
Informatie voor voorgangers 
Over het ontstaan, de visie en het beleid van Cleansing Stream Nederland (CSN) 

en de mogelijkheid tot een partnerkerkovereenkomst 
 
Inleiding  
• Dit stuk wil aandacht geven aan het ontstaan van CSN. 
• Daarna worden de visie en het beleid toegelicht. Hierbij wordt een eenvoudige opzet gevolgd van vijf 

uitgangspunten: 
 
 
1.     Uitgangspunt: de Bijbel. 
2.     Uiteenzetten van de filosofie met als onderliggende waarden: 

a. respect 
b. dienen in afhankelijkheid 
c. een open wandel met God 

3.     Uitdrukken in doelen 
4.     Uitvoeren door de juiste organisatie 
5.     Uitleven door de mensen 
 
Deze uitgangspunten dienen als kapstok om tot (een) gezamenlijke visie en inzichten te komen. Op deze manier 
wordt de relatie zichtbaar tussen het beleid van CSN en de training d.m.v. cursussen. 
Tenslotte vindt u aan het eind van dit document informatie hoe u partner kunt worden van CSN; een 
mogelijkheid die in 2012 in het leven is geroepen. 

 
Het ontstaan van CSN 

Cleansing Stream is ontstaan en ontwikkeld in The Church On The Way, de kerk waar dr. Jack Hayford ruim 45 
jaar voorganger was in Van Nuys in de V.S. 
Na een lange zoektocht is op initiatief van Rafaël Nederland het materiaal van Cleansing Stream door Peter en 
Jennifer Dijkstra in een Nederlandse context geplaatst en stap voor stap verder uitgewerkt. 
In 1999 is door hen Cleansing Stream Nederland (CSN) opgericht. 
De eerste twee jaar in Nederland heeft de bediening zich ontwikkeld onder de vlag van The Church On The Way 
Rotterdam en Rafaël Nederland. 
Sinds september 2002 is CSN een zelfstandige stichting om als zodanig ook breder op het kerkelijke erf te 
kunnen bewegen. 
Sedert 2007 is CSN lid van Evangelische Alliantie en vanaf 2009 van de associatie van bedieningen van Rafaël 
Nederland. 
Sinds 2006 reikt CSN over de landsgrens heen naar België. 
CSN erkent verantwoordelijkheidsstructuren in het Koninkrijk van God en als zelfstandige bediening hecht zij er 
aan om ook te functioneren in een verantwoordelijkheidsstructuur. Dat is de reden waarom er gekozen is om een 
associatie met Rafaël Nederland aan te gaan, waar verantwoording wordt afgelegd aan, en inspraak wordt 
aanvaard van Rafaël Nederland. 
  
  

De visie en het beleid van CSN: 
  
1e uitgangspunt: een Bijbels vertrekpunt 
CSN is een bediening die geboren is in een lokale kerk. De kracht van CSN is dat de gehele opzet zich richt op 
het werk in de lokale kerk. Naarmate  de bediening van CSN groeide, is steeds gekozen om deze focus vast te 
houden en de bediening niet los te koppelen van de kerk, maar juist vanuit het concept in de kerk er ook te willen 
zijn voor de kerk. 
Ons motto is dan ook: Van de kerk, voor de kerk! 
 
Discipelschap 
CSN plaatst bevrijding en innerlijke genezing in een kader van discipelschap: een woord met een diepe 
betekenis. Als we kijken in de Bijbel hoe Jezus Christus dit voorleefde en de kerk de opdracht gaf om mensen tot 
discipelen te maken, dan ligt hier een geweldige uitdaging die niet altijd even makkelijk te praktiseren is, gezien 
de uniekheid en complexiteit van de mens. 



Waarheid en discipline zijn in het groeiproces van de gelovige onmisbaar, maar de praktijk leert dat er soms 
geestelijke barrières kunnen zijn in het leven van de gelovige. Deze barrières  kunnen alleen door een geestelijke 
aanpak verwijderd worden. 
Het is Gods verlangen en ook het verlangen van CSN om Gods kinderen tot heelheid en herstel te laten komen. 
Daarom biedt CSN de Basiscursus aan om kerken te helpen hun leden de eerste stappen op de weg van 
discipelschap te laten zetten, zodat er meer reiniging en heiliging plaats kan vinden. 
Als Jezus ons oproept om discipelen te maken dan is een Basiscursus volgen zonder een coach vanuit de eigen 
kerk niet compleet. Vandaar dat er ook een training tot coach is ontwikkeld, genaamd Coach Training. 
Door twee Bijbelse en betrouwbare cursussen aan te bieden aan de lokale kerk, waarin de lokale kerk zelf 
participeert, geloven wij een zegen aan te reiken aan de kerk en de volgeling van Jezus. 
 
De twee cursussen van CSN zijn de: 
 
1. Basiscursus. 
Met de focus van de cursist op het Woord van God, eigen verantwoording naar God, en zich uitstrekkend naar 
reiniging en heiliging. De cursist wordt in deze Basiscursus gekoppeld aan een coach uit de eigen kerk. 
 
2. Coach Training. 
Ook hier ligt de focus op het Woord van God, de verantwoording van de coach naar de kerk en de begeleiding 
van de cursisten die de Basiscursus volgen. Het is een training in toewijding, het coachen van een ander en het 
getraind worden in gebed en gebedsbediening. 
  
2e uitgangspunt: uiteenzetten van de filosofie 
Bij het uiteenzetten van de filosofie proberen we de sfeer, houding, stijl en manier van samenwerking met de 
kerk te omschrijven. Je kunt ook spreken van onderliggende waarden. Omschrijvingen van waarden hebben als 
nadeel dat deze waarden snel als stellig of als geloofspunten worden aangenomen. De filosofie richt zich meer 
op het leven – de stijl van handelen en werken – dat voortkomt uit die onderliggende waarden. 
Onze filosofie laat zich wellicht het beste omschrijven als: 
Van de kerk, voor de kerk!  
CSN tracht ten dienste te staan van de mens, zijn Schepper en de kerk met een houding van respect, nederigheid 
en dienstbaarheid. We zoeken naar een bediening die aan de éne kant geen stokpaardjes berijdt of vervalt in 
extremiteiten en aan de andere kant ook niet op het terrein van de kerk of gemeente en de specialisten wil 
komen. 
 
De onderliggende waarden van de filosofie zijn: 

1. respect, 
2. dienen in afhankelijkheid, 
3. een open wandel met God. 

 
Deze waarden laten zich als volgt vertalen in de definitie van onze filosofie, zoals hierboven geformuleerd: 
 
A.    Respect 
De eerste dimensie is respect voor de Here God met als basis vertrouwen in Zijn  leiding. Hij heeft de mens 
geschapen met een specifiek doel en wil dat niemand verloren gaat of leeft in een negatieve spiraal. Zijn 
verlangen is een hoopvolle toekomst voor een ieder en een leven in een positieve spiraal. 
De tweede dimensie is het respect van CSN voor de kerk waaruit cursisten komen en haar leiding. CSN doet 
haar werk vanuit het bewustzijn dat het een voorrecht is om gebruik te mogen maken van de mogelijkheden die 
de kerk biedt. We kiezen ervoor om slechts vanuit overeenstemming met de gemeenteleiding cursisten toe te 
laten op de cursussen. 
In discipelschap is evaluatie een belangrijk onderdeel. Cursisten die de Basiscursus volgen worden gecoacht en 
geëvalueerd door een coach uit hun eigen kerk. 
Cursisten die de Coach Training volgen, worden door een mentor (aangesteld door CSN) getraind en 
geëvalueerd. De cursist valt tijdens alle activiteiten van CSN onder het gezag van deze mentor. Alvorens men 
begint aan de Coach Training dient men eerst een instemmingsverklaring te lezen en bij overeenstemming 
getekend in te leveren bij CSN. Daarna kan men deelnemen aan de cursus. Ook vindt er na ieder cursusjaar van 
de Coach Training een evaluatiegesprek plaats tussen CSN en de gemeenteleiding over de ontwikkelingen van 
de cursist. 
Concluderend: onze benadering is een benadering van respect naar God, de kerkleiding en de cursisten. 
 
 



B. Dienen in afhankelijkheid. 
CSN kiest voor een dienende en afhankelijke opstelling. 
Wij pretenderen niet overal een antwoord op te hebben en pastorale “experts’’ te zijn, omdat we goede en 
praktische discipelschapsmodellen hanteren. 
Het is voor elkeen onmogelijk om zich te bekwamen in de volle breedte van de menselijke en geestelijke 
problematiek. Het is goed om als individu en als organisatie je eigen grenzen te erkennen en zo nodig het advies 
te geven andere of professionele hulp in de arm te nemen (bij voorkeur met een christelijke identiteit). 
In gepaste nederigheid en open communicatie wil CSN dus dienstbaar zijn aan God, de kerk en de cursist in 
afhankelijkheid van Gods Woord en Geest. 
 
C. Een open wandel met God. 
Door middel van een open wandel met God willen wij dienstbaar zijn onder leiding van de Heilige Geest. 
Hierdoor zullen wij als individu en organisatie niet vertrouwen op een programma, ervaring of menselijke 
kennis, maar door de Geest geleid de liefde van Vader God door mogen geven. 
De grootste kracht van God is Zijn liefde. Die liefde kan bij mensen meer doen dan juiste antwoorden of 
Schriftuurlijke waarheid. God biedt mensen Zijn liefde en Zijn waarheid aan. CSN vindt haar basishouding in de 
wetenschap dat de waarheid een Persoon is: Jezus Christus in wie God Zijn liefde heeft geopenbaard. Als 
mensen meer van Jezus ontdekken, komt er de nodige waarheid in hun leven en gaan ze de daarbij behorende 
vrijheid ervaren. 
  
3e uitgangspunt: uitdrukken in doelen. 
CSN wil vanuit haar eerste twee uitgangspunten komen tot het omschrijven van haalbare doelen. 
CSN stelt zich ten doel om samen te werken met participerende kerken binnen heldere kaders. Vanuit die 
doelstelling wil CSN volgelingen van Jezus Christus effectief trainen, zodat reiniging, herstel en geestelijke 
volwassenheid ontvangen en……doorgegeven worden. 
 
Onze visietekst is 2 Timotheus 2:2 
Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn 
om anderen te onderwijzen. 
 
1.      De betrokkenheid en relatie met de participerende kerken. 
CSN onderhoudt met regelmaat contact met de gemeenteleiding. Ze doet verslag van de ontwikkelingen binnen 
CSN en houdt de leiding op de hoogte van het groeiproces van de coaches die de Coach Training volgen. 
 
2.      De betrokkenheid en relatie met cursisten van de Coach Training. 
De betrokkenheid en relatie met cursisten die de Coach Training volgen om Basiscursisten te discipelen en te 
begeleiden in de gebedsbediening is cruciaal. Dit is essentieel, omdat dit de mensen zijn die in hun plaatselijke 
gemeente hiervoor zijn aangesteld en dienstbaar willen zijn in het proces van discipelschap naar anderen toe. 
De coaches worden binnen de Coach Training verdeeld in groepen en hebben allen een eigen mentor waar ze 
terecht kunnen met vragen, verlangens, moeiten etc. De mentor is degene waar ze binnen CSN verantwoording 
aan afleggen. Deze fungeert ook als vertrouwenspersoon en evalueert de coachcursist tijdens het cursusjaar en 
aan het eind van ieder cursusjaar. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is dat de coachcursist in staat is om: 

• mensen te discipelen op een betrouwbare manier 
• te weten hoe hij/zij in voorbede, zowel als in de gebedsbediening behoort te bidden 
• onder gezag te staan 
• in teamverband te werken 
• zijn of haar ‘’plek’’ in dienstbaarheid in de lokale kerk op te pakken. 

De mentor geeft dus sturing in dit proces en evalueert de coachcursist. De mentor geeft deze evaluatie ook door 
aan de leiding van CSN die op haar beurt de gemeenteleiding op de hoogte houdt. 
 
3.      De betrokkenheid en relatie met de basiscursisten 
De betrokkenheid en relatie met de basiscursist ligt voor CSN wat verder weg dan met de coachcursist. 
Desalniettemin kan CSN de cursisten d.m.v. de Basiscursus zeker verder brengen naar meer groei en 
ontwikkeling als volgeling van Jezus Christus. 
Natuurlijk wil CSN ook betrokken zijn bij de cursisten van de Basiscursus. Die betrokkenheid probeert CSN zo 
veel mogelijk via de coaches uit de lokale kerk/gemeente te laten verlopen. Daarmee erkennend waar het 
geestelijk thuis van de cursist is. 



De Basiscursus richt zich op de volgende doelen: 
• God als liefdevolle Vader leren kennen, 
• heilszekerheid, 
• identiteit in Christus, 
• heelheid, 
• bevrijding van gebondenheden, 
• actief en meelevend lidmaatschap in zijn/haar kerk. 

Dit kan alleen slagen wanneer de cursist gecoacht wordt door iemand uit de eigen gemeente. 
 
4e uitgangspunt: uitvoeren door de juiste organisatie. 
 Met de gewenste doelen voor ogen werken wij binnen een organisatie waaruit gewerkt wordt vanuit relatie en 
praktische samenwerking met de kerk. 
Praktisch: vanuit het kantoor van CSN wordt contact gelegd met kerken (leiders) waar de Basiscursus of Coach 
Training gehouden wordt. De praktische kanten worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke 
kerkleiding (soms coaches), zoals o.a. het rooster, zaalbespreking, distributie materialen, koffie/thee, 
inschrijvingen, zaalvoorbereidingen, gastsprekers etc. 
CSN werkt regionaal, zodat het voor de gemeenteleden makkelijk is om de cursus te volgen i.v.m reistijd, kosten 
en …Van de kerk, voor de kerk! 
De Basiscursus wordt twee keer per jaar gegeven in het voor- en najaar en de Coach Training begint bij ieder 
nieuw kalenderjaar (zie ook onze website informatie). 
Een kerk kan in principe altijd meedoen. 
CSN ondersteunt het onderwijs met een werkmap, boeken en audiostudies die te downloaden zijn via de website 
van CSN. 
De organisatie naar de lokale kerk/gemeente. 
Cursisten kunnen alleen met toestemming van de leiding van de kerk deelnemen aan beide cursussen. 
Verder bewijst het kantoor van CSN de nodige hand- en spandiensten op organisatorisch en administratief 
gebied rond alle CSN evenementen. 
  
5e uitgangspunt: uitleven door de mensen. 
 
Vanuit het verlangen om God te behagen zijn er vele vrijwilligers dienstbaar binnen CSN. Zonder dit woord te 
vergeestelijken bedoelen we daarmee het dienen in de naam van Jezus Christus. 
We zijn ons ervan bewust dat mensen vaak op cruciale momenten in hun leven één van onze cursussen volgen 
en dat deze momenten levensveranderend kunnen zijn. Wij menen dat wij  “invloed”  kunnen uitoefenen d.m.v 
onze levenshouding en niet alleen door te zeggen wat er eventueel “veranderd” dient te worden. Ons voorbeeld 
hierin is de Here Jezus Christus. 
Daar staat tegenover dat God, in Zijn almacht, ons niet wezenlijk nodig heeft, maar er wel voor heeft gekozen 
via Zijn Lichaam te werken. Die keuze van God is niet vrijblijvend of zonder voorwaarden. Logisch in deze 
context is de erkenning van en streven naar samenwerking met dat algehele Lichaam. 
 
Onze opdracht om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn gaat alleen dan in vervulling wanneer 
medewerkers van CSN ook doen waar zij zelf voor staan, en dat is: 

• Een actief en meelevend lid zijn van een gemeente door trouw te zijn en verantwoording te nemen. 
• Zich kunnen onderwerpen aan gezag. 
• In teamverband kunnen werken. 
• Open staan voor verandering en ‘’nieuwe’’ dingen. 
• Corrigeerbaar. 
• Verantwoording afleggen. 
• Zichzelf uitstrekken naar groei. 
• Leven in reinheid. 
• Niet gericht op positie. 
• En …houden van mensen! 

 
Ieder contact, ieder advies, elke raadgeving is dan niet alleen op de ander gericht, maar spreekt ook onszelf aan. 
Het is vanuit die zelfanalyse dat christelijke bewogenheid verder gaat dan medelijden en er bovennatuurlijke 
veranderingen kunnen plaatsvinden. 
  

 



Hoe u partnerkerk kunt worden van CSN 
  
Wij willen ons motto Van de kerk, voor de kerk ook op het financiële vlak tot uiting brengen door mede op dit 
punt een samenwerkingsverband met de lokale kerk aan te gaan. Daarom zijn wij op zoek naar lokale kerken die 
als officiële partner bij de bediening van Cleansing Stream Nederland betrokken willen zijn en vanuit deze 
betrokkenheid bereid zijn de bediening – naast de ondersteuning in gebed – ook financieel te ondersteunen. Deze 
financiële ondersteuning bestaat uit een vast bedrag van min. € 50,- per maand, dat – tot eventuele opzegging 
van het partnerschap – maandelijks door uw kerk aan Cleansing Stream Nederland afgedragen wordt d.m.v. een 
machtiging aan uw bank. Vervolgens krijgen alle cursisten die zich vanuit de partnerkerken aanmelden 30% 
korting op de totale kosten van zowel de Basiscursus als de bijbehorende retraite! 
  
Door deze partnerconstructie komen we lokale kerken tegemoet in de kosten voor deelnemende cursisten uit hun 
kerk, wat de financiële drempel om deel te nemen – die er soms is – verlaagt. Daarnaast biedt de structurele 
inkomstenstroom die vanuit de partnerkerken gegenereerd wordt voor Cleansing Stream Nederland de 
mogelijkheid om meer vastomlijnde plannen te maken voor verdere uitbreiding van de bediening in de toekomst. 
  
Uiteraard hopen en bidden we dat we dit werk nog lange tijd voort kunnen en mogen zetten en daar waar 
mogelijk zelfs uit mogen breiden. Op dit moment zetten wij onze eerste schreden op weg naar een bediening 
voor de jeugd en voor doven. De samenwerking met de lokale kerk zal daarin altijd centraal blijven staan. 
  
Wanneer u als leiding van uw kerk interesse heeft om partnerkerk van Cleansing Stream Nederland te worden, 
vul dan het aanvraagformulier in, zodat we u – geheel vrijblijvend – de partnerkerkovereenkomst kunnen 
toesturen. 
U kunt dit formulier vinden op de pagina wie we zijn / informatie voor voorgangers / word partner.	  


