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B. Geschiedenis stichting. 

De stichting heeft zich de eerste twee jaar vooral gericht op het ontplooien van en participeren in 

gebedsinitiatieven voor Nederland en Europa. Ook heeft de stichting via artikelen en onderwijs inzicht 

gegeven over deze thematiek en mensen persoonlijk hierin getraind. 

Sinds 2006 is de nadruk in toenemende mate komen te liggen op persoonlijke begeleidingen advies, en 

onderwijs over algemenere thema’s inzake mens en maatschappij vanuit bijbels perspectief. 

Tussen 2005 en 2008 heeft de stichting vier keer een tweedaagse bevrijdingsconferentie georganiseerd 

met Jean Marc Bigler uit Zwitserland. Sinds 2007 is de stichting ook een element van bevrijding gaan 

toevoegen aan haar onderwijsseminars. 

4.De artikelen en seminars vonden op eigen initiatief van de stichting plaats. Ook is onderwijs 

gegeven in gebedshuizen en kerkgenootschappen. Individuele bevrijding en advies vonden plaats op 

basis van persoonlijke hulpvragen. Gebedsacties vonden deels plaats op initiatief van de stichting, deel 

op uitnodiging van verwante organisaties. 

 

C. Doel stichting. 

Het verspreiden van het evangelie en het bijdragen aan persoonlijk, relationeel en maatschappelijk 

herstel door het geven van advies, coaching en onderwijs over mens en maatschappij vanuit bijbelse 

waarden en normen aan iedereen die het wil ontvangen. 

1.Het doel wordt onder meer verwerkelijkt door het geven van onderwijs via seminars, preken en 

lezingen, artikelen en brieven, alsmede via advies, coaching en training van individuen en kleine 

groepen. Bevrijding van demonische gebondenheden speelt in dit advies, coaching en training een 

belangrijke rol. 

2. De stichting werkt vanuit een protestants-christelijk perspectief en aanvaardt de bijbel als richtsnoer 

en maatstaf voor haar handelen en visie. 

3. De stichting werkt met andere organisaties en individuen samen die een soortgelijk doel en 

geestelijk richtsnoer hebben. Ook werkt de stichting samen met individuen of organisaties die zich met 

persoonlijke pastorale begeleiding bezighouden. 
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4. Deze samenwerking vindt plaats op ‘netwerk’ basis, d.w.z. op basis van persoonlijke contacten en 

concrete activiteiten, niet op basis van een formele hiërarchische structuur. 

 

D. Werkwijze en financiële politiek bestuur. 

1.Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de doelstelling en het 

karakter van de stichting. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de jaarrekening, begroting en het 

beleidsplan. 

2. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar samen. Van de vergadering zullen notulen worden 

gemaakt die op basis van consensus zullen worden vastgesteld. Ieder bestuurslid is afzonderlijk 

gerechtigd een extra bestuursvergadering bij elkaar te roepen. 

3. Het bestuur heeft de praktische uitvoering van het doel en visie van de stichting deels uitbesteed aan 

derden. Deze voeren de werkzaamheden geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid uit, 

op basis van een contract. In 2016 is in dit kader een contract gesloten met maatschap Bakker-Evasco, 

dat ook in 2017 doorloopt. 

4. Bij een meningsverschil over één of meerdere uitgaven beneden 300 euro, beslist de meerderheid 

van het bestuur. Indien nodig kan hiervoor een extra bestuursvergadering worden ingelast. 

5. In het geval van een onrechtmatige uitgave dient deze binnen twee weken terug te worden gestort 

op de zakelijke rekening. 

6. Indien de desbetreffende functionaris in gebreke blijft bij het terugstorten van een onrechtmatige 

uitgave, zullen de overige bestuursleden de toeziende accountant hierover inlichten. 

7. Het bestuur kan elk bestuurslid een vaste of incidentele toelage of vergoeding toekennen. Hiervoor 

is een besluit op basis van consensus vereist. 

 

E. Speerpunten 2017. 

1. De herstelbijeenkomsten zullen worden gecontinueerd. Herstel van de persoonlijkheid en profetisch 

gebed voor persoonlijke bestemming en herstel zal in toenemende mate worden geïntegreerd in het 

onderwijs en de bevrijding. 

2. In het gebed zal de nadruk blijven liggen op een tijd na de herstelbijeenkomsten. De combinatie 

gericht onderwijs en blijkt goed te werken en ook de medewerkers zeer te bevallen. 

3. In het onderwijs, door herstelbijeenkomsten en artikelen, zal de stichting prioriteit blijven geven aan 

sleutelonderwerpen van persoonlijk en maatschappelijk herstel. Op deze gebieden ligt doorgaans ook 

de grootste behoefte voor bevrijding en genezing. Tevens zal in het onderwijs nadrukkelijk meer 

aandacht worden besteed aan sleutelpassages in de bijbel die onontbeerlijk zijn voor het begrijpen van 

een evenwichtig bijbels perspectief op mens en maatschappij. 

3. De stichting zal het aantal artikelen in gedrukte vorm de komende tijd verder uitbreiden. De 

gedrukte artikelen zullen een pastorale insteek hebben. Tegelijkertijd zullen er op de website meer 

achtergrondartikelen worden gepubliceerd over een bijbels en profetisch perspectief op mens, 

maatschappij, en gebed voor de identiteit van Nederland. 

4. Met het oog op punt op een grotere toegankelijkheid van het onderwijs en andere diensten van 

Kingdom Rule wordt verder gewerkt aan de vernieuwing van de website. Ook is een begin gemaakt 

met de herziening van eerder gemaakt materiaal en een grotere toegankelijkheid van bestaan 

audiomateriaal. 

5. De profetische gebedsgroep voor Nederland zal worden gecontinueerd. In samenwerking met 

andere bedieningen zal gebed voor de politieke en maatschappelijk toekomst van Nederland worden 

uitgebreid. 

6. Toerusting voor gebed voor bevrijding en genezing en herstel blijft een belangrijk speerpunt. 

Behalve nieuwe trainingen zal in dit verband veel aandacht worden besteed aan op het individu 

toegesneden advies, begeleiding en modeling. 



7. De stichting zal in beperkte mate intensief persoonlijk vervolggebed voor bevrijding, genezing en 

herstel kunnen aanbieden. Dit betekent dat  mensen hiervoor zullen moeten doorverwezen naar andere  

bedieningen.   

8. Gebed voor lichamelijk genezing zal blijvend toenemende aandacht krijgen. De ervaring is dat 

gebed voor bevrijding en herstel moeilijk is los te koppelen van gebed voor individuele genezing. 

Hiervoor zal ook nadrukkelijk input van andere bedieningen worden gezocht, via cursussen en 

conferenties. Bestuursleden zullen tevens bijeenkomsten van andere bedieningen bijwonen om te 

zalving van genezing verder te activeren.  

 

F. Doelstellingen tot en met 2021. 

1. De profetische gebedsgroep zal worden gecontinueerd. Zowel in de herstelbijeenkomsten en in de 

gebedsgroep zal de nadruk op aanbidding nog sterker worden. De stichting zal leden en ex-leden van 

de groep aanmoedigen om in de eigen omgeving ook profetische gebedsgroepen te starten. Inmiddels 

zijn er afgelopen jaren vier van deze groepen gestart. 

2. Op den duur zal er sterkere convergentie en evt. integratie komen tussen de herstelbijeenkomsten en 

de bijeenkomsten van de gebedsgroep. Profetie, profetische voorbede voor Nederland, aanbidding en 

persoonlijke bediening tijdens bijeenkomsten zullen dan sterker op elkaar worden afgestemd.  

3. Aanbiddingsbijeenkomsten in de publieke ruimte zullen worden gestart en gestimuleerd. 

4. De aanbiddingsgroep zal voor deze doelen worden uitgebreid. 

5. Het schrijven van onderwijsartikelen en materiaal, vanuit de roeping en specifieke deskundigheid 

van KRM zal worden voortgezet. Bevrijding, pilaren van discipelschap en doorbraak van het 

koninkrijk in staat, maatschappij en publieke ruimte zijn belangrijk thema’s. In dit kader overweegt de 

stichting onder meer het schrijven van een boek over de geest van religie. 

6. De stichting streeft actief een verdere verspreiding van haar onderwijs voor gemeenten en groepen 

in Nederland na. Ook zal de stichting haar onderwijs verder promoten bij gemeenten en groepen die 

met dit onderwijs nog niet bekend zijn. 

7. Gebed voor individuele bevrijding, innerlijke genezing zullen belangrijke pijlers van het werk van 

KRM blijven. Gebed voor lichamelijke genezing zal hierbij ook steeds meer nadruk krijgen. 

8. De meerwaarde van de bevrijdingstraining van de stichting ligt vooral in het nadrukkelijk gebruik 

van profetie in de bevrijding. De training en modeling op dit gebied zal in de nabije toekomst worden 

geïntensiveerd. 

9. Bij de herstelbijeenkomsten zal er nadrukkelijk veel ruimte zijn voor individueel gebed voor 

genezing en bevrijding. Nieuw getrainde medewerkers zullen hiervoor worden ingeschakeld. 

10. De stichting beraadt zich nadrukkelijk de mogelijkheid open om ook in het buitenland onderwijs, 

training en gebed voor bevrijding, genezing en herstel te verzorgen. Hiervoor is het belangrijk om de 

Engelstalige website te reconstrueren en opnieuw online te zetten. 

11. Nagestreefd wordt om regelmatig deel te nemen aan internationale conferenties met organisaties 

die vergelijkbare doelen nastreven, voor het netwerken en wederzijdse steun en inspiratie. 

 

G. Financiële plannen. 

1.De financiële bronnen van de stichting zijn: periodieke of incidentele giften aan de stichting, 

collectes seminars, incidentele giften van mensen die gezegend zijn door het onderwijs of pastoraat, 

vergoeding voor onderwijsmateriaal, bijdragen aan conferenties. 

2. De uitgaven betreffen: onkosten seminars en conferenties, kosten sprekers, bedrijfskosten stichting, 

vergoedingen en onkosten uitvoerders van het doel van de stichting. 

3. De stichting heeft een zakelijk rekening bij de ING bank. 

4. De stichting KRM wil een meer assertieve en nadrukkelijke manieren van acquisitie een toenemend 

aandachtspunt te maken. Het zal ook bij andere organisaties hierover advies inwinnen. 



5. Om haar doelen te realiseren is het dringend gewenst dat de inkomsten de komende 5 jaar jaarlijks 

substantieel wordt verhoogd. 


