Deeltijdopleidingen en cursussen
voor volwassenen op het gebied
van de Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik
ETS
Volg nu de cursus
Verantwoord Bijbelgebruik!
Zie de website voor de actuele cursuslocaties:
www.evangelisch-college.nl/Cursus-Verantwoord-Bijbelgebruik.html
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BIJBEL
n ETS-Bijbelcursus
n Verantwoord Bijbelgebruik

THEOLOGIE
n
n
n
n
n

Opleiding Theologie
Opleiding Gemeente Werk
Opleiding Bijbelse Theologie
Kadercursus gemeentewerkers
Bijbeltalen Hebreeuws & Grieks

MISSIONAIR WERK
n Opleiding Missionair Werk

Leer de kunst van het
ontdekkend Bijbellezen!
PASTORAAT
n Opleiding Pastorale Hulpverlening
n Toerustingscursus Pastoraat

De cursus in het kort...
De cursus Verantwoord Bijbelgebruik
leert je stap-voor-stap de kunst van
het ontdekkend Bijbellezen.
§ 10 lesavonden
§ De Bijbel zélf leren lezen en op
verantwoorde wijze uitleggen
§ Thuis aan de slag met
verwerkingsopdrachten
§ Lessen worden verzorgd door een
docent van het Evangelisch College
§ Voor iedereen toegankelijk
§ Jaarlijks aangeboden op meerdere
locaties in Nederland

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik
Inleiding
Verantwoord Bijbelgebruik is een pittige,
interactieve 10-delige 'doe-cursus' voor
iedereen die verlangt naar meer diepgang
en voldoening in het Bijbellezen en
toegerust wil worden in het op
verantwoorde wijze vertalen van de
Bijbelse boodschap naar de tijd van nu.
Inhoud
In deze cursus leer je stap-voor-stap de
kunst van het ontdekkend Bijbellezen.
Hiervoor word je geleerd gebruik te maken
van de beproefde 'OBT-methode',
bestaande uit drie fasen in het bestuderen
van een Bijbelgedeelte:
n
n
n

“Na het volgen van deze cursus is je
Bijbelgebruik veranderd. Het lezen en
uitleggen van bekende bijbelgedeelten wint aan diepgang en in
onbekende gedeelten leer je de
rijkdom van het Woord kennen.
Je bent in staat om Bijbelgedeelten
te vertalen naar actuele principes
en deze te delen met anderen.“
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Ontdekken
Begrijpen
Toepassen

Deze benadering gaat ervan uit dat de
doorvertaling van de Bijbel naar vandaag
recht moet doen aan hetgeen de
Bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij
in hun tijd en cultuur voor een specifieke
doelgroep schreven.
In de cursus wordt ook uitleg gegeven over
genres, stijlen en tekststructuren in de
Bijbel.
Studiebelasting
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur.
De lesmethode is een afwisseling van
momenten van doceren en het uitwerken
van praktische opdrachten. Van cursisten
wordt verwacht ter voorbereiding op de
lessen een hoofdstuk uit het lesboek te
lezen en enkele verwerkingsopdrachten te
maken. Reken op gemiddeld 5 uur
voorbereiding per les.

Cursusprogramma
1

Belang: het verantwoorden van ons Bijbelgebruik

2

Belang: de Bijbel contextueel lezen

3

Proces van Ontdekken: ogen open voor wat er echt staat

4

Proces van Ontdekken: goed lezen van alinea’s

5

Proces van Begrijpen: op zoek naar de oorspronkelijke boodschap

6

Belang van Toepassen: inspanning en ontspanning bij onze heiliging

7

Proces van Toepassen: verantwoord actualiseren, concretiseren

8

Proces: de boodschap van een heel Bijbelboek doorvertalen naar vandaag (Jona)

9

Reﬂectie: de Wet actualiseren

10

Reﬂectie: een verantwoorde evangelische theologie (Habakuk)

Doelgroep
De cursus Verantwoord Bijbelgebruik is in
de eerste plaats bedoeld voor iedereen die
verlangt naar meer voldoening en
diepgang bij het Bijbellezen. Daarnaast is
de cursus ook bijzonder aanbevolen voor
iedereen die in groepsverband de Bijbel
uitlegt of dat graag wil leren doen. Te
denken valt aan kringleiders, jeugdleiders,
pastoraal werkers, diakenen,
kerkenraadsleden, enz. Ook voor
predikanten en sprekers blijkt de cursus
een geweldige verrijking te zijn om
(opnieuw) te leren de rijkdommen van
Gods woord te mogen ontdekken en te
kunnen doorgeven.

Cursusmateriaal
De cursus wordt
gegeven aan de
hand van het boek
Verantwoord
Bijbelgebruik van
drs. John Boekhout
en een cursusmap.

Meer informatie, locaties en aanmelden
Zie voor meer informatie, het actuele
cursusaanbod en het inschrijfformulier:
www.evangelisch-college.nl/
Cursus-Verantwoord-Bijbelgebruik.html

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik in uw kerk of gemeente?
Wilt u uw gemeenteleden toerusten in het ontdekkend Bijbellezen? Nodig het
Evangelisch College uit om de cursus Verantwoord Bijbelgebruik bij u op locatie aan te
bieden. Zie voor meer informatie over de kosten en de voorwaarden:
www.evangelisch-college.nl/Cursus-Verantwoord-Bijbelgebruik.html

