
Start training: 1e week van februari, geef je zo snel mogelijk op 

PS. Deze cursus kun je ook alleen of als echtpaar volgen als het moeilijk is om een groep te vormen 
vanwege Corona of andere omstandigheden. Een groep van 2-4 helpt je wel enorm om vol te houden. 

Cursus: Discipelen van Jezus: Leren leven in de kracht van Jezus  
Een digitale training van 10 weken in groepen van 2 tot 4 personen 

 
Door de Coronacrisis mogen wij maar in zeer kleine groepen bij elkaar komen. Het afgelopen 
jaar is door ds. Jelle de Kok een digitale discipelschap-cursus ontwikkeld. 
Deze cursus willen wij vanaf begin februari aanbieden. De cursus is als volgt opgebouwd 
 
Het eerste deel van de cursus bestaat uit 3 avonden met onderricht waarin 5 studies 
worden behandeld. De videotraining nodigt telkens uit tot gesprek met elkaar voor 
verwerking 
Op deze 3 avonden (welke avond of ochtenden of middag kun je zelf uitkiezen) zullen de 
volgende onderwerpen besproken worden 

1. Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling 
van Hem te zijn.  

2. En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan. 
3. Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven?  
4. Wat is bekering eigenlijk? 
5. en leven uit geloof? 

Het tweede deel van de cursus bestaat uit het doornemen van een dagboek in 49 
dagen. Elke week staat er een thema centraal dat uitgewerkt wordt 

Inhoud 
WEEK 1  Leven door de Geest  
WEEK 2  Vrucht dragen voor God  
WEEK 3  Mijn positie in Christus  
WEEK 4  Vrij van de wet  
WEEK 5  De vrijheid van de Geest  
WEEK 6  Leven uit vergeving en het Vaderhart van God  
WEEK 7  Als christen leven en dienen  
 
Opzet dagboek, video en groepsgesprekken 

 Elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een uitdaging om over na te denken, 

een gebed en je eigen reactie. 

 Bij elke dag krijg je via Whatsapp een korte video met onderricht van ds. Jelle de Kok 

gedurende deze 49 dagen. 

 Elke week kom je bij elkaar in de kleine groep op een moment dat jullie als groep het 
beste past. Je bespreekt dan met elkaar wat je aansprak, wat je geleerd hebt, en neemt 
tijd om voor elkaar te bidden. Vragen kunnen via Whatsapp aan ds. Jelle de Kok gesteld 
worden of eventueel per telefoon. Afhankelijk van de vraag krijg je daar persoonlijk of 
krijgt de hele groep daar een antwoord op. 

Zo willen we op een eigentijdse en dynamische manier Jezus leren volgen vandaag. 
 
Praktische gegeven 

 Locatie bij jezelf thuis 

 Tijd op moment dat het jezelf of met kleine groep 2-4 uitkomt.  

 Onkosten: € 25,00 voor het cursusmateriaal Discipelen van Jezus. Een boek van 200 
pagina’s A4 formaat.  

 Graag een gift voor de stichting Leven uit de Bron (deze stichting stelt de filmpjes gratis 

ter beschikking): Zie www.levenuitdebron.nl  

Opgave bij ds. Jelle de Kok interimdominee.debrug@gmail.com graag uiterlijk 30 januari ’21. 
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