
Worship, bidden, onderwijs, groeien als individu 

én als gemeente, samen optrekken, God echt 

ontmoeten, jezelf leren kennen, jouw plek in 

Gods koninkrijk ontdekken, het geleerde in 

praktijk brengen en nog zoveel meer!

20 AVONDEN PER JAAR:
- gemeente BIJBELschool -rOTSVAST



ERVARINGEN
“Bedankt voor alle inzet en 
trainingen! We zijn 
hierdoor niet alleen zelf, 
maar ook als gemeente 

gegroeid.”
Richard – deelnemer GBS

“Ontzettend bedankt voor 
je super inspirerende 
lessen en je God given 
power, waarmee je ons 
dichter bij elkaar, onszelf 
en God’s doel hebt 

gebracht.”
Yvonne – deelnemer GBS

“Dankjewel voor al je 
mooie inzichten en het 
oprechte delen van je 
eigen ervaringen. Ik heb 

genoten!”
Tamara – deelnemer GBS

www.rotsvastbijbelschool.nl
info@rotsvastbijbelschool.nl - 06-21705502

MEER INFORMATIE

WAT IS ROTSVAST?
Vanuit een diepe bewogenheid voor het geloofsleven van 
jonge christenen en het bereiken van buitenkerkelijken, 
hebben Jan en Ruth de Haan in september 2016 Rotsvast 
Bijbelschool opgericht. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
er naast het programma van de reguliere bijbelschool, 
behoefte is van kerken en gemeenten om hetzelfde te leren. 
Daarom is er nu ook Rotsvast Gemeente Bijbelschool.

Het doel van Rotsvast is tweeledig:
1) Jou te helpen om een authentieke discipel van Jezus te 
worden. 
2) Jou in te zetten in evangelisatie en outreach, zodat 
mensen in jouw omgeving Jezus gaan ontmoeten.

VOOR WIE?
We richten ons op gemeenteleden in kerken en gemeenten 
met een verlangen om van betekenis te zijn in hun directe 
omgeving. De GBS is bedoeld om de gemeente toe te 
rusten. Jan de Haan en diverse andere docenten komen 
lesgeven op 20 avonden en behandelen dan diverse 
thema’s. Het programma helpt de gemeente om zelf verder 
te komen binnen het plan van God, en bovendien wordt het 
persoonlijk geloofsleven van de deelnemers opgebouwd. 

DE AVONDEN
In overleg worden er 20 avonden gepland, liefst met een 
frequentie van tweemaal per maand. Thema’s die aan bod 
komen zijn onder meer: intimiteit met God, discipelschap, 
persoon en werk van de Heilige Geest, doop in de Heilige 
Geest, aanbidding, jouw koninklijke identiteit, wat is het 
koninkrijk, wat is gerechtigheid. De avonden zijn bedoeld als 
opzet om er dan praktisch mee aan de slag te gaan als 
gemeente.
 

ONDERSTEUNING
Het werk van Rotsvast wordt voornamelijk mogelijk gemaakt 
door giften. Wilt u een gift geven voor Rotsvast? Dat kan door 
een (maandelijks) bedrag over te maken naar Stichting 
Rotsvast, rekeningnummer NL76 SNSB 0776 5146 36. 
Stichting Rotsvast is een ANBI-erkende organisatie, uw giften 
zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

ROTSVAST BIJBELSCHOOL


