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FOUNDATIONS PLANNING 
Werk vooraf Als deelnemer moet je tijdens de week een uur tijd vrijmaken om 

alle vier Foundations-video's te bekijken en dit door dit boekje 

heen te werken. Neem vervolgens je boekje mee naar de 

Foundations Workshop in jouw campus. De vier video's zijn 

fundamenteel onderwijs van Pastor Sebastiaan van Wessem. 

Link De vier video’s kun je vinden via deze link:  

www.thousandhills.nl/nl/foundations  

Workshop In de Foundations Workshop rond je het programma ad. 

Beschouw het als een manier om je geestelijke groei en die van 

je gezin snel op gang te brengen. De workshop wordt gegeven 

op alle locaties van Thousand Hills, meestal op de eerste zondag 

van de maand. Neem contact op met je campus voor 

specifieke data. In deze sessie van 30 minuten leer je hoe je 

gebruik kunt maken van alle onze tools voor discipelschap, 

maak je nieuwe vrienden en je kun je je aanmelden voor de 

beste volgende stap voor jou! 
Vragen?   Persoonlijk: Spreek het Foundations Team aan in jouw campus 

na afloop van elke dienst, in het Foundations lokaal of bij het 

Welcome Centre. 

Elektronisch: door foundations@thousandhills.nl te mailen. 

  



 

Les/Video 1: Intro & Redding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foundations opzet 
Exodus 6:6-7- de Bijbelse context voor onze verbondsrelatie met Jezus. 
We hebben niet alleen een persoonlijke relatie met Jezus, we hebben 
een verbondsrelatie met Jezus. 
 
“Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de HEER; Ik zal u wegvoeren uit de 
dwangarbeid van Egypte; Ik zal u bevrijden van hun overheersing; met 
uitgestrekte arm en onder toediening van zware straffen zal Ik u 
verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk en Ik zal uw God zijn. Dan zult 
u beseffen dat Ik het ben, de HEER uw God, die U bevrijdt van de 
dwangarbeid van Egypte.” (WIL) 
 

- Ik zal u wegvoeren (Heiliging)  
- Ik zal u bevrijden (Bevrijding)  
- zal Ik u verlossen (Redding)  
- Dan zult u beseffen dat Ik het ben, de HEER uw God (Lofprijs)  

Redding video 
Hoofdgedachten: Wat is “gered”? Bekering; kerkfamilie; doop. 
 
God redt ons vanuit zijn grote liefde voor ons. (Joh.3:16) 
 
Joh. 3:16 (GNB) “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft.” 
 
Omdat we op Jezus vertrouwen en het offer dat hij voor ons heeft 
gebracht, hoeven wij niet langer meer veroordeeld te worden voor 
ONZE zonden. Dat oordeel is op Jezus terecht gekomen. 
 
Het doel van verbond is familie. God gebruikt een verbond om ons in 
Zijn familie te brengen. God wil dat je deel uitmaakt van zijn familie. 
 
We gaan dit verbond aan door een loyaliteit aan Jezus vanuit geloof. 
We geven ons leven over aan Jezus, maken hem onze Verlosser en 
Heer, en geven hem onze loyaliteit. Hierdoor gaan we een verbond 
met God aan en worden we wedergeboren in Gods familie. We 
ontvangen nieuw leven en we ontvangen zijn Geest. We zijn gered van 
de dood, de hel en het graf. We zijn gered van gebrokenheid en we 
zijn gered om in vrijheid te leven. 
 
Bekering is een verandering van gedachten die leidt tot een 
verandering van hart, die leidt tot een verandering van richting. 
(Matt.4:17). Bekering is het proces om van op onszelf gericht te zijn naar 
op God gericht te worden. 
 
Waterdoop is onze "inwijding" in de familie van God, in het verbond. 
Het is een sacrament, een heilige ceremonie zoals een bruiloft. Ons 
oude leven gaat het watergraf in. In ons nieuwe leven komen we weer 
omhoog. We verklaren onze loyaliteit aan Jezus. 
 
Jezus versloeg de overheden en de machten van deze wereld aan het 
kruis (Kol.2:13-15). 
 
Meer weten over het verbond? Bekijk “What is A Covenant?” by Pastor 
Kerri Weems can be found on YouTube here: 
www.youtube.com/watch?v=c6URIZTB9vo 
 
Volgende stappen: 

• Volg de Alpha Cursus en verdiep je in de basics van het 
christelijk geloof. 

• Laat je dopen in water om je loyaliteit aan Jezus te 
demonstreren. 

Mijn aantekeningen: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 Reflectievragen: 
 
1. Jezus was de enige 
persoon die alle eisen van 
de Wet kon ______________ . 
 
2. Bekering is onze 
______________ verplaatsen 
van de wereld naar God. 
 
3. De __________________ is 
onze inwijding in de familie 
van God en het Verbond. 



 

Les/Video 2: Heiliging 

  
Hoofdgedachten: Wat is heiliging? Genade; proces; avondmaal; geloof 
 
Heiliging is het “apart gezet worden.”  
 
We zijn gerechtvaardigd voor God wanneer we ons geloof in hem stellen. 
Zoals Hij is, zo zijn we ook in deze wereld (1 Johannes 4:17). Dit gebeurt van 
het ene op het andere moment als we ons bekeren en onze levens aan 
Jezus overgeven. 
 
Het is het initiële werk van de Heilige Geest dat we wedergeboren zijn: apart 
gezet voor God. We worden "heilige grond" wanneer de Geest van God in 
ons hart komt wonen (2Kor 1:21-22). Dit begint onze reis naar volwassenheid. 
 
Wanneer we Gods Woord gehoorzamen, nemen we stappen in heiliging 
(1Petrus 1). Sommige dingen gebeuren plotseling, andere zijn een proces. 
Denk aan heiliging als het je blijven focussen op Gods liefde voor jou. 
 
Heiligheid is het “anders zijn” van God. Gelijkvormigheid aan Christus is de 
bovennatuurlijke kracht van God in jou! 
 
Onze training is er onder andere op gericht om jou te leren om je gezin te 
leiden in het avondmaal. 
 
De genade van God is de onverdiende, onverdiende gunst van God. Jezus 
heeft het voor ons verdiend. Omdat we een verbond met Jezus hebben, vult 
genade de kloof van onze onvolmaaktheid in. 
 
We aanbidden niet VOOR genade, we aanbidden VANUIT gratie. We 
gehoorzamen niet om Gods kinderen te WORDEN, we gehoorzamen omdat 
we zijn kinderen ZIJN. 
 
WWJD? Geleid worden door de Geest; houd van hen die niet geliefd zijn. 
Denk nooit dat je niet gekwalificeerd bent om een getuige voor God te zijn, 
om mensen te vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan! 
 
Handelingen 1: de Heilige Geest is ons gegeven om ons te helpen getuigen 
van Jezus te zijn in ons leven. 
 
Avondmaal is een sacrament. Hiermee herinneren we onszelf aan het 
verbond dat we hebben met Christus. We plaatsen ons als een van de 
discipelen aan tafel met Jezus toen hij het avondmaal met hen vierde. 
 
Jezus stierf voor ons zodat we voor Hem kunnen leven. 
 
Aan de tafel van de Heer zetten we onszelf apart; we hernieuwen onze 
loyaliteit aan Hem en onze liefde voor elkaar. We herinneren zijn lichaam en 
bloed; we zijn herenigd als het lichaam van Christus. Het is een krachtig 
sacrament dat ons heiligt. 
 
Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt; het bewijs van dingen 
die men niet ziet. Hoewel het onzichtbaar is, is het een bewijs (Heb 11). Ons 
geloof is verankerd in ons vertrouwen in de persoon van Jezus. We hebben 
geen geloof in geloof; we hebben geloof in Jezus. Het is een zekere 
verwachting van een toekomstige realiteit. 
 
Een dagelijkse stille tijd in Gods Woord is essentieel om ons verstand te 
vernieuwen (Romeinen 12:1-2). Het is voeding voor onze ziel en geeft een 
boost aan het heiligingsproces. 
 
SOAP bijbelstudiemethode: Scripture Observation Application Prayer 
 
We kunnen zelf kiezen op grond waarvan we beslissingen nemen. We kiezen 
ervoor om te handelen naar ons geloof in Jezus, niet alleen naar onze 
gevoelens of ervaring. 
 
De uitwerking van geloof is liefde! 
 
Volgende stap: 

• Houd een dagelijkse stille tijd (selecteer een Bijbelleesplan in 
YouVersion!) 

Mijn aantekeningen: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________ 
 
Reflectievragen: 
 
1. Wanneer we Gods 
Woord gehoorzamen, 
groeien we in _____________.   
 
2. Wanneer we Avondmaal 
houden, gedenken we het 
______________ met Christus. 
 
3.  Een dagelijkse stille tijd in 
Gods Woord is essentieel 
om ons _________________ te 
vernieuwen. 



 

Les/Video 3: Vrijheid 

  

Reflectievragen 
 
1. Bij het vinden van 
vrijheid zijn sommige 
dingen een _________ en 
andere dingen gebeuren 
meteen.   
 
2. Vrijheid kun je vinden in 
de _________________ van 
Jezus. 
 
3. Je bent nooit vrij totdat 
je deel uitmaakt van 
________________. 
 
4.  We vergeven iemand 
niet omdat die het 
verdient, maar omdat 
___________ ons heeft 
vergeven. 

Hoofdgedachten: de vrijheid van de gelivige; vergeving; Freedom in 
Christ cursus; het altaar 
 
Het doel van verbond is familie. Wij zijn een deel van Gods familie omdat 
Hij van ons houdt en ons uitnodigt om deel uit te maken van Zijn familie 
door het verbond. 
 
Wij zijn Gods kinderen (Johannes 1:12). God is vrij en Hij wil dat zijn 
kinderen vrij zijn. Onze vrijheid en innerlijke genezing zijn erg belangrijk 
voor God. 
 
Vrijheid is vaak verbonden met de waarheid in de Bijbel 

• Wie de Zoon bevrijdt ... (Johannes 8:36) 
• Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven... (Galaten 5:1) 
• De waarheid zal je vrij maken ... (Johannes 8:32) 

 
Een bijproduct van heiliging is vrijheid. Als we God beter leren kennen en 
meer en meer als Jezus worden beginnen we in zijn vrijheid te wandelen. 
 
Vrijheid is geen proces noch een bestemming; vrijheid is een persoon: 
Jezus. 
 
Jezus gebruikt “wij” en “ons” taal, dus moeten we altijd denken in 
termen van familie, niet alleen onze individuele relatie met God. Je bent 
nooit echt vrij totdat je in gemeenschap leeft met anderen. 
 
God geeft duidelijke richtlijnen over hoe we in vrijheid kunnen wandelen. 
Eén daarvan is wandelen in vergeving. 
 
In het Onze Vader leerde Jezus ons anderen te vergeven zoals wij 
vergeven zijn (Mattheüs 6:9-13). We vergeven niet iemand omdat ze het 
verdienen; we vergeven ze omdat Jezus ons vergeven heeft. 
 
De manier waarop we liefde tonen aan een onzichtbare God is door 
liefde te tonen aan de zichtbare mensen om ons heen. 
 
Vergeef elkaar, net zoals God in Christus je vergaf. Als we ervoor kiezen 
om dat niet te doen, geven we plaats aan de vijand om ons vast te 
houden in pijn uit het verleden en gebondenheid. God staat klaar om 
ons te helpen vrijheid te vinden door anderen te vergeven.  
 
Geloof, hoop en liefde. Hoop is voor de toekomst. 
Onvergevingsgezindheid houdt ons vast in het verleden. Het is moeilijk 
om hoop te hebben voor de toekomst als onvergevingsgezindheid je in 
het verleden houdt. Laat het verleden je verleden zijn; laat je verleden 
niet je toekomst zijn. Wanneer je vergeeft, geef je alle hoop op een 
beter verleden op. 
 
Verwacht niet dat het leven eerlijk is. Vergeef! Laat het oordeel aan 
God over. Echte vrijheid zul je vinden in vergeving. 
 
Je kunt je verleden niet veranderen, maar je kunt je verleden wél 
achterlaten bij het altaar. Aarzel nooit om naar het altaar te komen 
tijdens onze diensten. 
 
Volgende stap: 

• Volg de Freedom in Christ cursus 
 

Mijn aantekeningen: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________ 
 



 

Les/Video 4: Lofprijs 

 

  

Reflectievragen 
 
1. ___________ is een 

levensstijl. 
 

2. We zijn levende 
_________________. 
 

3. Drie manieren om God 
te prijzen: 

a. ______________ 
b. ______________ 
c. ______________ 

 
4. De ____________ is de 

eerste 10% van mijn 
inkomen. 

Hoofdgedachten: lofprijs; dienen; tienden; geven; je gedachten vernieuwen; 
trouw aan Gods familie 
 
God troont op de lofgezangen van zijn volk (Psalm 22:3). 
 
We kunnen de Heer prijzen die tegen ons zegt: "U zult mijn volk zijn en ik zal 
uw God zijn" (Exodus 6). Dit is de levensstijl van lofprijs! 
 
Wij zijn levende offers: 
Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan 
te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat 
is úw ware eredienst; loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet 
andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen 
wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is. 
(Romeinen 12: 1-2 GNB) 
 
Waarheid leidt tot transformatie. Dit gebeurt wanneer we ons denken, onze 
gezindheid, dagelijks vernieuwen in Gods woord. Velen van ons gebruiken 
het leesplan "a Chapter a Day" op YouVersion dat is ontwikkeld door onze 
vrienden van Celebration Church. 
 
Als kerk zijn we gezinsgericht, niet programmagericht. Kerkfamilie en lofprijs 
zijn nauw met elkaar verbonden. We zijn echt allemaal met elkaar 
verbonden als Gods familie. Dit brengt diversiteit, eenheid en harmonie. 
Ongeacht onze culturele achtergrond of status in de samenleving, allereerst 
zijn we de familie van God. De kerk is jouw familie. Gods huis is het huis van 
jouw Vader, maar ook jouw huis. We komen als familie naar het huis van 
onze Vader om Hem te loven en te prijzen voor wie Hij is en voor alles wat Hij 
voor ons heeft gedaan! 
 
Zie het als volgt: elke zondag komen we allemaal samen in het huis van onze 
Vader voor een geestelijk feest. 
 
Je leven zal groeien en bloeien wanneer je geplant bent in Gods huis, in een 
kerk waar Jezus echt Heer is, waar zijn Woord serieus wordt genomen en 
waar zijn aanwezigheid op een krachtige manier voelbaar is (Psalm 92). 
 
Onze harten zijn ontworpen om iets te aanbidden. We houden onze harten 
in een staat van toewijding aan God wanneer we hem regelmatig prijzen 
door naar de kerkdiensten te gaan (Hebreeën 10:24,25). 
 
Net als aanbidding en lofprijs zijn het geven en dienen ook manieren om 
God te prijzen. 
 
De Bijbel spreekt over de tiende, de eerstelingen, en dit vertegenwoordigt 
het eerste deel van ons inkomen. Die eerste 10% is een heilig deel voor God. 
Wanneer we onze tienden terugbrengen naar God is dat iets heiligs, net 
zoals het avondmaal. Het is een daad van lofprijs aan Hem. Door de tiende 
terug te geven aan God, demonstreer je dat je God vertrouwt ook in je 
financiën, in je bezittingen (zie Maleachi 3:6-12). 
 
Door middel van lofprijs proclameren we wie God is en wat hij voor ons heeft 
gedaan. Lofprijs is niet reactionair, het is intentioneel. Zelfs als het leven niet 
goed gaat, of als we wachten op een doorbraak, kunnen we God 
intentioneel loven. 
 
Lofprijs doen we niet alleen op zondag. We kunnen door elke uitdaging en 
overwinning heen God aanbidden, hem dienen en aan hem geven. 
 
Kom naar een fysieke locatie om de Foundations Workshop te volgen! Neem 
deze studiegids mee. Maak een paar nieuwe vrienden, stel je vragen, en 
wordt lid van de gemeente. Ons team zal je helpen je volgende stap te 
zetten, zoals het volgen van de Alpha Cursus of de Freedom in Christ cursus, 
het lid worden van een Connect Group en het aansluiten bij een Dream 
Team.  
 
Volgende stappen: 

• Kom naar de Foundations Workshop 
• Zoek een plek om te dienen 
• Begin tienden te geven 

Mijn aantekeningen: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________ 
 



 

Appendix 1: Een dagelijkse stille tijd met God 
Al generaties lang hebben christenen hun geloof opgebouwd door dagelijkse tijd met God door te brengen, de bijbel te lezen en 
in gebed. We kunnen hoop, leiding en aanmoediging vinden in de Bijbel voor elk seizoen van het leven. 
 
De bijbel lezen 

“Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons 
leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons 
klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.” (2 Timotheüs 17-3:16  HTB) 

 
Bijbelleesplannen: 
Er zijn vele bijbelleesplannen beschikbaar op YouVersion. Pastor Sebastiaan heeft een bijbelleesplan dat elke drie maanden 
opnieuw van start gaat met een nieuw deel van de Bijbel. Elke dag lees je één hoofdstuk en krijg je de mogelijkheid om met 
anderen te delen wat God tot jou heeft gesproken en van anderen te leren.  
 
Een goede bijbelleesmethode: 
Een eenvoudige manier om het meeste te halen uit je tijd die je in de bijbel doorbrengt is “journaling”. Vergelijk het met een 
dagboek bijhouden. Journaling is een geestelijke discipline die je helpt om van God te horen. We bevelen de S.O.A.P. journaling 
methode aan als startpunt. SOAP is een acroniem voor de Schrift, Observatie, Applicatie (toepassing), Petitie (gebed). 
 

• De Schrift: Neem de tijd om te lezen en laat God tot je spreken. Markeer of onderstreep de verzen die je opvallen, of 
schrijf wat in de kantlijn. Als je klaar bent met het lezen van de hele passage, herlees dan de verzen die je hebt 
gemarkeerd. Kies er dan een die je die dag aanspreekt. 

• Observatie: Wat denk je dat God tegen je zegt in dit vers? Vraag God om je iets te leren en zichzelf aan jou te 
openbaren terwijl je leest. Herschrijf de tekst in je eigen woorden. 

• Applicatie (toepassing): Vraag jezelf af hoe het op je leven van toepassing is. Misschien is het een instructie, 
aanmoediging, openbaring van een nieuwe belofte of correctie voor een specifiek deel van je leven. Schrijf op hoe deze 
tekst op jou van toepassing is. 

• Petitie (gebed): Sluit je tijd af met gebed. Dit kan zo eenvoudig zijn als God te vragen om je te helpen meer inzicht te 
geven in wat deze tekst voor jou nu betekent. Vergeet niet dat gebed een tweerichtingsgesprek is, dus luister ook naar 
wat God te zeggen heeft! 

 
Dus begin vandaag deze eenvoudige, krachtige discipline in je leven toe te passen! Je zult onmiddellijk de voordelen beginnen te 
zien wanneer de Heilige Geest het Woord van God in je hart tot leven brengt. 


