Cursusmaterialen
Je ontvangt:
een werkmap met 5 modules
een retraitewerkboek
studiemateriaal via cd’s of mp3/mp4
Het aanbevolen boek kun je op de 1e of 2e
cursusdag aanschaffen.
De lessen tijdens deze cursus kunnen
levensveranderend zijn, maar vragen wel
inzet van jou als cursist. Je woont de
seminars bij en gaat ook thuis aan de slag
met de studies. Verder kun je gebruikmaken
van de maandelijkse toepassingsavonden
die georganiseerd worden door coaches uit
je eigen kerk.
Het belangrijkste is echter je relatie met de
Vader waarin je mag groeien. Jakobus 4:8
belooft:
Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
Is dat niet waar we ten diepste naar op zoek
zijn?

Wat kost het?
De prijzen van de Basiscursus, inclusief de
retraite vind je op www.cleansingstream.nl
onder het tabblad Basiscursus/prijzen en
betaalmogelijkheden.

Onze visie
De Basiscursus
2014Cleansing Stream
gaat weer van start!Basiscursus
VA N D E K E R K , V O O R D E K E R K !
Het motto van Cleansing Stream is
Van de kerk, voor de kerk!

Cleansing Stream werkt interkerkelijk en wil
lokale kerken dienstbaar zijn met de Basiscursus.
Deze cursus ondersteunt discipelschap binnen
de eigen structuur van de kerk.

Coachtraining
Cleansing Stream organiseert naast de
Basiscursus ook een Coachtraining. Hierin
leer je aan de hand van een aantal beproefde
modellen om mensen in je kerk te begeleiden.
Ook word je getraind om te bidden in de
kracht van de Heilige Geest voor herstel,
genezing en bevrijding. Aanmelding voor de
Coachtraining kan alleen wanneer mensen
daarvoor instemming hebben gekregen van
de leiding van hun kerk. Lees hier meer over in
de brochure van de Coachtraining.

cursusdata zaterdagen:

Voor meer info
Cursusdata, locaties, aanbevelingen, getuigenissen
en verdere info: www.cleansingstream.nl
Vanaf
uur is er koffie en registratie,
e-mail: 09.30
kantoor@cleansingstream.nl

van 10.00 tot 12:30 uur het onderwijs.

Retraite 12 en 13 december 2014
De Kroeze Danne, Ambt Delden, Nederland

Een praktische cursus gericht
op geestelijke groei, herstel,
vrijheid en verfrissing.

Cursusinhoud
De Basiscursus
2014
gaat weer van start!

Waarom de Basiscursus?
Elke relatie vraagt om toewijding en inzet, en
dat geldt ook voor de relatie met je hemelse
Vader. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe
meer je zult groeien in je identiteit. In die
identiteit ligt je basis met als gevolg dat er
meer groei, herstel en vrijheid komt in je leven.
In deze cursus volg je praktische Bijbellessen
met voorbeelden die uit het leven zijn gegrepen
vanuit de praktijk van de sprekers.

VA N D E K E R K , V O O R D E K E R K !
De Basiscursus bestaat uit 5 modules. Eens per
maand volg je een seminar over onderwerpen
die je vervolgens thuis dieper uitwerkt tijdens
zelfstudie. Daarnaast beluister je meerdere
aanvullende studies (audio), bestudeer je
de Bijbel en een aanvullend boek over Gods
karakter.

Misschien ontdek je tijdens de lessen dat
er dingen zijn waarin je vastloopt in je leven
door situaties die je nog altijd beklemmen,
verlammen of zelfs misvormen. Het hart van de
Vader is echter dat Hij je wil zegenen. Hij houdt
zoveel van jou dat Hij niet wil dat je blijft zoals
je nu bent. Waar leven is, is groei en Hij wil je
doen bloeien!
Voor die groei geeft God je andere mensen: om
je aan te scherpen of aan op te trekken. Daarom
is discipelschap een belangrijk kenmerk van
de Basiscursus. Heb je al eens gemerkt dat je
als mens beperkt bent en dat jouw kennis en
karakter soms tekortschieten? We hebben
elkaar nodig! Jezus wil dat we openstaan naar
elkaar en dat we elkaar verder helpen. Dit helpt
ook om de Bijbel, elkaar en onszelf beter te
begrijpen.
Discipelschap is samen optrekken, transparant
zijn, samen lachen, samen huilen en samen op
weg zijn om Jezus in alles te volgen.
Doe je mee?

De volgende thema´s zijn onderdeel van de
Basiscursus:

1
2

• Gods Vaderhart en jouw identiteit
• Praktisch wandelen in de Geest
• Toewijding: breken met afgoden!
• De impact van zonde

3

• De invloed van woorden
• Bolwerken in je denken

4

• Innerlijke geloften
• De geestelijke wereld
• Herstel en bevrijding

De retraite
Na de 4 modules volgt de 2-daagse retraite.
Het is een weekend met veel aanbidding,
onderwijs, en onderlinge betrokkenheid. Binnen
een veilige setting word je bediend door een
getraind team dat weet hoe ze in de kracht van
de Heilige Geest kunnen bidden voor herstel,
genezing en vrijheid.

5

• Slotmodule: Jaag naar het doel

Na de retraite ga je onder leiding van een coach
uit jouw eigen kerk verder met de vijfde module.
Deze bestaat uit 14 thema’s die in zo’n 8 weken
worden uitgewerkt en waarmee je de Bijbelse
principes verder zult verankeren in je leven.

