een dwangbuis van allerlei wetten en regels!
De kerk is verantwoordelijk voor veel onrecht!
De wetenschap heeft het christendom ingehaald!
Het kan niet waar zijn dat er maar één ware godsdienst is!
Hoe kan een God van liefde mensen naar de hel sturen?

Docenten:

Br. Chris Verhagen

Boeken:

Steve Gallagher

Bedwelmd door Babylon

Doelstellingen: de studenten…
a. …door Bijbelstudie laten zien wat de Bijbel leert over apologetiek, om zodoende de
noodzaak van apologetiek duidelijk te maken en een basisbegrip te geven van wat
apologetiek inhoudt in de praktijk van het dagelijks leven;
b. … aansporen en motiveren om – in een atheïstische en postmoderne samenleving –
te leren hun (persoonlijk) christelijk geloof uit te leggen en op een apologetische
manier antwoord te geven op de meest voorkomende tegenwerpingen;
c. …laten zien welke blokkades er kunnen zijn voor mensen om te geloven en hoe we
daarop kunnen reageren (we willen dat bereiken door 7 kritische vragen m.b.t. het
christendom te bespreken en antwoorden te vinden voor een gesprek; deze 7
kritische vragen vormen een denkbeeldige muur, die afgebroken moet worden);
d. … leren wat het betekent om in deze eindtijd de ‘geesten te beproeven’ en wat de
Bijbel zegt over de gave van ‘onderscheiding van geesten’;
e. … niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen te
onderscheiden.
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(F)

Geloofsleer en de Heilsorde

(1) Inleiding geloofsleer
•
•
•

Bijbels Godsbeeld
Eigenschappen van God
Christenhedonisme

(2) God de Zoon en het heil aan mensen
•
•

Christologie
Christus en het Nieuwe Verbond

(3) De Heilige Geest
•
•
•
•

Zijn Persoon en werk
De doop en de vervulling door de Geest
De vrucht van de Geest
De gaven van de Geest (charismata)

Docenten:

Br. Arjan Baan, Dr. Henk van den Belt, Br. Jacques Brunt, Br. Leander Janse

Boeken:

Aantekeningen

Aanbevolen literatuur (niet verplicht):
D.M. Lloyd-Jones
J.I. Packer
J.I. Packer

Drie delen geloofsleer
God leren kennen
Wandelen door de Geest

Doelstellingen: de studenten…
a. … krijgen een overzicht van de heilsorde en worden bekend gemaakt met de
belangrijkste basisbegrippen als wedergeboorte, geloof, rechtvaardiging en heiliging
b. … worden bewust gemaakt van de gevaren van de arminiaanse en hypercalvinistische
accenten en leren zodoende de schadelijke gevolgen van activisme, wetticisme en
lijdelijkheid te onderkennen;
c. … krijgen – door Bijbelstudie – inzicht in de leer omtrent het werk en de Persoon van de
Heilige Geest; en leren visie te ontwikkelen maar ook positie in te nemen te midden van
de huidige charismatische invloeden.
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Huiswerkopdrachten
Gedurende het cursusjaar maak je verschillende huiswerkopdrachten aan de hand van
enkele boeken die op het programma staan die passen bij de thema’s van de lesmiddagen.
Opdrachten kunnen variëren van het schrijven van een samenvatting of essay (opstel) tot
het reageren op stellingen en vragen. Sommige opdrachten worden in de les of in het
bemoedigingsuur besproken. Bij iedere opdracht staat een deadline. Het is de bedoeling dat
je je huiswerk opstuurt naar je mentor. De mentor leest je huiswerk door en zal geregeld
reageren op wat je toegestuurd hebt. (De e-mailadressen van de mentoren vind je achter in
deze studiegids.)
Let goed op het huiswerkrooster en maak wekelijks voor jezelf een indeling wanneer je de
opdrachten gaat maken. Neem hier goed de tijd voor, want het is: hoe meer je er in stopt,
hoe meer je er uit haalt!

Kennismakingsopdracht
Huiswerk

Deadline

Opdracht: Schrijf een korte tekst aan je mentor waarin je jezelf voorstelt en iets
deelt over je verlangen voor het komende jaar. Wat hoop je te leren op
Bijbelschool Filadelfia? Geef tevens een korte reflectie van het startweekend.
Stuur je tekst via de mail voor zaterdag 9 oktober 2021 op naar je mentor. Voor
de eerstejaars: voeg je inschrijfformulier ter informatie aan je verslag toe.

Opdracht bij het boek ‘MIJN GEESTELIJKE OMGANG MET GOD’
Huiswerk Lees het boekje van Bobby Moore ‘Mijn geestelijke omgang met God’.
“De grootste fout die we in het christelijke leven maken is God beroven van de tijd die
Hij met ons wil doorbrengen.’’

Iedere vorm van geestelijke groei heeft zijn wortels in je dagelijkse tijd met God.
God heeft tijd met je nodig. Het is dan ook niet voor niets dat dit het eerste
boekje is dat we je vragen om door te nemen.
We willen je aansporen om dit boek rustig door te nemen en op je in te laten
werken. Lees het met een ontvankelijk hart en laat het in jou een groter
verlangen wakkerroepen om je persoonlijke relatie met God te verdiepen in
gebed, aanbidding en omgang met het Woord. Overdenk de aangereikte
principes en sta er biddend voor open om deze toe te passen in je eigen omgang
met God.
Opdracht: Schrijf nadat je het boek gelezen hebt een persoonlijk verslag van
ongeveer één A4, waarin je beschrijft wat het lezen en overdenken van dit boek
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je opgeleverd heeft. Je kunt je verslag schrijven aan de hand van deze
vragen/punten:
•
•
•
•
•

Deadline

Wat heb je van dit boek geleerd? Welke inzichten heeft het je gegeven?
Wat heeft je aangesproken?
Welke verlangens leven er in je hart wat betreft persoonlijke omgang
met God?
Wat zijn je voornemens (voor het komende jaar) voor je stille tijd? Wat
ga jij doen om van je geestelijke omgang met God je topprioriteit te
maken?
Beschrijf eens hoe je dit vorm geeft en/of verlangt vorm te gaan geven?
(Denk aan H6 waar patronen in de omgang met God beschreven worden.)
Maak dat ook praktisch.
‘’Ik beschouw mijn geestelijke omgang als een persoonlijke afspraak met
de Heere en dat motiveert me om trouw en consequent te zijn in mijn
dagelijkse stille tijd.’’ Reflecteer op dit citaat. Welke ‘afspraak’ wil jij voor
het komende jaar met jouw Heere maken?

Stuur je persoonlijk verslag voor zaterdag 23 oktober 2021 op naar je mentor en
neem je uitwerkingen mee naar de Bijbelschool, zodat je ze kunt bespreken in
het bemoedigingsuur deze zaterdag.

Opdracht bij het boek ‘DE KRACHT EN DE BOODSCHAP VAN HET EVANGELIE
Huiswerk Lees het boek van Paul Washer: ‘De kracht en de boodschap van het Evangelie’
na de les over ‘trends en ontwikkelingen in evangelisatie’ van Oscar Lohuis.
Paul Washer schrijft in het voorwoord dat hij dit boek met een last op zijn hart heeft
geschreven. Als gelovigen zijn wij rentmeesters van het ‘goede nieuws’. God roept
ons op, om dat wat Hij ons heeft toevertrouwd, door de kracht van de Heilige Geest,
te bewaren.
Er zijn verschillende redenen waardoor de kracht van het Evangelie verloren is
gegaan. Allereerst omdat de gelovigen zelf niet meer weten wat de basiselementen
van het christelijk geloof zijn. Ten tweede zijn de daden van de gelovigen niet in
overeenstemming met wat zij belijden. Als derde noemt Washer dat zending en
evangelisatie vervallen is tot een wereldse poging om mensen te bereiken. Als
laatste wordt door een verwaterd Evangelie de naam van God niet geëerd.
Paul Washer wil met dit boek bereiken dat mensen herontdekken wat zij zijn
kwijtgeraakt en gaan zien waar gelovigen rentmeesterschap over moeten
uitoefenen.

Opdracht: Geef van elk hoofdstuk (ongeveer 200 woorden per hoofdstuk) weer wat
we als gemeente of gelovigen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en wat
opnieuw ontdekt moet worden. Maak daarnaast ook een persoonlijke toepassing
voor je eigen leven.
Deadline

Stuur je persoonlijke evaluatie voor zaterdag 8 januari 2021 op naar je mentor.
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Opdracht bij het boek ‘TEGEN DE WIND IN’
Huiswerk Lees het boek van K.P. Yohannan: ‘Tegen de wind in’.
Yohannan beschrijft aan de hand van 2 Timotheüs allerlei criteria voor de werker
in Gods wijngaard. We adviseren je om er geleidelijk door heen te gaan. Neem
tijd om concrete punten in gebed te brengen.
Opdracht: Geef per hoofdstuk antwoord op onderstaande vragen en ga daarbij
vooral in op wat je achterliggend Bijbelschooljaar geleerd hebt. Natuurlijk kijk je
ook vooruit naar de tijd die komen gaat. Laat je door dit boek inspireren om
tegen de wind in de Heere zonder compromissen getrouw te volgen en zo de
eindstreep te behalen!
Hoofdstuk 1
1.
Citaat van A.W. Tozer (blz.23): Haal er één zin uit die je aanspreekt en
maak concreet hoe je dat in het hedendaagse christendom tegenkomt!
2.
‘Maar u’ – Wat zeggen deze woorden jou?
3.
Ben jij bereid om apart van de rest te staan, bij een minderheid te horen?
4.
Kies je ervoor om tegen de wind in te gaan en door God opgemerkt te
worden? Waaruit blijkt dat?
Hoofdstuk 2
1.
Wat leer je uit de beschrijving van Timotheüs? Herken je iets daarvan bij
jezelf?
2.
Ben jij geroepen? Waarvoor?
3.
Herken je dat je roeping je gedrag en je houding ten opzichte van de
Heere bepalen? Leg uit.
Hoofdstuk 3
1.
Lees 2 Kor. 8:21 en overdenk wat dit vers voor jou betekent op het gebied
van financiële verantwoordelijkheden, je werk, je loyaliteit en je taalgebruik?
Hoofdstuk 4
1.
Wat is een bediening waard zonder de kracht van de Heilige Geest?
2.
De discipelen moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest
(Hand.1). Wat kunnen wij daarvan leren? (En wat niet?)
3.
‘’Wij hebben mannen en vrouwen nodig, heel hard nodig, die niet alleen
leerstellingen, theorie en onderwijs over de Heilige Geest hebben ontvangen,
maar die de realiteit van de Heilige Geest en Zijn volheid in hun dagelijks leven
en bediening ervaren hebben’’ (blz.61). Wat is dat, de realiteit van de Heilige
Geest in je leven en bediening ervaren? Herkenbaar?
Hoofdstuk 5
1.
Dit jaar hebben we best wat over discipline gesproken. Ook dit hoofdstuk
gaat erover. In welke zaken ben je op dit punt gegroeid? Waarin zou je nog
verder willen groeien?
Hoofdstuk 6
1.
Wat is moed?
2.
Waar komt ontmoediging vandaan?
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3.
4.

Waar ligt het geheim van moed?
Waar is jouw moed op gebaseerd?

Hoofdstuk 7
1.
Wat bid jij na het lezen van dit hoofdstuk?
2.
Waarom is het soms een strijd om afhankelijk van de Heere te zijn en te
blijven? Waar ben jij geneigd op te vertrouwen?
3.
Wat is een Gideonsproces (blz.109)?
4.
Herken je daar iets van in je leven? Noem bijvoorbeeld iets wat je op dit
punt in het achterliggende jaar geleerd hebt.
Hoofdstuk 8
1.
Discipelschap is dit jaar een veelgebruikt begrip. Wat versta jij onder
discipelschap?
2.
Weet jij je gediscipeld dit Bijbelschooljaar? In welk opzicht?
3.
Hoe wil jij aan de opdracht om discipelen te maken gehoor geven? Waar
liggen op dat terrein jouw gaven?
Hoofdstuk 9
1.
Wat leer je in dit hoofdstuk over de bereidheid tot het lijden? Hoezo is
dat een wapen?
2.
Besef jij – als discipel – dat God jou roept om voor Hem te lijden? Wat
houdt dat in? En, wat kan dat vandaag de dag concreet betekenen?
3.
Kies jij soms voor de gemakkelijke weg? Welke terreinen vind je moeilijk
over te geven?
4.
Welke zegen ligt er in het lijden?
Hoofdstuk 10
1.
Yohannan noemt tien principes. Noem er drie waarin je wilt groeien en
geef aan waarom.
2.
Welke principes hanteer jij nu (al) in je dagelijks leven? Kun je daar een
voorbeeld van geven?
Hoofdstuk 11
1.
‘Hard werken is de sleutel’ – Wat vind je van dit motto?
2.
Ga jij efficiënt met de tijd om, die God je geeft?
3.
Als je de grote opdracht en de grote nood in deze wereld overweegt,
welke dingen in jouw leven verhinderen je ‘om de kansen te grijpen die God je
geeft’?
Hoofdstuk 12
1.
Sta jij bekend als een man/vrouw van het Woord?
2.
‘Ken het Woord. Leef het Woord’. Wat zeggen deze woorden je?
3.
Wat blijft je bij na het lezen van dit hoofdstuk? Of, wat neem je je voor?
Hoofdstuk 13
1.
In hoeverre zijn de vier genoemde gebieden in jouw leven bewaakt?
Hoofdstuk 14
1.
Hoe ga jij doorgaans om met mensen die falen? Kun je hen genadig
bejegenen?
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2.
Waarom is het besef dat jij leeft van genade zo kostbaar en essentieel
voor het staan in de bediening?
3.
Wat spreek je aan in de twee genoemde illustraties uit de Bijbel?
Hoofdstuk 15
1.
Waarom is onderscheidingsvermogen (voor een werker in de wijngaard)
van groot belang?
2.
Hoe moet je onderscheiden?
3.
Wat kenmerkt de eindtijd in het bijzonder volgens 2 Tim.3:1-5?
4.
Timotheüs kreeg te maken met misleiding. Op welke terreinen in jouw
leven/bediening zie je dat Satan misleiding zaait?
5.
Wat bedoelt Yohannan met de opmerking: ‘Het heeft alles te maken met
de vrucht van ons leven, niet met de activiteiten van onze bediening’. (Blz. 192)
Hoofdstuk 16
1.
Lees nogmaals 2 Tim.3:10, 11. Ken je meer teksten waarin we worden
opgeroepen om volwassen christenen na te volgen?
2.
Waarom is dit zo van belang?
3.
Op welke manier hebben gelovigen een rol in jouw leven gespeeld?
4.
Waarin zou een jongere gelovige jou tot voorbeeld kunnen nemen?
5.
Heb je dit jaar ook van voorbeelden geleerd? Kun je dat illustreren met
een voorbeeld?
Hoofdstuk 17
1.
‘Iedereen is geroepen’. Waartoe? Jij ook?
2.
Yohannan legt uit dat je een verkeerde kant op kunt gaan door te
beweren dat iets niet ‘jouw gave’ of ‘jouw roeping’ is. Voel je daarin mee?
3.
Lees en overdenk de laatste alinea van het hoofdstuk.
Hoofdstuk 18
1.
Hoezo kon Paulus zeggen ‘Ik heb de loop tot een einde gebracht’. Wat
was daarvan het geheim?
2.
‘Niets in de wereld kan de plaats van volharding innemen’. Wat wordt
daarmee bedoeld?
3.
Waarin zul jij vastberaden moeten zijn? Ervaar je de noodzaak daarvan?
Hoofdstuk 19
1.
Welke voorbeelden van ‘verliezen lijden’ noemt de auteur in dit
hoofdstuk?
2.
Calculeer jij in dat je als werker van de Heere teleurgesteld zult raken in
mensen? Hoe kun je dan toch standhouden?
3.
Deel wat je geleerd hebt over de ‘constante Metgezel’. Wat betekent dat
voor je?
Hoofdstuk 20
1.
Beschrijf in het kort wat je bij blijft van dit hoofdstuk.
Deadline

Stuur je persoonlijk verslag voor zaterdag 16 april 2022 op naar je mentor en
neem je uitwerkingen mee naar de Bijbelschool, zodat je ze kunt bespreken in
het bemoedigingsuur deze zaterdag.
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Opdracht bij het boek ‘INSTRUMENTEN IN DE HANDEN VAN DE VERLOSSER’
Huiswerk Lees gedurende het seizoen het boek van Paul David Trip: ‘Instrumenten in de
handen van de Verlosser’. De inhoud van dit boek wordt als fundamenteel
beschouwd voor het vak ‘pastoraat’.
Opdracht: Maak van elk hoofdstuk van dit boek een samenvatting, zodat je aan
het eind van het jaar een complete samenvatting hebt van de essenties van dit
boek.
Het boek staat in het huiswerkrooster verspreid over het hele jaar en we
adviseren je ook om het boek op die manier door te nemen. Dus per gelezen
hoofdstuk de samenvatting maken, zodat je echt gestructureerd dit boek
doorwerkt.
Deadline

Stuur je complete samenvatting voor vrijdag 24 juni 2022 op naar je mentor.
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Totaal overzicht huiswerkrooster
Met dit
huiswerk
begin je op:

Boeken leesrooster

‘Instrumenten in
de handen van
de Verlosser’
- P.D. Tripp *

19-sep.

‘Mijn geestelijke omgang met
God’ – Dr. Bobby Moore*

Voorwoorden en
Hoofdstuk 1

9-okt.

‘Mijn geestelijke omgang met
God’ – Dr. Bobby Moore*

Hoofdstuk 2

23-okt.

‘Homoseksualiteit’ – Philip Nunn Hoofdstuk 3

6-nov.

‘Homoseksualiteit’ – Philip Nunn Hoofdstuk 4

20-nov.

‘De kracht en de boodschap van
het Evangelie’ – Paul Washer*

Hoofdstuk 5

4-dec.

‘De kracht en de boodschap van
het Evangelie’ – Paul Washer*

Hoofdstuk 6

18-dec.

‘De kracht en de boodschap van
het Evangelie’ – Paul Washer*

Hoofdstuk 7

8-jan.

‘Verlangen naar een dieper
gebedsleven’ – Andrew Murray

Hoofdstuk 8

22-jan.

‘Verlangen naar een dieper
gebedsleven’ – Andrew Murray

Hoofdstuk 9

19-mrt.

‘Geestelijk leiderschap’ – John
Oswald Sanders
(alleen voor mannen)
‘Glinsteringen van genade’ –
Gloria Furman
(alleen voor vrouwen)
‘Geestelijk leiderschap’ – John
Oswald Sanders
(alleen voor mannen)
‘Glinsteringen van genade’ –
Gloria Furman
(alleen voor vrouwen)
‘Geestelijk leiderschap’ – John
Oswald Sanders
(alleen voor mannen)
‘Glinsteringen van genade’ –
Gloria Furman
(alleen voor vrouwen)
‘Tegen de wind in’ – K.P.
Yohannan*

2-apr.

‘Tegen de wind in’ – K.P.
Yohannan*

5-feb.

12-feb.

26-feb.

16-apr.

‘Je leven delen’ – Jerry Bridges

Opsturen naar je mentor
De ‘kennismakingsopdracht’ voor
zaterdag 9 oktober
De opdracht bij het boek ‘Mijn
geestelijke omgang met God’ voor
zaterdag 23 oktober
De opdracht bij het boek ‘De
kracht en de boodschap van het
Evangelie’ voor zaterdag 8 januari
-

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Appendix 1
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‘Je leven delen’ – Jerry Bridges

Appendix 2

14-mei

‘Bedwelmd door Babylon’ –
Steve Gallagher

Appendix 3

28-mei

‘Bedwelmd door Babylon’ –
Steve Gallagher

Appendix 4

11-juni.

‘Gods doel met je mislukkingen’
– Zac Poonen

Appendix 5

De opdracht bij het boek
‘Instrumenten in de handen van de
Verlosser’ voor vrijdag 24 juni

*De boeken met een sterretje zijn boeken waar een opdracht bij hoort.
Tips:
-

Maak per week/ twee weken een overzicht van je huiswerk
Loop je vast, of kom je er niet uit: bespreek dit met je mentor of met één van de
coördinatoren
Hoe meer je erin stopt, des te meer haal je eruit!
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Oppas en kinderprogramma
Om echtparen met kinderen in de gelegenheid te stellen om het Bijbelschoolprogramma van
Filadelfia te volgen, hebben we een oppas en kinderprogramma georganiseerd. We zijn
dankbaar dat dit mogelijk is en dat ouders hier graag gebruik van maken. Ook is het
waardevol dat kinderen een opbouwend programma volgen. Het vraagt echter wel een
goede organisatie. Daarom volgt hieronder de belangrijkste informatie. Deze is natuurlijk
bestemd voor ouders die kinderen meenemen.

Algemeen
•

Zowel de oppas als het kinderprogramma is alléén bedoeld voor kinderen, waarvan
beide ouders het Bijbelschoolprogramma volgen.

•

Wil je dit seizoen je kind meenemen, meld het dan aan bij Wietske;
w.vandorp@bijbelschoolfiladelfia.nl

Oppas (0-3 jaar)
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Het oppasprogramma start om 09:45 uur, na de opening en de aanbidding in de
Kapel. Kinderen worden door ouder(s) gebracht.
De oppas wordt verzorgd door ouders van kinderen, 2 per dagdeel.
Oppasrooster wordt door enkele moeders samengesteld en beheerd. Onderling
ruilen is mogelijk via de moeders die het rooster beheren. Dit seizoen is Alie
Langeraar aanspreekpunt.
De ruimte voor oppas bevindt zich op de onderste verdieping in de zogenaamde
‘baby & fitnessruimte’. Dat is tegenover de wasruimte. Daar vlakbij is ook de
speelkelder, waar de oudere kinderen (2-3 jaar) onder toezicht van een ouder kunnen
spelen.
Naast de babyruimte en speelruimte is er een kleinere ruimte (de Wilg) waar kinderen
(samen met andere kinderen!) kunnen slapen. Campingbed etc. is door ouders mee
te nemen. Dit slapen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders. Het is i.v.m.
veiligheid en overige verhuur niet de bedoeling om kinderen op andere plaatsen in
het gebouw te laten slapen.
In de middag, vanaf 13:45 uur, is ook de Palm beschikbaar. Deze ruimte bevindt zich
naast de speelkelder.
Ouders zorgen voor een gevulde luiertas met pampers, doekjes en – wanneer nodig
- een lunchpakket.
In noodgevallen zijn kinderen o.l.v. de begeleiders via de dichtstbijzijnde deur naar
buiten te begeleiden, tot de verzamelplaats voor de hoofdingang. Er is een
evacuatiekoord voorhanden, in een tasje aan de muur.
Mochten er bijzonderheden zijn, meld dit dan bij de oppassers van die dag.

Kinderprogramma (4-8 jaar)
•

Het kinderprogramma onder leiding van de kinderwerkers start direct bij aankomst
op de Bijbelschool (09:15 uur) in de Palm (onderste verdieping). Kinderen worden
door ouders gebracht. Je bereikt de Palm via een trap aan de voorkant van het
gebouw. Rechts van hoofdingang, trap naar beneden.
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Het programma bestaat uit een Bijbelverhaal met toepassingen, een verwerking,
spelletjes, ontspanning, een wandeling en een lunch.
Het is van belang dat kinderen hun eigen lunchpakket meenemen. Fruit en wat
lekkers wordt verzorgd.
Het programma staat onder verantwoordelijkheid van de kinderwerkers. Voor
inhoudelijke vragen of dingen die je wilt melden over je kind(eren): richt je je (via de
mail) tot hen.
Dit programma loopt tot 13:45 uur.
Let op! Vanaf 13.45 uur wordt het kinderprogramma (voor kinderen van 4-8 jaar)
overgedragen aan ouders. Het is dus belangrijk voor de oppasouders om 13.45
aanwezig te zijn in de Palm/Speelkelder.
Mocht er iets voorgevallen zijn, zullen de kinderwerkers hierover in contact treden
met ouders.
We hanteren de leeftijd strikt om te grote verschillen te voorkomen. Wordt een kind
dus 9 jaar, is het helaas niet meer mogelijk om het kinderprogramma te volgen.
Verder vragen wij voor het kinderprogramma (4-8 jaar), als dit binnen het vermogen
ligt, een bijdrage van ouders van €5 per kind/ per bijbelschooldag. Dit bedrag is aan
het einde van het cursusjaar als gift over te maken.

Tot slot
Laten we niet vergeten voor de kinderen te bidden! Ook aan hen wordt het goede nieuws
verteld. We verlangen dat ook zij gezegend zullen worden tijdens de keren dat ze met hun
ouders op de Bijbelschool zijn.
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Adresgegevens locatie
Alle zaterdagen + weekenden:
Gebouw Hebron
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
0343 82 38 04
Parkeren:
Er kan geparkeerd worden op het terrein van Hebron. Voor de studenten is er de
mogelijkheid om te carpoolen. Neem daarvoor contact met elkaar op.
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Boekenlijst
Auteur

Titel van het boek

Prijs

Persoonlijke omgang met God
Dr. Bobby Moore
Mijn geestelijke omgang met God

8,00

Pastorale counseling en karaktervorming
Paul David Tripp
Instrumenten in de handen van de Verlosser
Zac Poonen
Gods doel met je mislukkingen
Philip Nunn
Homoseksualiteit
Jerry Bridges
Je leven delen
John Oswald Sanders
Geestelijk leiderschap (alleen voor mannen)
Gloria Furman
Glinsteringen van genade (alleen voor vrouwen)

12,50
4,00
6,00
6,00
13,00
10,00

Opwekking en gebed
Andrew Murray

Verlangen naar een dieper gebedsleven

6,00

Apologetiek
Steve Gallagher

Bedwelmd door Babylon

10,00

Evangelisatie en de grote opdracht
Paul Washer
De kracht en de boodschap van het Evangelie
K.P. Yohannan
Tegen de wind in
Aanbevolen literatuur (niet verplicht)
Leonard Ravenhill
Waarom is er geen opwekking
Steve Gallagher
Seksuele afgoderij
Ontdek de kracht van het Evangelie voor jullie
Dave Harvey
huwelijk
Wayne Grudem
Bijbelse Theologie
John Piper
Geroepen tot vreugde
John MacArthur
Alles in Hem
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Onderlinge accountability in de bemoedigingsgroepen
- voor broeders en zusters die elkaar helpen in hun wandel met de Heere God “IJzer scherpt men met ijzer; zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste” (Spr. 27:17)
“Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen” (Efeze 5:15)
“Bemoedig elkaar daarom en bouw de één de ander op…” (1 Thess.5:11)
Accountability-vragen
1.

Heb je de achterliggende tijd geleefd vanuit de genade van God? Heb je geleefd
vanuit de vreugde van het kennen van God, van de vergeving van je zonden, van
je nieuwe identiteit in Christus? Heb je het Evangelie naar je eigen hart kunnen
brengen?

2.

Ben je in de achterliggende tijd ontmoedigd geraakt? Op welke terreinen kun jij
bemoediging en gebed gebruiken?

3.

Heb je de achterliggende tijd iets moois meegemaakt, waar je graag van wilt
getuigen en andere mee wilt bemoedigen?

4.

Heb je de afgelopen dagen getrouw je stille tijd gehouden? Hoe heeft de Heere
in jouw stille tijd –tot jou– gesproken? Zo niet, waarom heb je de binnenkamer
verwaarloosd? Wat was daarvan de oorzaak? Hoe is het met het bestuderen van
je Bijbelleesrooster en je persoonlijk gebed?

5.

Ervaar je op dit moment volle vrijmoedigheid in het wandelen met God? Is er
mogelijk een barrière tussen jou en Hem of een moeilijk iets in de verhouding
met iemand in jouw naaste omgeving? Bijvoorbeeld: ouders, man/vrouw,
kinderen, collega’s of met iemand binnen de gemeente? Is er iets wat je ten
diepste geheim wilt houden? Een zonde, (levens)gewoonte of iets anders waar je
ten diepste niet mee wilt breken?

6.

Met welke dingen worstel je op dit moment? Wat zijn de meest serieuze (ernstige)
verzoekingen/verleidingen die je de afgelopen week thuis tegenkwam?

7.

Op welk terrein ben je zwak en probeert de duivel je aan te vallen? Waar ben jij
momenteel het meest ‘kwetsbaar’? Bijvoorbeeld:
- ontevreden/mopperen
- materialisme/wereldsgezind
- financiën/geld
- oneerlijkheid
- hebzucht
- kritisch naar anderen/veroordelend
- trots/verwaand
- irritatie/ongeduld
- jaloezie
- onvergevingsgezindheid
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-

bitterheid naar mensen
bezorgdheid
geen goede tijdbesteding
ondankbaar
seksuele verleiding
luiheid

8.

Hoe bewaar jij je lichaam als een tempel van de Heilige Geest?

9.

Waaruit blijkt dat je in geloofsvertrouwen alles van God verwacht? Heb je de
afgelopen tijd de volheid in Christus genoten? Vestig jij voortdurend je oog op de
Heere Jezus?

10.

Heb je de afgelopen week de mogelijkheid gehad om te getuigen van de Heere
Jezus? Heb je anderen van Gods reddende genade kunnen vertellen?

Gebedsfocus voor accountability – voor elkaar bidden
“Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God is gericht op hun zaligheid”
(Rom. 10:1)
1. Heere, ik bid dat u ___ tot Uzelf trekt (Joh. 6:44)
2. Ik bid dat ___ U zal gaan zoeken (Hand. 17:24)
3. Ik bid dat ___ Gods Woord gaat horen en aannemen voor wat het werkelijk is (1 Thess.
2:13).
4. Ik vraag U, Heere, dat U Satan verhinderd ___ te verblinden voor de waarheid (2 Kor.
4:4; 2 Tim. 2:25-26).
5. Heilige Geest, ik vraag U om ___ te overtuigen van zijn/haar zonde en de noodzaak
van Christus’ redding (Joh. 16:76-14).
6. Ik vraag U dat U iemand stuurt die het evangelie zal delen met ___ (Matth. 9:37-38).
7. Ik vraag ook dat U mij de gelegenheid, de moed en de woorden zal geven om de
waarheid met ___ te delen (Kol. 4:3-6; Ef. 6:19-20).
8. Heere, ik bid dat ___ zich van zijn/haar afgoden zal afkeren en Christus gaat volgen
(Hand. 17:30-31; 1 Thess. 1:9-10).
9. Heere, ik bid dat ___ heel zijn/haar vertrouwen op Christus stelt (Joh. 1:12; 5:24).
10. Heere, ik bid dat ___ Christus als Heere zal belijden, zal wortelen en groeien in geloof
en veel vrucht zal dragen voor Uw heerlijkheid (Rom. 10:9-10; Kol. 2:6-7; Luk. 8:15)
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Stille tijd-rooster 2021-2022
Datum

1e jaars NT

2e jaars OT

3-nov

Jakobus 2:14-26

Maleachi 4

19-sep

1 Timotheüs 1

Ezra 1

4-nov

Jakobus 3

Jozua 1

20-sep

1 Timotheüs 2

Ezra 2

5-nov

Jakobus 4

Jozua 2

21-sep

1 Timotheüs 3

Ezra 3

6-nov

Jakobus 5

Jozua 3

22-sep

1 Timotheüs 4

Ezra 4

7-nov

1 Petrus 1

Jozua 4

23-sep

1 Timotheüs 5

Ezra 5

8-nov

1 Petrus 2

Jozua 5

24-sep

1 Timotheüs 6

Ezra 6

9-nov

1 Petrus 3

Jozua 6

25-sep

2 Timotheüs 1

Ezra 7

10-nov

1 Petrus 4

Jozua 7

26-sep

2 Timotheüs 2

Ezra 8: 1-20

11-nov

1 Petrus 5

Jozua 8

27-sep

2 Timotheüs 3

Ezra 8: 21-36

12-nov

2 Petrus 1

Jozua 9

28-sep

2 Timotheüs 4

Ezra 9

13-nov

2 Petrus 2

Jozua 10

29-sep

Markus 1

Ezra 10

14-nov

2 Petrus 3

Jozua 11

30-sep

Markus 2

Nehemia 1

15-nov

Filémon

Jozua 12

1-okt

Markus 3

Nehemia 2

16-nov

Romeinen 1: 1-15

Jozua 13

2-okt

Markus 4

Nehemia 3

17-nov

Romeinen 1:16-32

Jozua 14

3-okt

Markus 5

Nehemia 4

18-nov

Romeinen 2

Jozua 15

4-okt

Markus 6

Nehemia 5

19-nov

Romeinen 3

Jozua 16

5-okt

Markus 7

Nehemia 6

20-nov

Romeinen 4

Jozua 17

6-okt

Markus 8

Nehemia 7

21-nov

Romeinen 5

Jozua 18

7-okt

Markus 9

Nehemia 8

22-nov

Romeinen 6

Jozua 19

8-okt

Markus 10

Nehemia 9: 1-21

23-nov

Romeinen 7

Jozua 20

9-okt

Markus 11

Nehemia 9: 22-38

24-nov

Romeinen 8: 1-17

Jozua 21

10-okt

Markus 12

Nehemia 10

25-nov

Romeinen 8: 18-39

Jozua 22

11-okt

Markus 13

Nehemia 11

26-nov

Romeinen 9

Jozua 23

12-okt

Markus 14

Nehemia 12

27-nov

Romeinen 10

Jozua 24

13-okt

Markus 15

Nehemia 13

28-nov

Romeinen 11

Richteren 1

14-okt

Markus 16

Haggaï 1

29-nov

Romeinen 12

Richteren 2

15-okt

Hebreeën 1

Haggaï 2: 1-10

30-nov

Romeinen 13

Richteren 3

16-okt

Hebreeën 2

Haggaï 2: 11-24

1-dec

Romeinen 14

Richteren 4

17-okt

Hebreeën 3

Zacharia 1

2-dec

Romeinen 15

Richteren 5

18-okt

Hebreeën 4

Zacharia 2

3-dec

Romeinen 16

Richteren 6

19-okt

Hebreeën 5

Zacharia 3

4-dec

Galaten 1

Richteren 7

20-okt

Hebreeën 6

Zacharia 4

5-dec

Galaten 2

Richteren 8

21-okt

Hebreeën 7

Zacharia 5

6-dec

Galaten 3

Richteren 9

22-okt

Hebreeën 8

Zacharia 6

7-dec

Galaten 4

Richteren 10

23-okt

Hebreeën 9

Zacharia 7

8-dec

Galaten 5

Richteren 11

24-okt

Hebreeën 10: 1-18

Zacharia 8

9-dec

Galaten 6

Richteren 12

25-okt

Hebreeën 10:19-39

Zacharia 9

10-dec

Efeze 1

Richteren 13

26-okt

Hebreeën 11: 1-23

Zacharia 10

11-dec

Efeze 2

Richteren 14

27-okt

Hebreeën 11:24-40

Zacharia 11

12-dec

Efeze 3

Richteren 15

28-okt

Hebreeën 12: 1-13

Zacharia 12

13-dec

Efeze 4

Richteren 16

29-okt

Hebreeën 12: 14-29

Zacharia 13

14-dec

Efeze 5

Richteren 17

30-okt

Hebreeën 13

Zacharia 14

15-dec

Efeze 6

Richteren 18

31-okt

Jakobus 1: 1-18

Maleachi 1

16-dec

Filippenzen 1

Richteren 19

1-nov

Jakobus 1: 19-27

Maleachi 2

17-dec

Filippenzen 2

Richteren 20: 1-23

2-nov

Jakobus 2: 1-13

Maleachi 3

18-dec

Filippenzen 3

Richteren 20: 24-48
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19-dec

Filippenzen 4

Richteren 21

7-feb

2 Korinthe 2

Hosea 4

20-dec

Kolossenzen 1

Micha 1

8-feb

2 Korinthe 3

Hosea 5

21-dec

Kolossenzen 2

Micha 2

9-feb

2 Korinthe 4

Hosea 6

22-dec

Kolossenzen 3

Micha 3

10-feb

2 Korinthe 5

Hosea 7

23-dec

Kolossenzen 4

Micha 4

11-feb

2 Korinthe 6

Hosea 8

24-dec

Mattheüs 1

Micha 5

12-feb

2 Korinthe 7

Hosea 9

25-dec

Mattheüs 2

Nahum 1

13-feb

2 Korinthe 8

Hosea 10

26-dec

Mattheüs 3

Nahum 2

14-feb

2 Korinthe 9

Hosea 11

27-dec

Mattheüs 4

Nahum 3

15-feb

2 Korinthe 10

Hosea 12

28-dec

Mattheüs 5

Habakuk 1

16-feb

2 Korinthe 11

Hosea 13

29-dec

Mattheüs 6

Habakuk 2

17-feb

2 Korinthe 12

Hosea 14

30-dec

Mattheüs 7

Habakuk 3

18-feb

2 Korinthe 13

Joël 1

31-dec

Mattheüs 8

Zefanja 1

19-feb

Openbaring 1

Joël 2

1-jan

Mattheüs 9

Zefanja 2

20-feb

Openbaring 2

Joël 3

2-jan

Mattheüs 10

Zefanja 3

21-feb

Openbaring 3

Amos 1

3-jan

Mattheüs 11

Prediker 1

22-feb

Openbaring 4

Amos 2

4-jan

Mattheüs 12

Prediker 2

23-feb

Openbaring 5

Amos 3

5-jan

Mattheüs 13

Prediker 3

24-feb

Openbaring 6

Amos 4

6-jan

Mattheüs 14

Prediker 4

25-feb

Openbaring 7

Amos 5

7-jan

Mattheüs 15

Prediker 5

26-feb

Openbaring 8

Amos 6

8-jan

Mattheüs 16

Prediker 6

27-feb

Openbaring 9

Amos 7

9-jan

Mattheüs 17

Prediker 7

28-feb

Openbaring 10

Amos 8

10-jan

Mattheüs 18

Prediker 8

1-mrt

Openbaring 11

Amos 9

11-jan

Mattheüs 19

Prediker 9

2-mrt

Openbaring 12

Obadja 1

12-jan

Mattheüs 20

Prediker 10

3-mrt

Openbaring 13

Jona 1

13-jan

Mattheüs 21

Prediker 11

4-mrt

Openbaring 14

Jona 2

14-jan

Mattheüs 22

Prediker 12

5-mrt

Openbaring 15

Jona 3

15-jan

Mattheüs 23

Hooglied 1

6-mrt

Openbaring 16

Jona 4

16-jan

Mattheüs 24

Hooglied 2

7-mrt

Openbaring 17

Jesaja 1

17-jan

Mattheüs 25

Hooglied 3

8-mrt

Openbaring 18

Jesaja 2

18-jan

Mattheüs 26

Hooglied 4

9-mrt

Openbaring 19

Jesaja 3+4

19-jan

Mattheüs 27

Hooglied 5

10-mrt

Openbaring 20

Jesaja 5

20-jan

Mattheüs 28

Hooglied 6

11-mrt

Openbaring 21

Jesaja 6

21-jan

1 Korinthe 1

Hooglied 7

12-mrt

Openbaring 22

Jesaja 7

22-jan

1 Korinthe 2

Hooglied 8

13-mrt

Johannes 1: 1-34

Jesaja 8

23-jan

1 Korinthe 3

Daniël 1

14-mrt

Johannes 1:35-52

Jesaja 9

24-jan

1 Korinthe 4

Daniël 2

15-mrt

Johannes 2

Jesaja 10

25-jan

1 Korinthe 5

Daniël 3

16-mrt

Johannes 3

Jesaja 11+12

26-jan

1 Korinthe 6

Daniël 4

17-mrt

Johannes 4

Jesaja 13

27-jan

1 Korinthe 7

Daniël 5

18-mrt

Johannes 5

Jesaja 14

28-jan

1 Korinthe 8

Daniël 6

19-mrt

Johannes 6

Jesaja 15+16

29-jan

1 Korinthe 9

Daniël 7

20-mrt

Johannes 7

Jesaja 17

30-jan

1 Korinthe 10

Daniël 8

21-mrt

Johannes 8

Jesaja 18+19

31-jan

1 Korinthe 11

Daniël 9

22-mrt

Johannes 9

Jesaja 20+21

1-feb

1 Korinthe 12

Daniël 10

23-mrt

Johannes 10

Jesaja 22+23

2-feb

1 Korinthe 13

Daniël 11

24-mrt

Johannes 11

Jesaja 24+25

3-feb

1 Korinthe 14

Daniël 12

25-mrt

Johannes 12

Jesaja 26

4-feb

1 Korinthe 15

Hosea 1

26-mrt

Johannes 13

Jesaja 27

5-feb

1 Korinthe 16

Hosea 2

27-mrt

Johannes 14

Jesaja 28

6-feb

2 Korinthe 1

Hosea 3

28-mrt

Johannes 15

Jesaja 29
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29-mrt

Johannes 16

Jesaja 30

12-mei

Lukas 24

Spreuken 8

30-mrt

Johannes 17

Jesaja 31

13-mei

Efeze 1

Spreuken 9

31-mrt

Johannes 18

Jesaja 32

14-mei

Efeze 2

Spreuken 10

Efeze 3

Spreuken 11

1-apr

Johannes 19

Jesaja 33

15-mei

2-apr

Johannes 20

Jesaja 34

16-mei

Efeze 4

Spreuken 12

3-apr

Johannes 21

Jesaja 35

17-mei

Efeze 5

Spreuken 13

Efeze 6

Spreuken 14

4-apr

1 Johannes 1

Jesaja 36

18-mei

5-apr

1 Johannes 2

Jesaja 37

19-mei

Handelingen 1: 1-14

Spreuken 15

6-apr

1 Johannes 3

Jesaja 38

20-mei

Handelingen 1: 15-26

Spreuken 16

Handelingen 2: 1-13

Spreuken 17

7-apr

1 Johannes 4

Jesaja 39

21-mei

8-apr

1 Johannes 5

Jesaja 40

22-mei

Handelingen 2:14-47

Spreuken 18

9-apr

2 Johannes

Jesaja 41

23-mei

Handelingen 3

Spreuken 19

10-apr

3 Johannes

Jesaja 42

24-mei

Handelingen 4

Spreuken 20

Handelingen 5

Spreuken 21

11-apr

1 Thessalonicenzen 1

Jesaja 43

25-mei

12-apr

1 Thessalonicenzen 2

Jesaja 44

26-mei

Handelingen 6

Spreuken 22

13-apr

1 Thessalonicenzen 3

Jesaja 45

27-mei

Handelingen 7

Spreuken 23

Handelingen 8

Spreuken 24

14-apr

1 Thessalonicenzen 4

Jesaja 46

28-mei

15-apr

1 Thessalonicenzen 5

Jesaja 47

29-mei

Handelingen 9

Spreuken 25

16-apr

2 Thessalonicenzen 1

Jesaja 48

30-mei

Handelingen 10

Spreuken 26

Handelingen 11

Spreuken 27

17-apr

2 Thessalonicenzen 2

Jesaja 49

31-mei

18-apr

2 Thessalonicenzen 3

Jesaja 50

1-jun

Handelingen 12

Spreuken 28

19-apr

Lukas 1

Jesaja 51

2-jun

Handelingen 13

Spreuken 29

20-apr

Lukas 2

Jesaja 52

3-jun

Handelingen 14

Spreuken 30

Handelingen 15

Spreuken 31

21-apr

Lukas 3

Jesaja 53

4-jun

22-apr

Lukas 4

Jesaja 54

5-jun

Handelingen 16

Ezechiël 40

23-apr

Lukas 5

Jesaja 55

6-jun

Handelingen 17

Ezechiël 41

Handelingen 18

Ezechiël 42

24-apr

Lukas 6

Jesaja 56

7-jun

25-apr

Lukas 7

Jesaja 57

8-jun

Handelingen 19

Ezechiël 43

26-apr

Lukas 8

Jesaja 58

9-jun

Handelingen 20

Ezechiël 44

Handelingen 21

Ezechiël 45

27-apr

Lukas 9

Jesaja 59

10-jun

28-apr

Lukas 10

Jesaja 60

11-jun

Handelingen 22

Ezechiël 46

29-apr

Lukas 11

Jesaja 61

12-jun

Handelingen 23

Ezechiël 47

30-apr

Lukas 12

Jesaja 62

13-jun

Handelingen 24

Ezechiël 48

Handelingen 25

Esther 1

1-mei

Lukas 13

Jesaja 63

14-jun

2-mei

Lukas 14

Jesaja 64

15-jun

Handelingen 26

Esther 2

3-mei

Lukas 15

Jesaja 65

16-jun

Handelingen 27

Esther 3

4-mei

Lukas 16

Jesaja 66

17-jun

Handelingen 28

Esther 4

5-mei

Lukas 17

Spreuken 1

18-jun

Judas

Esther 5

6-mei

Lukas 18

Spreuken 2

19-jun

Titus 1

Esther 6

7-mei

Lukas 19

Spreuken 3

20-jun

Titus 2

Esther 7

8-mei

Lukas 20

Spreuken 4

21-jun

Titus 3

Esther 8

9-mei

Lukas 21

Spreuken 5

22-jun

Esther 9

10-mei

Lukas 22

Spreuken 6

23-jun

Esther 10

11-mei

Lukas 23

Spreuken 7

“Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot
vreugde en tot blijdschap in mijn hart.”
Jeremia 15:16
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De God nu van de hoop moge u vervullen
met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat u overvloedig bent in de hoop, door
de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:13

