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Overzicht van MODULES van het 1e leerjaar 
 
De eerste 32 modules worden t/m 1september 2021 gebruikt voor de CBC Deelonderwijs 
Groepen alsmede voor de thuisstudie. Na 1 september 2021 gelden voor deze groepen 36 
modules, evenals voor de Hybride studievorm. (Bij de laatste 6 wordt aangegeven voor 
welke studievorm betreffende module is bedoeld.) 
 

 
Module 1: Een onwankelbaar Fundament  -  Leraar: Andrew Wommack   

In deze module worden twee onderwerpen behandeld:  

1) De integriteit van het Woord. De waarheid, zekerheid, zorgvuldigheid en onfeilbaarheid van Gods Woord. 

2) Christelijke Filosofie. Filosofie = systeem van gedachten. Denken we Woord- of wereld-gericht? 
 

 

Module 2: Basis Gerechtigheid  - Leraar: Andrew Wommack   

In deze module worden twee onderwerpen behandeld.  

1) Geest, ziel en lichaam. Onze geest is volmaakt in Christus. Ziel en lichaam daarmee overeenstemmen.  

2) Identiteit in Christus. Wie ZIJN we (niet: wie we worden) we in Christus: een nieuwe schepping! (Ef.4:24). 
 

 

Modules 3-5 : De Heilige Geest I, II en III  -  Leraar: Wendell Parr   

Deze eerste module van deze serie van drie, bestudeert: Hoe werkte de Geest in het O.T., hoe tijdens de 

periode dat Jezus op aarde was en hoe werkt Hij nu? Hoe kunnen wij de werken doen die Jezus 

deed?(Joh.14:12). II + III behandelen: ‘In de Geest gedoopt te zijn’, en ‘Uitstappen in de kracht van de Geest’.  
 

 

Module 6: Bijbelse Verbonden  -  Leraar: Lawson Perdue   

Het karakter van God leer je kennen door - een openbaring van - de verbonden die Hij heeft gemaakt met de 

mens. Dit bouwt je geloof en je vertrouwen op. De studie behandelt het verbond met Adam, Abraham, Israël 

en laat zien dat het verbond met God, dat de gelovige in Christus heeft, alle eerdere verbonden insluit. 
 
 

Module 7: Inleiding tot de Bijbel  -  Leraar: Barry Bennett  

Door deze cursus ontwikkel je vertrouwen in de Bijbel als het Levende Woord van God.  Je gaat 

begrijpen wat de openbaring, inspiratie, samenstelling en instandhouding van de Bijbel werkelijk 

inhoudt. 

 

 

Module 8: Realiteit in Christus  -  Leraar: Lawson Perdue   

Deze studie laat zien hoe een werkelijk begrip van ‘wie we zijn in Christus‘ nodig is  om te komen tot het doel 

en plan dat God voor ieder van ons in dit leven heeft. 
 

 

Module 9: De brief aan de Galaten  -  Leraar: Barry Bennett  

Paulus laat zien dat de principes van het O.T. terug gaan naar Abraham, én op geloof zijn gebaseerd i.p.v. de 

wet. De wet is alleen maar als een tijdelijke maatregel ingesteld totdat Christus zou komen.  
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Modules 10-11: Relatie met God I en II - Leraar: Andrew Wommack  

Deze studie bevat vier belangrijke waarheden over God en de relatie tussen de mens en God. 

- De natuur van God onderscheid het karakter van God en zijn handelen; contrast O.T en N.T.  

- Hardheid van hart behandelt één van onze grootste barrières om al Gods waarheden te aanvaarden. 

- De autoriteit van de gelovige helpt ons om Gods zegeningen te ontvangen en satan te stoppen.  

- God is niet schuldig. God is niet de veroorzaker van slechte dingen die ons overkomen. 
 

 

Modules 12-14: Overzicht Oude Testament I, II, III  -  Leraar: Wendell Parr  

Drie modules over de Bijbelboeken Genesis t/m de Psalmen. Van Abraham leren we: geloof en zie niet op 

omstandigheden. Van Jozef: voorspoed hangt niet af van omstandigheden. Van Mozes: probeer niet Gods 

bestemming op je leven in eigen kracht te volbrengen. Van het Pesach: redding omvat ook bevrijding, 

welvaart en gezondheid. Deuteronomium - God zegt: doe wat ik je adviseer. Kies het leven in het ‘beloofde 

land’! Jozua - ZIE… niet wat voor ogen is, GELOOF is het bewijs van wat je nog niet ziet.  

1 Koningen -  Ga ‘daar’ waar God zegt dat je moet zijn, want ‘daar’ is Gods voorziening. 
 

 

Module 15:  Liefde & Goedheid van God -  Leraar: Arthur Meintjes  

We zijn geïndoctrineerd met en bevestigd in bepaalde gezichtpunten m.b.t. liefde:  liefde moet verdient 

worden, … liefde bezeert, enz. Als je God kent, ken je Liefde (1 Joh.4:8) en Goedheid … (Ps.34:9). 
 

 

Module 16:  Geloof  - Leraar: Greg Fritz   

IEDERE christen IS een overwinnaar (1 Joh. 5:4), maar niet iedere christen leeft daarin. De beslissende factor 

om te overwinnen is niet: jouw strategie, of ‘geluk hebben’. De beslissende factor is: GELOOF!  
 

 

Module 17: Voorspoed, financiën en geven - Leraar: Andrew Wommack  

In deze praktische module reikt Andrew je Bijbelse principes aan over het omgaan met financiën. Je leert 

wat het betekent om op een Bijbelse manier te geven en om een goede rentmeester te zijn over de 

financiën die God je heeft gegeven, zodat je in voorspoed kunt wandelen.  
 

 

Module 18: Fundamenten van het Leven  - Leraar: Carrie Pickett   

De zes fundamentele waarheden die je in deze module leert, zullen je relatie met God radicaal veranderen. 

Ze zullen je bekrachtigen, zodat je elke aanval van de vijand het hoofd kunt bieden. Bovendien zullen ze je in 

staat stellen om wie dan ook te bedienen. Wanneer dan ook, en over welk onderwerp dan ook. Het 

belangrijkste onderdeel van een gebouw is zijn fundament. Deze waarheden zullen je helpen om een sterk 

fundament te bouwen op basis van het Woord van God. 
 

Modules 19-20: Bediening van Jezus I en II - Leraar: Barry Bennett  

In de 1e module bestuderen we de context van Jezus’ leven en Zijn bediening. Jezus kwam om de wil van de 

Vader te doen (Joh.6:38). Alles wat Hij deed, iedere genezing, was Gods wil! Gelovigen hebben dezelfde 

mogelijkheid, de kracht is niet verminderd… maar in hoeverre wandel je in dat wat aan jou is toegekend? 
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In de 2e module bestuderen we o.a.: ‘Jezus en Geloof’. We leren hoe ‘geloof’ handelt in overeenstemming 

met je overtuiging; ‘geloof’ erkent het Woord boven wat onze zintuigen ons vertellen. ‘Geloof’- niet God – 

bepaalt wat ontvangen zal worden van God. (Mark.11:24). 
 

 

Modules 21-22: Ontvangen van God I en II  - Leraar: Andrew Wommack  

Deze studie behandelt vier belangrijke onderwerpen: 

- Gebed. Niet om Gods gunst te verdienen. God is niet onze tegenstander die je ‘over moet halen’. 

- Genezing. Wij zijn van zonde EN ziekte verlost. Waarom ‘verspillen’ waar Hij voor betaald heeft?  

- Leven in Zegen.  Een wonder is nodig bij crisis; leven in zegen zal crisissituaties voorkomen.   

- Beteugel je emoties.  Beheers je emoties door je denken te vernieuwen (Rom.12:2). 

 

 

Module 23 (tot 1 sept. 2021): Uitmuntendheid in Bediening - Leraar: Greg Mohr  

Twee belangrijke aspecten, m.b.t. het staan in een bediening, komen in deze module aan de orde. 

1) De kernwaardes en identiteit waarop jouw leven en bediening zijn gegrondvest. Compromissen, 

misleiding en mislukking worden vermeden als Gods kernwaardes zijn vastgezet in het hart van de 

bedienaar. 

2) Essentiële leiderschapsprincipes die nodig zijn voor de bedienaar om 

- mensen te leiden naar hun bestemming, en 

- een leider te worden die het waard is om na te volgen. 

 

Module 23 (vanaf 1 sept. 2021): De voorspoedige ziel – Leraar: Greg Mohr 

De verborgen sleutel tot een leven in gezondheid en voorspoed, is het hebben van een voorspoedige ziel. Je 

ziel bestaat uit je wil, je gevoel, je verstand en je geweten. Johannes spreekt erover in III Johannes 2, dat het 

welzijn van ‘je ziel’ verbonden is met gezondheid en voorspoedig zijn.  

Het begrijpen van deze waarheid zal ons motiveren om onze focus te verleggen van het zoeken naar 

financiële welvaart en fysieke genezing, naar het ontwikkelen van een welvarende ziel. Onze welvaart en 

gezondheid zijn natuurlijke bijproducten van een gezonde en welvarende ziel. Deze openbaring leidt tot een 

belangrijke vraag: "Wat is een welvarende ziel? 

 

Module 24: Vrucht van de Geest - Leraar: Greg Mohr  

Gods eerste woorden tot de mens laat al het verband zien tussen succes in het leven en vrucht dragen (Gen. 

1:28). Elke gelovige is, als navolger van Jezus, geroepen om vrucht te dragen, nl. de vrucht van de Geest (Gal. 

5:22-23), wat het karakter van Jezus beschrijft. 

In deze module gaan we elk aspect van de vrucht van de Geest uitdiepen. Je zult leren wat het doel, de 

uitwerking en het plan is om de vrucht van de Geest volledig tot ontwikkeling en manifestatie in je leven en 

bediening te laten komen. 
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Module 25: De brief aan de Romeinen  -  Leraar: Lawson Perdue   

Romeinen is een uiteenzetting van Christelijke doctrine in de Bijbel. De openbaring van gerechtigheid  = de 

openbaring van het evangelie. In deze lessen bestuderen we de noodzaak van, de weg tot en de kracht van 

gerechtigheid die is geopenbaard in Christus en die wordt ontvangen door geloof.  
 

 

Module 26: Genezing  - Leraar: Barry Bennett  

Het christelijke leven behelst lichamelijke gezondheid voor een ieder die gelooft in Jezus. Het is net zo goed 

Gods wil dat we lichamelijk gezondheid zijn als dat we opnieuw geboren zijn. Voordat iemand geloof kan 

hebben voor genezing, moet hij/zij overtuigd zijn dat dit Gods wil is. Geloof kán niet om het kennen van 

Gods wil v.w.b. gezondheid en genezing heen. 

In deze module zullen we  

- zicht krijgen op Bijbelse principes voor gezondheid en genezing  

- uitleg krijgen over genezing vanuit het gezichtspunt van geest, ziel en lichaam 

- leren wat van ons wordt verwacht als gelovigen 

zien wat Gods deel is in het proces van het ontvangen van genezing in ons lichaam 
 

 

Modules 27-29: Overzicht Oude Testament IV, V, VI  -  Leraar: Wendell Parr  

Drie modules over de Bijbelboeken Spreuken t/m Maleachi. We leren o.a. uit:  

Jesaja – God is niet verantwoordelijk voor alles wat gebeurt; veelal zijn het onze eigen keuzes.  

Joël – Als je leeft in Gods gunst brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee.  

Habakuk-  Uit geloof leven. Niet: God dwingen iets te doen; maar: toe eigenen wat Hij al deed. 

Haggai – Wat is je motivatie om iets te doen of te laten? Waar je hart is, is jouw schat. 

Zacharia – God roept geen mensen die zelf bekwaam zijn; Hij bekwaamt mensen die geroepen zijn. 
 

 

Module 30:  De principes van genade en geloof  - Leraar: Rick McFarland   

Genade is Gods aandeel. Geloof is het aandeel van de mens. Als deze twee niet met elkaar verbonden zijn, 

komt er niets tot stand. Gods genade is krachtig, maar de kracht van Zijn genade in iemands leven wordt 

alleen vrijgezet als ze door geloof wordt ontvangen. Ontdek de rol die JIJ speelt in Gods genadeplan!  
 

 

Module 31: 1 Johannes  - Leraar: Lawson Perdue  

Eén ding is het allerbelangrijkste voor een christen: onze relatie met God! 

Dat komt voornamelijk naar voren in deze studie van de 1e brief van Johannes. Ook 1 Johannes 1:9 wordt 

behandeld. Al onze zonden zijn reeds vergeven (Kol. 2:13), maar moeten wij als christen nog steeds onze 

zonden belijden?  
 

 

Module 32: De Wapenrusting van God - Leraar: Delron Shirley  

Deze studie over de brief van Paulus aan de Efeziërs geeft ons inzicht in het fundament dat Paulus eerst legt 

in de eerste hoofdstukken van Efeziërs, voordat hij aan het eind in hoofdstuk 6:10 zegt: ‘Verder, mijn 

broeders’ en pas dan begint over weerstand bieden tegen duistere machten. Door bijbelse waarheden te 



 
 
 

Modulelijst Leerjaar 1 (versie 29 december 2020) 

belichten zal deze module je nieuwe inzichten geven m.b.t. geestelijke ‘strijd’.  Je zult bekrachtigd worden 

om meer dan een overwinnaar te zijn als het aankomt op confrontatie met duistere machten. 
 

 

Module 33:  Essentiële waarheden van het Nieuwe Testament  - Leraar: Arthur Meintjes   
(deze module is vanaf 1 sept. 2021 inbegrepen in thuisstudie/deelonderwijs ) 

In deze module leer je dat waarheden over bijvoorbeeld genezing en voorspoed, gebaseerd moeten zijn op 

het essentiële fundament van het evangelie. Alleen dan zal je deze dingen zien werken in je leven. Of je 

overwint wanneer je ziek bent, of te maken hebt met armoede, valt of staat niet per se met wat je gelooft 

over genezing of voorspoed. Het zal waarschijnlijk staan of vallen met wat jij gelooft over de essentiële en 

fundamentele waarheden van het evangelie. Alle andere waarheden moeten immers op deze waarheid zijn 

gebaseerd, om werkzaam te kunnen zijn in je leven.   
 

 

Module 34:  Wat geloof is en hoe je eruit leeft - Leraar: Dan Funkhouser   
(deze module is vanaf 1 sept. 2021 inbegrepen in thuisstudie/deelonderwijs ) 

Leer hoe God dingen tot stand bracht door middel van geloof en ontdek dat dezelfde maat van geloof ook 

voor jou beschikbaar is in je leven. Leer dat geloof werkt vanuit je hart en hoe het vrijgezet wordt wanneer jij 

Gods Woord uitspreekt. 
 

 

Module 35: Functioneren in het beste van God – Leraar: Greg Mohr 
(deze module is vanaf 1 sept. 2021 inbegrepen in thuisstudie/deelonderwijs) 

Als we willen functioneren in het beste van God, moeten we allemaal de verantwoordelijkheid aanvaarden 

om Gods wil voor ons leven te ontdekken en erin te wandelen. Deze module behandelt de sleutels om in het 

beste van God te gaan functioneren, totale toewijding aan Jezus, veranderd worden door het vernieuwen 

van je denken, het zich onthouden van seksuele immoraliteit en blijvend vervuld zijn met de Geest terwijl je 

leert wandelen in de wil van God voor je leven. 
 

 

Module 36: Levensstijl van Aanbidding – Leraar: Daniël Amstutz 
(deze module is niet in begrepen in thuisstudie/deelonderwijs én hybride studievorm; alleen in Vol- en Deeltijd) 

Deze module behandelt het feit dat we aanbidders zijn, niet alleen als we muziek maken, zingen, etc. In 

alles wat we doen en wie we zijn, mogen we ons leven toevertrouwen aan de relatie met God, en 

vandaaruit elke dag weer in een attitude van aanbidding te leven, en daarmee God te eren. Deze 

module leert je hoe je werkelijk een Levensstijl van Aanbidding kunt ontwikkelen. 
 

 

Module 37:  Woorden en jouw autoriteit  - Leraar: Gary Luecke   
(deze module wordt als live les gegeven door een Nederlandse docent in Vol-, Deeltijd en Hybride studievorm;  is niet in begrepen 

in thuisstudie/deelonderwijs ) 

Deze module is een studie over het belang van de woorden die we spreken, en hoe dat van toepassing is op 

de autoriteit die onze Heer Jezus aan alle wedergeboren gelovigen heeft gegeven. Wist je dat in het boek 

Spreuken, de woorden ‘tong, lippen en mond’ meer dan honderdvijftig keer worden gebruikt? Het is voor 

eenieder van ons van belang dat we dit concept begrijpen, zodat we tact en wijsheid gebruiken wanneer we 

onze mond opendoen.  
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Module 38: Training Gebedsbediening – Carly Terradez & Daniël Amstutz 
(deze module is vanaf 1 sept. inbegrepen in thuisstudie/deelonderwijs; vooralsnog niet in het hybride curriculum opgenomen.) 

Deze module geeft je een handleiding of eigenlijk is het meer een soort training in ‘Hoe bedien je mensen 

die een nood hebben’… Dat kan zijn op allerlei gebieden, maar de trainers gaan voornamelijk in op het 

bediening van mensen die genezing nodig hebben. Carly en Daniël putten uit hun ervaring als leiders van de 

‘School of Healing’ bij Charis Bible College Colorado (U.S.A.) 

 

 


