GodWorks:
Verdiep je relatie met God.
Leer leven, graven en groeien in Gods Koninkrijk
Getuigenissen:
“De cursus vind ik heel doordacht. … Sommige opdrachten vragen een context waarbij een
kleine retraite nodig zou zijn om de lijnen en structuren bij jezelf te kunnen onderkennen en zo
een stukje bewustwording op gang te laten komen. Dit soort opdrachten verdrinken anders te
midden van de dagelijkse stroom bezigheden en prikkels. “
“Door de interactie met mijn medestudent en de organisator komen we meer te weten over
elkaar, over mezelf en over God die in ons allen wil werken. De cursus is voor mij niet
academisch en heeft als grootste voordeel dat de energie die er in gestoken word meteen in
het leven toepasbaar is en het zo immens relevant maakt.”
“De opgedane ervaring en kennis van wie de cursus doorgeeft is wel een zegen. Het feit dat
hijzelf ook actief deelneemt en zijn eigen leven deelt met de medecursisten is van onschatbare
waarde voor mezelf. Dit geeft alleen maar meer openheid waardoor het ook voor iedereen
toegankelijker wordt. Ik kan het dus iedereen aanraden.”
“De beelden van het christelijke leven vond ik heel interessant om door te nemen. Ik heb
neergeschreven hoe ik mezelf herken in de verschillende beelden en metaforen. Nadien zijn
mijn begeleider en ik hierover in gesprek gegaan en heb ik nog wat vragen kunnen stellen.”
“De inbreng bepaal je zelf. Als je je relatie met God wel serieus neemt, dan zie je de werking
onmiddelijk. Dit wil niet zeggen dat je er geen moeite voor moet doen! Het eerste hoofdstuk
ging namelijk over de discipline ’het stil zijn’. Dat was uiterst moeilijk maar zeer leerrijk.”

GodWorks vraagt verder te denken dan mensen van de klassiekere bijbelstudiebenadering gewend
zijn. Deelnemers leren onder woorden te brengen wat ze zelf geloven – of zouden willen leren
geloven. Kijk eens naar dit voorbeeld:
Denk eens na over ... discipelschap
In het Mattheüs-evangelie is discipelschap het centrale punt van het christelijke leven. Wat is
een discipel? Wat houdt discipelschap in? Wat is het verschil tussen een echte discipel en een
valse? Wat houdt geestelijke vorming in? Waarom is geestelijke vorming essentieel voor
discipelschap? En om alle volken tot discipelen te maken? Wat gebeurt er met een discipel als
hij volwassen wordt? Hoe kunnen discipelen met God in een relatie staan en iemand anders
leren om lief te hebben zoals God liefheeft? (Uit GodWorks hoofdstuk 2)

GodWorks laat 20 eeuwen kerkgeschiedenis spreken
Elk hoofdstuk bespreekt een geestelijke discipline (1). De deelnemers worden meegenomen naar

christenen uit 20 eeuwen kerkgeschiedenis die daarover geschreven hebben. Broeder Laurentius
schrijft bvb. over leren zich aan God over te geven:
2. Mijn alles, voor alles van God
Ik heb in vele boeken vele verschillende manieren gevonden om naar God te gaan en veel
verschillende manieren om geestelijk te leven. Ik begon in te zien dat dit me alleen maar in
verwarring bracht, omdat het enige dat ik zocht, was om helemaal van God te zijn.
….
3. De moeilijkheden die naar voren kwamen
Ik ervoer veel pijn in deze oefening en toch ging ik door, ondanks de moeilijkheden die naar
voren kwamen, door mijn best te doen me geen zorgen te maken of kwaad te worden als mijn
gedachten onvrijwillig waren afgedwaald. Ik maakte hier de hele dag mijn opdracht van, als
aanvulling op de verplichte gebedstijden
…. (Uit GodWorks hoofdstuk 1)
GodWorks laat mensen de bijbel induiken.
De vorming brengt uitgebreide studies in Gods Woord: bvb. over het Onze Vader(discipline: bidden),
over Hebreeën 6 (discipline: volharden), over vasten, enz.
Voor wie is GodWorks bedoeld?
Voor christenen die de uitdagingen van christelijk discipelschap serieus nemen en verlangen naar
meerdiepte en echtheid in hun dagelijkse relatie met Christus.
Hartelijk welkom!

Voetnoten:
1. Op http://abcministries.be/aanbod/vorming/ kan u een folder met het thema-overzicht
downloaden.

