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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 17 september 2020.  
 
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. Dit jaar zijn er 7 modules ingeroosterd. 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 7 
modules, dan krijgt u korting. U betaalt dan € 160,00 voor 2020-2021.  
De slotavond op 22 april 2021 kost ca. € 17,- per persoon.  
NB: Vanwege corona uitgevallen modules worden niet in rekening gebracht. 
 
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 Kerkgeschiedenis 
 
Onderwerp: Kerkgeschiedenis van 
Nederland: 19de en 20ste eeuw 
 

Docent: dr. H. Veldman  
 
Omschrijving 
Eenheid en verdeeldheid van het 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 sep 

2020  
• 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 24 sep 
2020 

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

3 1 okt 
2020 

• 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 2 Gemeenteopbouw 
 
Onderwerp: De stad met fundamenten 
 
Docent: Ds. A.W. v.d. Griend  
 
 

Omschrijving 

 
Inhoud  

 datum lesstof 
1 8 okt. 

2020 
Gemeente-opbouw in de Bijbel 

2 22 okt 
20202 

Gemeente-opbouw in de wereldgeschiedenis 

3 29 okt. 
2020 

Gemeente-opbouw in veelkleurigheid 

 
Doelstellingen 
Cognitief Na het blok heb je meer inzicht in de centrale noties van 

Gemeente-opbouw en ervaar je iets van de rijkdom van de 
veelkleurige wijsheid van God (Ef. 3:11) 

Affectief Na het blok krijg je er mogelijk ook zin in om je in de 
richting van dit vak verder te ontwikkelen.  

 
ds. A.W. v.d. Griend, Musselkanaal 
e-mail: drsvandegriend@hotmail.com  

Het Koninkrijk van God is een 
centraal thema in het onderwijs 
van Jezus. In Matth. 5: 16 lezen 
we wat het doel er van is: dat de 
mensen die het licht der wereld 
zien, de Vader in de hemelen zullen 
verheerlijken. De architectuur van 
de Kerk staat ten dienste van dit 
doel: dat de Vader in de hemelen 
verheerlijkt zal worden. Zo mag de 
liturgie een plek van veiligheid en 
volmaakte vrede zijn voor zaligheid 
zoekende zielen.  
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Module 3 Oude Testament 
 

Onderwerp: Verbonden in de Bijbel 
 
Docent: ds. M. Krooneman 
 
Omschrijving 
Bij het woord ‘verbond’ denken wij al snel aan onze doop: teken 
en zegel van het eeuwige genadeverbond dat God met ons 
gesloten heeft (zie doopformulier). In de Bijbel komen echter 
meerdere verbonden voor: o.a. met Adam, Noach, Abram, Mozes, 
David en het nieuwe verbond in Jeremia 31. In deze cursus 
verdiepen we ons in de plaats van het verbond/de verbonden in 
de Bijbel. Daarbij wordt ook de link gelegd naar wat dit voor ons 
persoonlijk betekent. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 5 nov 

2020 
We onderzoeken het begrip ‘verbond’ in de Bijbel en 
ontdekken dat het een rode draad vormt door heel de 
Schrift. 

2 12 nov 
2020 

We volgen de rode draad van Gods verbond, en zien dat 
God Zijn verbond opricht met verschillende personen: 
Adam, Noach, Abram etc. 

3 19 nov 
2020 

We vervolgen de gang langs de verschillende verbonden 
van God met mensen. Daarbij loopt het uit op Christus 
Die het verbond heeft vervuld. Zo liggen er ook lijnen 
naar het Nieuwe Testament en naar onze omgang met 
God. 

 
Doelstellingen 
Cognitief We leren zien dat het verbond een grondstructuur is in de 

Bijbel: zo gaat de HEERE om met Zijn volk, zo zijn God en mens 
met elkaar verbonden. 

Affectief We leren de waarde inzien van Gods verbond voor onze 
persoonlijke omgang met de Heere God. Daarbij valt nieuw 
licht op onze doop. 

 
ds. M. Krooneman, Noordhorn 
e-mail: predikantnoordhorn@gmail.com  
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Module 4 Praktische Theologie 
 
 
Onderwerp: Hoe breng ik mijn (klein)kinderen bij 
Jezus? 
 
 
Docent: ds. A. Lagendijk 
 
 
Omschrijving 

In deze praktische lessen staan we stil bij enkele aspecten van de 
geloofsopvoeding. 

 
 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 26 nov 

2020 
Het kinderlied. Een verkenning van verschillende liederen 
uit diverse bundels. 

2 3 dec 
2020 

Geestelijke begeleiding van kinderen. Adviezen van een 
christenpsychologe. 

3 10 dec 
2020 

Pastoraat aan jongeren. Bespreking van drie 
overdenkingen voor tieners. 

 
 
Doelstellingen 
Cognitief De Here belooft: wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. 

Spreuken 8:17. 
Affectief Hoe kunnen we hen daarbij helpen? 

 
 
 
 
 
 
 
ds. A. Lagendijk, Onstwedde 
e-mail: ds.a.lagendijk@gmail.com  
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Module 5 Zending & Evangelisatie 
 

Onderwerp: Hoe geven we vorm aan de 
Grote Opdracht. 
 
Docent: ds. G.J. van den Top  
 
Omschrijving 
In een drietal avonden willen we kennis opdoen vanuit de Bijbel en 
die ook leren toepassen met het oog op de Grote Opdracht die de 
Heere Jezus aan Zijn discipelen en volgelingen heeft gegeven. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 7 jan 

2021 
Waar vinden we de kerngedachten in de Bijbel dat het 
Evangelie bedoeld is voor alle mensen om met God de 
Schepper verzoend te leven op aarde en om uiteindelijk 
met Hem te leven in eeuwigheid? 

2 14 jan 
2021 

Hoe gaven we en geven we als Kerk van Christus vorm aan 
zending en evangelisatie in onze kerkelijke gemeente. Hoe 
gaan we daarin met elkaar om als verschillende 
kerkgenootschappen. En: Kunnen we een serieus gesprek 
aangaan met mensen van andere religies zonder daar 
veroordelend in te staan?  

3 21 jan 
2021 

Hoe gaan we om met de wereld om ons heen, die niet veel 
wil weten van het evangelie en dat allemaal heel anders 
ziet.  

 
Doelstellingen 
Cognitief Leren nadenken over de Grote Opdracht die de Heere 

Jezus aan Zijn discipelen en volgelingen gaf toen Hij naar 
de hemel terugkeerde. Inzicht krijgen in wat onze 
persoonlijke plek in die Grote Opdracht zou kunnen zijn. 

Affectief Hoe blijf ik met hart en ziel en lichaam verbonden aan 
Gods Woord en Geest en laat ik mij ondanks de steeds 
veranderende wereld om mij heen daar nooit van 
afbrengen? 

 

ds. G.J. van den Top, Wedde 
e-mail: gjvdtop@hetnet.nl  



Cursusinformatie 2020-2021          TVG-cursus Onstwedde 
 

8 

Module 6 Dogmatiek 
 
Onderwerp:  
Irenaeus van Lyon  
– de “vader van de dogmatiek.” 
 
Docent: drs. H.-J. van der Wal 
 
 
Omschrijving 
Irenaeus van Lyon (±130-200) wordt vaak beschouwd als de 
tweede theoloog na de apostel Paulus. Hij is de eerste die op een 
min of meer geordende wijze de Bijbelse en apostolische 
boodschap uiteen probeert te zetten.  
In deze cursus zullen wij de hoofdlijnen van de theologie van deze 
belangrijke kerkvader bestuderen. Daarbij zullen we ook aandacht 
besteden aan wat Irenaeus ons vandaag de dag te zeggen heeft. 

 
 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 28 jan  

2021 
De wereld van Irenaeus: het christendom in de tweede 
eeuw na Christus. 

2 4 feb 
2021 

Schepping en Verlossing 

3 11 feb 
2021 

De kerk. Leer van de laatste dingen 

 
 
Doelstellingen 
Cognitief De cursist kent het belang van Irenaeus voor de 

ontwikkeling van de christelijke theologie. 
Affectief Versterking van het geloof in de Ene God die Zijn 

scheppingswerk niet loslaat. 
 
 
 

drs. H.-J. van der Wal,  
Groningen,  
e-mail: hj.van.der.wal@wxs.nl   
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Module 7: reserve 
 
 

In verband met corona is deze module 
vrijgehouden om als inhaalmoment 
gebruikt te kunnen worden.  

 
 
Onderwerp:  
 
Docent:  
 
Omschrijving 
  

 
 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 18 feb 

2021 
 

2 4 mrt 
2021 

 

3 11 mrt 
2021 

 

 
 
Doelstellingen 
Cognitief  

Affectief  
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Module 8 Nieuwe Testament 
 

Onderwerp: De canonieke evangeliën 
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. 
 
Docent: prop. J.W. Bassie 
 
Omschrijving 
Het Nieuwe Testament bevat vier evangeliën. Waarom vier? Hoe 
zijn Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes ontstaan en waarom 
zijn juist deze vier in de canon terechtgekomen en de evangeliën 
van bijvoorbeeld Thomas en Maria niet? Hoe verhouden de 
canonieke evangeliën zich tot elkaar? Mattheüs, Marcus en Lucas 
worden ook wel de ‘synoptische’ evangeliën genoemd. Waarin 
verschillen ze van elkaar en waar zitten de overeenkomsten?  
Tijdens de cursus zullen we het synoptisch probleem bestuderen 
en zoeken naar een oplossing. Daarnaast zullen we onderzoeken 
wie de evangeliën hebben geschreven, wat de plaats en tijd van 
ontstaan zijn, welke indeling en inhoud ze hebben en met welk 
doel de verschillende evangeliën zijn geschreven. 

 
Inhoud  
 datum lesstof 
1 18 mrt 

2021 
De synoptische evangeliën. De aard van het synoptisch 
probleem. Verschillende oplossingen voor dat probleem. 

2 25 mrt 
2021  

Inleiding op de evangeliën Mattheüs en Marcus. Auteur; 
plaats en tijd van ontstaan; indeling en inhoud; doel.  

3 8 apr 
2021 

Inleiding op de evangeliën Lucas en Johannes. Auteur; 
plaats en tijd van ontstaan; indeling en inhoud; doel.  

 
Doelstellingen 
Cognitief de cursisten begrijpen wat het synoptisch probleem 

inhoudt en welke mogelijke  oplossingen daarvoor zijn. 
Daarnaast hebben ze enige kennis van en inzicht in de 
inleidingsvragen van de vier canonieke evangeliën. 

Affectief de cursisten worden zich bewust van de bijzondere 
verscheidenheid en rijke inhoud van de evangeliën en 
voelen zich aangespoord om de omgang met de Christus 
van de evangeliën te verdiepen. 

 

prop. J.W. Bassie, Groningen; e-mail: jwbassie@hotmail.com 
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Slotavond: 22 april 2021. 
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  
 
Dhr. Jan van der Heide, 
(Penningmeester) 
Tuinstraat 7,  
9514 AJ  Gasselternijveen 
Tel. 0599-512890 
E-mail:  
f2hj.vanderheide@hetnet.nl 

Mevr. Eveline van de Meent 
(Secretariaat) 
Karskenslaan 2-1, 
9591 BP  Onstwedde 
Tel. 0599-788939 
E-mail: 
eveline.vandemeent@solcon.nl 

 
IBAN: NL17RABO0375883479 
T.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 

 
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 2020-2021 

module/vak docent datum /plaats 

1. Kerkgeschiedenis  dr. H. Veldman 17 & 24 sep, 1 okt 2020 

2. Gemeenteopbouw  ds. A.W. van de Griend 8, 22 & 29 okt 2020 

3. Oude Testament ds. M. Krooneman 5, 12 & 19 nov 2020 

4. Praktische Theologie  ds. A. Lagendijk  26 nov, 3 & 10 dec 2020 

5. Zending & Evangelisatie  ds. G.J. van den Top 7, 14 & 21 jan 2021 

6. Dogmatiek  dhr. H.-J. van der Wal  28 jan, 4 & 11 feb 2021 

7. ---reserve--- 
 

18 feb, 4 & 11 mrt 2021 

8. Nieuwe Testament dhr. J.W. Bassie 18 & 25 mrt, 8 apr 2021 

Slotavond  docenten, cursisten  
& evt. partners 

22 april 2021 


