
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informatiegids voor het 1
e
 jaar 

 
 

 

Vakken: 
 Oude Testament 
 Nieuwe Testament 
 Kerkgeschiedenis 
 Dogmatiek 
 Ethiek 
 Gemeenteopbouw 
 Pastoraat  
 Catechetiek 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

THEOLOGISCHE VORMING 
GEMEENTELEDEN  - 

RIJSSEN 
 



De cursus 

De TVG is een driejaarlijkse cursus, die wordt gegeven op zaterdagmorgen. De lessen zijn 1 

keer in de 14 dagen. Op een lesmorgen volgen de cursisten 3 lesuren. De cursus wordt 

gegeven in Kerkelijk Centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen, en is bedoeld voor 

de hele regio. 

 

Doelstelling en uitgangspunt 

Het centrale doel van de cursus is de vorming en toerusting van gemeenteleden. Bij de 

vorming gaat het met name om groei in kennis/inzicht (van de bijbel, de kerkgeschiedenis, 

de leer over God) en geloof. Bij toerusting gaat het om het leven uit het geloof en het 

verrichten van taken in de gemeente (bijvoorbeeld als kringleider, ambtsdrager of catecheet). 

Overigens: dat laatste zien we ook daadwerkelijk gebeuren, dat mensen die de cursus 

hebben gevolgd bijvoorbeeld als catecheet aan de slag gaan. 

Uitgangspunt voor de cursus is de visie op de bijbel, zoals verwoord in de artikelen 3 t/m 7 

van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We geloven en belijden dat de bijbel niet maar 

‘gewoon’ een woord van mensen is, maar dat God zelf hier aan het woord is.  

 

Vakken en docenten 

Ieder cursusjaar worden de onderstaande vakken gegeven, door de volgende docenten: 

 Oude Testament, door ds. J.W. Goossen, Vriezenveen. 
 Nieuwe Testament, door ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen. 
 Kerkgeschiedenis en missiologie, door br. W.C. Groenewegen, Rijssen. 
 Dogmatiek, door ds. M.B. Plette, Vriezenveen. 
 Ethiek, door ds. J.W. van Bart, Wierden. 
 Gemeenteopbouw, door ds. A.P.D. Zijlstra, Hellendoorn. 
 Pastoraat/diaconaat, door ds. E. de Mots  Rijssen. 
 Catechetiek de heer Wassink  
 
  

ds. J.W. Goossen ds. A.W.J. Theunisse dhr. W.C. Groenewegen ds. M.B. Plette 
 
  

                                                  

 

 

 

 

 

 

ds. J.W. van Bart ds. H. van Wingerden ds. E. de Mots dhr. J. Wassink 
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Vak:  Oude Testament 

Docent: ds. J.W. Goossen 

 

Inleidend: 

Voor de christelijke kerk is de Bijbel het uitgangspunt voor geloof, leer en 

leven.  God spreekt tot ons in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.  

Samen vormen ze het ene Woord van God.  Als één van de onderdelen van 

de cursus theologische vorming komt het Oude Testament aan de orde. 

 
 

 
Doelstelling 
In het eerste cursusjaar houden we ons in een negental lessen bezig met de totstandkoming 
van de boeken van het Oude Testament. Wat zijn de verschillen tussen de joodse en 
christelijke traditie? Daarnaast verdiepen we ons met name in de Pentateuch,  de eerste vijf 
boeken van Mozes. 
 
In het 2e en 3e jaar richten we onze aandacht op de poëtische- en wijsheidsliteratuur. 
We beginnen met een algemene inleiding. Daarna komen aan de beurt de boeken Job, 
Psalmen, Spreuken,  Prediker en het Hooglied. Vervolgens in overleg met de cursisten nog 
enkele capita selecta. 
 
Het is aan te bevelen het boek: In ontmoeting met het Oude Testament van Bill T.Arnold en 
Bryan E.Beyer (ISBN 978-90-5829-846-1, uitg.Groen Heerenveen, € 34.95) aan te schaffen.  
Het is een uitstekend hulpmiddel bij de bestudering van het Oude Testament. Het geeft heel 
wat achtergrondinformatie en je kunt er zonder problemen de hele cursus (drie jaar) mee 
vooruit. 
Overigens zijn de lessen ook zonder het boek goed te volgen. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vak:  Nieuwe Testament 

Docent:  Ds. A. Theunisse (055 843 6988; awjtheunisse@kliksafe.nl) 
Onderwerp: Inleiding van het vak en doelstelling voor het eerste cursusjaar  
 

Inleidend: 
Jezus Christus, de Zoon van God, is het hart van ons geloof en de 
hoeksteen van de gemeente van God. De boeken van het Nieuwe 
Testament getuigen van Hem. En van de Vader en de Heilige Geest.  
In het vak ‘Nieuwe Testament’ onderzoeken we deze geschriften. Door 
onderzoek zijn we des te beter in staat ze te beluisteren, het Woord van God 
te horen en verbanden te ontdekken. Dit is wezenlijk voor ons persoonlijk 
geloofsleven en onmisbaar wanneer we enige vorm van gemeentewerk 

doen. 
 
Opzet ‘Nieuwe Testament’ in drie cursusjaren 
Een schets van de opzet van het vak Nieuwe Testament in de drie cursusjaren: In het eerste 
jaar is de aandacht gericht op de vorming van het Nieuwe Testament tot één gezaghebbend 
geheel en op de Evangeliën en de Handelingen. Het tweede cursusjaar is gevuld met de 
bespreking van de brieven van Paulus en het derde jaar met de behandeling van Hebreeën, 
de katholieke brieven en de Openbaring.  
Niet alle boeken van het Nieuwe Testament kunnen afzonderlijk aan bod komen. In plaats 
daarvan wordt een selectie diepgaand behandeld. We onderzoeken wie het geschrift 
wanneer en in welke omstandigheden en met welk doel aan wie heeft geschreven. Welke 
lijnen lopen door dit geschrift? Welke verbanden zijn er met andere geschriften uit het 
Nieuwe (en Oude) Testament? Dit verdiepende onderzoek gaat alleen door heel nauwkeurig 
de teksten te lezen en te beluisteren. 
 
Doelstellingen eerste cursusjaar 
De doelstelling voor het eerste cursusjaar is dus; 

 dat u kennis en inzicht verwerft in de canonvorming van het Nieuwe Testament  

 en in het ontstaansproces  

 en de inhoud van de Evangelieën en de Handelingen.  

 Doelstelling is ook dat u zelf enige studiezin ontwikkelt. 
 
Aanbevolen studieboek en naslagwerk 

Om drie redenen verdient het aanbeveling het prachtige boek “In ontmoeting met het Nieuwe 
Testament” van W.A. Elwell en R.W. Yarbrough (ISBN: 9058290751; € 34,95) aan te 
schaffen. In de eerste plaats biedt dit boek waardevolle informatie over bijbelboeken die 
vanwege de beperkte tijd in de cursus niet besproken zullen worden. In de tweede plaats 
biedt dit boek waardevolle achtergrondinformatie over de bijbelboeken die in de cursus wél 
besproken worden. In de derde plaats is het een kostbaar naslagwerk voor persoonlijk 
gebruik of om activiteiten in de gemeente mee voor te bereiden. Hoewel aanschaf van harte 
aanbevolen is, zijn de lessen ook zonder het boek goed te volgen. 
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Vak: Kerkgeschiedenis  
Docent: de heer W.C. Groenewegen  

 (wcgroenewegen@hotamil.com)  
 

Inleidend: 
We volgen de ontwikkeling van de kerk van Christus vanaf Pinksteren in de 
diverse historische periodes tot heden. Dwars door al het menselijk handelen 
is er een lineair proces bezig van Schepping tot wederkomst. 
Heilsgeschiedenis als doorgaand proces in de wereldgeschiedenis. 
Telkens staat de kerk weer voor nieuwe uitdagingen, nieuwe aanvallen, 
nieuwe mogelijkheden in wisselende culturen. Steeds weer oog voor optreden 

van invloedrijke figuren in deze ontwikkelingen. Kennismaken met hun verhaal en hun 
geschriften. 
God leidt door Zijn  Geest de Kerk door de wereld. Opdat ieder die in Hem gelooft eeuwig 
leven heeft. Zo voorwaarts naar de voltooiing van de geschiedenis.  
 
Periodisering: 
1. Vroege kerk, 30-410 
2. Verovering en bekering, 410-800  
3. Middeleeuwen, 800-1375: kloosters/geleerdheid/geleerden 
4. Renaissance, 1375-1517 
5. Reformatie, 1517-1630 
6. Verlichting, 1660-1789 
7. Revolutie, 1789-1918 
8. Moderne Tijd, 1918- 
 
Leerjaar 1: Vroegchristelijk en Middeleeuwen 
1. Ontstaan van de christelijke kerk 

(eerste christelijke gemeente en kenmerken(Hand. 2) 
Zendingsopdracht/zendingsreizen/gunstige situatie door infrastructuur/taal en 
cultuur).Groei van de kerk/Ontvangst in de Romeinse Wereld. Relatie met Joden en 
Heidenen/Apologeten 

2. Dwalingen binnen de Kerk(Joden en heidenen/Gnosis/Platonisme).  
Athanasius en de triniteit 
Kerkvaders en hun rol/ vervolging en groei / staatsgodsdienst 

3. Van vrijheid van godsdienst tot staatskerk(basilica)/concilies (Nicea)/eenheid/scheiding 
Oost-West 

4. De kerk in 400 met als casus: De kerkvader Augustinus in Hippo 
5. Kluizenaars/kloosters/Kerstening/Rol klooster in de samenleving 
6. Vervolg kerstening en invloed kloosters op ontwikkeling van Europa(casus Strabo in 

Maria Einsiedeln 
7. Religieus leven in Middeleeuwen, kerkbouw/vroege theologie 

Oprukkende Islam/kruistochten/Spanje 
8 Investituur en kruistochten 
9. Bloei van de kerk en verval/kritiek van binnenuit:  

nieuwe kloosterorden/ verzet(Thomas van Aquino/ Franciscanen / Cisterciënzers) 
10. Voorlopers der hervorming(Katharen/Albigenzen/Wicliff/Hus/Geert Grote/Thomas à 

Kempis) 
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Vak: Dogmatiek  
Docent:  ds. M.B. Plette  

 
Inleidend: 
Dogmatiek probeert aan de hand van de Bijbel de hoofdbestanddelen van het 
christelijk geloof  samenhangend te beschrijven.  
In de dogmatiek worden bijbelse gegevens samengevat, en zo vindt de 
bezinning plaats op de inhoud van het geloof. Hoe denkt de kerk over 
bepaalde geloofsthema’s? En hoe is in de geschiedenis van de kerk daarover 
gedacht? Daarop probeert de dogmatiek antwoord te geven. Het is dus een 

vak dat nauw verbonden is met de geschiedenis van de kerk. 
Ten aanzien van de kernpunten van het christelijk geloof, beleden christenen in vroegere 
tijden hetzelfde als wij. En als zij soms bepaalde geloofsthema’s anders beleden of 
beleefden, was dat vaak omdat zij in een andere tijd leefden dan wij. 
 
Wat is de doelstelling van de dogmatiek? Wat doe je er vandaag mee? 
Dogmatiek is in de eerste plaats van groot belang om te beseffen dat wij niet de eersten zijn 
die de waarheid van de drie-enige God belijden en verdedigen.  
We staan op de schouders van ons voorgeslacht. Dat maakt ons bescheiden en ootmoedig. 
Zij hebben dwalingen onderkend en afgewezen. Zij hebben door dieptepunten heen zicht 
gekregen op de hoogtepunten in de Bijbel en dat ook opnieuw verwoord. Dat maakt ons 
vrijmoedig om de klassieke dogma’s van de kerk eigentijds te belijden en te verwoorden. 
Dogmatiek is in de tweede plaats van groot belang om ons geloof te belijden en naar de 
wereld toe te verdedigen.   
Zo dragen wij uit wat de Bijbel ons voorhoudt en wat altijd beleden is. Zonder dogmatisch in 
negatieve zin te worden houden we aan het christelijk en bijbels dogma vast en komen we 
daarvoor op omdat het hart van de kerk daarin klopt. 
Dogmatiek is in de derde plaats van groot belang om de lijnen en kaders van de Heilige 
Schrift helder te hebben.  
Dogmatische bezinning geeft een scherpe belijning aan de kerkelijke arbeid, zoals 
bijvoorbeeld prediking, catechese en theologie. Zonder dogmatische bezinning dreigt dit 
alles nogal vaag en wazig te blijven. Een vrijmoedig en eigentijds belijden en verwoorden 
van de klassieke dogma’s van de kerk is dus uitermate belangrijk. 
 
 
OVERZICHT  lessen dogmatiek  
 
EERSTE  JAAR  

 
1. Inleiding: Wat is dogmatiek?                  

 
2. Algemene Openbaring           

 
       3.     Bijzondere Openbaring           
       
       4.     De Heilige Schrift                    

 
       5.     Wie is God?                             
 
       6.      De Drie-eenheid                      
 
  



Vak: Ethiek 

Docent: ds. J.W. van Bart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma lessen Ethiek . 
 
1e jaars 

 Wat is ethiek 
o plaats van het vak 
o verhouding tot dogmatiek, exegese 

 Vormen van ethiek 
o hedonisme, utilisme 
o norm- of plicht-ethiek 
o daden-ethiek 

 Christelijke ethiek 
o heil en heiliging 
o eschatologisch 
o universeel!? 

 De Bijbel in de ethiek 
o Oude Testament-Nieuwe Testament 
o Biblicisme 

 Wet en evangelie 

 Hermeneutiek t.b.v. de ethiek 

 Praktijk 
o Fasen van een ethische afweging (Patrick Nullens) 
o Samen oefenen op een actuele casus 

 
2e jaars 

 Gevaren in de ethiek 
o Casuïstiek 
o Liefde en geweten 
o WWJD 
o Oude Testament vs. Nieuwe Testament 

 Ethiek in het Oude Testament 
o Decaloog of Torah 
o wijsheidsboeken 
o onderscheid ceremonieel, burgerlijk en zedelijk 

 Ethiek in de evangeliën 
o onderscheid tussen de evangeliën 
o Bergrede 

 Ethiek in de brieven 
o indicatief en imperatief 

 Sacramenten en de ethiek 
 
3e jaars 

 Decaloog in drievoud 
o Exodus 20: vrijheid 
o Deuteronomium 5: verbond 
o Leviticus 19: heiligheid 

  



Vak: Gemeente opbouw 

Docent: ds. H. van Wingerden  

 
Inleidend: 
In deze module wordt elk jaar een afzonderlijk vak behandeld: 
 
Jaar 1: Liturgiek 8 bijeenkomsten 
Jaar 2: Gemeenteopbouw 9 bijeenkomsten 
Jaar 3: Apologetiek en evangelistiek 8 bijeenkomsten 
 
 

 
Jaar 1: Liturgiek 
We verdiepen ons in diverse aspecten en achtergronden van de erediensten in de 
gereformeerde traditie. Daarbij kijken we ook breder. Uitgangpunt vormt het boek Als wij 
samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie – van M.J.G. van der Velden e.a. [ISBN: 
9789023904748]. Daarnaast komt in het lesmateriaal ook andere literatuur aan bod.  
 
Jaar 2: Gemeenteopbouw 
Gemeenteopbouw richt zich op het functioneren van de plaatselijke gemeente als geheel. 
Het gaat om activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van dat 
functioneren. Anders gezegd: op alle werk dat in de christelijke gemeente wordt gedaan om 
haar naar Gods opdracht op te bouwen, met inzet van en oog voor de taken en gaven van 
alle gemeenteleden. Deze opbouw richt zich niet alleen op de gemeente zelf, maar strekt 
zich ook uit naar buiten: de gemeente zo bouwen, dat zij meer en meer een leesbare brief 
van Christus wordt – ook voor allen die Hem nog niet kennen. Tijdens de bijeenkomsten 
gaan we in op Bijbelse gegevens/principes voor gemeenteopbouw. We kijken ook naar 
verschillende modellen van gemeente-zijn. En we gaan in op het maken en gebruiken van 
een beleidsplan. Eén van de boeken waar we uit putten is A. Noordegraaf, Vijf broden en 
twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving [tweedehands 

verkrijgbaar]. 
 
Jaar 3: Apologetiek & evangelistiek 
Apologetiek wil het christelijk geloof verantwoorden. Het is niet enkel verdediging tegen 
vijandige aanvallen en kritische vragen. Het is een positieve manier om de schatten van het 
christelijk geloof aan te prijzen. Samen ontdekken we hoe we kunnen omgaan met kritische 
vragen over het geloof, o.a. de manier waarop de apostel Paulus dat doet. In het verlengde 
van apologetiek richten we ons op evangelistiek: hoe communiceren we de rijke boodschap 
van het evangelie in onze tijd, aan hedendaagse mensen. Daarbij hebben we onder andere 
aandacht voor evangelisatie onder moslims.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vak: Pastoraat / diaconaat 

Docent: ds. E. de Mots 

 

Inleidend: 

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. 

Binnen de kerk verstaan wij onder pastoraat: omzien naar elkaar en mensen 

in hun vragen en noden de weg naar de goede Herder, Jezus Christus, 

wijzen. 

 

 

Opzet: 

Zowel in het eerste als in het derde leerjaar worden er vijf lesuren gegeven. Daarin wordt het 

volgende curriculum gevolgd. 

1. Bijbelse theologie: welke Bijbelse gegevens zijn belangrijk bij de bezinning op het 

diaconale handelen vandaag. 

2. Luisteren en spreken in het pastoraat: op welke manieren kun je luisteren en spreken en 

welke spanningen en valkuilen zijn daarin te ontdekken. 

3. De praktijk: hoe leg je pastorale contacten met mensen. 

4. Omgaan met kritiek: hoe ga je om met kritiek en met kritische mensen. 

5. Pastoraat aan mensen met rouw. 

6. Ouderenpastoraat 

7. Pastoraat bij ziekte 

8. Pastoraat rondom het levenseinde 

9. Pastoraat aan mensen met psychische ziekten. 

10. Pastoraat aan eenzame en levensmoede mensen 

 

Tijdens de lessen worden regelmatig zogenaamde 

‘verbatims’ behandeld: dat zijn gespreksverslagen uit de 

praktijk. 

 

Doelstelling: 

De cursisten worden geholpen om een visie te ontwikkelen op het pastoraat en het eigen 

pastoraal handelen. Er worden gesprekstechnieken en luisterhoudingen aangeleerd. En 

wordt bezinnende en praktische informatie geboden over pastoraat aan verschillende 

doelgroepen. 
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Vak: Catechetiek 
Docent: de heer J. Wassink 

 

Inleiding: In de kerkorde Artikel XI - Het leven van gemeente en kerk (de 

geestelijke vorming) staat het volgende:   

 

 

 

 

 

4. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de 

jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, (…)  

5. Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente 
en verder aan allen die dit onderricht verlangen.  
6. Het doel van de catechese is: 
- het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden,  
- de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,  
- het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van 
Christus,  
- de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en  
- de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof. 
 
Doelstelling: Het doel van dit onderdeel van de cursus Theologische Vorming voor 

Gemeenteleden kan mijns inziens worden samengevat met de woorden die Paulus schrijft in 

2 Timotheüs 3: ‘Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met 

overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren 

waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige 

schriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt 

gered door het geloof in Christus Jezus.’ 

In deze tekst zit alles vervat wat behandeld wordt: 

Waarom catechese? Voor wie? Door wie? Op welke 

manier? Enz.  

Curriculum: In het eerste jaar wordt er kennis gemaakt met catechese. Het gaat om een 

dialoog over catechese. Soms hebben mensen ervaringen, die soms haaks staan op de 

doelstellingen van catechese. Wat ligt hieraan ten grondslag en hoe kunnen we gestelde 

doelen proberen te bereiken. 

Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over ‘Waarom catechese?’, de 

catechisanten, de catecheet en catechese-opvoeding-gemeente. 

Tijdens het tweede jaar worden verschillende catechesevormen verkend. Met de kennis van 

cursusjaar één als bagage is het tijd om te onderzoeken. Welke catechesemethodes zijn er? 

Welke didactische vormen zijn denkbaar binnen catechese? Enz. 

Het derde jaar heeft als doel om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Van het 

bezoeken van een catechisatieles tot het zelf geven van (een deel van) een les of het 

voorbereiden van een les die gegeven zou kunnen worden. De cursist bepaalt hier zelf het 

doel dat hij of zij wil bereiken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Cursusleider en voorzitter docententeam 
 ds. K.A. Hazeleger 
 Kievitstraat 2a 
 7731 ZE Ommen 
 el. 0529-467745 
 e-mail: k.a.hazeleger@hetnet.nl 
 
 
 
 
 Secretaresse 
 Ria Harbers 
 Stokmansveldweg 9 
 7461 BM Rijssen 
 tel. 0548-515929 
 e-mail: riaharbers@gmail.com 
 
 
 
 
 Penningmeester 

 de heer G.J. van Putten 

\ Dannenberg 9 

 7461 TH  Rijssen 
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