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Groeiacademie
Rafaël Amersfoort
2019-2020

      Tijdsinvestering, kosten, data & lesinhoud
• Elke avond start om 20.00 uur (19.45u koffie) en we mikken op avonden van ongeveer anderhalf uur, waardoor je rond 

22.00 uur weer thuis kunt zijn. Daarnaast verwachten we een tijdsinvestering in voorbereiding en verwerking van de lessen.
• Voor de hele leergang van de modules ‘Aansluiten bij de hemel’, ‘Groeien in Waarheid’ en ‘Bijbellezen’ geldt: 

vroegboekkorting; vóór 20 juli 2019: € 65,- Daarna en op 11 september: € 75,-. Aanmelden na 11 september: € 85,-.
 Voor de module ‘Wandelen in je bestemming’ geldt 40% korting op bovenstaande ivm 4 à 6 i.p.v. 10 lessen.
 Iedere 2e module die iemand volgt: € 15,- korting. Ieder 2e gezinslid wat een module volgt: € 15,- korting. Van jouw 

bijdrage worden de onkosten van de academie betaald zoals de (ontwikkeling van) materialen en de vergoeding voor 
externe leerkrachten. Laat de kosten geen belemmering zijn voor een periode van groei, mail gerust.

• Mailadres: groeiacademie@rafaelamersfoort.nl
• Actuele informatie: www.rafaelamersfoort.nl
• Meld je zo spoedig mogelijk aan voor een heerlijk seizoen van geestelijke groei.
• De Groeiacademie is voor iedereen beschikbaar van binnen en buiten onze gemeente.
• Er is een informatieavond op 11 september om 20.00 u, Kosmonaut 2.

Data Bijbellezen
In de periode van 25-09-2019 t/m 08-04-2020 alle woensdagavonden 20.00 - 21.30uur
en alle zaterdagmorgens van 10.00 -11.30 uur, m.u.v. schoolvakanties.

Data Aansluiten bij de hemel Docent
25 sept Aansluiten bij de hemel Joke Kroeske
09 okt Het Koninkrijk van God Richard Klomp
06 nov Zoekt eerst het Koninkrijk Marten Busstra
20 nov Komen in de stroom van de hemel Wybren van Keulen
18 dec Blijven in de stroom van de hemel Marten Busstra
15 jan Positie en conditie Simeon van Dam
29 jan Zoonschap Sida Digristina
12 feb Lichaam, ziel en geest Joke Kroeske
11 mrt Leven door de Geest Joke Kroeske
25 mrt Wat te doen als je bent afgedwaald Richard Klomp
08 apr Gezamelijke slotavond Richard Klomp

Data Groeien in Waarheid Docent
25 sept Gods plan met ons leven Marten Busstra
09 okt Het hart van aanbidding Sida en Marieke Klomp
06 nov Familie: het huisgezin van God Richard Klomp
20 nov Diepere relatie met God Sida en Alie Schipper
18 dec Mediteren op het zaad (woord) voor vernieuwing van je denken Jacqueline Rothuizen
15 jan De Heilige Geest ontvangen en de gaven van de Geest Marijke Lamers
29 jan Wij mogen heersen met kracht en gezag Jacqueline Rothuizen
12 feb God wil dat je voorspoedig bent, financien Marijke Lamers
11 mrt God wil dat je gezond bent, genezing en hindernissen voor genezing Wybren van Keulen
25 mrt Aantrekkelijk dat Koninkrijk Sybrand Kroeske
08 apr Gezamelijke slotavond Richard Klomp

Data Wandelen in je bestemming Docent
01 okt Introductie René Ezendam
15 okt Gaven van de Geest II Marten Busstra
29 okt Gaven van de Geest II (reserve) Marten Busstra
12 nov Profetisch bidden Marja v Keulen
19 nov Profetisch bidden (reserve) Marja v Keulen
10 dec Mijn bestemming René Ezendam
08 apr Gezamelijke slotavond Richard Klomp

www.rafaelamersfoort.nl
groeiacademie@rafaelamersfoort.nl
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Vanaf 25 september gaat de Groeiacademie 2019-2020 van start met een vernieuwde cursusopzet.
Het programma is uitgebreid met de nieuwe module ‘Wandelen in je bestemming’.

De Groeiacademie is de plek binnen Rafael Amersfoort waar je wordt geholpen om te gaan leven in de stroom van de hemel, als 
inwoner van het Koninkrijk van God. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk te brengen overal waar jij komt. We merken dat 
de beschikbare tijd op zondagmorgen simpelweg te kort schiet om te verdiepen en echt te gaan leven vanuit de overwinning 
die Jezus aan het kruis volbracht. Daarom geven we op de Groeiacademie levend onderwijs in een klimaat van bekrachtiging 
door de Heilige Geest.

Binnen de cursus ‘Oplijnen met de hemel’ bieden we 3 modules aan. De 3 modules bouwen op elkaar voort maar kunnen ook 
zonder probleem los van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van waar jij je bevindt in jouw geestelijke groeiproces: 

• In de 1e module ‘Aansluiten bij de hemel’ leer je om te komen in de stroom van de hemel en vrij te worden van religie, 
schuld en schaamte. Deze module legt het fundament voor alles wat volgt.

• De 2e module ‘Groeien in waarheid’ bouwt hierop voort en helpt je om je leven op te lijnen met Gods Woord, zodat je 
in de stroom van de hemel blijft en vrucht gaat dragen.

• De 3e module ‘Wandelen in je bestemming’ (nieuw) helpt je om je gaven en talenten te ontdekken en om te gaan 
wandelen in de bestemming die God voor je heeft. 

In de module ‘Bijbellezen’ lees je samen met anderen wekelijks de Bijbel en ga je hierover met elkaar in gesprek.
Deze module is zeer geschikt als je het Woord van God rechtstreeks tot je hart wilt laten spreken. 

De informatieavond op 11 september (vanaf 20.00 uur) is bedoeld om je te helpen een goede keuze te maken. Je kunt je direct 
inschrijven, zo sta je voorgesorteerd voor een seizoen van geestelijke groei!
Heb je je keuze al gemaakt? Ga dan nu naar www.rafaelamersfoort.nl en schrijf je in!

…dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht

draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt…

Col.1:9-11 (HSV)

Programma 2019/2020

Module ‘Wandelen in je bestemming?’ Module ‘Bijbellezen’

Moduleleiding: René Ezendam Moduleleiding: Jacob Rommers

Module ‘Groeien in waarheid’

Moduleleiding: Sida Digristina

Johannes 8:31-32 zegt  ‘Als u in Mijn woord blijft, 
bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de 
waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken. 
God wil niets liever dan dat jij Zijn Waarheid ontdekt 
zodat jij kan leven en dat in overvloed!

Wil jij leven in de stroom van de hemel? Groei dan in 
Waarheid. In de module ‘Groeien in Waarheid’ ontdek je 
wat Gods Woord jou te vertellen heeft over onderwerpen 
zoals lofprijs, mediteren op het woord, gezondheid, 
heersen in kracht, voorspoed, getuigen en meer! De 
module is bedoeld voor christenen die verandering en 
of verdieping willen zien in hun dagelijks leven door het 
Woord van God toe te toepassen. De Bijbel zegt: ‘Wat je 
zaait, zul je oogsten’. Dit is Gods belofte voor jou! Zaai Zijn 
Waarheid in je leven, vertrouw op Hem en draag vrucht!

De module maakt onder meer gebruik van trainings-
materiaal dat afkomstig is van de cursus “Discipelschap 
en Evangelisatie” die ontwikkeld werd door Charis Bible 
College.

Module ‘Aansluiten bij de hemel’

Moduleleiding: Marten Busstra

Jezus’ centrale boodschap was de komst van het 
Koninkrijk van God in deze wereld. Hij zei: Úw 
Koninkrijk kome, Úw wil geschiedde, zoals in de 
hemel, zo ook op aarde’.

God heeft een leven voor ons, hier en vandaag, dat 
geleid en bekrachtigd wordt vanuit de hemel. Dat leven 
omvat veel meer dan behouden worden en naar de 
hemel gaan. Veel christenen ervaren echter dat zij niet 
goed genoeg zijn om door God gebruikt te worden.

In de module ‘Aansluiten bij de hemel’ ontdek je hoe je 
in de stroom van de hemel kunt komen om van daaruit, 
samen met God, je leven kunt veranderen. Hiermee leg 
je de basis om impact te hebben op de mensen om je 
heen en een kracht te zijn in deze wereld.

Ons gebed is dat in de module ‘Aansluiten bij de hemel’ 
jouw intimiteit met God hersteld zal worden en dat 
jouw identiteit voor altijd vast zal komen te staan! 

Jezus zegt: “ Onderzoekt de Schriften, want die 
zijn het die van mij getuigen.” Op iedere bladzijde 
van de Bijbel kijkt Jezus ons aan. Tijdens de cursus 
lezen, bidden en mediteren we samen en willen op 
deze manier de “de Koning zien in Schoonheid.”

Als je dit feest mee wilt maken, schrijf je dan in voor 
de woensdagavond en/of zaterdagochtend. Iedere 
week is er een ontmoeting in een van de kerkzalen. We 
starten met het lezen van het boek Galaten. Er wordt 
eerst een inleiding gegeven op het bijbelboek waarna 
om de beurt een vers wordt gelezen waar iets over 
gedeeld kan worden.

Er wordt geen specifieke bijbelvertaling voorge-
schreven. Aanbevolen wordt de (H)SV. Er wordt veel 
aandacht besteed aan wat er staat in de grondtekst.

Een heel goede vraag want elke christen wil 
ontdekken wat Gods plan voor zijn/haar leven is.

De Bijbel roept ons op om een levende bouwsteen te zijn 
in het lichaam van Jezus Christus, de Gemeente! (1 Pet. 
2:5). Hierbij is deelname door alle gemeenteleden nodig 
om Gods huisgezin compleet en gezond te maken. Zou 
zelfs de kleine teen ontbreken dan is het lichaam niet 
in balans! Door te ontdekken welke gaven en talenten 
God jou gegeven heeft, kun je gaan wandelen in je 
bestemming en hierin steeds verder groeien. Altijd gaat 
het erom God te dienen en de ander verder te helpen, zo 
ver als hij/zij wil gaan. Zo dienen wij elkaar en vormen wij 
samen een hechte en levende gemeenschap tot eer en 
glorie van Zijn Naam.

Wacht niet langer maar geef je op voor een inspirerende 
ontdekkingsreis binnen de module “Wandelen in je 
bestemming”. Door deze module leer je ontdekken hoe je 
als levende bouwsteen kunt gaan dienen op verschillende 
plekken in het lichaam. We helpen je om een bediening 
te vinden die bij jou past zodat je samen met God in je 
bestemming kunt gaan wandelen!

“en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”

Praktische info
De modules ‘Aansluiten bij de hemel’ en ‘Groeien in waarheid’ 
draaien tweewekelijks op de woensdagavond. De modules 
‘Wandelen in je bestemming’ wordt in 4 lessen gegeven op 
dinsdagavond. De module ‘Bijbellezen’ draait wekelijks; je 
kunt kiezen uit de woensdagavond of de zaterdagochtend. Er 
zijn in principe geen lessen in de schoolvakanties.
We beginnen elke les met gezamenlijke aanbidding. Op 
woensdagavond gaan daarna uiteen naar de eigen lesruimte. 
Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke 11e 
avond op 8 april waarin je je certificaat ontvangt en we ingaan 

op ‘harde noten’ die tijdens het seizoen, wegens gebrek aan 
ruimte, niet gekraakt konden worden. 
Studenten die meer honger hebben en de modules 
‘Aansluiten bij de hemel’, ‘Groeien in waarheid’ of ‘Wandelen 
in je bestemming’ volgen, kunnen deze combineren met 
‘Bijbellezen’ op zaterdagochtend. De module ‘Wandelen in je 
bestemming’ kan naast elke andere module gevolg worden. 
Alle modules worden gegeven in de Kosmonaut 2, Amersfoort. 
De leerkrachten zijn afkomstig uit onze eigen gelederen, maar 
soms zullen ook sprekers van buiten ingeroosterd worden.


