ruimte voor God
Hoe vaak ben je niet gefrustreerd geweest over
hoe weinig ruimte er is om je geloof te delen
met anderen?
De kans is groot dat je je herkent in de volgende
zinnen:
het kost je drie dagen om de moed te
vinden om te delen
de persoon met wie je spreekt is helemaal
niet geïnteresseerd
ze hebben hele goede argumenten om niet
geïnteresseerd te zijn
je druipt af en baalt ervan dat het je niet is
gelukt om ze te overtuigen om in Jezus te
geloven
Het kan ook anders! Het goede nieuws is, dat je
geestelijke gesprekken kunt hebben die niet
alleen effectief en diep zijn, maar die ook leuk
en leerzaam zijn voor alle betrokkenen.
In deze training leer je hoe je in je gesprekken
ruimte kunt maken voor God. ➜
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De Ruimte Voor God training zal je laten zien hoe je gesprekken kunt voeren
zoals Jezus dat deed. Het is ontworpen om je de middelen te geven om God
effectief te delen, zodat je vol vertrouwen een geestelijk gesprek met wie dan
ook kunt aangaan. Je zult leren hoe je relevante vragen kunt stellen die iemands
hart raken, hoe en wanneer je de Bijbel en je eigen ervaring inbrengt, en hoe je
veel van de fouten kunt vermijden die christenen maken als ze over God en
spiritualiteit praten.
Dit is een training van 5 sessies verspreid over 5 weken. Elke week krijgen de
deelnemers lees- en praktijkopdrachten om het geleerde eigen te maken. Vijf
stappen naar effectieve evangelisatie van de hele persoon zullen behandeld
worden:
Opmerken - onze ogen openen voor wat er echt aan de hand is
Dienen - het belang van het initiatief nemen om Gods liefde te
communiceren
Luisteren - de praktijk van minder zeggen om meer te zeggen
Verwonderen - leren onze nieuwsgierigheid te prikkelen en te onderzoeken
Delen - de tijd en plaats voor Gods verhaal
Om je in te schrijven voor onze volgende cursus, om te zien of je deze samen
met jouw kerk kunt organiseren, of gewoon om een vraag te stellen, neem
contact met ons op via Nederland@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

