Discipelschap - Jozua 2022-2023
In 2021 is de discipelschapstraining (DST) nieuw leven ingeblazen in Jozua. Vorig jaar zijn 60
discipelen in 6 avonden getraind om te begrijpen wat het volgen van Jezus inhoudt! Ook dit jaar
hebben we weer het verlangen om zo veel mogelijk mensen toe te rusten in het volgen van Jezus!
Hoe is de training opgebouwd?
Om steeds meer te begrijpen wie Jezus is en wat Zijn woord inhoudt is het ontzettend belangrijk om
onderwijs te ontvangen. Elke avond staat daarom ook in het teken van onderwijs. Vanuit de bijbel
wordt het thema van de avond uitgelicht en leer je hoe dat thema effect heeft op je leven. Iemand
zei ooit: ‘’visie zonder uitvoering is slechts een droom’’. Jezus zelf zegt: wie mijn woorden hoort, en
doet is als een man die zijn huis bouwt op de rots. Het woord is niet alleen bedoeld om te horen,
maar ook om te doen! Daarom bevat elk onderdeel van de training ook een reflectie en of intervisie,
dit doe je samen met je buddy & coach (hierover later meer). Dit moment is bedoeld om het
onderwijs dieper op je in te laten werken. Elk thema bevat daarnaast een huiswerkopdracht. Kort
gezegd noemen we dit principe: hoofd-hart-handen. Op deze manier hoor je het woord, leer je het
woord en doe je het woord!
Buddy & Coach
Jezus volgen doe je nooit alleen, maar altijd samen! Jezus zond de discipelen altijd 2-aan-2 uit als ze
op pad gingen. Voor de training kan je je dus samen met een buddy opgeven. Als je geen buddy
weet, proberen wij je te koppelen aan een andere discipel. Je kan je dus met z’n tweeën opgeven,
maar ook alleen. Daarnaast is het de bedoeling dat jullie zelf een coach vragen. Hier zullen we je bij
helpen, maar dit moet je zelf regelen om er voor te zorgen dat je een coach vind die echt aansluit bij
wie jij bent en de doelen die jij voor dit seizoen hebt. Deze coach is er voor jou, om je te helpen met
vragen die je hebt, dingen waar je tegenaan loopt en allerlei andere zaken die betrekking hebben op
de training en op het volgen van Jezus.
Gestructureerd Onderwijs
Voor komend seizoen staan 15 onderwijsavonden gepland. De avonden zijn verdeeld in 3 thema’s
met 3 kernvragen:
Thema

Kernvraag

Abba, Vader

Hoe kijkt God naar mij?

Onderwerpen
Nieuw leven
omarmen
Vervuld met de
Heilige Geest

Geest, ziel en
lichaam
Gaven van de
Geest

Het
zoonschap
De Geest op
jou

Intimiteit met
God
De Geest door
jou
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verstaan
Meer Heilige
Geest

Vervuld met Geestkracht Wat is de Heilige Geest?
Karaktegroei

Hoe kan ik heilig leven?

Gebed

Vrucht van de Binnenkamer Gods blijdschap, Bidden &
Geest
jouw kracht
vasten

Per onderdeel werken we kort uit wat die avonden aan de orde komt:
Hoe kijkt God naar mij?
1. Nieuw Leven door Jezus Christus
Jezus geeft zijn leven voor ons, wat betekent dat voor jou? In hoeverre leef je in die identiteit
van redding, verlossing en dankbaarheid? Leef je het leven waar Jezus voor gestorven is of
geef je je leven weer makkelijk terug aan ‘oude vijanden’?
2. Geest, Ziel en Lichaam
Een lesje geestelijke biologie. Hoe zit je als mens in elkaar volgens de Bijbel en waar dient
ieder deel dan voor? Welk deel gaat er naar de hemel en van waaruit maak je keuzes en heb
je contact met God?
3. Zonen en dochters van God

Je hebt nieuw leven ontvangen, maar je bent ook onderdeel
geworden van een nieuw gezin. Een hemels gezin, met totaal andere standaarden dan wij
gewend zijn. Welke beloftes geeft God aan zijn zonen en dochters?
4. Intimiteit met God
Zoals iedere vader verlangt naar een goede relatie met zijn kind, zo mogen wij weten dat God
ontzettend veel van ons houdt. Maar hoe beantwoord je die liefde? Hoe geef ik vorm aan
mijn stille tijd?
5. De stem van God horen
Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Bidden is praten met God. Maar hoe
moeilijk is het om altijd te praten met iemand die niks terugzegt. Of als hij dan iets zegt, zijn
het dan niet mijn eigen gedachtes of gewoon iets moois wat ik lees? Hoe onderscheid ik mijn
eigen gedachtes van die van God?
Hoe kan ik heilig leven?
6. Themaweekend: Bidden & vasten
Je stelt prioriteiten op een zeer hoog niveau. Maar wat heeft God eraan als ik niet eet?
Geloven in God en eten hebben toch niks met elkaar te maken?
7. Vrucht van de Geest
Hoe vormen de vrucht van de Geest jouw leven? Gebeurt dit automatisch of moeten we hier
zelf ook nog naar streven en zoeken?
8. De binnenkamer
Hoe hielden Bijbelse figuren stille tijd en wat kan ik daarvan leren? Met of zonder muziek? 2
of 20 minuten? Voor het slapen of als je net wakker bent?
9. Blijdschap, jouw kracht
Blij wordt je als je de goede dingen doet. Blijdschap bij een goede keuze kan een stimulans
zijn in een proces. Je krijgt er energie van. Zo wil God jou krachtig bijstaan als jij je verheugd
in Hem. De Bijbel beschrijft het zelfs als een opdracht, is dat wel realistisch?
Wat is de Heilige Geest?
10. Themaweekend: Vervuld met de Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest? Is hij een persoon of een kracht? En waarom is dat belangrijk? Hoe
ga je om met de Heilige Geest als je al tegen God praat?
11. Gaven van de Geest
Naast de groei geeft de Geest ook cadeaus, gaven. Die cadeaus zijn om uit te pakken, maar
ze zijn niet voor jezelf. Er zitten allemaal mooie dingen in, maar wat kan je ermee?
12. De Geest op jou
Als de gaven en vruchten in jouw leven zichtbaar zijn, ben je toch vervuld van de geest? Of is
dit weer iets anders? Kan je voller zijn dan een ander? En kan je dan ook weer leger worden?
13. De Geest door jou
Als de Heilige Geest in jou en op jou is, hoe werkt Hij dan door jou? Hoe kan je de Heilige
Geest ruimte geven in je dagelijkse leven?

Themadagen
Om ieder blok wat meer in het geheugen te prenten willen we een kernvraag openen met een
themaweekend. Op zo’n themaweekend is er een korte samenvatting van wat er dat blok voorbij
gaat komen, maar is ook een gelegenheid voor de discpelen om in de praktijk te brengen wat ze in
het blok daarvoor allemaal geleerd hebben. Er is op die themaweekenden meer ruimte om het
gesprek aan te gaan, praktisch aan de slag te gaan met het onderwerp en elkaar te bevragen op
moeilijke dingen. Deze themadagen zijn toegankelijk voor heel de gemeente en sluiten aan op het op
dat moment lopende maandthema.
Planning

Datum
5-10-2022
Start blok 1:
19-10-2022
2-11-2022
30-11-2022
14-12-2022
11-1-2023
Start blok 2:
20 t/m 22-1
8-2-2023
22-2-2023
8-3-2023
Start blok 3:
17 t/m 19-03
19-4-2023
31-5-2023
14-6-2023
28-6-2023

Thema
Intro avond
Hoe kijkt God naar mij ? - Abba Vader
Avond 1: Nieuw leven omarmen
Avond 2: Geest, ziel en lichaam
Avond 3: Het Zoonschap
Avond 4: Intimiteit met God
Avond 5: Gods stem verstaan
Hoe kan ik heilig leven? Karaktergroei
Themaweekend: Bidden & Vasten
Avond 2: Vrucht van de Geest
Avond 3: Binnenkamer
Avond 4: Gods blijdschap, jouw kracht
Wat is de Heilige Geest? - Vervuld met Geestkracht
Themaweekend: Heilige Geest
Avond 2: Gaven van de Geest
Avond 3: de Geest op jou
Avond 4: De Geest door jou
Avond 5: Afsluitavond

Voor wie?
De training is toegankelijk voor iedereen, ongeacht je leeftijd of achtergrond! Je kan je aanmelden via
deze link. Voor meer informatie of vragen kan je mailen naar info@jozua-ega.nl of bellen met: 0786916832

