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Rust je toe met het woord van God

Plaats: meerdere plaatsen 
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(44) is derdejaars student 

pastorale hulpverlening. Ze is erg te 

spreken over de christelijke identiteit. 

“Alles wordt hier gedaan vanuit bijbelse 

principes. Zo is de opleiding een mix 

van theologie en pastoraat en heel 

bijbelgetrouw; je hebt niet het idee dat 

je wat op de mouw gespeld wordt.” Na 

deze opleiding kan Tine bijvoorbeeld een 

eigen hulpverleningspraktijk beginnen, 

bij een christelijke organisatie zoals het 

Leger des Heils werken of deelnemen aan 

gemeentepastoraat. “Ik wil het liefst spreken 

over pastorale onderwerpen, bijvoorbeeld 

op vrouwenbijeenkomsten. Er komt vanzelf 

wat op mijn pad. Maar ik zal de fijne sfeer van 

de school wel missen als ik klaar ben!”

h
et Evangelisch College 

biedt een breed scala aan 

(deeltijd)opleidingen en 

cursussen met een focus 

op de Bijbel. Je kunt er 

bijvoorbeeld theologie, 

missionair werk of pastorale hulpver-

lening op hbo-niveau studeren, een 

cursus Hebreeuws en Grieks volgen 

of een vierjarige bijbelcursus. De op-

leidingen en cursussen zijn verdeeld 

over drie scholen: Evangelische Theo-

logische Academie (ETA), gericht op 

theologisch onderwijs op hbo-niveau 

via deeltijd- en afstandsonderwijs; 

Evangelisch Pastoraal Studiecen-

trum (EPS), gericht op het opleiden 

en toerusten van pastoraal werkers; 

en Evangelische Toerusting School 

(ETS), gericht op het beter leren ken-

nen, begrijpen en toepassen van de 

Bijbel. De meeste opleidingen worden 

aangeboden in een aantal plaatsen, 

verspreid over het land. De ETS-Bij-

belcursus kun je volgen op zo’n 55 

locaties. 

Leslocaties
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(45) is student van de opleiding missionair werk, 

die net een jaar bestaat. “Deze opleiding biedt een stevige basis 

theologie, waarbij alles in het licht van Gods missie bekeken wordt. 

Missionair werk is daarbij heel breed: dit kan ook in eigen land, stad 

of gemeente. Elke lesdag begint met een inspiratiemoment, waarbij 

een zendeling of missionair werker wat komt vertellen namens een 

organisatie. Je volgt vakken rondom de bijbelboeken, systematische 

vakken en een praktijkdeel met stages en opdrachten. Je onderzoekt 

bijvoorbeeld hoe diaconaal jouw gemeente is, en als stage ben ik tien 

dagen naar Moldavië geweest met een programma voor kinderen in 

een Romadorp.” Je kunt deze opleiding volgen als je je wilt oriënteren 

op de zending, maar ook zonder die ambitie kan de studie je veel 

bieden. “Ik doe dit vooral als verrijking voor mezelf. Je leert veel over 

theologie, maar bent ook bewust bezig met het uitdragen. Dat kan ik in 

mijn eigen omgeving toepassen. Maar mocht er in de toekomst toch 

iets in de zending op mijn pad komen, dan sta ik zeker open voor de 

mogelijkheden.”
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ETA      Evangelische Theologische Academie

n

n

n

n

n

5-jarige opleiding Bachelor Theologie (ook via afstandsonderwijs)

2-jarige opleiding Bijbelse Theologie (ook via afstandsonderwijs)

3-jarige opleiding Missionair Werk 

1-jarige Kadercursus

Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks

Opleidingsoverzicht 

?    www.eta.nl                            

EPS      Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

n

n

3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening 

1-jarige toerustingscursus Pastoraat

?    www.pastoraat.nu              

ETS      Evangelische Toerusting School

n

n

Bijbelcursus (> 55 cursuslocaties; ETS-afstandsonderwijs)

Verdiepingsjaar (2014-2015: Ezechiël en 1 Petrus) 

?    www.ets-cursus.nl                           

www.evangelisch-college.nl 

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidings-

instituut en biedt middels haar scholen (   ) 

aan volwassenen (deeltijd)opleidingen en cursussen aan 

op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk 

en Pastoraat.

ETA, EPS, ETS

Nieuw!

Nieuw!

ETA-leslocaties

EPS-leslocaties

ETS-leslocaties
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(32) volgt de bachelor 

theologie. “Ik werk twee dagen per week 

als gymdocent op het voorgezet onderwijs, 

maar dat heeft niet écht mijn hart. Sinds 

ik op mijn 19e tot geloof kwam, heb ik 

het verlangen om het evangelie aan 

anderen door te geven. Ik verzorg daarom 

ook geestelijke toerustingsavonden, 

bijbelstudies en jongerenavonden bij 

Stichting Werkers in de Wijngaard. Door 

deze opleiding krijg ik meer inzicht in 

achtergronden en ontstaan van de Bijbel, 

en ik hoop dit in mijn evangelisatiewerk 

toe te kunnen passen. Deze school biedt 

bijbelgetrouw en betaalbaar onderwijs. 

God is een levende realiteit bij docenten 

en de Bijbel wordt serieus genomen. Er 

wordt geprobeerd de boodschap zo 

goed mogelijk te reconstrueren. Wat was 

de oorspronkelijke tekst? Hoe zit het met 

verschillende handschriften? Ik leerde ook 

over het enorme, precieze overschrijfwerk. 

Door deze aanpak weet ik nu hoe bijzonder 

het is dat wij de Bijbel hebben.” 
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(35) begint net aan 

het vierde jaar van de bijbelcursus. Deze cursus 

kent een brede doelgroep. Er komen mensen 

van alle leeftijden en kerkelijke stromingen, 

mensen die al een flinke bijbelkennis hebben, 

maar ook die net tot geloof zijn gekomen. Fran-

cien volgt de cursus vooral als verrijking voor 

zichzelf. “Ik heb een constante honger naar 

meer bijbelkennis. Met deze cursus wandel je 

in vier jaar de hele Bijbel door. Je kijkt goed naar 

wat er nu echt staat. Het mooie aan deze school 

is dat je geen visie wordt opgelegd. Bij belangrij-

ke teksten wordt uitgelegd op welke manieren 

die geïnterpreteerd worden door verschillende 

kerkelijke stromingen. Dat was bijvoorbeeld het 

geval bij het boek Openbaring: dat kun je op 

verschillende manieren lezen. De docenten 

willen dat je zelf leert nadenken: het is aan jou 

wat jij ervan vindt.” Voor de studiebelasting geldt 

een richtlijn van vijf lesuren per maand met drie 

uur voorbereiding per week. Volgens Francien 

kun je het echter zo intensief maken als je zelf 

wilt. “De tentamens zijn optioneel. Naast de 

lesuren zijn er aanvullende studiedagen die niet 

verplicht zijn. Zo kun je het helemaal aanpassen 

aan de tijd die jij ervoor hebt.”

advertentie
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