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Cursus Rondreis door de Bijbel
Inleiding
De cursus Rondreis door de Bijbel is bedoeld als onderwijsprogramma voor kerken en gemeenten om
mensen bekend te maken met de inhoud, opzet en boodschap van de Bijbel. Er komen vragen aan bod als:
Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat is de globale inhoud van de bijbelboeken? Wat is de historische en
heilshistorische opbouw in de Bijbel? Wat zijn de historische achtergronden?
Deze cursus wordt door de ETA op uitnodiging van een plaatselijke kerk/gemeente verzorgd op locatie.
Het is ook mogelijk om de docentenhandleiding en cursusmap aan te schaffen en zelf de cursus te verzorgen.

Cursusprogramma
Het cursusprogramma bestaat uit 12 lesavonden van elk 2 uur (excl. pauze). De lessen worden verzorgd
door ervaren docenten die verbonden zijn aan het Evangelisch College. In overleg met de kerk/gemeente
worden de data van de lesavonden bepaald.

Studiemap Rondreis door de Bijbel
Bij de cursus Rondreis door de Bijbel hoort een rijk geïllustreerd full-colour
studiemap waarin bij elk Bijbelboek een inleiding wordt gegeven over:
de schrijver van het bijbelboek; de tijd van ontstaan; de historische achtergrond;
de onderverdeling en inhoud; de praktische toepassing; de plaats van het bijbelboek
binnen de Bijbel; de bijzondere kenmerken van het bijbelboek.
Deelnemers worden gestimuleerd (maar niet verplicht) deze studiemap aan te
schaffen (kosten: € 27,50). Indien de gemeente de studiemappen aanschaft (en deze
kosten eventueel zelf doorberekent aan de deelnemers), geldt er een staffelkorting.

Kosten
De organiserende kerk/gemeente draagt zelf zorg voor een cursuslocatie en de catering (koffie en thee).
Voor het verzorgen van de 12 lesavonden brengt de ETA € 1.750,- in rekening aan de kerk/gemeente
(excl. reiskosten; € 0,19 per km). Hiervoor mag een onbeperkt aantal personen uit de kerk/gemeente
deelnemen aan de cursus. Daarnaast dient de kerk/gemeente er mee akkoord te gaan, dat de ETA via haar
website bekendheid geeft aan de cursus en zelf externe deelnemers hiervoor werft. Deze deelnemers
melden zich individueel aan bij de ETA. De opbrengst hiervan is ten bate van het werk van de ETA.

Procedure van aanvraag
Stap 1: Maak aan de ETA uw interesse kenbaar door te bellen (078-6190037) of te mailen (info@eta.nl).
Stap 2: De ETA onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
Stap 3: In onderling overleg worden de data van de 12 lesavonden afgesproken.
Stap 4: Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.

Zie voor meer informatie: www.rondreisdoordebijbel.nl
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