Bijlage bij Evan-Assistance september 2012

Ik wil meer weten over GodWorks

Vul je gegevens in op de achterzijde van deze antwoordkaart om
op de hoogte gebracht te worden van onze activiteiten.

ABC-Ministries kan met u ook in deze thema’s en activiteiten samenwerken:

Hoeveel kost GodWorks?
GodWorks bestaat uit 13 hoofdstukken:
Elk hoofdstuk kost 15 € + verzendingskosten.
In die prijs zijn de werkboeken en de begeleiding inbegrepen.

Leven, graven, groeien met God
Samen herontdekken hoe God het leven met Hem bedoeld heeft.
In toenemende vreugde over wie wij mogen zijn.
In groeiende liefde naar Hem en onze medemens.

St.Jansbergsesteenweg 97 - 3001 heverlee
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Dient groeiende leiders

We dagen je uit je geestelijk leven onder de loep te nemen.
Om op zoek te gaan naar gezond voedsel, om je te
trainen, je wapens te scherpen en je juk te dragen. Om
steeds meer te ontdekken hoe God het leven bedoeld heeft.
Daar mogen we naar groeien, en van beginnen genieten.

Met je begeleider beslis je over het tempo waarmee je door
GodWorks zal werken. Met één avond per week heb je voor
de hele vorming ongeveer anderhalf jaar nodig.
Behalve de inzet voor de hoofdstukken, vraagt de praktijk van
de geestelijke disciplines natuurlijk ook een plaats in je agenda.

Hoe begeleiden we je?
Elk hoofdstuk heeft leesteksten en opdrachten. Je houdt ook
een dagboek bij. Die opdrachten en delen van het dagboek
stuur je naar je begeleider. Die geeft feedback en helpt je je

5. Spiritualiteit

10. Vergeving en verzoening

		

		

Ben je geïnteresseerd om met GodWorks te starten? Wil je
meer weten? Bel ABC of gebruik de antwoordcoupon.

GodWorks: het overzicht:
Hoe heeft God het leven met Hem bedoeld ? We nemen
tijd om stil te worden en dieper na te denken over Gods
aanwezigheid.

2. Beelden van geestelijke vorming
		

11. Integriteit uitleven

		

		

Ontdek de betekenis en plaats van genade in een
groeiend geestelijk leven. Leer hoe God je bevrijdt van
geestelijke blindheid. Onderzoek wat “crisisen” te maken
hebben met groei en geestelijke discipline.

Ontdek hoe een leven-uit-één-stuk ontstaat als je integer
wil worden. Bestudeer wat een karakter standvastig
maakt. Leer hoe je inzicht krijgt in goed en kwaad.
Beoordeel je eigen integriteit.

7. Spiritualiteit is hard werken

12. Tegenstand en crisis

		

		

Je gaat door verschillende passages van de Bijbel en
onderzoekt de manier waarop je studeert. De nadruk ligt
op “door het studeren heen” te leren horen van God.

Hoe werk je toe naar geestelijke groei? Hoe vervang je
slechte met betere gewoontepatronen? Leer over de
zegeningen van geestelijke volwassenheid zijn, en ontdek
hoe je vrij wordt van behoeftes als: “jezelf bewijzen” of
“altijd je eigen zin willen doen”.

3. Het alfabet van geestelijke vorming

8. Persoon, plaats en voorziening

		

		

We bekijken je geestelijke geschiedenis. Hoe ben je
christen geworden? Wat heb je sindsdien gedaan om je
geestelijke leven te voeden? We analyseren de oproep
tot discipelschap en richten ons op de manieren waarop
Christus met ons op weg is.

Wat is vergeving (niet)? We leren valse van echte
vergeving te onderscheiden. Welke zaken vereisen
vergeving en welke niet? We zetten stappen naar
vergeving naar degenen die ons hebben verwond.

6. Geestelijke aspecten van de disciplines

1. Dorst naar God: herstel van onze hartstocht
		

We is de theologie en de praktijk van de geestelijke
vorming van Paulus? We denken na over de plaats van
het lichaam, over geestelijke disciplines, over relaties.
Over dienen vanuit je persoonlijke roeping.

Wat is het goede leven? Wat zijn jouw gaven? Houden
die verband met je persoonlijkheid? Wat is je roeping?
Hoezeer ben je beïnvloed door de “vloek van succes”.
Ontdek hoe Gods voorziening verbonden is met jouw
geestelijke leven, roeping en leeftijd.

Wat is het “nut” van lijden? Bestudeer hoe het sturen
van ons leven alleen betekenisvol is wanneer dat binnen
Gods sturing van onze levens gebeurt. Kijk waar we zwak
en gebroken zijn.

13. Voorbereiden op de rest van je leven
		

We bekijken opnieuw onze prioriteiten m.b.t. geestelijke
disciplines. We ontdekken belangrijke activiteiten die een
positieve invloed op ons geestelijke leven zullen hebben.
We stellen een plan op voor wekelijkse en maandelijkse
oefeningen in de geestelijke disciplines.

		 Gelieve je gegevens in te vullen
		 en terug te sturen naar onderstaand adres

Deze vorming daagt je uit

Hoe lang duurt GodWorks?

Je aanmelden:

Wat zijn zogenaamde hoofdzonden of “doodzonden”?
We denken na over onze neigingen en zwakheden t.o.v.
deze hoofdzonden. En we ontwikkelen gepaste reacties
op onze zwakheden.

Voornaam: ..................................................................................................................................

Het is ook als een kind dat het juiste voedsel moet eten
om gezond te zijn. Of een soldaat die zijn wapens leert
gebruiken om mee de oorlog te winnen. Of als een dier dat
een juk leert dragen. Geestelijk groeien heeft veel facetten.
Het gebeurt vanzelf, maar kost ook moeite. God werkt in
ons, en toch moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen.

Geestelijk groeien is bedoeld voor alle mensen die de
uitdagingen van christelijk discipelschap serieus nemen.
Als je verlangt naar meer diepte en echtheid in je dagelijkse
relatie met Christus, is GodWorks zeker iets voor jou.

		

Je ontdekt je zwakheden en gewoontepatronen in de
zonde. Wat is je basis in de genade van God? Aandacht
voor de dynamiek van zelfbedrog. Je bouwt een bijbels
zicht op de wereld, het vlees en de duivel.

Naam: ..................................................................................................................................

Maar het is meer

Is GodWorks ook iets voor jou?

9. Hoofdzonden

		

Email: ..................................................................................................................................

We stellen ons groei wel eens voor als een plantje dat
langzaam maar zeker groeit. Of als een atleet die elke dag
hard traint om uiteindelijk een wedstrijd te kunnen winnen.

Dat doe je door wekelijks te lezen, te studeren, te reageren op wat
je leest en door klassieke geestelijke disciplines te beoefenen. Aan
het einde van deze cursus gebruik je een actieplan aangepast aan
je eigen leefsituatie én met behulp van die disciplines. Die helpen
je jaren vooruit in je eigen geestelijke vorming.

4. Hindernissen
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Leven als leerling van Jezus is ons antwoord op Gods
stem. Dat antwoord wordt zichtbaar op alle gebieden van
ons leven. Want Hij is Heer over ons hele leven.

GodWorks leert je goede gewoontes aan, en die te verbeteren
en te onderhouden, omdat die ons voor God open en
geestelijke gezondheid stimuleren.

verder te verdiepen in het onderwerp. Uit die dialoog krijg je
extra stimulansen om verder te groeien.
Het contact loopt vooral via email, maar je kan ook ontmoetingen
met je begeleider afspreken. ABC probeert geregeld voor alle
deelnemers ontmoetingsmomenten te organiseren.

Adres: ..................................................................................................................................

Wat bedoelen we met “geestelijke groei”? Jos Douma
omschrijft het als:
“onze aanhoudende participatie in de realiteit van Gods genade
die ons vormt naar het beeld van Jezus Christus,
door het werk van de heilige Geest, in de kring van de
geloofsgemeenschap, ten behoeve van de wereld. ”

Wat leer je met GodWorks?

		
☐ Ik wens meer info over data en programma’s i.v.m. GodWorks
		
☐ Ik wens de ABC nieuwsbrief te ontvangen

Geestelijk groeien wil iedereen

