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Voor wie? 
Deze avonden zijn bedoeld voor diegenen die meer over de Bijbel willen 
weten, hun geloof willen verdiepen en praktisch toegerust willen worden 
voor een taak binnen de eigen gemeente of daarbuiten.  
Een vooropleiding is niet vereist.  
 

Wanneer? 
De lesavonden zijn op donderdagavond en beginnen steeds om 19.30 uur en 
duren tot 22 uur. De eerste avond is op 13 september 2018. We maken dan 
ook kennis met de docenten. 
 

Waar? 
De cursus wordt gegeven in d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde. 
 

Hoe lang duurt de cursus? 
De cursus bestaat elk jaar uit 8 modules/vakken die afzonderlijk te volgen 
zijn. Een module beslaat 3 lesavonden van 2 lesuren. Theologen uit de regio 
verzorgen de lessen. 
TVG omvat een programma van drie jaar. Na drie jaar ontvangen cursisten 
een certificaat. 
 

Hoeveel kost het? 
Per module betaalt u € 25,- (incl. lesmateriaal, koffie en thee). Volgt u alle 
modules, dan krijgt u korting. U betaalt dan € 180,00 per cursusjaar.  
De slotavond kost ca. € 15,- per persoon. 
 

Introductie avond. 
We nodigen u van harte uit om een cursusavond vrijblijvend mee te maken. 
Bel voor informatie met Eveline van de Meent, 0599-788939. 
 

Aanmelden/ opgeven  
U kunt zich voor het hele cursusseizoen opgeven maar ook voor één of meer 
losse modules. Dit kan door een e-mail te sturen aan de secretaris 
eveline.vandemeent@solcon.nl of door de antwoordkaart 
ingevuld aan ons terug te sturen. (www.tvg-onstwedde.nl) 
Aanmelden en eventueel afmelden dient schriftelijk te 
gebeuren.   

mailto:eveline.vandemeent@solcon.nl
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Module 1 Kerkgeschiedenis 
 

Onderwerp: De Synode van Dordrecht  

   1618-1619 
 

Docent: ds. N.F.L. de Leeuw 

 

Omschrijving 

In dit herdenkingsjaar van 400 jaar ‘Dordt’, staan we stil bij deze 

belangwekkende nationale Synode. Deze synode was het slotstuk 

van een tien jaar slepende discussie tussen zgn. Arminianen en 

Gomaristen. We danken er een belijdenisgeschrift aan, de Dordtse 

Leerregels, dat tot op vandaag deel uitmaakt van de confessionele 

grondslag van vele gereformeerde of protestantse kerken in 

Nederland. Maar wat staat daar eigenlijk in? En waarom is dat nog 

steeds van belang? Welke betekenis heeft het voor het 

geloofsleven? Op deze en meer vragen zal in deze cursus 

ingegaan worden. 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 13 sep 

2018 

De aanleiding tot de Synode van Dordrecht 1618-

1619: de theologische strijd tussen Franciscus 

Gomarus en Jakobus Arminius. 

2 20 sep 

2018 

Het verloop van de Synode van Dordrecht. Hoe 

breed leefde de discussie? 

3 27 sep 

2018 

De Dordtse Leerregels: hun inhoud en betekenis, 

ook voor vandaag. 

 

Doelstellingen 

Cognitief De cursisten krijgen (meer) kennis van de 

achtergrond en betekenis van een bekend gedeelte 

van de vaderlandse kerkgeschiedenis. Ook leert 

men de waarde ervan voor het geloofsleven. 

Affectief Een juist verstaan van de Dordtse Leerregels geeft 

een rijke troost aan de gelovigen. Het legt een vast 

fundament onder onze zaligheid. 

 

ds. N.F.L. de Leeuw,  

Oude Pekela, 

E-mail: nfl.de.leeuw@solcon.nl 

mailto:nfl.de.leeuw@solcon.nl
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Module 2 Wereldgodsdiensten 
  
Onderwerp: Wereldgodsdiensten in 

Nederland, hoe ga je daar mee om? 
 

Docent: Dr. J.C. Borst 

 

Omschrijving 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 4 okt 

2018 

Kennismaking. Inleiding in de visies op 

spiritualiteit. Versch. vormen van (niet-)christelijke 

spiritualiteit; Islam. Aandachtspunten in het 

contact met moslims. 

2 11 okt 

2018 

Hindoeïsme en Boeddhisme. Ethische 

uitgangspunten worden vergeleken met de 

christelijke ethiek. 

3 18 okt 

2018 

Chinese godsdiensten. Hun invloed in Nederland in 

allerlei verbanden, vooral het modern boeddhisme. 

Recente relevante Nederlandstalige literatuur. 

 

Doelstellingen 

Cognitief Inzicht in de niet-christelijke godsdiensten Islam, 

Hindoeïsme en Boeddhisme, en de daarvan 

afgeleide vormen van spiritualiteit in Nederland. 

Affectief Hoe gaan wij als belijdend christenen om met deze 

(zeer populaire) vormen van spiritualiteit. Wat 

betekent dat voor onze eigen geloofsovertuiging en 

levenswandel. 

 

Dr. J.C. Borst, Sleen, 

E-mail: dshansborst@gmail.com   

Informatie over verschillende religieuze stromingen en spirituali-

teit in Nederland. Aan de orde komen: Islam, Hindoeïsme, 

Boeddhisme, de Chinese godsdiensten en de schriftloze 

godsdienst Winti. Vaardigheden om met de belijders van die 

godsdiensten in gesprek te gaan. 

Vormen van spiritualiteit zijn bijvoorbeeld (christelijke) meditatie, 

mindfulness, heartfulness, compassietraining, en daarvan 

afgeleide trainingen in christelijke kring, zoals Christfulness. 

mailto:dshansborst@gmail.com
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Module 3 Dogmatiek 

 

Onderwerp: De Schepper van hemel en aarde 

 
Docent: dhr. H.-J. van der Wal 
 

 

Omschrijving 

Met de apostolische geloofsbelijdenis belijden wij te geloven in de 

Schepper van hemel en aarde.  

In de tegenwoordige wereld ontbreekt echter bij veel mensen het 

besef dat God alle dingen – zowel tijd als ruimte – gemaakt heeft. 

Hoe kunnen wij aan anderen uitleggen Wie de Schepper is? En 

welke consequenties heeft het feit dat wij geschapen zijn naar 

Gods beeld voor onze omgang met de schepping? In deze cursus 

zullen wij stil staan bij de centrale betekenis van de belijdenis van 

God als Schepper voor ons geloof. 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 1 nov 

2018 

Ideeën over het ontstaan van de wereld en het 

Bijbelse getuigenis hierover 

2 8 nov 

2018 

De schepping als het werk van de drie-enige God: 

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 

Geest 

3 15 nov 

2018 

Het doel en de voleinding van de schepping 

 

Doelstellingen 

Cognitief De cursisten begrijpen wat er in de discussies over 

schepping en evolutie op het spel staat en zij 

kunnen hierin zelf een positie innemen. 

Affectief De cursisten voelen zich aangespoord te 

vertrouwen op de God die ook hun Schepper is. 
 

 

 

Dhr. H.-J. van der Wal,  

Groningen, 

E-mail: hj.van.der.wal@wxs.nl   

mailto:hj.van.der.wal@wxs.nl
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Module 4 Gemeenteopbouw 
 

Onderwerp: Kunst en kerk 

 
Docent: ds. J. v.d. Wal 

 

 

Omschrijving 

 

Bezinning op de betekenis van kunst 

voor de kerk én van de kerk voor de 

kunst 

 

 

Inhoud  

 

 datum lesstof 

1 29 nov 
2018  

Kunst en kerk – een uitdaging 

2 6 dec 
2018 

Kunst kleurt het (samen)leven 

3 13 dec 
2018 

Kunst in kerkbouw (met voorbeelden uit eigen omgeving) 

 

 

Doelstellingen 

 

Cognitief Inzicht in verhouding kunst en kerk in relatie tot 
gemeenteopbouw 

Affectief Leren waarderen creatieve gaven en de inzet 
daarvan in de praktijk van gemeenteopbouw 

 

 

 

 

Ds. J. v.d. Wal,  

Appingedam,  

E-mail: Wal01721@planet.nl  

  

mailto:Wal01721@planet.nl
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Module 5 Nieuwe Testament 
 

Onderwerp: Israël in Romeinen 10 
 

Docent: dhr. R.L. Dekker 
 

 

Omschrijving 

Als Paulus aan de Romeinen schrijft over Israël, maakt hij 

voortdurend gebruik van het Oude Testament om zijn betoog 

kracht bij te zetten. We vergelijken de oudtestamentische 

tekstverzen in hun eigen context met de context waarin Paulus ze 

gebruikt in Romeinen 9:30-10:21.  

We maken hierbij gebruik van de dissertatie van Dr. M.C. Mulder. 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 
10 jan 

2019 

Oriëntatie; Plaats van Rom.9-11 in de Romeinen-

brief; Eenheid van Rom.9-11; Wet; Schriftgebruik. 

2 

17 jan 

2019 

CITATEN IN ROMEINEN 10:5-8 

I Exegese van de context: Rom.9:30-32a; 

Rom.9:32b,33; Rom.10:1-4.  

II. Intertextuele analyse: Citaten: Lev.18:5; 

Deut.8:17 & 9:4; Deut.30:12-14; De citaten in het 

verband van Rom.10:6-13. 

III. Resultaten voor de exegese van Romeinen 10 

3 

24 jan 

2019 

CITATEN IN ROMEINEN 10:11-21 

I. Paulus’ gedachtegang, Inleiding. 

II. Intertextuele analyse: Citaten: Jes.28:16; Joël3:5; 

Jes.52:7; Jes.53:1; Ps.18:5; Deut.32:21; Jes.65:1,2. 

III. Resultaten voor de exegese van Romeinen 10 

 

Doelstellingen 

Cognitief Romeinen 10 staat vol citaten. Wat gebeurt er dan 

precies? 

Affectief In Romeinen 9-11 gaat het om de trouw van God 

aan zijn beloften. Daarop mogen ook wij ons 

vertrouwen stellen. 

 

dhr. R.L. Dekker, 

Nieuwe Pekela, 

E-mail: scribahervormdpekela@live.nl    

mailto:scribahervormdpekela@live.nl
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Module 6 Zending & Evangelisatie 
 

Onderwerp: Het harnas van de kerkorde. 
 

Docent: ds. J.P. Rozema  
 
 

Omschrijving 

“Opdat de voortgang van het Koninkrijk van God geen schade zal 

lijden”.  

Het bereiken van hen die het Evangelie niet eerder hebben 

gehoord of begrepen, valt onder Zending of Evangelisatie. 

Moderne zendingsgemeenten botsen nogal eens met de 

gevestigde kerken. In dit spanningsveld kunnen we leren van het 

verleden. Een onderzoek naar de 16e eeuw, laat ons zien dat het 

ook anders kan. Met bevlogenheid en tegelijk goed doordacht.  

We gaan op zoek naar het missionaire hart van de kerk en hoe dat 

klopt achter de kerkorde. 
 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 31 jan 

2019 

Bijbels-Theologische Uitgangspunten voor zending 

en Evangelisatie. Het missionair motief: een 

kwestie van opdracht, belijdenis en definitie. 

2 7 feb 

2019 

Historie & Context. Missionaire aanzetten in de 

geschiedenis en hoe de eerste Kerkorde ( 

opgesteld te Wezel en later overgenomen te 

Dordrecht ) hier een belangrijke rol in speelde. 

3 14 feb 

2019 

Post-Christendom en Missionair kerk zijn. Kerk in 

een snel veranderende context en hoe de Kerkorde 

haar dienen kan in haar Grote Opdracht.  
 

Doelstellingen 

Cognitief Kennis, overzicht en inzicht in de relatie tussen de 

missionaire opdracht van de kerk en de opdracht 

om Jezus’ Woord te bewaren.  

Affectief Hoe kunnen we in onze tijd zó missionair actief 

zijn, dat het werk van de Heilige Geest geen 

schade lijdt (woorden uit de Kerkorde van Wezel). 

 

ds. J.P. Rozema, Onstwedde,  

E-mail: jprozema9591bb@gmail.com    

mailto:jprozema9591bb@gmail.com
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Module 7 Oude Testament 
 

Onderwerp: Exodus, een cruciaal Bijbelboek  
 

Docent: ds. G.W. van Wingerden  
 

Omschrijving 

Één van de boeken uit de Thora staat in deze module centraal: 

Exodus. Alhoewel het woord Thora vaak kortweg met ‘Wet’ 

vertaald wordt is haar betekenis breder. Thora betekent ook 

onderwijs, instructie, raadgeving. De Thora bevat niet alleen 

wetten, maar staat ook vol verhalen die ons onderwijzen en laten 

zien hoe Gods weg met mensen is. In het boek Exodus komen we 

deze veelzijdigheid van Gods Thora tegen.  

Tegelijkertijd is het een boek waar veel verhalen en teksten in 

staan die cruciaal zijn in de weg die God met ons mensen gaat. In 

het boek Exodus openbaart God zich aan Mozes, bevrijdt Hij zijn 

volk uit de slavernij en sluit een verbond met hen. Deze drie 

elementen vormen ook de onderwerpen voor de drie avonden. 
 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 28 feb 

2019 

Exodus 3:1-15 --De openbaring van Gods naam 

aan Mozes. 

Ex. 33: 12-34:9 --God laat zich opnieuw kennen. 

2 7 mrt 

2019 

Exodus 12 --De uittocht  

Mark.14: 12-26/ Joh.19 --Pesach, Avondmaal en 

Goede Vrijdag 

3 14 mrt 

2019 

Exodus 19, 20 --Wetten voor de vrijheid 

Exodus 20:22-23:33 --Het bondsboek 

 

Doelstellingen 

Cognitief Door meer kennis van de verhalen, de achtergrond 

tegen welke deze geschreven zijn en de betekenis van 

de gebruikte woorden, een beter inzicht in de structuur 

en betekenis verkrijgen van Gods woord. 

Affectief Het verlangen aanwakkeren om deze God, de God die 

zich laat kennen, ons bevrijdt en met ons een verbond 

aangaat te dienen.  

 

ds. G.W. van Wingerden, Stedum,  

E-mail: ds.hervgemslwt@gmail.com    

mailto:ds.hervgemslwt@gmail.com
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Module 8 Praktische Theologie 
 

Onderwerp: Pastoraat 
 

Docent: Ds. A. Lagendijk 

 

 

Omschrijving 

 

We hopen in 2019 een boek te bespreken, dat als inhoud heeft: 

anderen geestelijk helpen, terwijl je hart verandert. 

 

 

Inhoud  

 

 datum lesstof 

1 21 mrt 
2019 

Hoe worden we instrumenten in handen van de 
Verlosser? 

2 28 mrt 
2019 

Mensen leren kennen en ontdekken, waar verandering 
nodig is 

3 4 apr 
2019 

De doelen van de waarheid in liefde spreken en het 
proces van de waarheid in liefde spreken. 

 

Doelstellingen 

 

Cognitief Kennis nemen van de methode van dit boek 

Affectief Hoe kan je zelf een proces van verandering ondergaan? 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. A. Lagendijk,  

Onstwedde,  

E-mail: ds.a.lagendijk@gmail.com   

mailto:ds.a.lagendijk@gmail.com
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Slotavond: 25 april 2019. 
Het cursusjaar wordt afgesloten met een avond waar we samen (met evt. 
partners) een maaltijd met elkaar gebruiken. Ook is er gelegenheid voor 
maximaal 2 deelnemers om iets te vertellen of een quiz te doen over een  
bepaald onderwerp. Op 
deze feestelijke avond 
vindt ook het uitreiken 
van eventuele 
certificaten plaats. 
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Studieleiding 
 
Ds. A. Lagendijk, 
Boslaan 70, 
9591 BL  Onstwedde 
Tel. 0599-795047 
E-mail: ds.a.lagendijk@gmail.com  
 
Mevr. Eveline van de Meent 
(Secretariaat) 

Karskenslaan 2-1, 
9591 BP  Onstwedde 
Tel. 0599-788939 
E-mail: 
eveline.vandemeent@solcon.nl  

Dhr. Jan van der Heide, 
(Penningmeester) 

Tuinstraat 7,  
9514 AJ  Gasselternijveen 
Tel. 0599-512890 
E-mail: 
f2hj.vanderheide@hetnet.nl  

 
Uitgangspunten TVG-cursus: 
Bij de TVG gaan we uit van wat Paulus schreef in zijn brief aan Timotheüs:  
“Elke schrift(Bijbel)tekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 
onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot 
een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God (gemeentelid) voor zijn taak 
berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Tim.3:16,17) 

Theologische Vorming voor Gemeenteleden 

Cursusjaar 2018-2019 

module/vak docent datum /plaats 

1. Kerkgeschiedenis ds. N.F.L. de Leeuw 13, 20 & 27 sep 2018 

 

2. Wereldgodsdiensten  dr. J.C. Borst 4, 11 & 18 okt 2018 

 

3. Dogmatiek  dhr. H.J. van der Wal 1, 8 & 15 nov 2018 

(evt. 22 nov inhaalmoment) 

4. Gemeenteopbouw  ds. J. van der Wal 29 nov, 6 & 13 dec 2018 

 

5. Nieuwe Testament dhr. R.L. Dekker 10, 17 & 24 jan 2019 

 

6. Zending & Evangelisatie  ds. J.P. Rozema 31 jan, 7 & 14 feb 2019 

 

7. Oude Testament ds. G.W. van Wingerden  28 feb, 7 & 14 mrt 2019 

 

8. Praktische Theologie ds. A. Lagendijk  21 & 28 mrt, 4 apr 2019 

(evt.11 apr inhaalmoment) 

Slotavond 
 

docenten, cursisten  
& evt. partners 

25 april 2019 

 

mailto:ds.a.lagendijk@gmail.com
mailto:eveline.vandemeent@solcon.nl
mailto:f2hj.vanderheide@hetnet.nl

