Wat is ETS-online?
Ter ondersteuning bij het lezen en eigen
maken van de inhoud van de
Bijbelboeken ontvang je als cursist
toegang tot ETS-online: een online
leeromgeving bestaande uit korte lessen,
waarin gedurende de cursus elke (werk)dag het volgende wordt aangereikt:





Bijbelleesrooster
Achtergrondinformatie en uitleg
Illustraties bij de tekst (video/afbeelding)
Verdiepingsvragen (met interactie
mogelijkheid met medecursisten)

Na afloop van elke lesmaand test je je
opgedane kennis middels een quiz.
Hoe krijg ik toegang?
Met een persoonlijk gebruikersaccount
die je na aanmelding ontvangt, krijg je op
elk gewenst apparaat (computer, tablet
of telefoon) toegang tot ETS-online.

Verdiep je geloof!

Cursuslocaties

ETS-online
Waarom ETS-online gebruiken?
 Eenvoudig van opzet
 Een werkbare studiebelasting
(circa 15 á 30 minuten per dag)
 Relevante achtergrondinformatie
 Geloofsopbouwend
 Je ziet waar je bent gebleven
 Uitdagende verdiepingsvragen
 Even geen tijd? Geen probleem!
Bepaal je eigen studieritme.
 Overal toegankelijk
 Een vraag? Stel ze online aan je
medecursisten of aan je docent op de
leslocatie
ETS-afstandsonderwijs
Als je niet in de gelegenheid bent de
lessen te volgen op een cursuslocatie,
bestaat de mogelijkheid om alleen van
ETS-online gebruik te maken. De
cursuskosten bedragen dan 200,-.

Waar wordt de cursus gegeven?
De cursus wordt aangeboden op ruim
55 locaties in Nederland. Afhankelijk
van de cursuslocatie worden de lessen:
- 1 keer per maand op een zaterdag, of
- twee keer per maand op een
doordeweekse avond verzorgd.
Zie voor de actuele cursusdata en de
adresgegevens de website.
► www.evangelisch-college.nl/ets

Zaterdag leslocatie
Avond leslocatie
Nieuwe leslocatie (ovb)

Wat als ik een les mis?
Op elke cursuslocatie wordt hetzelfde
programma aangeboden. Hierdoor
kunnen gemiste lessen gemakkelijk
ingehaald worden op een andere
locatie.

Deeltijdopleidingen, cursussen en
trainingen voor volwassenen die op
zoek zijn naar geloofsverdieping
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Volg een gratis proefles in
april, mei en/of september
Je bent van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend
een les bij te wonen op de volgende cursuslocatie:

ETS

Ik volg deze cursus
omdat ik mijn geloof
wil verdiepen.
Pieter Groenheide, cursist

Ga naar www.evangelisch-college.nl/opendag
en meld je aan voor een proefles.

De ETS-Bijbelcursus in jouw kerk?
Nodig ons uit in jouw kerk of gemeente.
► www.evangelisch-college.nl/kerk

Evangelisch College
Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
info@evangelisch-college.nl | 078-6190037
www.evangelisch-college.nl

De ETS-Bijbelcursus...
... leert je de Bijbel te lezen,
te begrijpen en toe te passen.











Alle Bijbelboeken komen aan bod
Geloofsopbouwend
Interkerkelijk
Voor alle leeftijden; speciale korting
voor jongeren
55 cursuslocaties in Nederland
Bekwame en bevlogen docenten
1 zaterdag of 2 avonden per maand
Inclusief 3 studiedagen
Inclusief online leeromgeving met
achtergrondinformatie
Lage cursusprijs

► www.evangelisch-college.nl/ets
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Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Door het héle verhaal van
de Bijbel te ontdekken,
leer ik God beter kennen.
Sonja van der Schee, gediplomeerde

Algemene informatie
Wat is de ETS-Bijbelcursus?
De Evangelische Toerusting School (ETS) onderdeel van het Evangelisch College - is
een vierjarige Bijbelcursus die op ruim 55
locaties in Nederland wordt aangeboden.
Voor wie is deze cursus?
De ETS-Bijbelcursus is er voor iedereen die
de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen
en toepassen. Voor deze cursus is geen
vooropleiding nodig. Met welke voorkennis
je ook aan de cursus begint, je zult merken
dat je blijft groeien in de kennis van het
Woord. Als cursist lees je niet alleen de
Bijbeltekst, maar je maakt ook kennis met
de achtergrond, de context, relevante
thema s, moeilijke passages en de
boodschap van ieder Bijbelboek.
Hoe is de cursus opgezet?
Wanneer je de ETS-Bijbelcursus volgt, lees
je in vier jaar de hele Bijbel door. Alle Bijbelboeken komen aan bod. Ieder jaar wordt
ook een thema besproken, dat je helpt om
de Bijbel beter te kunnen lezen. Je krijgt
iedere maand een les Oude Testament en
een les Nieuwe Testament. Per jaar volg je
18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9
lessen Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur.
Hoeveel tijd vraagt het?
Naast de lesuren vraagt de cursus een
tijdsinvestering van circa vier uur per week.
Wat zijn de ETS-studiedagen?
De ETS organiseert ook jaarlijks drie (gratis)
praktijkgerichte studiedagen, aangeboden
op een centrale locatie midden in het land.
Tijdens de studiedagen word je nog meer
praktisch toegerust voor een taak in de kerk.
De studiedagen zijn facultatief te volgen.

Cursusprogramma
Kan ik een diploma behalen?
Ieder cursusjaar worden twee tentamens
digitaal afgenomen. Wanneer je de cursus
volgt én de tentamens maakt, dan ontvang
je het diploma ETS-Bijbelcursus . Meedoen
aan de tentamens wordt van harte
aanbevolen, maar het is geen verplichting.
Het cursusprogramma is ook ingericht als
opleiding tot Assistent-gemeentewerker .
Je behaalt dit diploma wanneer je naast de
tentamens ook de ETS-studiedagen
bezoekt en de bijbehorende praktijkopdrachten (voldoende) maakt.

 Het grote verhaal van de Bijbel

Wat kost het?
De cursus kost jaarlijks 325,-.
Betalen in 4 of 8 termijnen is mogelijk.
Jongerenkorting: Ben je jonger dan 23 jaar
(peildatum 1 september), dan ontvang je
100,- korting op het cursusgeld.
Studiefonds: Als je de cursuskosten niet
kunt opbrengen, is het mogelijk een
aanvraag in te dienen voor een studiefonds.

Ook krijg je op het studieportaal toegang
tot de online-cursus Het grote verhaal
van de Bijbel . In deze cursus word je stap
voor stap meegenomen door de
belangrijkste verhaallijnen van de Bijbel,
waardoor je inzicht krijgt in de samenhang
van de Bijbelse boodschap.
 Studiebijbel Online
Tot slot krijg je ook nog eens toegang tot
de Studiebijbel Online (t.w.v. 120,- p/j).

Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als cursist ontvang je bij aanvang van de
cursus het volgende:
 Cursusmap Rondreis door de Bijbel
Dit is de map die je als cursist éénmalig
aanschaft ( 27,50) en waarin elk
Bijbelboek op toegankelijke wijze wordt
ingeleid om je een overzicht te geven van
de belangrijkste achtergronden en inhoud.
 Samenvattingen en hand-outs
Als cursist krijg je toegang tot ons
Studieportaal waar je elke lesmaand de
samenvattingen en hand-outs van de
lessen eenvoudig kunt downloaden.
 ETS-online
Op het studieportaal krijg je ook toegang
tot de online-leeromgeving.

Cursusjaar 2022-2023 (curriculumwijziging)

september
oktober
november
december
januari
februari
maart

Wanneer begint de cursus?
De ETS-Bijbelcursus wordt aangeboden in
een 4-jaarlijkse cyclus. Aan- en afmelden is
elk jaar mogelijk. Het cursusjaar begint in
september, maar later in het jaar instromen
is ook mogelijk. Aanmelden gaat via de
website: www.evangelisch-college.nl/ets.
Wat levert deze cursus je op?
Na het volgen van de ETS-Bijbelcursus heb
je de hele Bijbel grondig doorgenomen, heb
je je geloof verder verdiept en ben je - door
de kennis en vaardigheden die je hebt
opgedaan - toegerust voor een taak in de
kerk (bijvoorbeeld: kerkenraadslid, oudste,
diaken, kringleider, jeugdleider,
(assistent-)gemeentewerker, etc.).

Cursusjaar 2023-2024

Oude Testament

Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Genesis 1-11

Inleiding Evangeliën

I Samuël

Lucas 1-10

Genesis 12-50

Mattheüs 1-16a

II Samuël

Lucas 11-24

Exodus

Mattheüs 16b-28

I Koningen

Handelingen 1-12

Leviticus

I Korinthiërs

II Koningen

Handelingen 13-28

Numeri

Themales

Job

Themales

Deuteronomium

II Korinthiërs

Psalmen (1)

Romeinen 1-8

Jozua

Galaten

Psalmen (2)

Romeinen 9-11

april

Richteren

Hebreeën 1-7

Spreuken, Prediker

Romeinen 12-16

mei

Ruth

Hebreeën 8-13

Hooglied

Jakobus

Cursusjaar 2020-2021

september
oktober

Cursusjaar 2021-2022

Oude Testament

Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Jesaja 1-39

Marcus 1-8

I & II Kronieken

Johannes 1-12

Jesaja 40-66

Marcus 9-16

Habakuk, Sefanja

Johannes 13-21

november

Hosea

I & II Timoteüs

Ezechiël 1-24

Efeziërs

december

Joël, Amos

Titus & Filémon

Ezechiël 25-48

Kolossenzen

Micha

Hebreeën 1-7

januari
februari
maart

Obadja, Jona, Nahum Hebreeën 8-13

Daniël

Themales

Ezra, Nehemia

I & II Tessalonicenzen

Jeremia 1-25

Jacobus

Esther

Openbaring 1-5

april

Jeremia 26-52

I & II Petrus & Judas

Haggaï, Zacharia

Openbaring 6-14

mei

Klaagliederen

I & II & III Johannes

Maleachi

Openbaring 15-22

Wil jij ...
.

 God beter leren kennen?
 groeien in geloof?
 de hele Bijbel doorlezen?
 meer begrijpen van de samenhang en achtergrond van de Bijbel?
 geïnspireerd worden door mede-gelovigen uit verschillende kerken?
ontdekken hoe je de bijbelse boodschap toe kunt passen in je dagelijkse leven?
 gedegen Bijbels-theologisch onderwijs krijgen van bekwame docenten?
 toegerust worden voor een taak in de kerk?
.

Meld je dan nu aan bij de ETS-Bijbelcursus!

Ik volg deze cursus
omdat ik mijn geloof
wil verdiepen.
Mieke ter Horst, cursist

