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Prepare International . . . een opdracht toegewijd aan de glorie van God en Zijn Koninkrijk in de wereld van vandaag.

Welkom bij Prepare International

Over Prepare International
Prepare International is een zendingsgenootschap dat tot doel heeft om waar mogelijk te assisteren bij belangrijke kerknetwerken in de wereld die het bereiken van hun bestemming tot doel hebben gesteld. We
werken samen met denominaties en kerknetwerken in een verscheidenheid aan landen over de hele wereld.
Prepare International heeft zich toegelegd op het trainen van zowel ervaren als aankomende leiders. Het is
waar als wij beweren dat alles staat of valt met leiderschap. Het is onze doelstelling om nieuwe, krachtige
leiders op te zien staan die niet alleen uw natie willen dienen, maar eventueel ook grensoverschrijdend bezig
willen zijn.
In sommige landen zijn we van start gegaan met een volledig 2- tot 2½-jarig trainingsprogramma. In andere
landen voegen we een meerwaarde toe aan al bestaande trainingsstructuren. Het programma dat wordt
aangeboden bestaat uit bijzonder flexibele trainingsprogramma’s die ontworpen zijn om (aankomende) leiders te trainen en te assisteren, zodat ze hun natie en andere landen op aarde kunnen beïnvloeden.
Het huidig hoofdkwartier van Prepare International is in de Verenigde Staten, om precies te zijn in Lubbock,
Texas. Sinds kort is er ook een Europees kantoor in Krakau, Polen. Prepare International wordt geleid door
een groep mensen uit verschillende landen met een zelfde passie voor het evangelie van Gods Koninkrijk.

Paul & Carol Alexander – Oprichters en verbonden partners
Paul en Carol Alexander richtten Prepare International verschillende jaren geleden op. Ze voelden een last
om de kerk in Europa te helpen in het benutten van haar volledige bedieningspotentieel. Beiden zijn ZuidAfrikanen. Ze gingen naar een Bijbelschool in Groot-Brittannië. Daarna kregen zij de herderlijke zorg over
kerken op drie continenten. Begin 1980 pionierden de Alexanders met de Africa School of Missions (ASM) in
Zuid-Afrika. Deze werd geboren uit een droom om mannen en vrouwen te trainen die de wereld aan zouden
raken. ASM is een grote zendingstrainingschool in Afrika die afgestudeerden kent die vandaag de dag in meer
dan 40 landen verspreid over de wereld werkzaam zijn. Begin 1990 verhuisden Paul en Carol naar Australië
waar ze een belangrijke kerk leidden en een eigen Bijbelschool startten die gespitst was op kerkstichting en
zending. Tegenwoordig dienen zij als geassocieerde partners van Prepare International. Inmiddels hebben
zij de leiding op zich genomen van Mattersey Hall Bible College in Engeland.

Randy & Callie Boyd – Uitvoerend directeuren
Hoewel zij een totaal verschillende achtergrond hadden, deelden Randy en Callie Boyd een zelfde passie met
het echtpaar Alexander ten aanzien van de Europese landen. De Boyds groeiden op en ontvingen hun training in het zuiden van de Verenigde Staten. Na jaren gediend te hebben als leerkrachten op Trinity High

School in Lubbock, Texas, hebben zij verschillende bedieningen geleid in hun eigen staat. Tegelijkertijd stonden zij een voorganger terzijde in een grote zendingsgemeente in centraal Texas met een sterke focus op
zending in Europa. In 2001 pionierde Randy met The Kingdom Advance School of Ministry. De focus lag op
kerkstichting en zending. Hij trainde bovendien overal ter wereld leiders, maar zette volledig zijn zinnen op
Europa. Inmiddels is het werk van Prepare International zo gegroeid dat er van een wereldwijde missie
sprake is. Randy en Callie zijn vandaag de dag de uitvoerend directeuren van Prepare International.

Prepare International - Trainingsfaculteit
Het Prepare International trainingsteam bestaat uit mannen en vrouwen die een uitstekende staat van dienst
hebben en die een jarenlange bedieningservaring hebben in verscheidene landen. Zij beschikken over een
grote zalving van de Heer en kennis van zaken op de gebieden waarin zij anderen trainen.

De Strategie
1. Relaties: We werken vanuit lange-termijn-vriendschappen die gebouwd
zijn op vertrouwen en wederzijds respect.
2. Training: We zullen vervolgens regionale trainingsscholen oprichten om
nieuwe leiders te trainen voor de zending en het stichten van gemeentes
en het leiden ervan.
3. Overdracht van bediening: Als de scholen geworteld zijn, willen wij van
Prepare International de scholen overdragen aan het team van nationale
leiders om hen vervolgens in de jaren erna te assisteren waar dat maar
mogelijk is.

Het trainingsprogramma
De school van zending & bediening

Duur van het programma
Het trainingsprogramma duurt hooguit 2½ jaar. Daarbij dient aangetekend te worden, dat het programma
kan worden ingekort tot twee jaar indien jaarlijks deelgenomen wordt aan een vierdaags intensief studieprogramma.

Aanpak van de training
Prepare International zoekt naar wegen om een uitgebalanceerde aanpak in de training van toekomstige
leiders. De training richt zich op:
•
•
•

Het hart – Het doel is om diepgaand te inspireren en om veranderde levens te zien, zodat zich
een dieper geestelijk leven ontplooit en een passie ontstaat voor God en zijn wereld.
Het hoofd – De opleiding daagt iedereen uit om op academisch niveau begrip, kennis en nieuwe
inzichten te verkrijgen in Gods werk.
De handen – Tenslotte zal de opleiding bijzonder praktisch zijn, waardoor zij die training ontvangen, zullen beschikken over praktische kennis en vaardigheden om te groeien en effectief te zijn
in bediening.

Vorm van training
Prepare International biedt 20 trainingsmodules aan. De scholing zal elke zes tot acht weken plaatsvinden in
het eigen land op een vrijdagavond en aansluitende zaterdag.

Inhoud van de modules
Elke module betreft een afgeronde cursus, deel uitmakend van een leerplan, bestaande uit vier componenten:
• Een training van gedurende een weekend (vrijdagavond en zaterdag).
• Verwerking, leesstof en evaluatie van de module.
• Interactie en groei in kleine groepen met belangrijke leiders die deel uitmaken van het nationale kerkelijke leiderschap.
• Persoonlijke begeleiding.

Flexibiliteit van de trainingsschool
De school is zo opgezet, dat er een grote mate van flexibiliteit en mobiliteit is, zodat:
1. deze zo kan worden aangepast, dat zij tegemoet komt aan de specifieke noden binnen het kerkelijk
netwerk;
2. cursisten de modules kunnen volgen naast hun baan, bediening en gezinsleven;
3. cursisten al tijdens het programma gelanceerd kunnen worden in een bediening;
4. de kosten laag kunnen worden gehouden voor cursisten, kerkelijke netwerken en Prepare International.

Twee trainingsprogramma’s
De zendings- en bedieningsschool kent twee programma’s voor praktische training waaruit cursisten kunnen kiezen. Veertien van de twintig modules bevatten lesstof waaraan iedereen moet meedoen. De overige zes modules vallen in twee praktische modules uiteen:

1. Zending en interculturele bedieningen - Voor studenten die een verlangen hebben om in de
toekomst te dienen in een andere cultuur.

2. Kerkstichting en kerkgroei - Voor studenten die een roeping hebben om te werken in hun eigen
land en binnen de nationale structuur van gemeentes.

Waardering en diploma’s
Aan het eind van de cursus of serie studies zullen alle cursisten een diploma ontvangen van Prepare International en haar School van zending en bediening, waaruit blijkt dat de studie is voltooid. De cursus wordt door
een erkende en gecertificeerde universiteit in Europa erkend. Verdere studie aan deze universiteit voor een
Bachelor of Master is mogelijk met een vrijstelling wat betreft het eerste jaar.

Deelname aan de training
Er is een grote behoefte aan partners om samen leiders te trainen. Vanwege deze behoefte wordt de cursus
van de School van zending en bediening verzorgd door hoog opgeleiden van over de gehele wereld, samen
met plaatselijke en nationale leiders.

Het leerplan

Het programma van de School van zending en bediening telt zo’n 25 trainingsmodules . Hier wordt in samenspraak met nationale leiders een keuze uit gemaakt.

Inleidende Module
1. Toegewijd aan Gods wereld

Bijbel en theologie
2. Bijbelonderzoek – De openbaring van God en zijn Koninkrijk: Een bestudering van de Bijbel die zowel
het Oude als het Nieuwe Testament omvat met nadruk op het gezag van de Schrift en onderzoek in
Gods Woord naar de openbaring van God en zijn Koninkrijk.
3. Nieuwtestamentische thema’s - Een uitstekende cursus die de belangrijkste leringen omvat uit het
Nieuwe Testament, zoals genade, verlossing, het nieuwe verbond, Jezus en het kruis, eeuwigheid.
4. De krachten die ons vormen - Een overzicht vanuit de kerkgeschiedenis met bijzondere nadruk op
belangrijke gebeurtenissen, mensen en stromingen die van groot belang zijn voor onze ontwikkeling.
Cursisten zullen gaan inzien hoe God de wereld vormt.

Christelijk en organisatorisch leiderschap
5. De christelijke leider - Een cursus met nadruk op het persoonlijk geloof van de leider, zijn gezinsleven, persoonlijke financiën en andere wezenlijke zaken die te maken hebben met leiderschap.
6. Leiderschapsvaardigheden en ethiek - Een cursus die in het leven is geroepen om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en begrip en kennis te vergaren die cursisten helpen om op een hoger niveau leiding te geven. Samen met deze vaardigheden zullen ook onderwerpen als ethiek en integriteit worden behandeld.
7. Leiderschapsinitiatieven - De mogelijkheid om een kerk of beweging te leiden op organisatorisch
niveau. Onder de onderwerpen bevinden zich visie, waarden, groei, strategie en teamwerk om duidelijk gestelde doelen te bereiken.

Algemene bedieningstraining
8. Lezen en interpreteren van de Bijbel - Een kijk naar Bijbelse hermeneutiek (= de leer van het uitleggen en verklaren) en het verkrijgen van vaardigheden en gereedschappen die nodig zijn om de Bijbel
te lezen, te bestuderen en te gebruiken in veel voorkomende situaties, waaronder andere culturen.
9. Prediking, leren en doorgeven van Gods Woord - Een hoogst praktische cursus die opleidt in de
fundamenten van voorbereiding en gebed en het brengen van Gods Woord in verscheidene nationale en internationale settings.
10. Fundamenten van bediening: Een uitstekende training over de grondbeginselen van dienen in Gods
Koninkrijk. De training omvat onder andere het evangelie van het Koninkrijk, het maken en coachen
van discipelen en de doop in de Heilige Geest.
11. Bediening in kracht - Een heerlijke studie over de krachtgaven van de Heilige Geest en hoe deze te
gebruiken zijn in Gods Koninkrijk vandaag de dag. Aandacht is gegeven aan genezing, bevrijding en
profetische bediening.
12. Nieuwe wijnzakken voor nieuwe wijn - Een studie over hedendaagse apostolische netwerken, de
Nieuwtestamentische kerk, gemeentemodellen en persoonlijke karaktereigenschappen om de
nieuwe wijn van Gods Geest vast te houden.
13. De grote isme’s van Europa - Een kritische studie met betrekking tot de grote obstakels voor een
vruchtbare bediening in een Europese context, zoals materialisme, postmodernisme, humanisme,
atheïsme en islam. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan geestelijke oorlogvoering op elk
niveau om zo het geestelijk klimaat in een regio te veranderen.
14. Het geloofsleven - Een gedetailleerde studie over de ontwikkeling en de groei van het geloofsleven.
Geloof is het startpunt van elk succes in het christelijk leven en elke christelijke bediening. Deze
cursus geeft uitstekende principes over hoe te leven uit geloof en hoe te groeien in het geloof.
15. Discipelschap door geestelijk ouderschap - Een prima studie die teruggrijpt op Nieuwtestamentische principes met betrekking tot het maken van discipelen door gebruikmaking van geestelijke ouders.
16. Principes van gemeentestichting - Een studie over de fundamentele principes ten aanzien van gemeentestichting en hoe deze principes succesvol kunnen worden toegepast in uw natie of in een
ander land.

Zending & interculturele bedieningen
Programma-optie 1
17. De plaatselijke kerk en zending - Een fascinerende discussie over hoe de plaatselijke kerk haar roeping dient te vervullen in de wereld. Enkele onderwerpen: training van zendelingen en het vinden
van de roeping van de eigen kerk (minicursus van 4 lestijden)

18. Een introductie van zending - Een korte studie over zending in het verleden, grote zendingsleiders
en bewegingen, de huidige situatie en hedendaagse mogelijkheden.
19. Introductie van hedendaagse interculturele zending - Een inleidende studie over cultuur, taal en
godsdiensten en hoe deze kunnen worden aangewend om anderen te bereiken met het evangelie.
Dit is praktische training voor hen die een levensstijl als zendeling willen.
20. Voorbereiden voor interculturele zending - Een praktische cursus ter voorbereiding van het gaan
naar het zendingsveld. De cursus omvat alle onderwerpen die van belang zijn in de fase voorafgaand
aan uitzending.
21. Het leven van een zendeling - Een bijzonder praktische cursus die een blik gunt in het leven en de
bediening van een zendeling in een andere cultuur en de mogelijkheden aangeeft die daar momenteel bestaan.

Gemeentestichting en gemeentegroei
Programma-optie 2
22. De plaatselijke kerk en zending - Een fascinerende discussie over hoe de plaatselijke kerk haar roeping dient te vervullen in de wereld. Enkele onderwerpen: training van zendelingen en het vinden
van de roeping van de eigen kerk (minicursus van 4 lestijden).
23. Nationale gemeentegroei - Een belangrijk onderwerp dat niet de technieken, maar de kernprincipes
behandelt voor kerkgroei, uitgeprobeerd en werkend op elk continent. Deze principes helpen om
uw kerk te laten groeien.
24. Leiding geven aan een leven gevende kerk - Een module over leiderschapsprincipes die toe te passen zijn in de plaatselijke kerk. Goed leiderschap is de sleutel tot gezond kerkleven en groei. Belangrijke onderwerpen zijn: de plaatselijke kerk leiden, vaardigheden voor leiders, uitdagingen voor de
leidinggevende.
25. Bouwen aan een sterke, leven gevende kerk 1 - Deze module behandelt verschillende belangrijke
onderwerpen m.b.t. het gemeenteleven, zoals de ontwikkeling van een leiderschapsteam, kleine
groepen, jeugdwerk, enz.
26. Bouwen aan een sterke, leven gevende kerk 2 - Dit is het tweede deel over het ontwikkelen van het
plaatselijke gemeenteleven en bedieningen zoals kinderwerk, het trainen van leiders, lofprijs & aanbidding, gebed, gemeentestichting, etc.
Het kan zijn dat er alweer nieuwe modules ontwikkeld zijn. Zo is er een hele serie om van de lokale kerk een
zendingskerk te maken. Dit heet Het Antiochiëproject. Inmiddels zijn de drie delen daarvan vertaald. Andere
modules zijn nog niet in vertaling voorhanden. Daar wordt aan gewerkt.

Diploma-uitreiking
De ceremonie die is verbonden met de diploma-uitreiking zal gehouden worden op de avond of de dag na
beëindiging van de cursus.
Degenen die niet op tijd al hun huiswerk hebben ingeleverd, of te weinig modules hebben gevolgd, krijgen
geen diploma, maar wel een certificaat van deelname.

Prepare International
Gezamenlijke trainingsprincipes
Wat wij zullen doen
1.
2.
3.
4.

voorzien in een training van topkwaliteit door hoog geschoolde en gezalfde leraren ;
voorzien in alle modulehandboeken en opvolging in uw taal;
voorzien in uitstekende mentoren voor de cursisten;
hulp bij de ontwikkeling van strategieën voor netwerkgroei, gemeentegroei, verdere leiderschapstraining en zending;
5. toezien op een door de Geest bekrachtigd, hoog gekwalificeerd leiderschap dat voorbereid is op
haar taak ten behoeve van de gemeentes in Europa.

Wat wij niet zullen doen
1.
2.
3.
4.

voorzien in geldelijke steun t.b.v. zendelingen, kerken, gemeentestichting enz.;
voorzien in lange-termijn-zendelingen die onder u zullen leven en werken;
het stichten en sponsoren van gemeentes door onze organisatie;
het eisen van gelden of bedieningen waarin wijzelf kunnen voorzien.

Wat wij u vragen om in te voorzien
1. ons toestaan om u, uw gemeente en uw groeiende netwerk te dienen;
2. hulp bij het organiseren en sponsoren van Toegewijd aan Gods wereld seminars en toekomstige cursisten te rekruteren en te motiveren;
3. te voorzien in een neutrale plek in de regio t.b.v. trainingen;
4. sta ons toe om binnen uw beweging een infrastructuur te ontwikkelen voor zending en gemeente-stichting;
5. te voorzien in geestelijke supervisie en de coaching van cursisten.

