Een discipelschapstraining om christenen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst,
tot opbouw van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

Deltacursus

Boeken over de Bijbel zijn er vele. Boeken over het christelijk leven ook.
Wat voor u ligt is echter geen boek over de Bijbel, over bijbelstudie of over hoe als christen te leven.
Het is een doe-boek!
Dit boek is dus anders. Het wil een hulp zijn bij jouw dagelijks leven, je volgen van de Heer Jezus Christus.
Het wil je trainen om toegerust voor Hem te werken.
In 50 studies – verdeeld over drie delen – bespreekt het de grote thema’s van het christen-zijn.
Daarbij volgt het de verlossingsgeschiedenis van de schepping en de zondeval tot en met de terugkomst van
Jezus Christus en bovendien een groot aantal praktische lessen. Maar dit alles is niet louter een bespreking.
Het is in de eerste plaats een leidraad bij het persoonlijk overdenken en doet suggesties voor toepassingen in
het leven van alledag.
Augustus 2010,
Stichting Deltacursus
WAT IS DELTACURSUS PRECIES?

Hoewel de Deltacursus pas nu voor het eerst in boekvorm verschijnt, heeft het al talloze groepen geholpen om
samen te onderzoeken wat het betekent een volgeling van de Heer Jezus Christus te zijn.
Alle materialen waren namelijk reeds beschikbaar via haar website.
Ze zijn de afgelopen jaren meermalen aangepast naar aanleiding van de opgedane ervaringen met deze groepen.
Het doel is echter hetzelfde gebleven: mensen helpen in hun groei als discipel van Jezus Christus en het
vermenigvuldigen van arbeiders in de oogst.

Onderdelen van de cursus
De Deltacursus volgt zoals gezegd Gods handelen en spreken in de Bijbel. Er zijn 15 studies uit het Oude
Testament en vervolgens 15 uit het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er 20 praktische studies, in totaal dus 50.
De volgorde voor de groep ligt echter niet vast. De studies uit het Oude en Nieuwe Testament kunnen
bijvoorbeeld afgewisseld worden met praktische studies. De Deltacursus kun je alleen of als groep bestuderen.
Als je een studie om de 14 dagen doet, heb je twee of drie seizoenen nodig voor de hele cursus.
Elke studie heeft een voorbereidingsgedeelte (één pagina) en een bijbehorende studie (meestal drie pagina’s).
Voor de groepsleider is er extra hulp op de website beschikbaar.
Om deze uitgave handzaam te houden, hebben we ervoor gekozen om de leidraad voor de groepsleider,
de uitgewerkte bijbelteksten en ook de Delta-plus niet in de gedrukte uitgave op te nemen; deze blijven echter
kosteloos beschikbaar op de website: www.deltacursus.nl.
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Inhoud van de cursus
De toerusting in deze cursus richt zich vooral op drie terreinen, namelijk kennis van de Bijbel, praktisch
discipelschap en leiderschap. Je krijgt grip op de Bijbel, je leert met Christus om te gaan, van Hem te leren
en zelf te blijven groeien als christen en je leert om anderen te helpen groeien als christen, hen te dienen en
leiding te geven.
Deze toerusting betreft dus de volgende terreinen:
a. Kennis van de Bijbel in het kader van de verlossingsgeschiedenis
De Deltacursus volgt Gods verlossingsgeschiedenis van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste boek
in de Bijbel (Openbaring). De onderwerpen die in het Oude Testament aan bod komen zijn: de schepping, de
zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenisboeken, de poëtische boeken en de profetische
boeken. De onderwerpen in het Nieuwe Testament gaan onder anderen over: Christus’ leven, dood, opstanding
en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, verschillende belangrijke aspecten van het christenzijn en tenslotte de terugkomst van Christus.
b. Praktisch discipelschap: het uitleven van je christen-zijn
De praktische lessen behandelen belangrijke aspecten van het christen-zijn, waaronder: je dagelijkse omgang met
Christus (stille tijd), zekerheid van je verlossing, hoe je bijbelstudie doet, hoe je de Bijbel uitlegt, gebed, de
gemeenschap van christenen onderling, met anderen over Christus praten, vrucht dragen en invloed hebben, wat
je prioriteiten behoren te zijn en hoe je Gods wil voor je leven ontdekt.
c. Leiderschapstraining
Door tijdens de cursusbijeenkomst actief met elkaar te oefenen onder leiding van een groepsleider (mentor) leer
je persoonlijke overtuigingen te ontwikkelen, zelf initiatieven te nemen en krijg je ook de kans de leiding in de
groep te nemen. Zo zul je uiteindelijk in staat zijn om zelf eventueel een nieuwe groep te beginnen en te leiden.
OPZET VAN EEN BIJEENKOMST VAN DE DELTACURSUS

Een Delta-avond kent een vast patroon.
Deze opzet is opgenomen in de hierboven genoemde leidraad voor de groepsleider
(te downloaden via de website).
Een Delta-avond duurt twee uur en is grofweg als volgt opgebouwd:
Gebed en aanbidding (15 min.);
Uitwisselen van stille tijd (45 min.);
Bijbelstudie (45 min.);
Gebed en afsluiting (15 min.).
De voorbereiding van het uitwisselen van de stille tijd en evt. de bijbelstudie vindt thuis plaats,
waardoor de interactie op de avond groot is; door het delen van de voorbereiding help je elkaar te groeien.

Wat behoor je per groepsbijeenkomst voor te bereiden?
a. Houd stille tijd tussen elke groepsbijeenkomst met behulp van de aangegeven bijbelgedeelten.
Maak korte aantekeningen die je kunt delen wanneer jullie als groep bijeenkomen.
b. Bestudeer de studie over het onderwerp of lees het grondig door
(de meeste studies zijn drie pagina’s, sommige langer).
c. Memoriseer het bijbehorende bijbelvers.
d. Bereid eventueel de bijbelstudie voor met gebruikmaking van de ‘5 stappen-methode’.
e. Bid dagelijks voor één specifieke zaak.
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Welke afspraken zou je als groep kunnen maken?
Voor een goed functioneren van een groep maken de deelnemers de volgende afspraken met elkaar:







Trouw komen: je zet je in om naar iedere bijeenkomst te komen en dus blokkeer je de tijd in je agenda.
Voorbereid komen: je hebt de onderdelen van de voorbereiding voltooid.
Leergierig zijn: je bent bereid te leren en dat wat je leert praktisch toe te passen en te oefenen.
Liefdevol zijn: je helpt elkaar met de voorbereiding van de cursus.
Open zijn: je deelt je vooruitgang en je strijd met de andere deelnemers.

KORTE UITLEG VAN DE ‘5 STAPPEN-METHODE’

Bij de bijbelstudie wordt de mogelijkheid geopperd de 5 stappen-methode te gebruiken.
Deze noemen we hier daarom kort.
Op de website en in studie 35 vind je de uitgebreide versie van de 5 stappen-methode.

Stap 1: Lees
Om de beurt leest men een deel van het bijbelgedeelte voor.

Stap 2: Ontdek
Stel jezelf vragen als, “Welke waarheid in dit bijbelgedeelte is belangrijk voor jou, of vind je interessant?”
“En waarom?” Schrijf deze gedachten kort op, en deel ze met de groep.

Stap 3: Vraag
Welke vraag m.b.t. het bijbelgedeelte zou jij aan de groep willen stellen?
Stel een ‘open vraag’ en behandel die liefst één voor één.
(Wie, wat, waar, wanneer, waartoe, waarom en hoe).

Stap 4: Pas toe
Welke waarheden in dit gedeelte zijn relevant en zouden vandaag de dag toegepast kunnen worden?
Bespreek mogelijke toepassingen, een waarheid uit dit bijbelgedeelte die je
op een of andere manier vandaag in je leven of in de maatschappij zou kunnen toepassen.
Een persoonlijke toepassing blijft een zaak tussen de persoon en God,
maar hij mag zijn toepassing aan de groep vertellen.

Stap 5: Bid
Wat is jouw antwoord op wat God tot je sprak door deze bijbelstudie?
Hoe zou jij op God willen reageren?
Bid een kort gebed (1 of 2 zinnen) over wat je geleerd hebt.
Dit gebed kun en mag je van tevoren opschrijven.

Demonstratie-bijeenkomst
Om een beeld te krijgen van hoe een Deltacursus-bijeenkomst ofwel Delta-avond eruit ziet,
bestaat er de mogelijkheid om door ons een demonstratiebijeenkomst te laten verzorgen in de groep of gemeente.
Dit kan bijvoorbeeld op een doordeweekse avond, een zaterdagochtend of een zaterdagmiddag.
Er is ongeveer drie uur voor nodig.

Contact
Heb je hulp nodig bij het opstarten van een Deltacursus, wil je graag een dergelijke demonstratie
of heb je andere vragen of opmerkingen, dan kun je ons e-mailen. Ons e-mailadres is: info@deltacursus.nl.
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Overzicht Deltacursus

Deltacursus: complete set van: deel 1+2+3

ISBN 978-90-5881-500-2

Deel 1: 15 lessen uit het Oude Testament
1. De Bijbel
2. De schepping
3. De zondeval
4. De verlossing
5. Gods spreken en handelen
6. Gods verbond
7. Wandelen in geloof
8. Vergeven

ISBN 978-90-5881-488-3
96 pagina’s
9. De wet en de genade
10. De geschiedenisboeken
11. De theocratie
12. De poëtische boeken
13. De profetische boeken
14. Israël
15. De koninkrijken in de wereld

Deel 2: 15 lessen uit het Nieuwe Testament
16. Het leven van Christus
17. De dood van Christus en christenen
18. De opstanding van Christus
19. De heerschappij van Christus
20. Het Koninkrijk van God
21. De Gemeente (Kerk)
22. Geestelijke groei
23. Discipelen

ISBN 978-90-5881-489-0
96 pagina’s
€ 12,50
24. Arbeiders
25. Leiders
26. Relaties
27. De geestelijke strijd
28. De Persoon en functies van de Heilige Geest
29. De gaven van de Heilige Geest en onze taken
30. De terugkomst van Christus

Deel 3: 20 Praktische lessen
31. Stille tijd
32. Zekerheden
33. Prioriteiten
34. Gods leiding
35. De Bijbel bestuderen
36. De Bijbel uitleggen
37. De Bijbel memoriseren
38. Gebed als reactie op Gods Woord
39. Gebed als voorbede
40. De Bijbel bidden

ISBN 978-90-5881-490-6
96 pagina’s
41. Christelijke gemeenschap
42. Getuigen
43. Evangelisatie
44. Dienen
45. Geven
46. Leiding geven
47. De Bijbel toepassen
48. Je zelfbeeld
49. Heiliging
50. Levensstijl
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Over Stichting Deltacursus

Een discipelschapstraining om christenen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst,
tot opbouw van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

Deltacursus is een kleine stichting met een klein bestuur en een gering aantal medewerkers.
Zij is een ANBI, zodat giften voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden.
Donaties op banknummer 40.22.84.364 t.n.v. Deltacursus te Dronten zijn vooral welkom
voor het vertalen van onze cursussen in andere talen.

Bestuur van Deltacursus
Het bestuur van de stichting wordt door de volgende personen gevormd:
Paul Lieverse, voorzitter, Karel Kuijpers, secretaris, en Jan van Diepen, penningmeester.
U kunt ons bereiken op het algemene e-mail adres info@deltacursus.nl.
Op dit adres is ook alle feedback welkom over onze cursussen!

Over de auteur
Het leeuwendeel van het schrijfwerk van de diverse cursussen is gedaan door een medewerker
waar we als bestuur groot vertrouwen in hebben.
Dat vertrouwen is vooral gebaseerd op zijn jarenlange arbeid in Azië en het Midden-Oosten en
wat we daarvan als resultaat hebben gezien. Na zijn theologische studie heeft hij zich namelijk toegelegd
op het trainen van mensen van allerlei opleidingsniveaus hoe als christen te leven, en ook om hen te helpen
een christelijke bediening te ontwikkelen.
Deze werkzaamheden gedurende tientallen jaren hebben daarnaast geresulteerd in cursussen,
waarvan een aantal nu in het Nederlands beschikbaar is; deze zijn alle uitvoerig door ons uitgetest
in diverse gespreksgroepen en bijbelkringen.

Wat geloven wij?
We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis die in zijn bondigheid en eenvoud,
ook voor zo veel gelovigen vóór ons, leidraad is geweest.

Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
daarbij in mijn plaats de Godverlatenheid heeft ondergaan.
hel = Godverlatenheid
Op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen.
Ik geloof in de Heilige Geest.
katholiek = over de hele wereld verbreid
heiligen = gelovigen afgezonderd van wat in Gods ogen
verkeerd is en toegewijd aan wat in Gods ogen recht is
vlees = lichaam

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap van de gelovigen,
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.
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