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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 5 september 2019. 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. Professionals 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.  
  www.tvg-onstwedde.nl 
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Module 1 Praktische Theologie 
 
Onderwerp:  
“Achter de (kerkelijke) voordeur?” 
 
Docent: dr. J.C. Borst 
 
Omschrijving 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 5 sep 

2019 
“Verraden vertrouwen!” Over daders van huiselijk geweld 
in de gemeente. Achtergronden, uit de praktijk van de 
gemeente, schuld en vergeving, praktisch theologische 
handvatten. 

2 12 sep 
2019 

“Ik heb levenslang!” Over slachtoffers van huiselijk 
geweld in de gemeente.  

3 19 sep 
2019 

“Mijn vader heeft een vriend!” Over diverse 
relatievormen in de maatschappij en (de theologische 
opvattingen) in de kerken, Praktisch theologische 
handvatten en richtlijnen vanuit de christelijke ethiek. 

 
Doelstellingen 
Cognitief Kennis en inzicht hebben in het verschijnsel ‘huiselijk 

geweld’ in maatschappij en kerk, een standpunt kunnen 
innemen en dat theologisch kunnen onderbouwen. 

Affectief Een standpunt kunnen innemen in de discussie over 
diverse relatievormen in maatschappij en kerk en dat 
theologisch kunnen onderbouwen. 

 

dr. J.C. Borst, Sleen,  
E-mail: dshansborst@gmail.com   

Regelmatig lezen we in de krant over huiselijk geweld. We vragen 
ons af hoe zoiets kan gebeuren? Het lijkt altijd ver weg. En als het 
nu voorkomt in onze eigen gemeente of achter de voordeur van 
een gemeentelid? Hoe kunnen we er mee omgaan in de kerk als 
medechristenen? Er wordt ook aandacht besteed aan huiselijk 
geweld, bijvoorbeeld incest, in andere godsdiensten. Verder ook 
aan andere relatievormen in onze kerken en hoe wij ons vanuit 
Bijbels perspectief daartoe (zouden moeten) verstaan. 
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Module 2 Gemeenteopbouw 
 
Onderwerp: ‘Een kerk die knielt’ 
 
Docent: ds. J. v.d. Wal 
 
 
Omschrijving 
Aan de hand van dit boek van John 
Lapré op zoek naar een kerk waarin de 
liefde van God steeds meer ontdekt 
wordt vanuit het oprecht en voluit 
beleven van geloofsgemeenschap met 
andere gelovigen. Zowel binnen als 
buiten een kerkgebouw. 

 
 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 26 sep 

2019 
Inleiding op ‘Een kerk die knielt’ +  
Nederigheid (hoofdstuk 1) 

2 3 okt 
2019 

Eerlijke kwetsbaarheid (hoofdstuk 2) + Barmhartigheid 
(hoofdstuk 3) 

3 10 okt 
2019 

Rondom het mysterie (hoofdstuk 4) + De kerk van de 
toekomst (hoofdstuk 5)  

 
 
Doelstellingen 
Cognitief Op zoek naar de kerk van morgen met een kijk op wat kerk-

zijn is, op jezelf en op elkaar. 
Affectief God bouwt zijn kerk op mensen, die met vallen en opstaan 

de weg van God proberen te volgen. Ook jij wordt 
meegenomen in dat bouwproces.  

 
 
 
 
ds. J. v.d. Wal,  
Appingedam,  
E-mail: vanderwaljitse@gmail.com   
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Module 3 Kerkgeschiedenis 
 
Onderwerp: Kerkgeschiedenis Nederland 
19de en 20ste eeuw  
 

Docent: dr. H. Veldman  
 
Omschrijving 
Eenheid en verdeeldheid v.h. Nederlandse protestantisme vanaf de 
19e eeuw.  
Onderwerpen: •Ontstaan en betekenis van de Afscheiding van 
1834 (Hendrik de Cock); •Pogingen tot kerkherstel van de Ned. 
Herv. Kerk (G. Groen van Prinsterer); •De Doleantie va 1886 
(Abraham Kuyper) en Vereniging van 1892 + ontstaan CGK; •De 
Gereformeerde Kerken 1892-1944; •De kaart van kerkelijk 
Nederland omstreeks 1950 (indien mogelijk) 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 17 okt 

2019  
• Koning Willem I en de Kerk: eenheid en verzet (begin 19e 
eeuw)  
• De Afscheiding van 1834 e.v.j. – Hendrik de Cock e.a. 

2 7 nov 
2019 

• Pogingen tot kerkherstel in gereformeerde zin – G. Groen 
van Prinsterer 
• Opkomen van het modernisme in de Herv. Kerk en de 
strijd daartegen 

3 14 nov 
2019 

• De Doleantie (A. Kuyper) en de eenheid van de 
gereformeerden in 1892 
• De Gereformeerde Kerken 1892-1944 (tot aan de 
Vrijmaking) 

 
Doelstellingen 
Cognitief Het bieden van een gestructureerd overzicht van de 

kerkgeschiedenis in de jaren plm. 1800 - 1950 
Affectief Het bieden van inzicht in de ontwikkelingen binnen de 

kerken en daarbij de persoonlijke betrokkenheid in 
rekening brengen. 

 
dr. H. Veldman, Zuidhorn  
E-mail: harm.veldman@icloud.com   
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Module 4 Nieuwe Testament 
 
Onderwerp: De Bergrede 
 
Docent: drs. H.-J. van der Wal 
 
 
Omschrijving 
In het evangelie naar Mattheüs vinden wij in hoofdstuk 5 t/m 7 
een lange toespraak van onze Heere Jezus, die traditioneel 
aangeduid wordt als “de Bergrede”. Parallel hieraan vinden wij in 
het evangelie naar Lucas een toespraak die “de Veldrede” 
genoemd wordt (Lucas 6:20-49). 
Tijdens deze cursus zullen wij enerzijds de plaats bestuderen die 
de Bergrede inneemt binnen het Mattheüsevangelie en binnen het 
geheel van de Heilige Schrift; anderzijds zullen wij kijken welke 
richtlijnen de Bergrede ons geeft voor ons persoonlijk leven. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 21 nov  

2019 
De Bergrede (Mat. 5-7) binnen het Mattheüsevangelie en 
de verhouding met de Veldrede in het Lucasevanglie (Luc. 
6:20-49) 

2 28 nov 
2019 

Analyse van de inhoud van de Bergrede 

3 12 dec 
2019 

Receptiegeschiedenis van de Bergrede (Augustinus, 
Luther, Schweitzer, en Bonhoeffer) 

 
Doelstellingen 
Cognitief De cursisten begrijpen de structuur van de Bergrede en 

hebben inzicht verkregen in de verhouding tot het Oude 
Testament (in het bijzonder de wet van Mozes) en de rest 
van de synoptische Evangeliën. 

Affectief De cursisten voelen zich aangespoord om te leven als 
burgers van het komende Koninkrijk van God. 

 
 

drs. H.-J. van der Wal,  
Groningen,  
E-mail: hj.van.der.wal@wxs.nl   
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Module 5 Oude Testament 
 

Onderwerp: Offers in het Oude Testament 
 
Docent: ds. J.F. Hoogstede  
 
 
Omschrijving 
In het Oude Testament horen we regelmatig over offeren. Als ons 
gevraagd wordt waarom gelovigen offerden en wat dat betekende 
in de omgang met de Here, zouden we waarschijnlijk niet zomaar 
een antwoord weten. Vandaag offeren wij namelijk geen dieren 
meer, bijvoorbeeld. Offeren was echter een centraal element in de 
verbondsrelatie met God. Aangezien ook voor christenen gelovige 
omgang met God belangrijk is, verdiepen we ons in de vraag wat 
het oudtestamentische onderwerp “offer” inhoudt in de 
verbondsrelatie met God. 

 
 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 9 jan 

2020  
Het offer in enkele oudtestamentische wetsteksten. O.a. 
gaan we in op de verschillende voorgeschreven offers. 

2 16 jan 
2020 

Het offer in enkele oudtestamentische verhalen. 

3 23 jan 
2020 

Het offer in enkele profetische en poëtische 
oudtestamentische teksten. 

 
Doelstellingen 
Cognitief De betekenis leren kennen van offeren in de omgang tussen 

de Here en Zijn volk, tussen Hem en de gelovige. Deze 
oudtestamentische basiskennis kan helpen om ook het 
Nieuwe Testament beter te begrijpen (bijvoorbeeld de brief 
aan de Hebreeën). 

Affectief Offeren heeft te maken met de band tussen God en de 
gelovige en de doordenking van dit thema kan de eigen 
omgang met de Here versterken. 

 
ds. J.F. Hoogstede 
Vlagtwedde, 
Email: predikant@hervgemvlagtwedde.nl   
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Module 6 Kerkmuziek 
 
Onderwerp: Psalmen en meer 
 
Docenten: dhr. T.J. Juk; 

       dhr. A. van der Mark 
 

Omschrijving 
“Zingt in psalmen, gezangen en Hymnen”: Wat bedoelt Paulus, en 
wat is het verschil? Uitleg over deze categorieën christelijke 
muziek, hun geschiedenis, en hoe kerken en kerkmusici muziek in 
de liturgie gebruiken. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1  6 feb 

2020 
T.J. Juk: “De Psalmen.” o.a. 1e eeuwen van het Christendom, 
Gregoriaans, Reformatie: berijmingen & melodieën, ‘Anglican 
Chant’, Evangelische stromingen, ‘Psalmen van nu’ 
Middels luistervoorbeelden maar ook door zelf actief te 
zingen wordt duidelijk dat de psalmen nog altijd actueel zijn. 
Graag zelf een bundel meenemen waarin de psalmen uit de 
berijming van 1967 staan. (www.psalmboek.nl) 

2  13 feb 
2020 

A. v.d. Mark: “Gezangen door de eeuwen heen.” O.a. 
Geschiedenis, Hedendaagse gezangenbundels, Opwekking als 
gezang?, Hedendaagse componisten: welke gezangen kennen 
we? (Oomen, Zwart, De Vries, Manneke, Sneep) 

3  20 feb 
2020 

A. v.d. Mark: “kerkmuziek in de liturgie.” O.a. Liturgische 
kerkmuziek – instrumentaal en vocaal, Koren in de kerk: 
Cantorij, schola liturgica, Boy choirs (angl.), Meditatief 
orgelspel na de verkondiging, Rolverdeling voorganger/cantor 

 
Doelstellingen 
Cognitief Kennis van de geschiedenis van christelijke (kerk)muziek en 

van de hedendaagse kerkelijke/liturgische praktijk. 
Affectief Bewustwording van de vele mogelijkheden om God te eren 

met muziek en door zingen. 
 

dhr. T.J. Juk, Emmen, E-mail: teunjuk@gmail.com  
dhr. A. vd Mark, Assen,  
E-mail: info@muziekpraktijkvandermark.nl  
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Module 7 Zending & Evangelisatie 
 

Onderwerp:  
Vorm geven aan de Grote Opdracht. 
 
Docent: ds. J.P. Rozema  
 
Omschrijving 
In een drietal avonden willen we kennis verwerven die we ook 
kunnen toepassen als het gaat om het doen van zending en 
evangelisatie (het ‘ZeEv-en’) ofwel het vervullen van onze Grote 
Opdracht. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 27 feb 

2020 
Strategisch ZeEv-en?!  
Zending en Evangelisatie in een maakbare wereld. In deze 
eerste avond nemen we een aantal strategieën onder de 
loupe, die zijn opgekomen en verdwenen.  Wat is hun 
uitwerking geweest? 

2 5 mrt 
2020 

‘Mag Ik ook wat zeggen?!’  
In deze tweede avond nemen we ‘Manieren van 
effectieve communicatie, zoals  de HEERE ons Zelf in Zijn 
Woord wijst’ onder de loep. 

3 12 mrt 
2020 

‘Nabij ons is het Woord, …’  
In deze derde avond een praktische reflectie: hoe pas ik 
dit toe in mijn leefomgeving? Wie helpt mij met mijn 
koudwatervrees? 

 
Doelstellingen 
Cognitief Het verkrijgen van meer inzicht in strategische methoden 

die worden ingezet in de verbreiding van het Evangelie. 
Hoe ‘maakbaar’ is dit? Wat is nodig volgens onze Redder? 

Affectief Wanneer het gaat om onze emoties bij het ‘ZeEv-en’, is 
het goed om de vraag te stellen: Wat betekent de 
uitstorting van de Heilige Geest voor ons ‘ZeEv-en’? 

 

ds. J.P. Rozema, Onstwedde,  
E-mail: jprozema9591bb@gmail.com    
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Module 8 Hermeneutiek 
 
Onderwerp: Bijbel of traditie, waar ligt de norm. 
 
Docent: ds. A. Lagendijk 
 
 
Omschrijving 
 
Zijn we ons bewust, dat we door een bepaalde ( theologische) bril 
de Bijbel kunnen lezen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn? 

 
 
Inhoud  
 
 datum lesstof 
1 19 mrt 

2020 
Hoe je de Bijbel leest, bepaalt hoe je de Bijbel uitlegt. 

2 26 mrt 
2020 

Bijbels leren denken: hoe kom je op de golflengte van 
de Here God? Voorbeelden, waaruit blijkt, dat God Zijn 
Woord letterlijk neemt. 

3 2 apr 
2020 

De ontdekking van de bedekking.  

 
 
Doelstellingen 
 
Cognitief Inzicht in verschillende mogelijkheden van Bijbeluitleg 

geeft onderscheidingsvermogen. 
Affectief Hoe kan je Bijbels leren denken, zodat je tot 

geloofsverdieping komt. 
 
 

 
 
 
 
ds. A. Lagendijk,  
Onstwedde,  
E-mail: ds.a.lagendijk@gmail.com   
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Slotavond: 16 april 2020. 
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 2019-2020 

module/vak docent datum /plaats 

1. Praktische Theologie  dr. J.C. Borst  
  

5, 12 & 19 sep 2019 

2. Gemeenteopbouw  ds. J. van der Wal  
  

26 sep, 3 & 10 okt 2019 

3. Kerkgeschiedenis  dr. H. Veldman   17 okt, 7 & 14 nov 2019 

4. Nieuwe Testament drs. H.J. van der Wal 
  

21 & 28 nov, 12 dec 2019 

5. Oude Testament ds. J.F. Hoogstede 
  

9, 16 & 23 jan 2020 
(evt. 30 jan inhaalmoment) 

6. Kerkmuziek  dhr. T.J. Juk 
dhr. A. van der Mark 

6 feb; 13 & 20 feb 2020 

7. Zending & Evangelisatie ds. J.P. Rozema  
  

27 feb, 5 & 12 mrt 2020 

8. Hermeneutiek  ds. A. Lagendijk 
   

19 & 26 mrt, 2 apr 2020 

Slotavond  docenten, cursisten  
& evt. partners 

16 april 2020 


