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THUISSTUDIE
BIJBELSCHOOL
Wil jij ook genieten van levens veranderend
Bijbels onderwijs, maar heb je niet de
mogelijkheid om naar school te gaan? Dan is
de Online Thuisstudie wat voor jou. Studeer
op je eigen tijd in je eigen tempo (max. 3,5
jaar) of kies voor studeren volgens een 2jarig vast programma/rooster, en laat je zo
van binnenuit vernieuwen door Gods
onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding.
Met de thuisstudie volg je online de videolessen
van de modules uit het eerste leerjaar van de
Charis opleiding en maak je per module een
toets, en volg je een bijbelleesrooster. Na een
succesvolle afronding van de Online
Thuisstudie, ontvang je een certificaat dat
toegang geeft tot het 2e leerjaar aan Charis.
Uitbreiding van het huidige curriculum
Vanuit ons hoofdkantoor in Amerika is besloten
om – wereldwijd – het eerstejaars curriculum
per september 2022 uit te breiden van 36 naar
42 modules.
Daardoor sluit een eventuele tussentijdse
overstap naar een andere studievorm beter
aan, en zijn alle studievormen gelijkwaardig.
Omdat je als thuisstudie cursist dezelfde
modules volgt als een ‘on-campus’ student die
het eerste leerjaar doet, kun je eventueel ook
halverwege de studie overstappen naar de
Hybride Deeltijd studievorm.
Studenten die eerder gestart zijn met 36
modules, moeten deze voor 1 september 2022
afgerond hebben, om een certificaat te kunnen
behalen. Zo niet, dan moeten ook zij daarna
een totaal van 42 modules hebben afgerond,
om voor een certificaat in aanmerking te
komen.

COACH
Zodra wij jouw aanmelding voor de Online
Thuisstudie binnenkrijgen, krijg je een
persoonlijke coach toegewezen. Deze
neemt contact met je op en helpt je verder op
weg met het opstarten van de cursus. Ook is
hij/zij jouw aanspreekpunt voor zolang jouw
cursus duurt. Je kunt bij hem/haar terecht voor
vragen over de lesstof, je getuigenis of
openbaringen met hem/haar delen, maar ook
voor andere vragen met betrekking tot Charis of
de studie. Ook houdt jouw coach je op de
hoogte van activiteiten binnen Charis die
interessant voor je kunnen zijn.
Als je de thuisstudie volgt volgens een 2-jarig
vast programma/rooster, dan kom je heel
regelmatig online samen met medestudenten
die samen met jou zijn gestart met dit
programma. Deze online samenkomsten
worden geleid door een coach. Je blijft dus thuis
studeren, maar móet een lesrooster volgen en
de toetsen binnen een bepaalde tijd hebben
gemaakt. Voor de online samenkomst moet je
natuurlijk ‘bij’ zijn met je rooster, om mee te
kunnen praten tijdens de groepsbespreking, je
vragen te kunnen stellen, je openbaringen uit
de lesstof te kunnen delen, etc. Daarnaast zal er
online ook af en toe les worden gegeven tijdens
deze groepsbijeenkomsten.

STUDIEBELASTING
TIJDEN
Verreweg
de meeste modules bestaan uit 8
videolessen van 50 minuten. De video’s zijn
ondertiteld of op schrift vertaald, in het
Nederlands. 2 modules bestaan uit 9
videolessen, en voor 3 modules moet je een
boekwerkje doorlezen. Na elke module moet je
een toets maken; de tijd die dat gemiddeld kost
is 20 minuten. De voorbereidingstijd voor het
maken van de toets is per persoon verschillend;
sommigen nemen de lesstof direct goed in zich
op bij het bekijken van de videolessen en
maken de toets direct daarna, anderen willen
eerst nog het ter beschikking staande pdfbestand met de letterlijk – in het Nederlands vertaalde tekst van de videolessen doorlezen.
Naast dit alles volg je een bijbelleesrooster,
waarbij je tijdens je studie één keer de hele
bijbel doorleest.
Thuisstudie op eigen tempo - Curriculum 42
modules
Maximale tijdsduur: 3,5 jaar
Dit komt neer op een studiebelasting van 1
module per maand
Thuisstudie volgens een vast
programma/rooster - Curriculum 42 modules
(start: september 2022)
Tijdsduur: 2 jaar
Het jaarrooster loopt vanaf september t/m juni
(kerst- en zomervakanties uitgezonderd); de
studiebelasting voor 2 jaar komt dan ongeveer
neer op 1 module per veertien dagen. De
regelmatig terugkerende online
groepsbijeenkomsten zullen hooguit twee uur
duren.
Ben je benieuwd naar de te bestuderen
modules? Scroll naar beneden en je vindt een
korte samenvatting van alle modules.

CERTIFICAAT
Als alle vereiste modules zijn afgerond (met
bijbehorende toetsen), ontvangt de student een
certificaat.
Dit certificaat geeft toegang tot
- het 2e leerjaar Voltijd (4 dagdelen p/w), of
- het 2e leerjaar Hybride Voltijd, of
- het 3e jaar Hybride Deeltijd.
Evenals bij de Online Thuisstudie worden ook
bij de Hybride studievorm de videolessen online
thuis bekeken. Voor overige – live en
interactieve – lessen komt de Hybride student
10 of 20 zaterdagen per schooljaar naar
Naarden; 10 zaterdag als je de Hybride Deeltijd
studievorm volgt, 20 zaterdagen als je de
Hybride Voltijd studievorm volgt.

LESGELD
De Thuisstudie (op eigen tempo) kan alleen
per opeenvolgend pakket worden aangeschaft.
Een eenmaal gekocht pakket kan niet meer
worden geretourneerd. Alleen bij de 1e
aanschaf geldt een proeftermijn van één
maand.
- Bij betaling ineens per pakket (van 7 modules):
€490,- Bij betaling in (5 achtereenvolgende
maandelijkse) termijnen per pakket: €108,50
per termijn

Thuisstudie volgens 2-jarig vaststaand
rooster (vanaf 1 september 2022)
Betaling per schooljaar:
- € 1450,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31
augustus 2022), of
- € 160,00 per termijn (10-maandelijkse
termijnen van aug. 2022 t/m mei 2023).
Korting Lesgeld. Als meerdere gezinsleden (wonend
op hetzelfde adres) de thuisstudie volgen, dan wordt
een korting gegeven van 5% over het totaalbedrag aan
lesgeld van betreffende personen.

PAKETTEN
De volgende modules worden behandeld per pakket

De volgende modules worden behandeld:
Pakket 1
Een onwankelbaar fundament
Levensfundamenten
Neem het land in bezit
Voorspoed op Gods manier
Pakket 2
Essentiële Waarheden van het
N.T.
Baisis van Gerechtigheid
Principes van genade en
geloof
Levensstijl van aanbidding
Pakket 3
Inleiding tot de Bijbel
Discipelschap Evangelisatie I
Heilige Geest III
Relatie met God I

Genezing
Heilige Geest I
Heilige Geest II

De vrucht van de Geest
Romeinen
Gebed onder het Nieuwe
Verbond

Discipelschap Evangelisatie II
Training gebedsbediening
Discipelschap Evangelisatie III

Pakket 4
Relatie met God II
De voorspoedige ziel
De basis van Bijbelse doctrines
Galaten

Overzicht van het O.T.- l
De wapenrusting van God
Overzicht van het O.T.- II

Pakket 5
Bijbelse Ethiek en Moraal
De basisprincipes van Geloof
Overzicht van het O.T.- lll
Laat vrijheid regeren

Overzicht van het O.T.- lV
De liefde van God
Overzicht van het O.T.- V

Pakket 6
Ontvangen van God I
Wat geloof is en hoe je eruit
leeft
Overzicht van het O.T.- VI
De bediening van Jezus I

Functioneren in het beste van
God
De bediening van Jezus II
Ontvangen van God II

Korte samenvatting modules
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?
Leer hoe Gods Woord het onvergankelijke zaad van Zijn koninkrijk is,
bedoeld om ongeloof te bestrijden en een leven van stabiliteit en
vruchtbaarheid voort te brengen. Zet je voet op het stevige
fundament van Gods Woord en begin het leven te ervaren zoals God
het bedoeld heeft. Onderzoek jouw manier van denken en ontdek
hoe het de lens is waardoor je de wereld ziet en beslissingen neemt.
Module 2: Levensfundamenten - Leraar: Mike en Carrie Pickett
De zes fundamentele waarheden die je in deze module leert, zullen je
relatie met God radicaal veranderen. Ze zullen je de kracht geven om
elke aanval van de vijand te overwinnen. 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.
Module 3: Neem het land in bezit - Leraar: Barry Bennett
Zoals Gods genade aan Israël een beloofd land gaf, zo heeft Gods
genade aan christenen een land van beloften gegeven. Zoals Israël de
opdracht kreeg de vijand te verdrijven en het beloofde land in bezit
te nemen, zo moeten ook gelovigen hun erfenis in Christus in bezit
nemen.
Module 4: Voorspoed op Gods manier - Leraar: Greg Mohr
Krijg inzicht in het doel van welvaart, identificeer de echte vijanden
van welvaart, en leer de juiste houding te hebben ten opzichte van
financiën. Leer de juiste relatie met geld te ontwikkelen en verjaag de
lust naar geld uit je ziel.. Jezus vertelt ons in Lukas 16 dat trouw in dat
wat het minste is - geld - ons zal kwalificeren om de ware rijkdom
toevertrouwd te krijgen - eeuwige zielen.
Module 5: 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.
Module 6: De Heilige Geest I - Leraar: Wendell Parr
De meeste Christenen willen alles wat God voor hen heeft, maar de
meesten hebben het niet door onwetendheid, verkeerde informatie,
of confessionele doctrines. Krijg een bijbels begrip over de Persoon
en het werk van de Heilige Geest, hoe Hij door de geschiedenis heen
heeft gewerkt, en hoe Hij vandaag de dag in levens werkt. Dit is de
eerste van drie modules over de Heilige Geest.
Module 7: De Heilige Geest II - Leraar: Wendell Parr
Krijg inzicht in de bijbelse manieren om de Heilige Geest te
ontvangen en de bezwaren die mensen kunnen hebben tegen de
doop met de Heilige Geest. Leer over de openbaringen, de vrucht, en
de gaven van de Heilige Geest. Tweede van een driedelige serie.
Module 8: Essentiële waarheden van het Nieuwe Testament
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 9: Basis van 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) in Christus:
een nieuwe schepping! (Ef.4:24).
Leer hoe jouw geest, ziel en lichaam samenwerken om het
overvloedige, overwinnende Christelijke leven te ervaren. Ontdek
jouw ware identiteit in Christus en onderzoek hoe de realiteit van
gerechtigheid en rechtvaardiging je zal helpen om jouw geloof uit te
dragen.
Module 10: 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 11: Levensstijl van aanbidding - Leraar: Daniel Amstutz
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 12: Vrucht van de Geest - Leraar: Greg Mohr
Gods eerste woorden tot de mens laten 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, waardoor je Jezus openbaart aan
de wereld en waardoor je in staat wordt gesteld jouw erfenis in bezit
te nemen.
Module 13: Romeinen - Leraar: Lawson Perdue
Het boek Romeinen wordt door velen beschouwd als de grootste
uiteenzetting van de christelijke doctrine in de Bijbel. Krijg een
diepere openbaring van gerechtigheid, inclusief de behoefte aan, de
voorziening van, de weg naar, en de kracht van gerechtigheid
geopenbaard in Christus en ontvangen door geloof.

Module 14: Gebed onder het Nieuwe Verbond - Leraar: Daniel
Bennett
Communiceren met God is een belangrijk onderdeel van onze relatie
met Hem. Deze cursus gaat over hoe bidden kan zijn in het licht van
het Nieuwe Verbond. Onderwerpen zijn vriendschap met God,
aanbidding, Zijn stem horen, bidden voor anderen, en doen wat we
de Vader zien doen. Er zal aandacht zijn voor Bijbelse voorbeelden en
praktische toepassing.
Module 15: 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 16: Discipelschap Evangelisatie I - Leraar: Andrew
Wommack / Don Krow
Wees toegerust om vol vertrouwen het evangelie van Jezus Christus
te communiceren aan de verlorenen, om te groeien in je begrip van
het Koninkrijk, en om nieuwe gelovigen te discipelen. Deze module
behandelt onderwerpen als redding, eeuwig leven, dopen, identiteit,
en de kracht van een Geest vervuld leven. Dit is het eerste deel van
een driedelige studiegids; je neemt de lesstof van deze module tot je
d.m.v. het doorlezen van deel I.
Module 17 : De Heilige Geest III - Leraar: Wendell Parr
Onderzoek van het doel, het belang en de bijbelse voorbeelden van
de negen manifestaties van de Heilige Geest: de openbaringsgaven,
de krachtgaven en de inspiratiegaven (vocale gaven). Derde van een
driedelige serie.
Module 18: Relatie met God I - 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.
Eerste van een tweedelige serie.

Module 19: Discipelschap Evangelisatie II - Leraar: Andrew
Wommack / Don Krow
Wees toegerust om vol vertrouwen het evangelie van Jezus Christus
te communiceren aan de verlorenen, om te groeien in je begrip van
het Koninkrijk, en om nieuwe gelovigen te discipelen. Behandelt
onderwerpen als vernieuwing van de geest, autoriteit, genezing,
huwelijk, financiën en gebed. Dit is het tweede deel van een
driedelige studiegids; je neemt de lesstof van deze module tot je
d.m.v. het doorlezen van deel II.
Module 20: Training gebedsbediening - Leraren: Daniel Amstutz &
Carlie Terradez
Wordt getraind in hoe te prediken aan hen die genezing nodig
hebben. Deze cursus zal elke gelovige, van pas bekeerde tot senior
voorganger, toerusten om vol vertrouwen en effectief te prediken op
het gebied van genezing.
Module 21: Discipelschap Evangelisatie III - Leraar: Andrew
Wommack / Don Krow
Wees toegerust om vol vertrouwen het evangelie van Jezus Christus
aan de verlorenen te communiceren, om te groeien in je begrip van
het Koninkrijk, en om nieuwe gelovigen te discipelen. Behandelt
onderwerpen zoals geestelijke gaven, wonderen, godvruchtige
relaties, wet en genade, en discipelen van anderen. Dit is het derde
deel van een driedelige studiegids; je neemt de lesstof van deze
module tot je d.m.v. het doorlezen van deel III.
Module 22: Relatie met God II - Leraar: Andrew Wommack
Ontmasker een van de grootste misleidingen in het lichaam van
Christus en vestig je hart in de waarheid dat God niet de auteur van
je problemen is, noch veroorzaakt Hij dat slechte dingen gebeuren.
Ontdek hoe je als gelovige je autoriteit kunt nemen en Gods
zegeningen in je leven kunt beginnen te ontvangen. Deze cursus
behandelt Autoriteit van de Gelovige en God is Niet Schuldig. Tweede
van een tweedelige serie.
Module 23: De voorspoedige ziel - Leraar: Greg Mohr
Volgens III Johannes 2 zijn onze lichamelijke gezondheid en financiële
welvaart verbonden met de relatieve welvaart van onze ziel. In deze
cursus leert u de sleutels tot het vestigen van een welvarende ziel.
Enkele van deze principes zijn: rust vinden in de aanwezigheid van
Jezus, oordelen wegnemen, een juiste relatie met gezag hebben,
verankerd zijn in hoop, wandelen in geduld, enz. We zullen deze en

andere essentiële principes behandelen met als einddoel dat je ziel
welvarend wordt.
Module 24: De basis van Bijbelse doctrines - Leraar: Lawson Perdue
Verander je leven door de keuze te maken om Gods Woord te
aanvaarden als de regel van het leven. Een geestelijk fundament is
essentieel voor de groei en effectiviteit van elke gelovige. Leer over
de geïnspireerde Schrift, de Drie-eenheid, de Godheid van Christus,
de zondeval en de redding van de mens, de hedendaagse bediening
van de Heilige Geest, goddelijke genezing, de wederkomst van
Christus voor Zijn kerk, en hemel en hel.
Module 25: 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. De brief aan de Galaten wordt vaak de Magna Carta van de
christelijke vrijheid genoemd. Grote thema’s: genade, openbaring,
identiteit in Christus, geloof, de Wet versus de zegen van Abraham,
en leven in de Geest.
Module 26: Overzicht van het Oude Testament I - Leraar: Wendell
Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die in het Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht van
Genesis tot en met Leviticus bestudeert u de auteur, de historische
setting, het doel en het thema van elk boek. Speciale aandacht wordt
gegeven aan enkele sleutelpassages. Eerste van een zesdelige serie.
Module 27: De wapenrusting van God - Leraar: Delron Shirley
Word gesterkt om meer dan een overwinnaar te worden in
geestelijke conflicten door deze inzichtelijke studie. Ontdek de
bijbelse waarheden over de fundamentele stappen die de apostel
Paulus heeft beschreven voor zijn vaak geciteerde uitspraken in
Efeziërs over het aantrekken van de geestelijke wapenrusting.
Module 28: Overzicht van het Oude Testament II - Leraar: Wendell
Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die in het hele Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht van
Numeri tot en met 2 Samuël bestudeert u de auteur, de historische

setting, het doel en het thema van elk boek. Speciale aandacht wordt
gegeven aan enkele sleutelpassages. Tweede van een zesdelige serie.
Module 29: Bijbelse Ethiek en Moraal - Leraren: Beth Landt/Greg
Mohr/Barry Bennett
Bestudering van verschillende ethische en morele kwesties vanuit
Bijbels perspectief die van invloed zijn op de wandel van een christen
met God en op zijn invloed op anderen, ook buiten de kerk.
Module 30: De basisprincipes van geloof - Leraar: Rick McFarland
In deze cursus wordt geloof gedefinieerd en onderzocht, zowel wat
geloof is als wat geloof niet is. U zult ontdekken dat er een verticale
kant van het geloof is, namelijk het geloof in God; maar er is ook een
horizontale kant van het geloof, namelijk de wandel van het geloof in
ons natuurlijk leven. Deze cursus zal beide kanten van het geloof
belichten omdat beide nodig zijn om Gods plan en doel op aarde tot
stand te brengen.
Module 31: Overzicht van het Oude Testament III - Leraar: Wendell
Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die in het hele Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht van
1 Koningen tot Psalmen, bestudeer je de auteur, historische setting,
doel en thema van elk boek. Speciale aandacht wordt gegeven aan
enkele sleutelpassages. Derde van een zesdelige serie.
Module 32: laat vrijheid regeren - Leraar: Arthur Meintjes
Ontdek de fundamentele realiteit over vrijheid: Het is een geschenk!
Lijkt het alsof vrijheid in je christelijke wandel alleen bereikt wordt
door grote offers en hard werken? En als je eenmaal lang en hard
genoeg hebt opgeofferd en gewerkt, dan pas kun je uiteindelijk
beloond worden met vrijheid - vrijheid van zonde of van slavernij
zoals drugs, alcohol of pornografie? Raak verankerd in de Nieuw
Testamentische realiteit dat je in Christus vrij geboren bent.
Module 33 : Overzicht van het Oude Testament IV - Leraar:
Wendell Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die overal in het Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht
van Spreuken tot en met Jeremia, bestudeert u de auteur, de
historische setting, het doel en het thema van elk boek. Speciale

aandacht wordt gegeven aan enkele sleutelpassages. Vierde van een
zesdelige serie.
Module 34: Love of God - Leraar: Carrie Pickett
Kom tot inzicht hoe groot Gods liefde voor jou is. God is liefde en het
ervaren van Gods liefde gaat niet over wat je voor Hem doet, maar
over het aanvaarden van de liefde die Hij voor jou heeft en blijft
betonen! Leer hoe het Woord liefde verklaart over je leven.
Module 35: Overzicht van het Oude Testament V - Leraar: Wendell
Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die in het hele Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht van
Klaagliederen tot Obadja bestudeer je de auteur, de historische
setting, het doel en het thema van elk boek. Speciale aandacht wordt
gegeven aan enkele van de belangrijkste passages. Vijfde van een
zesdelige serie.
Module 36: Ontvangen van God I - Leraar: Andrew Wommack
Open je leven om alles te ontvangen wat God voor je heeft. Ontdek
belangrijke waarheden over gebed, en begin consistente resultaten
te zien. Leer over de basis en de wetten van genezing, waarom
mensen niet genezen, en de drie niveaus van genezing. Deze cursus
behandelt Gebed en Genezing. Eerste van een tweedelige serie.
Module 37: Wat geloof is en hoe eruit te leven – Leraar: Dan
Funkhouser
Wij zullen bestuderen hoe God in geloof handelde en zien dat wij ook
dezelfde mate van geloof in ons leven hebben. We zullen ontdekken
dat geloof werkt vanuit ons hart en onze belijdenis van Gods Woord.

Module 38: Overzicht van het Oude Testament VI - Leraar: Wendell
Parr
Reis mee met de patriarchen en ontdek de fundamenten van ons
geloof. Ontdek het "Woord dat vlees werd" in de typen en schaduwen
die in het Oude Testament begraven liggen. In dit overzicht van Jona
tot Maleachi, bestudeer je de auteur, historische setting, doel en
thema van elk boek. Speciale aandacht wordt gegeven aan enkele
van de belangrijkste passages. Zesde deel van een zesdelige serie.

Module 39: De bediening van Jezus I - Leraar: Barry Bennett
Bestudeer de cultuur en context van Jezus' leven en bediening, Zijn
zeven "IK BEN" uitspraken, Zijn doop en verzoeking in de woestijn, de
manier en inhoud van Zijn onderwijs en Zijn uitspraken over Zichzelf,
en Zijn relatie met de Vader, het Woord, en de Heilige Geest. Eerste
van een tweedelige serie.
Module 40: Functioneren in het beste van God - Leraar: Greg Mohr
Als we in het beste van God willen functioneren, moet ieder van ons
de verantwoordelijkheid nemen om Gods wil voor ons leven te
ontdekken en erin te wandelen. Deze cursus zal de sleutels tot het
functioneren in het beste van God behandelen, totale toewijding aan
Jezus, getransformeerd worden door de vernieuwing van je geest, je
onthouden van seksuele immoraliteit, en vervuld blijven met de
Geest terwijl je leert te wandelen in de wil van God voor je leven.
Module 41: De bediening van Jezus II - Leraar: Barry Bennett
Leer wat Jezus te zeggen had over de Wet en hoe Hij de Joodse
tradities met betrekking tot vrouwen uitdaagde, bestudeer
geloofsprincipes, herlees moeilijke uitspraken van Jezus, leer over
gebed, en verbreed je begrip van verlossing. Tweede van een
tweedelige serie.
Module 42: Ontvangen van God II – Leraar: Andrew Wommack
Ontdek wat Gods Woord zegt over zegeningen en wonderen, hoe ze
zich in uw leven manifesteren, en waarom het ene superieur is aan
het andere. Leer hoe u uw emoties kunt beheersen en vreugde en
overwinning in uw leven kunt ervaren. Deze cursus behandelt
Zegeningen en Wonderen en Het Harnas Van Uw Emoties. Tweede
van een tweedelige serie.

