
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefundeerd leven 
 

Maak van de waarheid die Jezus ons leerde, de fundament van je leven als kind van God en dienaar 
van Koning Jezus. 

 

Toen we tot geloof kwamen in Jezus Christus, werden we helaas niet gelijk in de hemel opgenomen. 
God de Vader heeft ons wel overgezet van het duisternis in Zijn Koninkrijk van licht! Wat een 
fantastische belofte. We doen dat leven vanuit het Koninkrijk van licht voorlopig wel leven in een 
wereld vol duisternis. We hebben als kinderen van God net als iedereen te maken met alle mooie en 
lastige dingen en hebben daarvoor een sterk fundament nodig voor ons leven hier op aarde. Zo 
kunnen we blijven staan in de geestelijke strijd die kenmerkend is voor het leven hier op aarde. In 
Lucas 6: 46-49 zegt Jezus dat wie Zijn woorden hoort en doet vergeleken kan worden met iemand die 
zijn huis ‘een fundament’ gegeven heeft. Een huis dat zo gebouwd is wordt niet aan het wankelen 
gebracht, omdat het op de rots gegrondvest is. In deze intensieve training leer je de woorden van 
Jezus en de waarheid in dit leven te ontdekken en deze praktisch uit te voeren in je leven. Tijdens de 
trainingsavonden zal je op verschillende creatieve en interactieve manieren bezig zijn om de 
fundamenten in je leven praktisch te verwerken. Hierdoor wordt je uitgedaagd de theorie in je 
dagelijks leven een plek te geven. 

 

 Basistekst van de Training:  

“Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u 
gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.” 

2 Petrus 1:2  

 

Meer Informatie over deze training vind u in deze video:  https://vimeo.com/368332689 

 

 

https://vimeo.com/368332689


 

Gefundeerd leven  

2021 Dinsdag Thema 
Week 43 26 okt. Startavond 
Week 45 9 nov. God de Vader 
Week 47 23 nov. Jezus Christus de Zoon 
Week 49 07 dec. De Heilige Geest 
Week 51 21 dec. Het kwaad 
2022 Dinsdag Thema 
Week 2 11 jan. Bekering en doop 
Week 4 25 jan. Doop en vervulling met de Heilige Geest 
Week 6 8 feb. Gods Koninkrijk 
Week 8 22 feb. Discipelschap 
Week 10 8 mrt. Gods droom: Eén wereldwijde gemeenschap 
Week 12 22 mrt. Een nieuw hart en nieuwe gedachten 
Week 14 5 apr. De gaven en vruchten van de Geest 
Week 16 19 apr. De wapenrusting en Tongentaal 
Week 19 10 mei De laatste dagen en Jezus wederkomst 
Week 21 24 mei Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bewapend leven 
 

Maak van de geestelijke wapenuitrusting een levensstijl, die je doet leven als volwassen kinderen 
van God de Vader. 

Paulus roept ons op om ons te bekleden met de geestelijke wapenuitrusting, waardoor we volgens 
sterk in Jezus zullen zijn en zullen leven vanuit de sterkte van Zijn macht. De geestelijke 
wapenuitrusting leert ons de geestelijke levensprincipes die ons helpen om volwassen kinderen van 
God te worden, zodat we stand zullen houden in de geestelijke strijd waarmee we dagelijks te maken 
hebben. Hiermee gaan we praktisch aan de slag naast dat we een goed theoretisch fundament 
leggen.In deze training gaan we met elkaar een reis maken, waarin we onze persoonlijke geestelijke 
strijd onderzoeken en van Paulus gaan leren hoe we daar op een volwassen manier op kunnen 
reageren: dat we sterk in Jezus Christus zullen worden, levend vanuit de sterkte van Zijn macht.  

Deze cursus bied je de mogelijkheid om je relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige 
Geest te verdiepen en te groeien om een volwassen kind van God te worden en een daadkrachtige 
dienaar van Koning Jezus.  

 Basistekst van de Training:  

“U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de 
redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. 
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens 

van het licht.” 

Romeinen 13:11-12  

 

Meer Informatie over deze training vind u in deze video:  https://vimeo.com/368331029 

 

Bewapend leven   

2021 Donderdag Thema 
 

Week 43 28 okt. Startavond. 
Week 45 11 nov. Les 1: het koninkrijk van god ligt onder vuur 
Week 47 25 nov. Les 2: de strijdende partijen 
Week 49 09 dec. Les 3: van Paulus, apostel van jezus christus, aan de heiligen 
Week 51 23 dec. Les 4: de brief aan de Efeziërs 
2022 Donderdag Thema 

 
Week 2 13 jan. Les 5: wij zoeken onze kracht in de heer 
Week 4 27 jan. Les 6: het leger van jezus christus 
Week 6 10 feb. Les 7: leven naar de waarheid 
Week 8 24 feb. Les 8: leven vanuit gerechtigheid 
Week 10 10 mrt. Les 9: leven met vrede 
Week 12 24 mrt. Les 10: leven vanuit geloof 
Week 14 7 apr. Les 11: leven met hoop 
Week 16 21 apr. Les 12: leven met Gods woorden 
Week 21 2 jun. Les 13: een leven van gebed. 
Week 23 19 jun. Afsluiting 

https://vimeo.com/368331029


 

Vernieuwd leven 
 

Het is voor een discipel van Jezus Christus zeer de moeite waard om na te gaan welke invloed zijn 
denken heeft op zijn leven als kind van God en dienaar van Koning Jezus. In de Bijbel staan meerdere 
waarschuwingen die gaan over de staat van ons denken. Zo wordt er gesproken over het niet helder 
zijn in ons denken (1 Timoteüs 6:5), de zinloosheid van gedachten (Efeze 4:17), en zelfs over het 
hebben van bedorven gedachten (2 Timoteüs 3:8). De Bijbel spreekt hier vaak over omdat de 
gedachten van een discipel van Jezus Christus grote invloed heeft op de vrucht van zijn groei proces 
als kind van God en daarom doet Paulus ook de oproep in Romeinen 12:2 “vernieuwd te worden in 
ons denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God 
is.” Tijdens de cursus Vernieuwd Leven gaan we met elkaar op onderzoek wat Paulus met deze 
opdracht bedoelde en bekijken hoe we deze opdracht praktisch kunnen toepassen in ons dagelijks 
leven. Je zal gaan ontdekken dat ons leven sterk zal veranderen als we onze oude manier van denken 
opruimen, en daarvoor in de plaats door de Heilige Geest een nieuwe manier geopenbaard krijgen en 
eigen maken. Want als wij gaan denken als volwassen kinderen van God, dan zullen wij gaan leven als 
krachtige dienaren van Koning Jezus.  

 

Basistekst van de Training:  

“Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet 
aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig 

het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.” 

Romeinen 12:3 

 

Meer Informatie over deze training vind u in deze video:  https://vimeo.com/373977280 

 

Vernieuwd leven  

2021 Donderdag Thema: Vernieuwing van denken 
 

Week 46 18 Nov 1. Volwassen kinderen en daadkrachtige dienaren 
Week 48 3 Dec. 2. De invloed en vorming van Ons denken 
Week 50 17 Dec. 3. Stappen die ons denken vernieuwen 
Week 3 20 Jan. 4. De waarheid over onze bestemming. 
Week 5 3 Feb. 5. De waarheid over onze roeping. 

https://vimeo.com/373977280
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