Discipelen gezocht!

Volgelingen van Jezus
voor een bijbelschool
Discipelschapstraining & Missietraining

Is dit jouw verlangen?
Ik verlang…


ernaar om God dieper te leren kennen
en Hem in alles te verheerlijken



meer van Gods plan met de gemeente
gaan zien



ernaar om te wortelen in het Woord
van God



mijn gaven in en vanuit de gemeente in
te zetten



in mijn karakter meer op Jezus Christus
te gaan lijken



in de praktijk mee te werken aan de
Grote Opdracht

Waar staan we voor?
In deze wereld leven er miljoenen mensen die geen levende relatie met Jezus Christus
hebben. In Nederland gaan meer dan 13 miljoen mensen nooit meer naar een kerk. Velen
dreigen – zonder Christus – voor eeuwig verloren te gaan! Bijbelschool Gospel Mission
heeft als doel discipelen van Jezus te vormen en toe te rusten om deze mensen met de
blijde boodschap te bereiken. Denk hierbij aan evangelisatie, jeugdwerk, pastoraal werk,
gemeenteplanting of zending. Ook willen we toerusten om ‘gewoon’ getuige te zijn op
je werkplek. We leren je hoe je als christen God in afhankelijkheid kunt dienen en van
Jezus Christus kunt getuigen in het dagelijkse leven! God zoekt mensen die zichzelf –
in de weg van gebrokenheid en levensheiliging – beschikbaar stellen voor deze grote
zendingsopdracht.

Identiteit
De identiteit van de Bijbelschool laat zien waarin zij gelooft en waarvoor zij staat.
Dit is omschreven in onze geloofsbelijdenis. We verlangen al ons werk te doen in volkomen
afhankelijkheid van Jezus Christus – onze Heere en Bevrijder – onder leiding van de
Heilige Geest. We zoeken naar een goede balans tussen de rijkdom van de Reformatorische
traditie en de verschillende Evangelische opwekkingsbewegingen die er zijn geweest.
We zijn Reformed Evangelical met een sterk verlangen naar meer van de Heilige Geest
in ons leven, werk en bediening. We bidden dat we als discipelen van Jezus dagelijks
getransformeerd worden naar Zijn evenbeeld. We zijn er diep van overtuigd dat de Heere
Zelf Zijn Gemeente bouwt en dat wij gaven en talenten hebben gekregen om ons met
passie daarvoor in te zetten.

Hoe krijgt dit alles vorm?
De beide programma’s van de Bijbelschool vormen
samen één fulltime jaar, maar zijn ook los te volgen
Discipelschapstraining (4 mnd)
In de discipelschapstraining werken we op verschillende niveaus: hoofd, hart en
handen. In de training krijg je onderwijs over fundamentele Bijbelse thema’s zoals de eigenschappen van God, de betrouwbaarheid van de Bijbel en de persoon en het werk van Jezus
Christus. Kenmerkend voor de opleiding is een sterk accent op persoonlijk discipelschap.
Denk aan persoonlijke omgang met God, voorbede, geestelijke strijd, groeien naar het beeld
van Christus in de weg van het gekruisigde leven en de vervulling door de Geest. Identiteitsvorming en karaktervorming krijgen tijdens de opleiding extra aandacht. De persoonlijke begeleiding van een mentor en de onderlinge accountability zien wij als een waardevolle
aanvulling, evenals de verschillende momenten van praktijk en outreach die stimuleren
onderwijs in de praktijk te brengen.
We verlangen dat dit alles zal bijdragen aan de verandering van levens en dat studenten herkenbaar zullen zijn als vrijmoedige getuigen van Jezus Christus. We geloven dat
deze training uitermate geschikt is voor ieder die verlangt naar geestelijke groei. Of je nu
schoolverlater bent, of je studie hebt afgerond, of al ouder bent en een verlangen hebt om
een aantal maanden intensief met het Woord van God bezig te zijn. De opleiding is geschikt
voor hen die na de training teruggaan naar hun werk- of studieveld, maar ook voor hen die
zich voorbereiden op een taak in het koninkrijk van God.

Missietraining (4 mnd)
Het tweede deel van het bijbelschooljaar bestaat uit een missietraining. In dit deel
van de opleiding houden we ons intensief bezig met gemeenteplanting, gemeenteopbouw
en zending en evangelisatie. We zoomen in op Gods plan met de gemeente, geestelijke
gaven en leiderschap. Daarnaast houden we ons in het onderwijs bezig met de Grote
Opdracht en hoe deze vorm moet krijgen in een postmoderne, multiculturele cultuur.
Het onderwijs draagt een persoonlijk karakter en wil studenten helpen en toerusten om
zicht te krijgen op de plek die je in kunt nemen in Gods wijngaard. De afsluitende stage
(meerdere weken) helpt om een beter beeld te krijgen van de praktijk van het werk in Gods
Koninkrijk. De Bijbelschool onderhoudt contacten met zendingswerkers, gemeentestichters
en evangelisten die hun bediening hebben in Nederland, Europa of op andere continenten.
Samen met de student zoeken we naar een stageplaats die het meest geschikt is. Deze
missietraining is geschikt voor allen die geïnteresseerd zijn in thema’s rondom de gemeente
en zending, en voor hen die zich voor willen bereiden op parttime of fulltime werk in het
koninkrijk van God.

Praktijkjaar
Na het eerste jaar is er een mogelijkheid om nog een tweede jaar te volgen, waarin de
praktijk centraal staat. Samen met de student wordt dan een programma (praktijkstage met
leerdoelen, literatuur en mentoring) samengesteld. De student leert dan de theorie onder
begeleiding van een mentor praktisch toe te passen. Graag werken we in onderling overleg
met de student een passend programma uit.

Door wie worden de lessen gegeven?
Het onderwijs wordt gegeven door Bijbelgetrouwe docenten, predikanten en voorgangers
uit verschillende kerken. Hierbij zal worden samengewerkt met andere (zendings-)
organisaties en theologische opleidingen. Van groot belang is het voor de school dat bij
elke docent de Persoon en het werk van de Heere Jezus centraal staan. Huidige docenten
zijn o.a. evangelist Arjan Baan, ev. Jacques Brunt, ds. Maarten Ezinga, br. Leander Janse, dr.
Hans Kommers, ds. Oscar Lohuis, br. Martin Penning, br. Thijs van Reijn, ds. Marius Storm en
drs. Jef de Vriese.

Leven in een leefgemeenschap
Op de Bijbelschool leven we in een leefgemeenschap. De hele week trekken we met elkaar
op als een groot (warm) huisgezin. In de leefgemeenschap wonen de leiderschapsechtparen
met hun gezinnen, de studenten, de gastdocent en ook eventuele vrijwilligers. We delen
lief en leed met elkaar. We leven samen, werken en bidden samen. In de weekenden is er
de mogelijkheid om op de Bijbelschool te blijven. Ook is er de mogelijkheid om naar huis
te gaan om zodoende contacten te onderhouden met familie, vrienden en je thuisgemeente.

Persoonlijk advies
Voor informatie over de specifieke inhoud van de opleiding, docenten, modules, kosten,
aanmelding e.d. kan je terecht op onze website en/of ons mailen. Heel graag komen wij
in contact met (jong)volwassenen die verlangen geestelijk te groeien en/of zich voor te
bereiden op een taak in het Koninkrijk van God. We nodigen je uit om bij ons langs te
komen voor een oriëntatiegesprek en/of een meeloopdag.

Start je inschrijving vandaag!
Weet dat je welkom bent.
Ben je een jongere, (jong)volwassene of een echtpaar (met kinderen),
neem met ons contact op om te kijken of onze Bijbelschool jouw
leven kan verrijken!

Kom met ons in contact
 06 15 67 04 74  06 41 46 46 71
 www.gospelmission.nl

