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FUNDAMENTELE PIJLERS VAN JE GELOOF
Onderwijs van apostolische kwaliteit
op jouw maat

WAAROM EEN NIEUWE CURSUS?
Wereldwijd worden dagelijks duizenden mensen wedergeboren. Wereldwijd stromen er
duizenden mensen gelijk ook het Lichaam van Christus weer uit!
Hoe komt dat? Is het Woord in goede aarde gevallen zodat het voldoende kon wortel
schieten? Werden de pijlers diep genoeg gelegd? Is er fundamenteel onderwijs geweest?
Het internationale netwerk van B.L.A.S.T.-ministries (Franz Lippi, Alan Vincent e.a.)
ontwikkelde in de laatste jaren diepgravend en levengevend onderwijs van apostolische
kwaliteit. Een grote groep mensen in België werd al rijkelijk gezegend met dit uitdagende
en doorleefde onderwijs, zodat een kerngroep ontstond die besloot om dit ook in ons land
te verspreiden.
CURSUSVISIE EN DOELEN:
Gods Woord heeft vele lagen, waarin we steeds dieper kunnen graven. De Heilige Geest is
onmisbaar in dit proces om het levend te maken in onze harten. Het BLAST-onderwijs is
niet gericht op hoofdkennis, maar op geloofsgroei: het bestuderen van Gods Woord heeft
tot doel om
 God zelf te leren kennen, Hem na te jagen en de diepten van God te doorzoeken
(1 Kor 2:9-12);
 Gods Woord in ons op te nemen en in geloof eigen te maken, zodat we onze
nieuwe identiteit in Christus ten volle zullen gaan beseffen (Ef. 1:17-23);
 Gods Woord uit te léven zodat we een zichtbare manifestatie van Christus op
aarde mogen worden (2 Kor. 3:3), leven als zonen en dochters van de
Allerhoogste God (Rom. 8:21).
CURSUSOPZET:
De cursus is gericht op kleine groepen van geestelijk hongerige gelovigen, huisgroepen en
gemeenten . De cursisten beluisteren samen de audio-CD en bespreken het onderwijs
onder leiding van de lokale leiders. De sessies bouwen tegelijk aan de onderlinge relaties
door hun interactieve karakter. De cursisten bespreken de nieuwe inzichten en delen met
elkaar wat dit bij hen oproept. Per sessie is ook een schriftelijke samenvatting voorhanden
die aangevuld kan worden met eigen notities.
Na de gemeenschappelijke sessie beluistert de cursist thuis de audio opnieuw en schrijft
kort neer wat hem trof. Per sessie zijn er enkele vragen voorzien die richting kunnen geven
aan de bespreking in groep of aan de naverwerking thuis.
Wie enkel de audio-CD wenst te beluisteren kan deze ook voor persoonlijk gebruik
bestellen.
PLANNING EN LOCATIE:
De plaatselijke leiders kiezen zelf waar en met welke frequentie de groepssessies
georganiseerd worden. Hierdoor kunnen ze zelf de doorlooptijd van de cursus bepalen (bv.
in functie van de verwerkingstijd). Per sessie voorzie je best minstens 2 uur
.
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CURSUSPROGRAMMA
De cursus bestaat uit 2 modules opgedeeld in 10 audiosessies van elk ongeveer 1 uur. In
totaal dus 20 uur ingesproken apostolisch onderwijs (Engels-Nederlands).
CURSUSINHOUD:
MODULE 1
sessie 1 : De kracht van de nieuwe schepping in Christus (Franz Lippi)
sessie 2 : De kracht van een zuiver geweten (Franz Lippi)
sessie 3 : De kracht van het bloed (Franz Lippi)
sessie 4 : Rechtvaardiging door geloof (Franz Lippi)
sessie 5 : De waterdoop (Darko Kreiner)
sessie 6 : De doop in de Heilige Geest (Darko Kreiner)
sessie 7 : De grote opdracht (Darko Kreiner)
sessie 8 : Koninklijk geven (Darko Kreiner)
sessie 9 : De kracht van het kruis (Franz Lippi)
sessie 10 : Zijn Woord aan ons kenbaar gemaakt (Franz Lippi)
MODULE 2
sessie 1 : Redding (Darko Kreiner)
sessie 2 : De geestelijke wetten in Gods Koninkrijk (Franz Lippi)
sessie 3 : De kracht van de tong (Franz Lippi)
sessie 4 : De vernieuwing van ons denken (Darko Kreiner)
sessie 5 : Bijbels geloof (Darko Kreiner)
sessie 6 : Bijbels geloof (vervolg 1) (Franz Lippi)
sessie 7 : Bijbels geloof (vervolg 2) (Franz Lippi)
sessie 8 : Koninklijk geven (deel 2) (Darko Kreiner)
sessie 9 : Bijbels zoonschap (Darko Kreiner)
sessie 10 : Afrondende vragen (Franz Lippi en Darko Kreiner)
CURSUSKOSTEN:
De kosten voor deelnemers zijn tot een minimum beperkt. Dit is dé kans om in je
bestemming te investeren. De kosten per module bedragen € 60/persoon of € 90/koppel,
inclusief Nederlandstalig cursusmateriaal (70 bladzijden) en 1 audio CD (EngelsNederlands).
Audio-CD voor persoonlijk gebruik: € 25 (zonder cursusmateriaal).
Ook Engelstalig cursusmateriaal beschikbaar.
CONTACT en INFO:
Contact: Daniël Hakelbracht – 016/53 64 45 – blastonderwijsbelgie@gmail.com
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