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VERLANGEN
Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals
een schaap de stem van de herder verstaat. Zo heeft God de gave van
profetie gegeven aan de kerk. Luisteren naar God en profetie brengt
leven aan mensen en verbindt ons met het hart van onze hemelse
Vader.
Door profetie kunnen we Zijn leiding kennen en kracht en moed ontvangen om naar zijn doel voor ons te wandelen. Wanneer een cultuur
van luisteren naar God en profetie en missionaire passie bij elkaar
komen kunnen kerken en gemeenschappen veranderen.
Veel kerken willen ‘iets’ met luisteren naar God en profetie, maar hebben veel reële vragen.
Nederland Zoekt... helpt kerken en missiegroepen om een cultuur te
laten groeien, waarin luisteren naar God en profetie op een volwassen
manier plek krijgt, zodat discipelschap en missie verstevigd worden. Het
is ons verlangen dat luisteren naar God en profetie vanzelfsprekend
worden in de lokale kerk.

Ron Becker
Crossroads Rotterdam
Bij ons leefde een breed verlangen om als gemeente ‘beter
te worden’ in het verstaan van Gods stem. Er waren genoeg
mensen die individuele ervaring hadden met luisteren naar God
en profetie, maar binnen de kerk hier weinig mee deden. Door
de leergemeenschap hebben we stappen kunnen zetten waardoor luisteren naar God en profetie vanzelfsprekender, én een
gezamenlijk iets is geworden binnen de gemeente. Er is nu een
veilige omgeving waarin mensen elkaar helpen en aanmoedigen
om hierin te groeien. Zodanig zelfs dat we hieruit stappen willen
gaan zetten naar mensen die Jezus (nog) niet kennen.

OPZET VAN DE LEERGEMEENSCHAP
Is dit niet gewoon weer een conferentie? Kort gezegd: nee.
Natuurlijk zijn conferenties geweldig, maar de hoofdspreker wandelt
niet met je mee als je zoekt naar de juiste stappen voor een gezonde
cultuur van luisteren naar God en profetie in jouw context. Tijdens
conferenties is doorgaans weinig tijd om te reflecteren, met elkaar in
gesprek te gaan en plannen te maken over de implementatie van wat je
geleerd hebt.
Bij een profetische leergemeenschap daarentegen duik je - samen
met een team van 3-6 mensen uit jouw kerk of missiegroep - in een
ervaring waarin onderwijs, strategische training, coaching van ervaringsdeskundigen en teamoefeningen onderdelen zijn. Dit loopt uit op
het maken van een 6-maandenplan dat je team maakt voor je lokale
context. Iedere kerk is verschillend en in je plan verdisconteer je dat.
Tussen de bijeenkomsten door zijn er support- en doorspreekmomenten met het Nederland Zoekt... team.
Veel conferenties over profetie zijn gericht op je individuele vaardigheid om Gods stem beter te verstaan, terwijl de profetische leergemeenschap er op gericht is om kerken en missiegroepen te helpen een
cultuur te laten ontwikkelen waar iedereen kan groeien in de vaardigheid om Gods stem te verstaan en de gave van profetie in te zetten.
De profetische leergemeenschap is een geweldige kans voor elke kerk
of missiegroep die er op uit is om luisteren naar God en profetie een
duidelijke plek te geven en wil laten groeien.
De profetische leergemeenschap heeft daarmee 2 doelen:
- Trainen en toerusten van deelnemers met alle principes, skills en
tools die nodig zijn om een cultuur van luisteren naar God en profetie
te ontwikkelen en laten groeien in hun context.
- Het ontwikkelen van een relationeel netwerk van mensen die verlang-en naar een groeiende cultuur van luisteren naar God en profetie
in de lokale kerk.

Deel 1: Wat is?
Elk team gaat aan de slag met een aantal tools om een eerlijke
en objectieve analyse te maken van de huidige situatie in hun
kerk, voor wat betreft een cultuur van luisteren naar God en
profetie, en de profetische bediening. Je wordt aangemoedigd
om te kijken naar sterke en zwakke kanten en daarover in
gesprek te gaan. Elk team zal enkele aspecten presenteren aan
de andere teams.

Deel 2: Wat kan?
Naar aanleiding van input vanuit het thema wordt het nu tijd om
‘te dromen’. Het doel hiervan is om los te komen van bestaande
ideeën en verwachtingen. Individueel en in teamverband krijg
je de gelegenheid om ‘groot te denken’ over waartoe God hen
roept, door onderwijs, gesprek en verwerkingsoefeningen.

Deel 3: Wat zal?
Op basis van de de input van deel 1 en 2 gaat elk team de
nieuwe info toepassen op de eigen context. Elk team maakt een
6-maanden plan, met meetbare en haalbare doelen. Dit plan
helpt om vervolgens concrete en effectieve stappen te zetten
naar de ontwikkeling van een volwassen cultuur van luisteren
naar God en profetie. De teams worden gestimuleerd om accountable te zijn voor hun eigen voortgang.

VIER SEMINARS
Een profetische leergemeenschap is opgebouwd rond 4 leermomenten
– seminars – die elke 6 maanden plaatsvinden over een periode van
ongeveer 2 jaar. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, maar volgt
wel een logische opbouw. Elke bijeenkomst duurt van vrijdagavond
tot en met zaterdagmiddag, en bestaat uit de drie delen die links zijn
genoemd.
Seminar 1: Bouwen aan een cultuur van luisteren naar God en profetie
Wat zijn de basisprincipes die nodig zijn om een ‘holistische’ profetische cultuur te creëren, waarin alle discipelen van Jezus zijn stem
kunnen verstaan en vertrouwd zijn met de gave van profetie?
Seminar 2: Het opleiden van profetische mensen
Hoe kun je ‘profetische’ mensen herkennen, discipelen en trainen? We
kijken naar hoe we de bediening van profeten ‘normaal’ kunnen maken
en hoe we een manier kunnen creëren die hen in staat stelt zich te
ontwikkelen en groeien, zodat zij de kerk kunnen dienen en zegenen.
Seminar 3: De rol van de profetische bediening in de kerk
Hoe kan een effectieve profetische bediening zich ontwikkelen en
groei-en zodat het de kerk dient en voeding geeft aan discipelschap?
We kijken naar kernwaarden voor deze bediening en naar hoe we
strategisch kunnen zijn in het bouwen aan een vruchtbare profetische
bediening.
Seminar 4: Profetie en missie
Hoe kunnen we een cultuur van luisteren naar God en profetie
ontwikkelen die naar buiten is gericht en die empowerment geeft aan
missionaire actie. We zullen ingaan op enkele principes die mensen in
staat stellen om luisteren naar God en profetie de samenleving in te
brengen.

ERVARINGEN

Erik Visser
Crossroads Rotterdam
Door de stappen die we hebben gezet tijdens de leergemeenschap zien we praktisch dat meer mensen de vraag stellen:
“Wat wil God hierover zeggen?” De effecten zien we terug
in het onderwijs, pastoraat, visie, missional communities, maar
zeker ook in het dagelijks leven van onze leden. Er is nu ruimte
ontstaan voor een groep mensen om hun plek in de gemeente
in te nemen en zich binnen een veilige setting te ontwikkelen.
Heel bemoedigend!

Annelien Verhoeven,
Crossroads Rotterdam
Jezus zegt in Johannes 10:27 dat de schapen Zijn stem horen
en Hem volgen. Soms is het echter wel lastig om in je dagelijks leven Gods stem te verstaan. Door onze deelname aan
de leergemeenschap hebben we hier als gemeente stappen in
kunnen zetten. Luisteren naar God en profetie is een normaler
onderdeel geworden van onze diensten. Ook ervaren we in de
onderlinge relaties dat profetie erg bemoedigend kan zijn, doordat we anderen (en onszelf) meer gaan zien door Gods ogen.
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