Instructie
HOE DEZE STUDIE TE GEBRUIKEN?
Deze studie is geschikt voor zowel mentoren als studenten. In een serie van tien delen leer je samen
over het koninkrijk van God.
Er zijn 10 delen, verdeeld over drie ontwikkelingsfases van de student.
De eerste fase is:

FOLLOW

De tweede fase is:

DISCIPLE

De derde fase is:

SERVE

Elk deel bestaat uit een aantal lessen die het onderwerp behandelen.
Elke les bestaat uit drie onderdelen.
Het eerste onderdeel is voor de student die op zoek is naar het koninkrijk van God en wil leren
leven in dat koninkrijk.
Het tweede onderdeel van elke les is voor de mentor die de student begeleidt in zijn of haar zoektocht. In dit onderdeel wordt het doel van de les besproken en wordt er dieper op de inhoud ingegaan. De mentor kan hierdoor meer inzicht verkrijgen en zo eventuele vragen van de student beter
beantwoorden.
Het derde onderdeel van de les is een verhaal of een getuigenis om de les met een of meer voorbeelden toe te lichten. Dit onderdeel is zowel voor de mentor als voor de student.
In elke les worden opdrachten gegeven. Hieronder lees je de verklaring van de vijf symbolen die
gebruikt worden.
Lees de genoemde tekst. Schrijf antwoorden naast de tekst.
Zorg dat je een gebedsboek (aantekenschrift) hebt en schrijf op wat er wordt gevraagd in de
les. De antwoorden worden in het mentor (b)-gedeelte gegeven. Deze kunnen jij en de mentor
samen bespreken.
Bespreek deze opdracht met God. Schrijf op in je gebedsboek (aantekenschrift), hoe je denkt
met deze vraag of dit principe aan de slag te gaan.
Bedenk wat je wilt met de vraag, spreek dit dan in een gebed uit naar God. Soms is het een
gebed dat je hardop uit kunt spreken. Doe dit alleen als je erachter kunt staan.
Bespreek met je mentor wat je denkt en gelooft en welke actie(s) je wilt ondernemen. Soms is
het goed om tijd te nemen en het onderwerp samen met je mentor en God te bespreken.
Lees bij elk deel een bijbelboek. Bepaal zelf welke dagen je wilt lezen en hoeveel hoofdstukken. Let er wel op dat je alle hoofdstukken bij de laatste les van het deel uit hebt.
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