
           Dynamics of
     Biblical 
         Change

ONLINE CURSUS 

Start twee keer per jaar

DOCENTEN
Ellen Oosterhuis
David Powlison 
Cursusleider en online coach is 
Ellen Oosterhuis, psycholoog en  
bijbels counselor. 

De videocolleges worden gegeven  
door David Powlison (1949-2019).

De manier waarop je aan andere mensen pasto-
rale zorg verleent en raad geeft (‘counseling’), 
wordt bepaald door je visie op God, jezelf,  
andere mensen, de problemen van het leven 
en verandering. In een wereld die verpsycho-
logiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De 
(grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical 
Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit 
een bijbels kader een brug tussen geloof en 
psychologie.

Hoe spreken Christus’ genade in verleden, heden 
en toekomst tot ons hart en hoe verandert 
deze genade ons dagelijks leven? Deze cursus 
gaat over mensen en hoe we dealen met de 
problemen die we in ons leven tegenkomen. Het 
gaat over hoe we omgaan met onze innerlijke 
strijd. Het gaat over hoe we veranderen in het 
beeld van Jezus. 

De cursus Dynamics of Biblical Change geeft je 
een beter inzicht in de dynamiek van ons hart, 
hoe invloeden van buitenaf daarop inwerken 
en hoe we daar op een bijbelse manier mee om 
kunnen gaan, zodat we ook beter in staat zijn 
om anderen te begrijpen en hen te helpen op 
het pad van de christelijke levenswandel.

Bijbels leren denken over levensvragen, 
geestelijke groei en pastoraat

Een bijbels kader 
van geestelijke groei

Toepassing van een bijbels 
kader van counseling op je 
eigen leven en casussen

De invloed van een bijbels 
 model van verandering op  
de kerkdienst, preken, missie, 
kinder- en jongerenwerk, 
onderling contact en 
ondersteuning

‘Dankzij deze cursus is voor mij 
de afstand tussen de Bijbel en 
het geleefde leven van elke dag 
een stuk kleiner geworden. Ik heb 
geleerd met een Bijbels kader te 
leren kijken naar dit leven onder de 
zon. Ik ben veel minder moralistisch 
geworden en heb geleerd hoe ik 
mensen kan helpen hun leven te 
structureren en te verbinden met 
het verlossend werk van Jezus.’
Ds. Chris van Zwol
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Dynamics of Biblical Change biedt 
een fundamentele theoretische en 
praktische introductie tot het model 
van Biblical Counseling dat sinds 1968 
is ontwikkeld door CCEF (Christian 
Counseling & Educational Foundation).
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