Discovery Bible Study Course
Stel je voor dat mensen in contact met God brengen
een makkie was. En dat jij je alleen maar op de relatie
hoeft te richten en kunt kijken hoe God het echte werk
doet.
De ‘Discovery Bijbelstudies’ worden over de hele
wereld gebruikt om mensen te helpen volgelingen van
Jezus te worden. Een ‘DBS’ is een eenvoudig middel
om anderen tot God te leiden en zal je vrienden en
familieleden in staat stellen om Hem door Zijn Geest te
leren kennen, ongeacht hun achtergrond.
Als je samen met Jezus het avontuur aangaat om
anderen tot discipelen te maken, zal je geloof groeien,
want je zult zien hoe de Heilige Geest mensen tot Zich
trekt, hun liefde voor de Bijbel verdiept en hen laat
groeien tot volwassen discipelen van God.
Als dit iets in je raakt, zouden we graag met je in
contact komen om er verder over te praten. Lees
daarom ook verder om te ontdekken hoe we je kunnen
helpen om anderen tot Jezus te leiden.
Ook jij kunt mensen tot discipelen maken! Mensen
staan ervoor open om God te ontdekken, maar wel
samen met iemand die ze vertrouwen. En wat is
daarvoor nodig? Niets meer dan een uitnodiging van
iemand als jij!
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Of het nu een om een jonge gelovige of om een atheïst gaat, de Discovery Bible Study is
het ideale middel om een veilige ruimte te scheppen, waar iemand de Heilige Geest van
God kan leren verstaan door Zijn Woord te lezen en te reageren op wat hij te horen krijgt
in een niet veroordelende en persoonlijke setting. Wanneer mensen God ontdekken door
gehoorzaam te worden aan Zijn Woord, zal hun geloof toenemen en zullen hun scepsis en
aarzelingen verdwijnen. Met deze cursus willen we iedereen trainen om een DBS te
organiseren.
In 6 avonden tijdens 6 weken zul je leren:
Wat een Discovery Bible Study is en waardoor die anders is
Waarom een DBS zo effectief is in contact met ongelovigen
Hoe je een DBS kunt opzetten
Hoe je kunt voorkomen dat de geestelijke groei van je groep vastloopt
Hoe je het stokje van discipelschap aan de leden van de groep kunt doorgeven
Dat bewerkt:
Vertrouwen om je vrienden en familie tot discipel te maken
Een efficiënte manier om je eigen discipelschap en dat van anderen tot stand te
brengen
Een gedegen begrip van de rol van de Heilige Geest in discipelschap
Een vernieuwd besef van vrijheid en enthousiasme om Jezus te volgen
De steun van een geestelijke gemeenschap met gelijkdenkende gelovigen

Trainer
Christiaan van Dijk
Voor vragen of om je aan te melden: Christiaan.vandijk@gocommunitas.org

Communitas International helpt wereldwijd een nieuwe generatie
missionaire leiders om Gods roeping voor hun leven waar te maken.
We putten uit 50 jaar ervaring in het starten en vormgeven van kerken
en missionaire communities en komen graag langszij om Gods werk in
jouw en door jouw heen aan te wakkeren.

Website: GoCommunitas.NL
Email: nederland@gocommunitas.org
Om onze nieuwsbrieven te ontvangen klik hier of volg de QR code

