Coachtraining

Cursusinhoud en -duur

Training

In de tijd toen Jezus op aarde was, maar ook
in deze huidige tijd zien we veel gebroken en
gebonden mensen.

Het programma duurt 2 jaar en is verdeeld over
8 bijeenkomsten per jaar.

Eenmaal per maand komen (8x per jaar) de
coaches regionaal bij elkaar, om in teams
praktisch getraind te worden.
Er worden twee verschillende bedienings
modellen gehanteerd namelijk het teamgebed
en het één op één-gebed.

Jezus Christus verlangt ernaar de Gemeente
voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of
rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en
onbesmet (Ef.5:27). Jezus Christus zelf is ons
voorgegaan in het geven van onderwijs, liefde
en gebed en Hij zond zijn volgelingen uit om
Zijn voorbeeld te volgen.
De roeping van Cleansing Stream is dat wij
Zijn volgelingen en Zijn gemeente dienstbaar
zijn. Dienstbaar door deze te coachen in de
bediening waar onderwijs, gebed en pastorale
vaardigheden zeer belangrijk zijn.
Om aan deze Coachtraining te kunnen deelne
men, is het belangrijk dat u o.a. aan de volgen
de kwalificaties voldoet:
• De leiding van uw kerk stemt in met uw
deelneming
• U heeft minimaal één keer de Basiscursus
en de retraite doorlopen
• U bent toegewijd aan God, het Woord, uw
gezin en kerk
• U bent bereid in een team in nederigheid
aan elkaar te werken en te leren
Gedurende de training bidt u voor medecur
sisten en bidden zij voor u. Ook tijdens de
momenten van zelfstudie wordt een beroep
gedaan op uw vermogen tot zelfreflectie,
openheid naar anderen en overgave aan God.
Wanneer dit u aanspreekt, zal de training u
geweldig toerusten en u tot zegen zijn zowel
in uw persoonlijk leven, uw relatie met de Heer
als in uw dienst naar mensen in uw gemeente.

De cursus rust op 3 pijlers: onderwijs, training
en doorgeven. En weet, groeien kost tijd. Het
bekwamen in een bediening als deze kost tijd,
en vraagt de nodige karakterprocessen.

Onderwijs
In deze training bestudeert u zelf aan de
hand van het uitgereikte onderwijsmateriaal de
volgende thema`s:
•
•
•
•

Motivatie en focus op Jezus
Je plaats in je kerk
Pastorale vaardigheden
Symptomen of de wortel?

• De basis voor de gebedsbediening
• De kracht van vergeving
• Identiteit en autoriteit
•
•
•
•
•

De geestelijke wereld vanuit het OT
De geestelijke wereld vanuit het NT
Een christen onder een vloek?
Wat zijn en wat doen occulte belastingen?
Loskomen van negatieve zielsverbintenissen

• Lichamelijke genezing
• Handoplegging en het zalven met olie
• Innerlijke genezing / zegenend bidden
• Gebed en vasten
• Hoe geef je indrukken en profetieën door?
Los van deze praktische thema’s krijgt u
een ook een werkmap vol met ondersteu
nende thema’s die u zullen toerusten in
het verder ontwikkelen in uw bediening en
persoonlijkheid.

U wordt getraind om in verschillende taken
zoals bv. teamleider, bemoediger of voor
bidder te functioneren.
Deze praktijkmodellen past u toe tijdens de
Cleansing Stream Retraites en kunt u later
gebruiken in uw eigen gemeente.

Doorgeven
Tijdens de retraites die gedurende de cursus
sen gehouden worden, wordt u getraind in
geestelijke strijd en dienstbaarheid.
Wanneer u er praktisch gezien ‘klaar voor
bent’, bedient u de CS-cursisten d.m.v. uw
gebed. Dit gebeurt in overleg met de leiding
van CS en de leiding van uw kerk.
Wanneer uw kerkleiding daarmee instemt,
kunt u cursisten (uit uw eigen kerk) coachen
en dienen in het bidden voor herstel en meer
vrijheid, volgens de aangeleerde modellen.

Cursusmaterialen

Reacties Cursisten

Evenals bij de Cleansing Stream Basiscursus,
ontvangt u een pakket aan lesmaterialen, zoals
een werkboek, audiostudies, dvd’s en handouts. Daarnaast worden er (als aanvulling)
seminars gegeven door meerdere praktische
en dynamische sprekers.

Een duidelijk opgezette training tot coach waarin ik verder groei in mijn geloof. Ook al wordt
het geleid door mensen, ik word gecoacht door
God!
Cecile

Bij deze training beveelt Cleansing Stream een
aantal boeken aan, die u via de (evangelische)
boekhandel (of intern) kunt aanschaffen.
Deze boeken geven u nog meer inzicht in de
onderwerpen die tijdens de Coachtraining
behandeld worden.
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Zeer positief... dit is voor mij het 3e jaar! Ontzettend fijn dat er meerdere mentoren voor de
coaches zijn, die op verschillende manieren
door de Heer worden gebruikt. Je mag verder groeien in deze bediening van herstel. Ik
ervaar altijd Gods liefde tijdens de trainingen
en zeker in de relaties.
Leni
De coachtraining heeft ons effectiever gemaakt
in onze bedieningen in de gemeente. Door
het onderwijs en het samen optrekken met
andere coaches heeft het ons geholpen te
groeien in geloof.
Diederik
Door de coachtraining heb ik geleerd om
vrijmoediger te gaan staan in Zijn autoriteit.
Het heeft me ook geleerd en gestimuleerd
om heel praktisch af te stemmen op, en te
luisteren naar de Heilige Geest.
Dicky
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Prijzen Coachtraining
Op onze site www.cleansingstream.nl kunt
u bij het tabblad Coachtraining de actuele
prijzen vinden.
Voor meer informatie kunt u ook contact
opnemen via kantoor@cleansingstream.nl.

Ik heb gezien dat het model van een gebedsteam (wat ik tijdens de coachtraining heb geleerd) in je eigen gemeente erg goed werkt.
Tineke
De coachtraining?... Fantastisch en op je vragen
krijg je antwoord, ik ben er heel blij mee!
Gerda
Het is fantastisch om te zien dat God door mij
heen werkt. Het uitstappen in de gebedsbediening heeft mijn leven (en anderen) enorm verrijkt.
Hans

Onderwijs, training
en doorgeven!

