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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 15 september 2022.  
 

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 
modules, dan krijgt u 10% korting.  
De slotavond op  13 april 2022 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 Geertje Wubs 0599 331480 
 

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 
gagwubs@gmail.com 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 

mailto:gagwubs@gmail.com
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Module 1 Kerkgeschiedenis 

 
Onderwerp: De reformatie in Westerwolde 
 

Docent: Dr. H. Veldman 

Omschrijving 

Inhoud  

 datum Lesstof 

1 15 sep 
2022 

De Reformatie van Westerwolde 

2 

3 
22  
29 sep 
2022 

Beschrijving van Graaf Willem Lodewijk en zijn betekenis 
voor de opbouw van een christelijke samenleving in de 
drie noordelijke gewesten 

   Doelstellingen 

Cognitief Overzicht en inzicht geven van het langdurige proces van de Europese 
Reformatie in het gewest Groningen. Daarop aansluitend: bezien welke 
gevolgen  de kerkhervorming in Westerwolde heeft gekregen. Dit in 
samenhang met de opvattingen van stadhouder Willem Lodewijk die de 
Reformatie in zijn gewesten sterk aanstuurde. 

Affectief Het gevoel te geven van betrokkenheid bij de historie van de grote 
veranderingen (zowel politiek als kerkelijk) in de noordelijke, eigen regio. 
Immers, in de 16e en 17e eeuw werd de basis gelegd voor het 
reformatorisch geloofsleven in dit deel van de Nederlanden.  

 
 

dr. H. Veldman, Zuidhorn  

e-mail: harm.veldman@icloud.com

De Reformatie van Westerwolde. Uitgaande van het bekende 

jaartal 1517 toen de Reformatie begon komt de vraag op 

waardoor het zo lang heeft geduurd dat men in Groningerland 

en speciaal in Westerwolde daarvan de invloed  heeft gemerkt. 

En wat waren in Westerwolde de gevolgen voor het 

geloofsleven en de kerkelijke samenleving?  

Het stadhouderschap van graaf Willem Lodewijk over Friesland 

Groningen en Drenthe (in twee avonden te bespreken); wie 

was deze graaf en welke betekenis heeft hij gehad voor de 

opbouw van een christelijke samenleving in de drie noordelijke 

gewesten?  

 

 

mailto:harm.veldman@icloud.com
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Module 2 Oude Testament 

 

 
Onderwerp: “Lezen wat er staat” 

 
Docent: ds. . A.W. v.d. Griend 

 

 

Omschrijving 

De aard van alle vertaalwerk is voor een deel verraad aan de 

bedoeling van de brontaal. De oorspronkelijke bedoeling van het 

Hebreeuws in het Oude Testament laat zich niet eenvoudig 

overzetten naar de betekenis van het Nieuwe Testament. Daarom 

is vertaalwerk een ambacht, met liefde voor alle taal en dialect. 

We oefenen dit vakmanschap aan de hand van de Tien Geboden 

en in het bijzonder: het tweede gebod, uit Exodus 20: 5 en 6. 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 6 okt  
2022  

Wat is Exegese precies? We doen een oefening. 

2 13 okt 
2022  

De taal van het Oude Testament 

3 27 okt 
2022 

Verrassend vertalen. We horen het gebod opnieuw. 

 

Doelstellingen 

Cognitief Na dit blok ben je in staat om het verschil te kennen tussen 
“uitlezen” (exegese) en “inlezen” (eisegese) van een 
Bijbelse tekst (in dit geval a.d.h.v. Exodus 20: 5 en 6). 

Affectief Na dit blok is je belangstelling voor de betekenis van 
Bijbelwoorden groter geworden en wellicht is je liefde voor 
Gods Goede Boodschap (eu-aggellion) gegroeid; je 
verlangen om God beter te kennen, toegenomen. 
 

 

  

ds. A.W. v.d. Griend, Musselkanaal 

e-mail: drsvandegriend@hotmail.com 

mailto:drsvandegriend@hotmail.com
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Module 3    Nieuwe Testament 
 
Onderwerp: De brief aan de Hebreeën                                        
 

Docent: drs. H.J. van der Wal 

 

Omschrijving 

De brief aan de Hebreeën verschilt in een aantal opzichten van de andere 
brieven die wij in het Nieuwe Testament vinden. Anders dan bij een echte 
brief geeft de schrijver nergens zijn eigen naam. We kunnen dit Bijbelboek 
daarom ook beschouwen als een preek over de persoon en het 
verzoeningswerk van Christus 
Tijdens deze cursus zullen wij de Hebreeënbrief bestuderen met aandacht 
voor de rijke theologische thema’s in dit Bijbelboek. Daarbij nemen wij ook 
de tijd om te doordenken wat dit voor ons persoonlijke geloofsleven 
betekent. 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 10 nov 
2022 

Inleiding: auteur en achtergrond van de Hebreeënbrief 
De persoon van Christus (Hebreeën 1:1-4:13) 

2 17 nov 
2022 

Het hogepriesterschap van Christus en Zijn offer 
(Hebreeën 4:14-10:18) 

3 24 nov 
2022 

Geloof en volharding (Hebreeën 10:19-13:25) 

 

Doelstellingen 

Cognitief De cursisten hebben inzicht gekregen in de opbouw van de brief 
aan de Hebreeën. Zij kunnen daarbij de belangrijkste 

theologische thema’s in het Bijbelboek aangeven. 
Affectief De cursisten worden gesterkt in hun vertrouwen op het offer 

dat Christus als de grote Hogepriester gebracht heeft voor allen 
die geloven. 

 

 

drs. 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 Dogmatiek 
 

Onderwerp:  God kennen  

 
 

Docent: ds. Folkert Rinkema 

 

 

Omschrijving 

We willen systematisch doordenken hoe en wie God volgens het 

christelijk geloof is. Hoe kunnen we vanuit de Bijbel de 

triniteitsleer goed verwoorden. Met hulp van de 

eigenschappenleer beschrijven 

we wie God voor ons wil zijn. Als we deze twee onderdelen van de 

Godsleer hebben behandeld, gaan we kijken hoe God zich aan ons 

bekendmaakt. 

 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 1 dec 
2022 

Triniteitsleer:  Hoe is onze God een Drie-enige God 

2 8 dec 
2022 

Eigenschappenleer:  Wie is God voor ons – Zijn namen en 
eigenschappen 

3 15 dec 
2022 

Openbaringsleer:  Hoe maakt God zich aan ons bekend 

 

 

Doelstellingen 

Cognitief de cursist kan in eigen woorden de drie onderdelen 

van de Godsleer weergeven 

Affectief de cursist herkent de stem van de Drie-enige God, 

die ook uit is op zijn geluk 

 

 

ds. Folkert Rinkema, Mussel, 

e-mail: folkertrinkema@live.nl 

 

 
 

mailto:folkertrinkema@live.nl
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Module 5 Praktische Theologie 

 

 
Onderwerp: Geloofsopvoeding in deze tijd. 

 
 

Docent: ds. A. Lagendijk 

 

 

Omschrijving 

We leven in een ingewikkelde en verwarrende tijd, waarin er veel 

op ons en onze  ( klein) kinderen af komt.  

Hoe houden we ons staande en hoe blijven zij staande?  

Welke aanwijzingen geeft de Bijbel ons daarvoor?  

Dit doen we aan de hand van een dienaar van het Woord, die zelf 

jaren actief was in het basis en voortgezet onderwijs 
 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 12 jan 
2023 

Hoe denkt de hedendaagse jeugd? 
  

2 19 jan 
2023 

De persoonlijke vorming van jongeren. 
 

3 26 jan 
2023 

Voorbeeld of struikelblok: enkele voorbeelden uit de 
Bijbel en wat kunnen wij daarvan leren? 

 

Doelstellingen 

Cognitief Hoe ga je als opvoeder om met jongeren, die beïnvloed 
worden door de geest van de tijd? 

Affectief Hoe kun je zelf een voorbeeld zijn?  
 

 

ds. A. Lagendijk, Onstwedde 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ds.a.lagendijk@gmail.com
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Module 6: Predikkunde  
 

 

Onderwerp: De Lekenpreek 
 

Docent: ds. A.W. van de Griend 

 

Omschrijving 

 

Inhoud  

 datum lesstof 

1 2 febr 
2023 

Inleiding in de homiletiek (Predikkunde) 

2 9 febr 
2023 

Voorbereiding van de Lekenpreek 

3 16 febr 
2023 

Het oefenen in spreken en luisteren 

 

Doelstellingen 

Cognitief Na deze cursus ben je op de hoogte van verschillende 
preekstijlen en ben je in staat om een lekenpreek te 
houden 

Affectief Iedere gelovige moet in staat zijn om de woorden van God 
liefdevol door te geven. In 1 Cor. 14:1 zegt Paulus dit. 
Paulus waardeert deze algemene (op)gave van gelovigen 
hoger dan: “geen idee hebben wat er gezegd wordt”….  

 

 

Ds. A.W. van de Griend, Musselkanaal 

E-mail: dsvandegriend@hotmail.com 

Mogen preken is één van de mooiste dingen die aan een predikant 

zijn toevertrouwd. Elke preek mag het resultaat zijn van een 

doorwrochte en gezegende voorbereiding. Het is ambachtswerk, 

toevertrouwd aan degenen die er toe geroepen worden. Jij zou 

zomaar die geroepene kunnen worden. Theologie heette vroeger 

‘Godgeleerdheid’ te zijn. Jullie proeven in de TGV aan vele 

facetten. Ik wil jullie meenemen op het avontuur van het spreken/ 

doorgeven van de woorden van God aan horenden en aan doven. 

mailto:dsvandegriend@hotmail.com
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Module 7: Zending & Evangelisatie 
 

Onderwerp: Hoe geven we vorm aan de 

Grote Opdracht. 
 

Docent: ds. G.J. van der 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 9 mrt 
2023 

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 16 mrt 
2023 

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 23 mrt 
2023 

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  

mailto:gjvdtop@hetnet.nl
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Slotavond: 13 april 2023. 
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  
(Penningmeester) 
Karskenslaan 2-1, 
9591 BP  Onstwedde  
Tel. 0599-788939 
E-mail: 
eveline.vandemeent@solcon.nl 

Mevr. Geertje Wubs 
(secretariaat) 
Kerklaan 5 
9591 AH Onstwedde 
Tel. 0599-331480 
E-mail: 
gagwubs@gmail.com 

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 2022-2023

module/vak docent datum /plaats 

1. Kerkgeschiedenis dr. H. Veldman 23 & 30 mrt, 13 apr 2023 

2. Oude Testament ds. A.W. van de Griend 6, 13 & 27 okt 2022 

3. Nieuwe Testament dhr. H.-J. van der Wal 10, 17  & 24 nov 2022 

4  Dogmatiek ds. F. Rinkema 1, 8 & 15 dec 2022 

5. Praktische Theologie ds. A. Lagendijk 12, 19 & 26 jan 2023 

6. Homiletiek ds. A.W. van de Griend 2, 9 & 16 feb 2023 

7. Zending & Evangelisatie ds. G.J. van den Top 23 feb, 9 & 16 mrt 2023 

Slotavond docenten, cursisten 
& evt. partners 

20 april 2023 

mailto:ds.a.lagendijk@gmail.com
mailto:eveline.vandemeent@solcon.nl
mailto:gagwubs@gmail.com

