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BIJBEL
n ETS-Bijbelcursus
n Verantwoord Bijbelgebruik
n Cursus Bijbelgespreksleiders

THEOLOGIE
n
n
n
n
n

Opleiding Theologie
Opleiding Gemeentewerk
Opleiding Bijbel & Exegese
Sprekersroute
Bijbeltalen Hebreeuws & Grieks

MISSIONAIR WERK
n Opleiding Missionair Werk
n Cursus Leven met een Missie

Voor christenen die opgebouwd
willen worden in hun geloof
PASTORAAT
n Opleiding Pastorale Hulpverlening
n Toerustingscursus Pastoraat

De cursus in het kort...
Bouwstenen voor je geloof is een
gedegen toerustingsprogramma om
christenen te helpen groeien in
geloof en discipelschap.
§ Modulair opgezet: vier thematische

§

§
§
§

modulen, met elk acht lessen.
Onderwijs vanuit de Bijbel, waarbij
de fundamenten van het christelijk
geloof worden behandeld.
Toegespitst op het geloofsleven:
hoe leef ik als discipel van Jezus?
Aantrekkelijk vormgegeven cursusen docentenmateriaal.
Opgezet om aan te bieden in de
plaatselijke gemeente.

Bouwstenen voor je geloof // toerusting voor gemeenteleden
Waarom Bouwstenen voor je geloof?
Veel gelovige mensen vinden het moeilijk
om hun geloof te verwoorden en te
verdiepen. Ik geloof wel, maar hoe zit het
eigenlijk precies? Waarom geloof ik wat ik
geloof? Waarom zijn er zoveel verschillende
kerken? Wat is de kern van het christelijk
geloof? Hoe geef ik het geloof handen en
voeten in het dagelijks leven? Hoe kan ik
mijn geloof delen met anderen?
Deze cursus biedt bouwstenen aan om op
deze - en nog vele andere vragen antwoorden te kunnen geven.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Het toerustingsprogramma Bouwstenen
voor je geloof richt zich op christenen die
willen groeien in geloof. Naast algemene
verdieping, ligt de nadruk ook sterk op
karaktervorming: hoe kan ik leren om een
goede discipel (leerling) van Jezus te zijn?
Door het volgen van dit programma, word
je geholpen te groeien:
§ in kennis van de Bijbel en de
fundamenten van het christelijk geloof
§ in een persoonlijke relatie en omgang
met God
§ in het uitstrekken naar meer van Gods
Geest in het persoonlijk leven
§ in het delen en uitleven van je geloof, in
woord en daad.
Wie heeft deze cursus ontwikkeld?
De cursus is voortgekomen uit de
voormalige onderwijsactiviteiten van
Stichting Agapè, welke zijn overgenomen
door stichting Bouwstenen voor je Leven.
Deze stichting heeft het cursusmateriaal
verder doorontwikkeld en geeft deze nu uit
onder de vlag van het Evangelisch College.
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Hoe ziet het cursusprogramma er uit?
De cursus bestaat uit vier modulen met elk acht lessen. De modulen kunnen in willekeurige
volgorde worden behandeld.
Persoonlijke relatie met God

Vergeving, verzoeking en getuigenis

1. Het vaderhart van God

1. Verzoening door voldoening

2. Omgang met God

2 Vergeving en verzoening 1

3. Persoonlijk gebed

3. Vergeving en verzoening 2

4. Samen bidden

4. Wie zijn mijn buren?

5. Gebedsverhoring

5. Hoe vertel ik het mijn buren?

6. Geloofszekerheid

6. Je persoonlijke getuigenis

7. Standhouden

7. Communicatie van het Evangelie

8. Gods wil ontdekken

8. Opruimen van blokkades

Bijbel en gemeente

Christus en de Geest

1. De Bijbel: van vroeger naar nu

1. Jezus, God en mens

2. Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

2. Jezus, de Verlosser

3. Omgaan met de Bijbel

3. De Heilige Geest in het Oude Testament

4. Aan de slag met de Bijbel

4. De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

5. De gemeente als lichaam

5. De Heilige Geest in de christen

6. Andere beelden van de gemeente

6. De vervulling van de Heilige Geest

7. Rentmeesterschap

7. De gaven van de Heilige Geest

8. Heilige levenswandel

8. God dienen met de gaven die je hebt

Bouwstenen voor je geloof bij jou in de kerk?
Bouwstenen voor je geloof is een gedegen toerustingsprogramma om aan te bieden in
lokale kerken. Dankzij het uitgewerkte docentenmateriaal en het aansprekende
cursistenmateriaal is dit een kant-en-klaar studiepakket dat ingezet kan worden om
gemeenteleden toe te rusten in de fundamenten van het christelijk geloof en de praktijk
van het christelijk leven.
Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl/bouwstenen-voor-je-geloof

