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Bidden met mensen
een praktische toerusting
voor uw gemeente

Maakt u deel uit van het gebedsteam in uw kerk en zou u graag verder toegerust
willen worden? Voelt u zich onbekwaam bij het bidden met anderen? Treft het u dat
telkens dezelfde personen terugkomen voor gebed over hetzelfde probleem? Vraagt u
zich af waarom deze personen niet genezen worden? Zou u uw gebeds- of pastoraal
team beter toegerust willen zien om blijvende vrijheid in Jesus’ naam tot stand te
helpen brengen?
De cursus ‘Bidden met mensen – een
praktische toerusting voor uw gemeente’
is bedoeld om gebedsteams te leren hoe
op een effectieve manier te bidden met gemeenteleden die om gebed vragen. Tijdens
de vijf tweedaagse cursussen zult u leren
hoe u kunt bidden zodat er een oplossing
voor de oorzaken van problemen komt, in
plaats van voor de symptomen te bidden.
Er zullen sleutels tot genezing onderwezen
worden èn een praktische toepassing
wordt voorgedaan. Tijdens de cursus krijgt
u doeltreffende handvatten aangereikt die
genezing en vrijheid in Christus bewerken
en helpen behouden.

“Er was praktische toepassing van uitstekend onderwijs. Het ontvangen van zulk
compact onderwijs in zo’n korte tijd zou
wonderen verrichten voor ons gebedsteam.”

Onderwerpen
Enkele van de onderwerpen die tijdens de
cursus o.a. aan bod zullen komen zijn de
heerschappij van de Heer Jezus; generatiezonden; de kracht van vergeving; zielebanden; de bevrijdingsbediening; seks en
seksualiteit zoals God deze bedoeld heeft;
geloofssystemen in ons denken; gedragscycli; afwijzing; depressiviteit; innerlijke
genezing en emotioneel heel zijn. Omdat
deze bouwstenen elkaar onderling aanvullen is het belangrijk dat deelnemers de
volledige serie in de juiste volgorde volgen.
“Ik heb veel meer kennis en begrip van de
onderwezen materie wat me zal helpen, niet
alleen om met mensen te kunnen bidden,
maar ook om degenen met wie ik bid te
kunnen begrijpen.”

Jim en Tanya Person
Marc en Margaret Schuthof

Horen, zien en doen

Onderwijzers

Lucas 9:11 toont ons het discipelschapsmodel dat de Here Jezus gebruikte: ‘Hij
verwelkomde hen en onderwees hen over
het Koninkrijk van God, en die genezing van
node hadden, maakte Hij gezond.’ (NBG) In
Lucas 10 worden Jezus’ volgelingen erop uit
gestuurd oom hetzelfde te doen als de Heer
Jezus deed.

Jim en Tanya Person komen oorspronkelijk uit Alaska maar in 2003 riep God hen,
met hun vier kinderen, naar Hongarije als
zendelingen. Zij maken sinds 2005 deel uit
van Ellel Ministries en zijn nu directeur van
Ellel Ministries Central & Eastern Europe
Development Centre. Hier geven zij les
in pastorale zorg en discipelschap aan de
teams en studenten. Jim en Tanya hebben
een passie om mensen tot discipelen van
de Here Jezus te maken die wandelen in de
volheid van Gods leven en vrijheid.

“De cursus is levensveranderend… Ik heb
direct kunnen toepassen wat ik geleerd heb.
Deze cursus geeft niet alleen kennis, maar
praktische manieren om het geleerde toe te
passen.”
De cursus ‘Bidden met mensen – een praktische toerusting voor uw gemeente’ zal ditzelfde patroon volgen: horen, zien en doen.
Na het onderwijs zal de praktische toepassing daarvan klassikaal gedemonstreerd
worden. Vervolgens mogen de deelnemers
in kleine groepen, onder toezicht en in
een veilige omgeving, zelf het verworven
inzicht toepassen. Wij verwachten daarom
dat alle deelnemers bereid zijn om actief
deel te nemen tijdens de cursus.

Marc en Margaret Schuthof zijn in 2007 in
Australië begonnen met hun training bij
Ellel Ministries. Marc is geboren in Nederland en op zijn 21e naar Australië geëmigreerd. Daar ontmoette hij zijn vrouw
Margaret en samen hebben zij 3 kinderen
gekregen. In 2012 riep God hen naar Nederland om Zijn werk in genezing, herstel
en discipelschap voort te zetten. Zij zien
het als hun roeping deel uit te maken van
Gods werk in het vrijzetten van Zijn zonen
en dochters.
“Dit is een enorm krachtige cursus die je
echt discipelt naar de bediening van
de Here Jezus voor anderen en jezelf.”

Waar en Wanneer

Cursuskosten

De cursusserie wordt gehouden op Landgoed
Baak, net onder Zutphen. Iedere cursus
begint op donderdagavond en eindigd op zaterdag rond vier uur. Dit stelt alle deelnemers
in staat op zondag in de kerkdienst aanwezig
te zijn. De data zijn als volgt:

Kosten voor de vijf cursussen, per persoon,
inclusief onderwijsmateriaal, maaltijden en
overnachtingen zijn:
Meerpersoonskamer (3 -5 pers) € 775
Tweepersoonskamer		
€ 950
Eenpersoonskamer		
€ 1200
Zonder accommodatie
€ 600

6 – 8 februari 2014
27 – 29 maart 2014
24 – 26 april 2014
12 – 14 juni 2014
3-6 Juli 2014 (Extra dag)

Indien vijf of meer gemeenteleden de cursus willen volgen zijn er kortingsregelingen
van toepassing. Bel voor meer informatie.
Informatie over deze en andere cursussen
van Ellel Ministries vindt u op www.ellel.nl.
Alle boekingen graag via de website maken.
Mocht u vragen hebben, bel of email ons
dan gerust.

Over Ellel Ministries Nederland
Ellel Ministries is een internationale, interkerkelijke organisatie met de visie om het lichaam
van Christus (de kerk) toe te rusten op het gebied van genezing, bevrijding en discipelschap.
Het verlangen van ons hart is om Christenen volledig hersteld te zien in hun relatie met
God, en dat mensen vrij worden en blijven van de gevolgen van de zondeval. Door
onderwijs leren mensen wie God is, zodat zij vanuit hun relatie met Hem leren te leven en
in heelheid uit kunnen stappen in het overvloedige leven dat de Here Jezus voor ieder van
ons bewerkstelligd heeft. Vanuit deze relatie kunnen wij dan die persoon zijn zoals God die
geschapen heeft en vandaaruit doen waar Hij een ieder toe roept.
Het werk van Ellel Ministries is gegrondvest op Lucas 9:11. Ellel Ministries is in Nederland sinds
2005 actief en wordt geleid door Marc en Margaret Schuthof. Ellel Nederland maakt deel uit
van Ellel Ministries International dat in 1986 in Engeland in het leven is geroepen.
Ellel Ministries is momenteel wereldwijd in meer dan 30 landen werkzaam.
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