CURSUSINHOUD
Module 1
Deel 1: FUNDAMENT VOOR GELOOF
·
Het fundament van het christelijk geloof
·
Christus de Rots; confrontatie; openbaring; erkenning; belijdenis
·
Hoe te bouwen op het fundament
·
De bijbel – fundament van geloof; de proef van discipelschap; de liefdestest;
middelen van openbaring
·
Het gezag van Gods Woord
·
De bijbel – Gods geschreven Woord; geïnspireerd door de Heilige Geest; eeuwig,
gezaghebbend; samenhangend, compleet, algenoegzaam
·
Eerste uitwerkingen van Gods Woord
·
De reactie bepaalt de uitwerking;geloof; de wedergeboorte; geestelijk voedsel
Lichamelijke en mentale uitwerkingen van Gods Woord
·
Lichamelijke genezing; mentale verlichting
·
Overwinningen door Gods Woord Overwinning over zonde; overwinning over
satan
·
Reinigende uitwerkingen van God Woord Reiniging; heiliging
·
Onthullende uitwerkingen van Gods Woord: Onze spiegel; onze Rechter
DEEL 2: BEKEER U EN GELOOF
·
Bekering Uitgelegd vanuit Grieks en Hebreeuws; de eerste reactie van de zondaar
op God; iets anders dan berouw; de enige weg tot waarachtig geloof Het wezen van
geloof, Iets anders dan hoop; uitsluitend op grond van Gods Woord; uitgedrukt door
belijden Het uniek van geloof
·
De enige basis van een rechtvaardig leven; zich al Gods beloften toe-eigenen
Zaligmakend geloof
·
De vier basisfeiten van het evangelie; de simpele daad van het zich toeeigenen
·
Geloof en werken, Verlossing door geloof alleen; levend geloof tegenover dood
geloof
·
Wet en genade: De wet van Mozes is één enkel compleet systeem; christenen zijn
niet onder de wet
·
Het doel van de wet: Om zonde aan te tonen; om te bewijzen dat de mens zichzelf
niet kan redden; voorbereiding op Christus; om Israël te bewaren; volmaakt vervuld door
Christus
·
De ware gerechtigheid: De twee grote geboden; liefde is de vervulling der wet; het
gehoorzaamheidsmodel van het Nieuwe Testament
MODULE 2
Deel 1: VAN JORDAAN NAAR PINKSTEREN

·
Het werkwoord dopenGrondbetekenis; Historisch gebruik, Vier verschillende
soorten doop
·
Hoe de doop van Johannes verschilt van de christelijke doop: De doop van
Johannes – Bekering en belijden; Christelijke doop – Vervulling van alle gerechtigheid.
·
Voorwaarden voor de christelijke doop: Bekeren; Geloven; Een goed geweten; Een
discipel worden; Komen kleine kinderen in aanmerking? De geestelijke betekenis van de
christelijke doop; Hoe Gods genade werkt; Met Christus gekruisigd en opgestaan; Eerst
begrafenis, dan opstanding De doop in de Heilige Geest
·
Zeven verwijzingen in het Nieuwe Testament; Onderdompeling van omhoog; Het
uiterlijke teken Ontvang de Heilige Geest: Het patroon van de apostelen; Verdere
uitstorting van de Geest; het onderricht van Jezus Spreken allen in tongen?
·
De gave van ‘verscheidenheid in tongen’; Is vrucht het bewijs? Emotionele en
fysieke reacties , De plaats van emotie; Lichamelijke reacties; Drie schriftuurlijke principes
·
De belofte van de Geest: Een persoonlijke en blijvende inwoning; De belofte van de
Vader; Het zegel van de hemel op Christus’ verzoeningswerk
·
Hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Door genade, door geloof; Zes stappen in
geloof; bekering en doop; dorst hebbe;n vragen; drinken; overgave Oudtestamentische
patronen voor nieuwtestamentisch heil; Verlossing door bloed; Een dubbele doop; Doop
in de wolk; Doop in de zee; Het patroon voor redding; geestelijk voedsel en geestelijke
drank; Manna; Water uit de Rots.
Deel 2: HET DOEL VAN PINKSTEREN
·
Inleiding en waarschuwing: De Heilige Geest is geen dictator; gebruikmaken van
Gods totale voorziening; een nieuw gebied van geestelijk conflict
·
Kracht en heerlijkheid: Kracht om te getuigen; verheerlijking van Christus
·
Op het bovennatuurlijke vlak: Een toegangspoort tot het bovennatuurlijke; door de
Geest bekrachtigd gebed; openbaring van de Schriften. Voortdurende leiding en
overvloedig leven; Dagelijkse leiding; leven voor de gehele mens Gods liefde uitgestort,
Het wezen van Gods liefde; liefde is de meeste Vrijheid in gebondenheid; Onder de
heerschappij van de Geest; God maakt zonen, geen slaven; tijden en gelegenheden
·
Totale deelname van de leden, De lamp op de kandelaar; het gebruiken van
geestelijke gaven
·
Overtuigen van eeuwigheidswaarden: Zonde, gerechtigheid en oordeel; het
hanteren van het zwaard van de Geest
·
Bovennatuurlijk getuigenis, Met tekenen die erop volgen; bovennatuurlijke
openbaring vereist bovennatuurlijke bevestiging
MODULE 3
Deel 1
HET OPLEGGEN VAN HANDEN
·
Het verlenen van zegen, gezag en genezing, Drie eerdere gebeurtenissen in het
Oude Testament
·
Twee nieuwtestamentische instellingen voor genezing; Hoe genezing tot stand

komt Het bedienen van de Heilige Geest en geestelijke gaven;·
Het meedelen van de
Heilige Geest;
·
Meedelen van geestelijke gaven; Het voorbeeld van Timoteüs
·
Het aanstellen van dienaren Gods, De plaatselijke gemeente te Antiochië; Paulus en
Barnabas uitgezonden; Het aanstellen van diakenen en oudsten
Deel 2
OPSTANDING VAN DE DODEN
·
Het einde der tijden; Eeuwigheid; het gebied van Gods wezen; twee universele
beschikkingen, Uiteenlopende bestemmingen na de dood
·
De drie-eenheid van de mens; de geest van de mens wordt gescheiden van zijn
lichaam; de rechtvaardigen gescheiden van de goddelozen
·
Christus het patroon en het bewijs, Tussen dood en opstanding; bestemming van
de christen na de dood; wederopstanding brengt het oorspronkelijke lichaam tezamen
·
Opstanding voorzegd in het Oude Testament, Psalmen; Genesis; Job; Jesaja; Daniel;
Hosea; alle gelovigen besloten in de opstanding van Christus ·
Christus als
eersteling, Drie opeenvolgende fasen van opstanding; typologie van de eerstelingen
·
Die van Christus zijn bij zijn komst, Kenmerken van ware gelovigen; vijf
bedoelingen van Christus’ tweede komst; opstanding en opname van ware gelovigen;
getuigen en martelaren
·
Daarna het einde…Aan het eind van het millenium (duizendjarige rijk); de laatste
opstanding; dood en dodenrijk (Hades) zijn personen
·
Met wat voor lichaam? Overeenkomst met graan; vijf duidelijke veranderingen; het
unieke belang van de opstanding
Deel 3
EEUWIG OORDEEL
·
God de rechter over allen
·
Een oordeel dat door genade wordt verzacht; de Vader- de Zoon- het Woord; vier
principes van het oordeel door het Woord
·
Gods oordelen in de geschiedenis, Historische tegenover eeuwige oordelen;
voorbeelden van historische oordelen
·
De rechterstoel van Christus, Christenen zullen het eerst geoordeeld worden; niet
voor veroordeling maar voor beloning; de vuurproef
·
De beoordeling van christelijke dienstbetoon, Het vaststellen van christelijk
dienstbetoon; engelen zullen alle huichelaars terzijde stellen
·
Drie laatste oordelen, Het oordeel der verdrukking van Israël; oordeel over de
heidense volkeren; de grote witte troon

