
Voor wie is deze Bijbelschool geschikt?
Voor iedere christen, die verlangt:

› toegewijd aan God te leven;

› gestimuleerd te worden om zelf trouw
de Bijbel te bestuderen;

› met andere christenen intensief op te
trekken om elkaar dichter bij de Heere
Jezus te brengen;

› in afhankelijkheid van God tot zegen
te zijn voor andere mensen;

› inzetbaar te zijn binnen een plaatselijke
gemeente of breder in Gods wijngaard;

› staande te blijven in de eindtijd!

Samen groeien in discipelschap
Investeer in een persoonlijke levenswandel met God

Zaterdagopleiding

Kommet ons in contact
0343 72 38 04 06 - 41 46 46 71

bijbelschoolfiladelfia.nl

� info@bijbelschoolfiladelfia.nl

De volgende vakken worden gegeven:
› Discipelschap: stille tijd, karaktervorming, gekruisigde leven, gebrokenheid, heiliging;

› Pastoraat: basispastoraat, pastorale thema’s, vergeving, identiteit in Christus, seksualiteit,
relaties, huwelijk, opvoeding;

› Bijbel en exegese: zelfstandig de Bijbelse boodschap ontdekken, Bijbelstudie geven
en Bijbelverklarende preek houden;

› Evangelisatie: wat is het evangelie? Het evangelie aan kinderen, tieners, moslims,
op de straat, apologetiek, onderscheiding van geesten;

› Opwekkingsgeschiedenis: opwekking, gebed, herleving in de kerkgeschiedenis;

› Geloofsleer: eigenschappen van God, genade, Heilige Geest, geestelijke gaven en talenten;

› Gemeente-zijn: kenmerken gezonde gemeente, de Grote Opdracht, Israël en de eindtijd,
staande blijven te midden van afval;

Aanmeldingsprocedure
Als je kennis hebt genomen van de informatiebrochure en je hebt ervoor gebeden of het
Gods wil is dat je voor één of twee jaar tijd vrij maakt voor deze zaterdag-Bijbelschool, dan
kun je een keer een zaterdag kennismaken met de bijbelschool en/of het inschrijfformulier
invullen en opsturen. Na de inzending volgt er een kennismakingsgesprek. Mocht je vragen
hebben bij het lezen van deze folder, of je komt er niet uit of deze Bijbelschool bij je past,
neem gerust contact met ons op voor een gesprek. De opleiding wordt vooral gevolgd door
jongvolwassenen tussen de 20-40 jaar, maar ook ouderen zijn hartelijk welkom!

Kosten
De kosten voor één cursusjaar bedragen €900,- voor werkenden, €650,- voor studerenden,
€1500,- voor echtparen. Dit is inclusief de conferentieweekenden, maar exclusief de boeken.
Per jaar stellen we een boekenlijst samen, die circa €75,- bedraagt.

Locatie
We komen samen in het centraal gelegen centrum Hebron Missie in Amerongen:
Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen (Utrecht).



Wat zijn de doelstellingen van Bijbelschool Filadelfia?
We willen studenten…

› geestelijk begeleiden in de persoonlijke omgang met God;

› leren hun identiteit in Christus te vinden en te groeien in christelijk karakter;

› helpen te groeien in onderlinge gemeenschap en bemoediging;

› leren de Bijbel te verstaan en Bijbelse waarheden door te geven aan anderen;

› onderwijzen in Bijbelse thema’s;

› stimuleren betrokken te zijn op de Grote Opdracht en inzetbaar te zijn in
de plaatselijke gemeente.

Wat kenmerkt Bijbelschool Filadelfia?
Het accent van de opleiding is vooral geestelijke en praktische vorming. We verlangen
ernaar dat het Bijbelonderwijs toegepast wordt in ons dagelijkse leven; dat er dus een
connectie komt van het hoofd naar het hart en de handen.

We stimuleren sterk dat de studenten intensief met elkaar optrekken. Dat gebeurt met
name in de bemoedigingsgroepen, onderverdeeld in mannen- en vrouwengroepen.
We willen naar elkaar luisteren, elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden en open spreken
over vragen die ons bezighouden. Deze openheid zal leiden tot hartelijke verbondenheid
en echte vreugde in de Heere!

We vinden het van belang…
› dat God centraal staat en we Hem in alles aanbidden;

› dat er commitment is en ieder zich trouw inzet;

› de broeders/zusters te stimuleren de geestelijke en praktisch-theologische
literatuur te bestuderen;

› dat broeders/zusters regelmatig met elkaar in kleinere gespreksgroepen communiceren
over wat ze geleerd en gelezen hebben;

› toegewijde docenten uit te nodigen, die iets mogen doorgeven van hun leven
met het Woord en hun wandel met de Heere;

› groepsbegeleiding te bieden via de mentor en wanneer gewenst persoonlijke begeleiding.

Hoe ziet de tweejarige Bijbelschoolopleiding er praktisch uit?
› De Bijbelschool is een 2-jarige zaterdagopleiding. Beide cursusjaren zijn los te volgen,

en in verschillende volgorde. Dat betekent dat je ieder jaar kunt instromen. Ieder
cursusjaar bestaat uit ± 18 zaterdagen (van 09:15 – 16:15 uur), een startweekend
(september) en een slotweekend (juni);

› Iedere lesdag start met aanbidding en gebed. Vervolgens zijn er zowel in de ochtend
als in de middag twee lesuren. Tussen de middag lunchen we met elkaar en aansluitend
gaan de studenten uiteen in bemoedigingsgroepen om de inhoud toe te passen op het
dagelijks leven;

› Studenten ontvangen een Bijbelleesrooster en literatuurrooster. Bij sommige boeken
worden huiswerkopdrachten gegeven die de student helpen de inhoud toe te passen
op het leven;

› Iedere bemoedigingsgroep krijgt een mentor toegewezen die de studenten van
tijd tot tijd ontmoet en beschikbaar is voor vragen en / of persoonlijk gesprek;

› Voor ouders die beiden het programma volgen is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk om kinderen (0-8 jaar) mee te nemen.

Het is ons verlangen dat Bijbelse waarheden landen
in de praktijk van ons dagelijks leven!

Van betekenis zijn in jouw gemeente en omgeving door
radicaal discipelschap en authentiek christen-zijn

Twee jaar lang geestelijk investeren in het ontwikkelen
van een persoonlijke levenswandel met God!


