cursusgids 2012/2013
Voor u ligt het complete cursusprogramma 2012/2013 van de Theologische Vorming Gemeenteleden
(TVG).
Waar?
De cursus wordt gegeven in d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, te Onstwedde.
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor gemeenteleden
• die zich verder willen verdiepen in de Bijbel
• bezig willen zijn met geloofsvragen
• die toegerust willen worden voor gemeentewerk.
Een vooropleiding is niet vereist.
Bij de TVG gaan we uit van wat Paulus schreef in zijn brief aan Timoteüs:

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)

Wanneer?
De lesavonden, steeds op donderdag, beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.15 uur. Per avond komen
twee vakken aan de orde. Het eerste van 19.30 tot 20.45, het tweede van 21.00 tot 22.15.
Hoe lang duurt de cursus?
U kunt zich voor het hele cursusjaar maar ook voor één of meer losse vakken opgeven. TVG omvat een
programma van drie jaar. Na drie jaar ontvangen cursisten een certificaat.
Aanmelden en eventueel afmelden dient schriftelijk te gebeuren.
Hoeveel kost het?
Het cursusgeld bedraagt € 25,00 per vak tot een maximum van € 135,00 per jaar. Twee mensen uit
hetzelfde gezin betalen samen € 40,-- per vak en maximaal € 225,00 per jaar.
Een avond proefdraaien kost natuurlijk niets en mag altijd.
U kunt informatie aanvragen en zich opgeven door de antwoordkaart ingevuld aan ons terug te sturen.
Ds .J. M. Viergever, cursusleider.
Mw. L. Nieboer, secretariaat.

Cursus (vak): NieuweTestament
Onderwerp: 1 Petrus
Docent: dr.. J.A. van den Berg
Omschrijving van de cursus
In deze cursus maken cursisten kennis met de historische
achtergronden en de inhoud van 1 Petrus. Veel aandacht wordt besteed
aan het concept vreemdelingschap.
Deze cursus wordt op drie avonden gegeven.
Inhoud van de cursus
Datum Lesstof

1
2

28-02
07-03

3
4

14-03
21-03

5
6

28-03
4-04

Inleidingsvragen; vreemdelingschap in de Romeinse
cultuur; gegevens over vreemdelingschap in het
Nieuwe Testament.
1 Petrus 1:1-2:10
1 Petrus 2:11-5:14

Doelstellingen
Cognitief
Affectief

De cursisten vergroten hun kennis van de
omstandigheden waarin de eerste christenen leefden.
De cursisten weten zich bemoedigd en gemotiveerd
om als minderheid Christus te volgen.

OUDE TESTAMENT
Thema:Het beloofde Land
Docent: dhr H. J. van de Wal
Omschrijving:
In deze cursus richten wij ons op de landbelofte die God gedaan
heeft aan Abraham en zijn nageslacht. In dit kader zullen wij ook
aandacht besteden aan het begrip “vreemdeling”.

Inhoud per les:
Datum

Lesstof

1
2
3
4

28 febr
7 mrt
14 mrt
Xxxxxx

De aartsvaders: De belofte aan Abraham
De Exodus en de inname van het land Kanaän
Israël te midden van de (vreemde) volkeren

5

Xxxxxx

6

Xxxxxx

Doelstellingen
Cognitief

Affectief

De cursist begrijpt de plaats van de landbelofte in het Oude
Testament.
Bovendien krijgt hij/zij inzicht in het begrip “vreemdeling” in
het Oude Testament.
De cursist ervaart hoe God trouw blijft aan Zijn beloften.

*deze lessen worden in drie avonden van 2 uur achter elkaar gegeven, de overige drie avonden worden
verzorgd met het vak Nieuwe Testament.

Blok

Tijd

Vak

Data

1

19:30
21:00

Ethiek
Praktische Theologie

6, 13, 20, 27 sept
en 4, 11 okt.

2

19:30
21:00

Zending en evangelisatie
Gemeenteopbouw

1, 8, 15, 22, 29 nov
en 6 dec.

3

19:30
21:00

Kerkgeschiedenis
Dogmatiek

10, 17, 24, 31 jan
en 7 ,14 febr.

4

19:30
21:00

Oude Testament
Nieuwe Testament

28 febr en 7, 14, 21 en
28 mrt en 4 apr.

ROOSTER 2012/2013
Slotavond: 18 april.
Ethiek
Ds. W.T. van Voorst, Beumeesweg 101, 9661 AC, Alteveer.
Praktische Theologie
Ds. J.M. Viergever, Havenstraat 10a, 9591 AL, Onstwedde.
Zending en Evangelisatie
Ds. M. Bos, Beukenlaan 2, 9663 EZ, Nieuwe Pekela.
Gemeenteopbouw
Ds. J. v.d Wal Tagalayahof 34, 9902 JL, Appingedam
Dogmatiek
Ds. N.M.van Ommeren, Schoolstraat 18, 9541 CK, Vlagtwedde.
Kerkgeschiedenis
Ds. J. Prosman, Oosterkade 6, 9503 HN, Stadskanaal.
Oude Testament
Dhr H.J. van der Wal, Idastraat 49, 9716 HB, Groningen
Nieuwe Testament Ds. J.A. van den Berg, T. v. Leeuwenlaan 19, 9731 KH, Groningen

Cursus (vak): Ethiek
Onderwerp:
Docent: ds. W.T. van Voorst
Omschrijving van de cursus
In deze cursus maken we weer gebruik van het boek 'Ethiek
onderweg' van dr. G. de Kruijf. Hoofdstukken die we de vorige keer
oversloegen, komen nu aan bod. Het doel van het bestuderen ervan is:
leren inzien hoe het geloof gelovig handelen oproept. Dit is niet een
kwestie van het slaafs / wettisch volgen van regels, maar het volgen
van levende Christus in déze situatie. Het is een 'ethiek onderweg',
namelijk naar Gods toekomst. 'Hoop' is daarom een kernwoord in de
ethiek van De Kruijf.
Inhoud van de cursus
Datum
Lesstof
1
06-09
Bladzijde 11 t/m 19 'Hoop doet leven'
2

13-09

Bladzijde 20 t/m 29 'Velden van leven'

3

20-09

Bladzijde 39 t/m 51 'Ga niet op in je werk'

4

27-09

Bladzijde 68 t/m 79 'Geniet het leven'

5

04-10

Bladzijde 96 t/m 107 'Aanvaard verschillen in moraal'

6

11-10

Stof nog niet bekend

Doelstellingen
De verbinding leren te leggen tussen het christelijk geloof en
Cognitief

Affectief

het gelovig handelen dat daardoor opgeroepen wordt.
Ethiek is een kwestie van: bidden, luisteren, nadenken,
gesprek. We proberen er weer de nodige moed en openheid
voor op te brengen.

(vak): Dogmatiek
Onderwerp: De veelkleurigheid van het ‘Protestantisme’ (‘evangelicalisme’) of
de ene, ware Kerk ‘Rome’?
Docent: Ds. N.M. van Ommeren.
Omschrijving van de cursus
Rome pretendeert de ene, ware Kerk vanaf Christus te zijn en verwijt ons protestanten
de grote verdeeldheid. Daarom roepen zij ons altijd weer op: Kom toch terug tot de
ene, ware Kerk!
In deze cursus willen we laten zien waarom wij als protestanten dat tóch nooit kunnen
Coram Deo, voor het Aangezicht van God.
Inhoud van de cursus
Datum
Lesstof
1
De kwestie van het gezag: Mens, ambt, kerk, paus of het Woord
10-01
van God?
2

17-01

De paus als plaatsbekleder van Christus?

3

24-01

De Rooms-katholieke genadeleer.

4

31-01

De biecht en de vergeving van zonden.

5

07-02

De Mariaverering (de mariologie).

6

14-02

De mis, het altaar, het misoffer en de transsubstantiatie.

Doelstellingen
Cognitief

Affectief

Een beter zicht krijgen op de leer van Rome en de
godsdienstige praktijk in de Rooms-katholieke kerk en dit
alles toetsen aan het Woord van God, waardoor we weer
meer zicht krijgen op de wortels van het Protestantisme.
Dat ons geloof weer des te meer verankerd mag worden en
blijven in het Woord van God en dat we nog steeds meer
teruggeworpen zullen worden op het enige, afdoende offer
ooit, nl. Christus’ eenmalige offer op Golgotha. Verder ook
dat het in ons geloof weer des te meer mag gaan leven dat
niet Maria, noch welke overleden gelovige, die ons in het
geloof is voorgegaan, een voorspreker voor ons bij God kan
zijn, maar alleen Jezus Christus, onze Heere en Heiland, Die
onze enige en ook afdoende Voorspraak bij de Vader is! (zie I
Joh. 2: 1)

Cursus (vak): Kerkgeschiedenis
Onderwerp: (pre- en post) modern geloven
Docent: ds. J. Prosman
Omschrijving van de cursus
In dit blok verdiepen we ons in de geschiedenis van de kerk vanaf
de periode direct na de Reformatie tot aan onze tijd.
Wat waren cruciale momenten voor de ontwikkeling van ons
westerse christendom? En welke culturele en geestelijke
stromingen hebben ons zoal gevormd en beïnvloed?
We beginnen waar we het vorige seizoen gebleven zijn: we
bespreken enkele vroomheidsbewegingen die kort na de
Reformatie onstonden.
Vervolgens
willen
we
proeven
welke
invloed
het
Verlichtingsdenken heeft gehad, met o.a. haar gedachte van een
ingeschapen kennis van goed en kwaad en het ideaal van
verdraagzaamheid.
We bespreken aansluitend de bewegingen (opwekking èn
scheiding), die de negentiende eeuw te zien geven.
Een belangrijk fenomeen, dat de hele periode van Verlichting tot
en met de twintigste eeuw een rol speelt, is de zending, die als
apart thema aan de orde komt.
Tenslotte staan we stil bij de kerkgeschiedenis van de twintigste
eeuw, waarbij we letten op de oecumenische beweging, de
evangelicalisering en de invloed van enkele belangrijke theologen.

Inhoud van de cursus
Datum

Lesstof

1

10-01

Het Piëtisme en de beweging van de Nadere Reformatie

2

17-01

De Verlichting en haar invloed op kerk en geloof

3

24-01

19e eeuwse opwekkingsbewegingen

4

31-01

Afscheiding, de kerk in de 19e eeuw

5

07-02

Ontstaan van de hedendaagse zending

6

14-02

Kerken vandaag

Doelstellingen
Cognitief
Affectief

Leren begrijpen hoe ons hedendaagse christelijke geloof
mede gevormd is door de recente (kerk)geschiedenis.
Het besef ontwikkelen dat we in een traditie staan, op de
schouders van ons voorgeslacht; 'gemeenschap der
heiligen' door de eeuwen heen.

Cursus (vak): Praktische THEOLOGIE
Onderwerp: Diakonaat
Docent: ds. J.M.Viergever
Omschrijving van de cursus
Bezinning op het dienstbetoon in en vanuit de gemeente van
Jezus Christus

Inhoud van de cursus

1

Datum

Lesstof

3-9

Kennismaking
Motieven voor dienstbetoon in het O.T.

2

10- 9

Motieven voor dienstbetoon in het N.T.

3

17- 9

Dienstbetoon door de eeuwen heen

4

24- 9

Dienstbetoon van de diaken

5

1 - 10

Onderlinge dienstbetoon in de gemeente

6

8 - 10

Dienstbetoon in de samenleving vanuit de
gemeente

Doelstellingen
Cognitief
Affectief

Het verdiepen van het inzicht in de taak en de
praktijk van het diakonaat.
Het bezinnen op en het stimuleren tot het delen van
onze gaven.

Cursus (vak): Zending en evangelisatie
Onderwerp: De missie van de kerk
Docent: ds. M. A. Bos
Omschrijving van de cursus
We verdiepen ons in de geschiedenis van de
zending/evangelisatie
als uitwerking van de Bijbelse opdracht, om zicht te krijgen op
onze eigen roeping.

Inhoud van de cursus
Datum

Lesstof

1

01-11

Bijbelse uitgangspunten

2

08-11

Zending in zes continenten.

3

15-11

Hendrik Kraemer

4

22-11

Zending en Oecumene

5

29-11

De daad bij het Woord

6

06-12

Missionaire Gemeente/Missionair christen

Doelstellingen
Cognitief

Affectief

De deelnemer krijgt kennis
-van de Bijbelse uitgangspunten van zending en
evangelisatie
-van de uitwerking daarvan door de kerkgeschiedenis
heen
-van hedendaagse ontwikkelingen op dit terrein
De deelnemer wordt uitgedaagd na te denken over eigen
opdracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden als
missionair christen in een geseculariseerde samenleving.

Cursus (vak): gemeenteopbouw
Onderwerp: de waarde van Psalmen voor de opbouw van de gemeente van
Jezus Christus vandaag
Docent: ds. J. van der Wal
Omschrijving van de cursus
In deze bijbelstudieserie willen we luisteren naar een zestal Psalmen
om de waarde daarvan voor gemeenteopbouw vandaag te ontdekken.
Aan de gekozen Psalmen zullen we andere Psalmen en liederen
verbinden die met hetzelfde thema te maken hebben. Zo willen we
vanuit de Psalmen belangrijke aspecten van gemeenteopbouw boven
water halen.
Inhoud van de cursus
Datum
Lesstof
1

01-11

Psalm 1

2

08-11

Psalm 2

3

15-11

Psalm 8

4

22-11

Psalm 13

5

29-11

Psalm 27

6

06-12

Psalm 133

Doelstellingen
Cognitief

Affectief

Een aantal Psalmen leren lezen met het oog op de
opbouw van de gemeente van Jezus Christus vandaag
De waarde van een serie Psalmen voor de gemeente
vandaag, gekoppeld aan andere Psalmen en liederen
over gemeente-zijn die we ook in beeld zullen halen

Theologische Vorming Gemeenteleden.
Studieleiding:
Ds J.M. Viergever
Havenstaat 10a
9591 AL Onstwedde

Mevr. L. Nieboer – Kruiter
Alteveersterweg 6
9661 TA Alteveer Gn

(Secretariaat)

Dhr.J. van der Heide, (Penningmeester)
Tuinstraat 7,
9514 AJ Gasselternijveenschemond

