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INLEIDING	
 

Waarom	een	profetische	school?	
 
Toen Jezus opsteeg naar de rechterhand van de Vader, schonk Hij gaven aan mensen.  
Efeziërs 4:11 vertelt ons dat Hij sommigen heeft gegeven om apostelen te zijn, sommigen profeten, 
sommigen evangelisten, sommigen herders en sommigen leraren voor de uitrusting van de heiligen 
voor het werk van dienst. 
 
Eén van de primaire mandaten van een profeet uit het Nieuwe Testament is om de heiligen toe te 
rusten om van God te horen en om nauwkeurig te profeteren. Elke gelovige heeft het vermogen om 
van God te horen. Jezus zei dat zijn schapen Zijn stem kennen (Johannes 10:27). Vele gelovigen 
onderscheiden echter de stem van de Heer niet, wat een reden is waarom er een ongezonde 
afhankelijkheid van profeten bestaat. 
 
Het concept van een school van profeten is zeker legitiem. De profeet Samuël lanceerde de school 
van profeten in de oudtestamentische dagen. 
Deze scholen van profeten 'waren ingesteld met het doel jonge mannen op te leiden voor de 
profetische en priesterlijke ambten'. Profetenscholen maakten echter niemand tot een profeet. 
Natuurlijk waren er profeten onder hen. Denk aan de oudtestamentische profetenscholen als een soort 
van seminaries, waar degenen, die Gods roeping tot dienstbaarheid voelden, zich bij elkaar zouden 
voegen om te trainen. 
 
Profetenscholen kunnen u helpen de stem van God te onderscheiden, manieren te ontdekken 
waarmee Hij met u kan spreken en u uitrusten in het rijk van dromen, visioenen en geestelijke 
oorlogsvoering. Profetenscholen kunnen u leren oorlog te voeren met een profetisch woord, oorlog 
voeren tegen de duivel en oorlog voeren tegen het vlees. Deze scholen kunnen u helpen uw 
profetische stem te ontwikkelen, nauwkeurigheid te creëren en te werken met voorzorgsmaatregelen 
die uw profetische geloofwaardigheid beschermen. 
 
‘Jan Ruusbroec’ wil Belgische christenen opleiden in het profetische. We zullen dit doen door 
te groeien in het horen, bevestigen en handelen op profetische openbaring. Ons doel is het 
oprichten van discipels die discipels maken, die het Lichaam van Christus zullen zegenen, 
bevestigen, toerusten en bekrachtigen om Gods Koninkrijk te doen doorbreken in de gehele 
samenleving. 
 
De school is een discipelschapstrainingschool met de focus op het profetische, waarbij de mensen 
vrijgezet worden in hun levensbestemming. 
De school hecht een evenwaardig belang aan het ontwikkelen van een geestelijk volwassen karakter 
als dat het de nadruk legt op het ontdekken en activeren van de Geestesgaven in je leven. Dit alles 
neemt plaats in een veilige omgeving van geloof. 
 
‘Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal 
u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’ - 1 Petrus 5:10 (NBG) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Parthoens 
Oprichter ‘Jan Ruusbroec’  
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SCHOOLPROGRAMMA	

Schoolaanbod:	onderwijs	en	training	
	
B.P.S. is een trainingsschool met als opzet het zoeken naar een gebalanceerde benadering bij het 
trainen van toekomstige profetische stemmen. De training is gericht op: 

• Het hart - We willen in diepte inspireren en levens nog meer zien veranderen en groeien in 
een diepe spiritualiteit en passie voor Yahweh en Zijn wereld. 

• Het hoofd - De training zal de studenten uitdagen op een academisch niveau door het brengen 
van begrip, kennis en nieuw inzicht in Gods werk. 

• De handen - Als laatste zal de training op praktijk gericht zijn om de studenten praktische 
kennis en vaardigheden bij te brengen zodat men kan groeien en succesvol zijn in deze 
bediening. 

 
De lessen vinden elk trimester plaats op een weekavond (tenzij anders vermeld), van 19u00 tot 
22u00.  
De klasgroep bestaat uit min. 4 en max. 10 studenten vanaf 18 jaar. Er is een minimum van 18 uur 
onderwijs tot een maximum van 26 uur per trimester. Aan studenten van trimesters 2 & 3 zal 
gevraagd worden deel te nemen aan enkele - vooraf aangekondigde - activiteiten, buiten de 
lesmomenten, die in het land georganiseerd worden. Deze activiteiten zullen in lijn liggen met de 
visie van de school en hebben tot doel om praktijkervaring op te doen. De drie verschillende 
trimesters met hun onderwerpen vind je hieronder terug. 
 
De volgende cursusonderwerpen zullen behandeld worden: 

TRIMESTER	1	–	
GODS	VADERHART	

TRIMESTER	2	–	
RELATIE	MET	H.	GEEST	

TRIMESTER	3	–	
ZIN	VAN	CHRISTUS	 

1. God	&	Zijn	Koninkrijk 1. Goddelijke	communicatie	 1. Het profetische proces & het ambt van 
profeet 

2. Jouw identiteit & Gods 
Naam	

2. Heilige	Geest	&	Zijn	gaven	 2. Geestelijke	oorlogsvoering 

3. Goddelijke	
communicatie	

3. Karakter	&	leiderschap	 3. Dromen	&	hemelse	legermachten 
4. Apostolische	transitie	

Duur	van	de	cursus:	
	
Dit trainingsprogramma werkt op basis van trimesters; een cursus per trimester en dit binnen een 
schooljaar. De instapmomenten voor de B.P.S. zijn jaarlijks vastgelegd in september, januari en april. 
Om deel te nemen aan trimester 2 en 3 moet u eerst de voorgaande module(s) gevolgd hebben. 
 
Als trainingsschool onderwijst en traint BPS haar studenten tijdens één lesavond in de week, 
uitgezonderd vakantiedagen. 
 
De vervolgstudies hebben thuis of in de student zijn/haar kerk te gebeuren. Het is onze wens dat elke 
student praktische kennis opdoet in verschillende omgevingen die hem/haar in staat stellen een 
bekwame discipel van Christus te worden. 
 
Wij zijn een trainingsschool die de nadruk legt op Bijbelse profetie met als doel onze studenten voor 
te bereiden om bekwaam te zijn in de boodschap van het uur, de Kerk te onderwijzen en op te 
bouwen zodat zij zich als discipels die discipels maken, weten te reproduceren.  
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Schoolcijfers	en	certificaat:	
 
Het is onze bedoeling om de normen van echte educatie te volgen zonder een cijfer-
gebaseerd scoresysteem te gebruiken. Met discipelschap als basis, wordt van de 
studenten geacht actief deel te nemen in woord en daad. We zullen ernaar streven om een omgeving 
te bieden waarin elke student zijn of haar volledige potentieel kan bereiken onder het toeziend oog 
van een Christusgerichte instructeur. Verschillende middelen zullen worden gebruikt om vaardigheid 
in het onderwerp vast te stellen zoals in de Bijbel wordt uiteengezet, dit in de Geest van profetie. 
 
Na elke voltooid trimester – met de inachtname van de volle les-aanwezigheden – overhandigt B.P.S. 
een certificaat aan de student. 
 

Uitingen	van	het	profetische	
 
Een profetische cultuur is een opwindend en broodnodig element voor een baanbrekende (lokale) 
kerk. Met 'profetische cultuur' wordt bedoeld dat er onder de aanwezigen een gevoel van anticipatie 
is dat God Zijn aanwezigheid zal manifesteren en rechtstreeks tot Zijn volk zal spreken, hetzij door 
het gepredikte Woord van God en / of door de aanbiddingservaring. In de profetische cultuur gaat het 
niet alleen om een overvloed aan profetische woorden die tijdens kerkdiensten vrijkomen; dit kan 
doorheen allerlei vormen, zoals hieronder beschreven. 
Wanneer een kerk een echte profetische cultuur heeft, is er een diepe verbinding met God	 tijdens 
samenkomsten die ertoe leidt dat gelovigen worden getransformeerd en zichzelf toewijden aan de 
roeping van God. 

A.	Lofprijs	&	aanbidding	
Onze God verdient alle eer om aanbeden te worden. Als school willen we groeien in het samen 
prijzen en aanbidden voor wie Hij werkelijk is. Muziek is door Hem geschapen om ons als 
mensen te helpen en open te stellen doorheen onze geest, ziel en lichaam tot Hem. 
God heeft ons een heleboel 'oorlogsinstrumenten' gegeven die we als profetische tekens kunnen 
inzetten voor een naderende overwinning (Psalmen 47:1 & 144:1), nl. onze stem, handen en 
lichaamstaal (dans). Vanuit onze harten is dit een daad van aanbidding voor Jezus. Tegelijkertijd 
zijn dit krachtige profetische richtlijnen voor de engelen om te strijden tegen het demonische rijk 
en alles bij te stellen wat Gods Koninkrijk belemmert. Dit zijn krachtige bewegingen die God 
eren en je geestelijke vijanden vernietigen. 
Ook beeldende & uitvoerende kunst (beeldhouwen, toneel, …) zijn een onderdeel van onze 
lofprijs en aanbidding. Als Schepper van hemel en aarde houd God van creatie. Deze kracht en 
autoriteit heeft Hij ook in de mens gelegd. Eer Hem met uw gegeven creativiteit! 

B.	Profetische	voorbede	
De gave van profetie en voorbede is bedoeld om samen te werken. De gave van profetie is een 
van de negen gaven van de Geest die worden opgesomd in 1 Kor.12 en de eenvoudigste definitie 
is "zeggen wat God zegt." Het zijn echter meer dan alleen maar woorden. De woorden die we 
van de Heer spreken zijn woorden gevuld met genade en kracht om iets te creëren. Wanneer we 
profeteren in de context van gebed, verklaren we LUIDOP wat God over bepaalde situaties zegt. 
Dit is anders dan stil, contemplatief gebed. Profetische voorbede is declaratief! Het brengt orde 
in het geestelijke waardoor orde in het natuurlijke rijk plaatsvindt. Engelen voeren hun 
opdrachten uit, demonische complotten worden omver geworpen, atmosferen worden gereinigd. 
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C.	Profetisch	evangeliseren	&	straatbediening	
Hoe leer je te bedienen in een samenleving die God wil wissen uit het straatbeeld? 
Vaak zijn degenen die beledigd zijn door het 'christianese', niet beledigd door een 
ontmoeting met God als we hen benaderen. We dienen te leren hoe we 
evangeliseren op straat, geleid door Heilige Geest, in een schijnbaar vijandige christelijke 
omgeving en krachtige ontmoetingen zien gebeuren wanneer God de controle heeft. 

D.	Profetische	kerkdienst	teams	
Profeten hebben de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het Lichaam van 
Christus (Efeziërs 4:11-13). We willen met andere kerken & christelijke organisaties 
samenwerken door het uitsturen van profetische teams, die een combinatie bieden van enerzijds 
profetische training en anderzijds een gelegenheid bieden voor mensen om profetische bediening 
te ontvangen. Dit is een win-win situatie, waarbij de studenten praktijk kunnen op doen en de 
kerk opgebouwd wordt. 

E.	Kerkelijke	gemeenschap	
De Brusselse profetische school spoort elke student aan om lid te zijn van en deel te nemen aan 
zijn/haar huidige plaatselijke kerkgebeuren. Profetische mensen horen betrokken te zijn bij en 
ondersteuning te bieden aan de verschillende activiteiten van hun plaatselijke kerk. Deze 
kerkelijke deelname omvat verschillende lesstudies, aanbidding, prediking, outreach en ouder- 
en diakonieke verantwoordelijkheden. Een noodzakelijk onderdeel van een goede 
onderwijservaring is regelmatige aanbidding met gelijkgestemde gelovigen (Hebreeën 10:24, 
25). 
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REGISTRATIE,	TOELATING	&	FINANCIËN	

Hoe	inschrijven	
 
Als u een wedergeboren volgeling van Jezus Christus bent die de Bijbel gehoorzaamt, de Geest der 
profetie erkent en verlangt om Gods Koninkrijk te zien doorbreken, nodigen wij u uit om een 
aanvraag in te dienen bij de Brusselse profetische school (BPS).  
Om uw aanvraagprocedure eenvoudig te maken, hebben we een korte lijst samengesteld van dingen 
die u moet doen om zich als student in te schrijven. Lees deze lijst aandachtig door. Als u vragen 
heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via bps_janruusbroec@gmx.com voor meer informatie.  
 
Het registratieproces voor inschrijving en	acceptatie tot de 'Jan Ruusbroec' - Brusselse profetische 
school is een eenvoudig 3-stappen-proces. Huidige en toekomstige studenten moeten: 
 
1] Het inschrijvingsformulier INVULLEN. 

• Deze registratie geldt voor alle trimesters 
• U kunt een kopie van het inschrijvingsformulier downloaden van deze website OF u vult het 

elektronische inschrijvingsformulier in dat onderaan de subpagina ‘Toelating’ van de 
menubalk ‘PROGRAMMA’ staat. 

• Zorg ervoor dat u het juiste formulier indient. 
 
2] Het voltooide inschrijvingsformulier INDIENEN bij de administratie van de Brusselse 
profetische school: 

‘Jan Ruusbroec’ 
bps_janruusbroec@gmx.com 

p/a Admin BPS, Hof van Keustens 14 
B-1820 Steenokkerzeel 

• Vergeet niet de sectie Studenten vereisten en de gedragsregels te dateren en ter goedkeuring 
te handtekenen. 

• Wanneer u eenmaal uw inschrijvingsformulier hebt ingediend, zullen wij uw aanvraag in 
overweging nemen. In geval van aanvaarding, bevestigen wij u de aanvaarding per e-mail 
waarin u het inschrijvingsbedrag met het daarbijhorende rekeningsnummer terugvindt. 

 
3] het inschrijvingsgeld BETALEN. 

• Uw inschrijving is pas geldig ná betaling van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt 
€249/trimester, voorafgaandelijk te betalen.  

• Als u zich inschrijft voor een heel schooljaar, geniet u van een korting van €100 en betaalt u 
slechts €647. 

• Bij inschrijving van koppels, geldt een partnerkorting van 50%. 
• Indien er niet op tijd betaald wordt, vervalt de inschrijving en zal uw plaats ingevuld worden 

door een andere kandidaat-student. 
 

Gelieve dit op het volgend rekeningnummer (‘Prepare International’) te storten: BE83 9794 3226 
2115 met de vermelding ‘BPS T1 of T2 of T3_2021 – voor- & achternaam’. 
 
Deze prijzen bevatten het cursusmateriaal, uitgezonderd van boeken die gevraagd worden te 
bestuderen tijdens het trimester. Deze voorgestelde boeken hebben de studenten op eigen kosten aan 
te schaffen. 
Deze kosten zijn inclusief de huurkost van het leslokaal en het studiemateriaal. Het totaal bedrag 
omvat geen leesboeken, persoonlijke items, gastsprekers of reis-gerelateerde kosten. Wanneer u op 
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de hoogte bent gesteld van uw acceptatie voor BPS, dient u het niet-restitueerbare 
bedrag van inschrijving te storten om uw plek te verzekeren. Uw plek zal worden 
vastgehouden totdat deze aanbetaling is gearriveerd. 
 
B.P.S. werkt samen met gastdocenten, vanuit de V.S. of Europa, die een speciale expertise hebben 
m.b.t. een onderwerp. Voor de gastdocent(en) zal tijdens de lesmomenten een collecte opgehaald 
worden die als honorarium wordt aangewend. Deze collecte heeft een tweevoudig doel: 

1. Het onderwijst de studenten het Bijbelse concept van financiële voorziening voor hen die ons 
het Woord onderwijzen (Galaten 6:6) en  

2. Het onderwijst de studenten om te zegenen en te zorgen voor hen die ons onderwijzen. 

 

Als school maken wij deel uit van de vzw ‘Prepare International’ (PO Box 53729; Lubbock, TX 
79453, United States; +1 (806) 783-0927 - office@pinations.org). 

Terugkerende	studenten	&	laattijdige	registratie:	

Terugkerende studenten: Van terugkerende studenten wordt verwacht dat zij zich inschrijven 
tijdens de geplande registratieperioden (voorafgaandelijk aan januari, april en september) die in de 
schoolkalender zijn aangegeven. 

Laattijdige registratie: Toestemming om laat te registreren moet worden verkregen bij de 
administratie. Geen enkele student kan zich nog aanmelden nadat drie lessen van het trimester zijn 
verstreken. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor de intensieve klassen die nog niet zijn 
begonnen voorafgaand aan de late registratie-deadline. 
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RICHTLIJNEN	STUDENT	
 

Studentenvereisten	en	gedragregels	
	
Om geaccepteerd te worden tot het Brusselse profetische school trainingsprogramma moet elke 
student aan de volgende vereisten voldoen: 

1. De student dient een gelovige te willen worden of te zijn in Jezus Christus en Jezus als Heer 
en Heiland te willen ontvangen of ontvangen te hebben.  

2. De student stemt ermee in zich te zullen houden aan B.P.S.-gedragsregels.  
3. De student stemt ermee in alle kosten en bedragen te betalen zoals deze vermeld staan in het 

inschrijvingsformulier en ander schoolmateriaal.  
4. De student stemt ermee in om alle cursussessies bij te wonen gedurende het programma.  
5. Indien de student méér dan drie lesmomenten per trimester mist, kan de school beslissen om 

de student te schorsen van het programma en de student vragen zich voor een latere 
lesmodule opnieuw aan te melden.  

6. De student stemt ermee in zo snel contact op te nemen met de school eenmaal hij / zij erachter 
komt dat hij / zij een cursus niet bij kunnen wonen.  

7. De student stemt ermee in iedere sessie op tijd aanwezig te zijn.  
8. De student dient zelf zijn / haar kerkleiding op de hoogte te brengen van zijn / haar deelname 

aan de Brusselse profetische school. 

Zolang ik betrokken ben bij de Brusselse profetische school: 
 

• Zal ik leven volgens een Bijbelse standaard van moraal gedrag: 
o Ik zal niet betrokken zijn bij illegale activiteiten; 
o Ik zal mij geheel niet bezighouden met immorele activiteiten volgens een Bijbelse 

definitie; 
o Ik zal Godvruchtige moraliteit een prioriteit maken in mijn leven en gedrag. 

• Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen. 
• Ik zal betrokken zijn bij een christelijke gemeenschap, bv. een kerk, een christengemeente 

of een huisgemeente. 
• Ik zal mijn best doen om alles wat ik leer in de school, toe te passen in mijn persoonlijk 

leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank en tot ziens, 
 
Peter Parthoens 
Oprichter B.P.S. – Jan Ruusbroec 


