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DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DEZE DRIEJARIGE CURSUS 
Het doel van de cursus is de vorming van gemeenteleden en ambtsdragers, tot 
verdieping en kennis van de Heilige Schrift en de belijdenis van de kerk.  
 
De uitgangspunten zijn onderworpen aan het gezag van Gods Woord en liggen 
verankerd in het Schriftgeloof volgens de artikel 2 t/m 7 van De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis: 
 
“…We belijden dat dit Woord van God niet gezonden of voortgebracht is door de 
wil van mensen, maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, 
hebben (het) gesproken. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze 
onfeilbare regel niet overeenkomt…” 
 
Wij verstaan daaronder de drie klassieke belijdenissen, te weten: 

• de apostolische belijdenis, ook wel de 12 artikelen genoemd; 

• de geloofsbelijdenis van Nicea; 

• de geloofsbelijdenis van Athanasius; 
 
en de drie formulieren van enigheid, te weten: 

• de Heidelbergse Catechismus; 

• de Nederlandse Geloofsbelijdenis; 

• de Dordtse Leerregels. 
 
Deze cursus sluit goed aan op de belijdeniscatechese en: 

• is een goede aanzet voor de verdere vorming van het geestelijk leven; 

• wil persoonlijk Bijbelgebruik en het onderzoeken daartoe stimuleren en 
daarin een voorbeeld zijn; 

• geeft antwoord op ethische- en dogmatische vragen van deze tijd; 

• draagt bij aan kennisvermeerdering en het praktisch toepassen van deze 
verworven kennis in het persoonlijk leven en - zo de Heere daartoe roept - in 
het gemeentewerk; 

• wordt aanbevolen voor ambtsdragers, vrijwilligers in de gemeente of in het 
pastoraat en jongerenwerk; 

• vraagt daartoe van de cursisten een optimale inzet en een ontvankelijke 
houding zodat overdracht kan plaats vinden; 

• wil kritisch meeluisteren naar alle geluiden die in de wereld en ook in de 
kerk gehoord worden en streven naar erkenning; 

 



  
 
 
 
 
 

CURSUSONDERDELEN 
 
Oude Testament (OT) 

• Inleiding, exegese en theologie. 
 
Nieuwe Testament (NT) 

• Inleiding, exegese en theologie. 
 
Dogmatiek (DO) 

• De leer van de kerk, o.a. de algemene en bijzondere openbaring, de 
soteriologie; 

• De ecclesiologie; 

• De Christologie; 

• De Pneumatologie. 
 
Ethiek (ET) 

• De bezinning op het Bijbels verantwoord omgaan met levensbeschouwelijke 
vragen ten aanzien van ons handelen. 

 
Kerkgeschiedenis (KG) 

• De geschiedenis van de kerk vanaf de vroege eerste Christengemeente tot 
aan de kerk van vandaag. 

 
Praktische Theologie (PT) 

• Het pastoraat in al zijn facetten; 

• Pastoraat rondom zieken en stervenden, rondom huwelijk, gezin en 
echtscheiding en aan de gehandicapte medemens; 

• Pastoraat rondom de sacramenten, De Heilige Doop en het Heilig 
Avondmaal; 

• Aandacht voor liturgie en diaconaat; 

• Homelitiek; preekkunde; 

• Hermeneutiek; Schriftuitleg; 

• De kerk, haar regering en haar ambten; 

• Catechese, kring- en verenigingswerk. 
 
 



  
 
 
 
 
 

LANDELIJK AANBEVOLEN LITERATUUR 
 
Ethiek 
Verantwoord handelen (vanaf 15e druk)  
ISBN 978-9043-5142-62 
Door: Dr. J. Douma 
 
De Tien Geboden voor vandaag 
ISBN 978-9033-6085-82 
Door: Brian Edwards 
 
Dogmatiek 
Aan zijn voeten  
ISBN 978-9058-2942-41 
Door: Ds. R. van Kooten 
 
Kerkgeschiedenis *) 
Kerkgeschiedenis 
ISBN 90-239-0275-0 
Door: Drs. K. Exalto 
 
Oude Testament 
In ontmoeting met het Oude Testament  
ISBN 978-9058-2984-61 
Door: Arnold B.T. / Beyer B.E. 
 
Nieuwe Testament 
In ontmoeting met het Nieuwe Testament  
ISBN 978-9058-2907-55 
Door: Walter A. Elwell, Robert W. Yarbrough 
 
Praktische Theologie 
Hierbij worden geen boeken gebruikt. 
 
Verder bestaat de mogelijkheid dat bij enkele vakken gebruik wordt gemaakt van 
werkboeken die tijdens de cursus worden uitgereikt. Lesboeken kunnen op uw 
verzoek ook via de administratie worden besteld. 
 
*) Dit boekje is waarschijnlijk moeilijk verkrijgbaar. De Cursus Bijbelse Toerusting 
heeft in eigen beheer een aantal exemplaren laten herdrukken. U kunt een 
exemplaar bij de administratie van de cursus bestellen. 
 
 
“…Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, 
wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding 
der wereld...” 
(Matthéüs 28: 19-20) 
 



  
 
 
 
 
 

INDELING CURSUS 

• Elke cursusdag worden er drie onderdelen behandeld; 

• De lestijden zijn:  

Opening 9.00 uur 9.10 uur 

Les 1 9.10 uur 10.05 uur 

Pauze 10.05 uur 10.15 uur 

Les 2 10.15 uur 11.10 uur 

Pauze 11.10 uur 11.20 uur 

Les 3 11.20 uur 12.15 uur 

Sluiting 12.15 uur 12.20 uur 

 

• Het cursusrooster wordt tegelijk met de uitnodiging voor de eerste cursusdag 
verzonden. 

• In de pauzes is er koffie of thee verkrijgbaar. Ook voor de lessen overigens! 

• Na drie jaren te hebben deelgenomen aan alle activiteiten wordt een 
certificaat uitgereikt. Een en ander ter beoordeling van de docenten. 

 
CURSUSDATA 2020 / 2021 D.V. 
 

12 september  2020 16 januari 2021 
26 september  2020 30 januari 2021 
10 oktober  2020 13 februari 2021 
24 oktober  2020 27 februari 2021 
7 november  2020 13 maart 2021 

21 november  2020 27 maart 2021 
5 december  2020 10 april 2021 

19 december  2020 24 april 2021 
2 januari 2021 8 mei 2021 

 
CURSUSGELD 

• Het cursusgeld is landelijk vastgesteld op € 200,00 per persoon per jaar. 
Voor echtparen of meerdere personen uit één gezin geldt € 175,00 per 
persoon per jaar. 

• Het cursusgeld wordt in rekening gebracht nadat is vastgesteld dat de 
aanmelding omgezet kan worden in deelname aan de cursus (vanwege limiet 
aan cursusplaatsen wordt in volgorde van aanmelding toegelaten).  

 
CURSUSADMINISTRATIE 

 
Dhr. K. Snijder 
de Akkers 24 
8271 JC IJsselmuiden 
Tel. (038) 3311449 
E-mail: cbt@kpnmail.nl 
Bankrekening: NL15 SNSB 092.71.95.437 
ten name van Cursus Bijbelse Toerusting te IJsselmuiden 
 

 

mailto:cbt@kpnmail.nl


  
 
 
 
 
 

INFORMATIE CURSUS GARDEREN 
De cursus wordt volgens vastgesteld rooster gegeven, elke twee weken op 
zaterdagmorgen in verenigingsgebouw De Rank te Garderen nabij de Hersteld 
Hervormde Kerk. 
 
Adres: Dorpsstraat 9, 3886 AR Garderen  
Telefoon: (0577) 461005 
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR GARDEREN 
Neem vanaf de A1 afrit 17 richting Garderen. Doorrijden tot de T kruising ín 
Garderen. Dan rechtsaf de Dorpsstraat in. Het tweede pand rechts is ‘De Rank’. 
Vanuit elke andere richting houdt u (ook) ‘centrum’ aan. U komt dan vanzelf in de 
Dorpsstraat. 
 

 
 
Coördinaten Google Maps: 52°13'58.32" 5°42'51.03" 
 
 
 

 
 
Achter De Rank zijn voldoende parkeerplaatsen! 

De Rank, Dorpsstraat 9 Vanaf de A1 



  
 
 
 
 
 

CURSUSLEIDER GARDEREN 
 
Ds. J.L. Schreuders 
Lange Dam 4 
8321 XV  Urk 
Tel. (0527) 264532 
E-mail: jlschreuders@hotmail.com 

 

 
 
DOCENTEN GARDEREN 

 
Ds. D. Heemskerk (DO) 
Amersfoortseweg 188 
3888 NR  Uddel 
Tel. (0577) 459808 
E-mail: dheemskerk@solcon.nl 
 

 
Ds. J. Kommerie (NT) 
Wageningsestraat 2c 
6673 DC  Andelst 
Tel. (0488) 427686 
E-mail: jkommerie@gmail.com 

 
Ds. W. Schinkelshoek (PT) 
Zandlaan 16 
6717 LP  Ede 
Tel. (0318) 701625 
E-mail: ws@solconmail.nl  
 

 
Ds. J.L. Schreuders (OT) 
Lange Dam 4 
8321 XV  Urk 
Tel. (0527) 264532 
E-mail: jlschreuders@hotmail.com 
 

 
Dhr. W. van Steenbergen (KG) 
Ravenburg 26 
6714 ER  Ede 
Tel. (0318) 633974 
E-mail: wvansteenbergen@kliksafe.nl 

 
Dhr. P. Vogelaar 
Liniestraat 17 
4051 BN  Ochten 
Tel. (0344) 602311 
E-mail: pieter-vogelaar@hetnet.nl 
 

mailto:jlschreuders@hotmail.com
mailto:wvansteenbergen@kliksafe.nl
mailto:pieter-vogelaar@hetnet.nl


  
 
 
 
 
 

INSCHRIJVINGS FORMULIER GARDEREN 
-- -- CURSUS BIJBELSE TOERUSTING VOOR AMBTSDRAGERS EN GEMEENTELEDEN -- -- 
 
ONDERGETEKENDE(N) GEEFT/GEVEN ZICH OP VOOR BOVENSTAANDE CURSUS: 

 Man: Vrouw: 

Voornamen (voluit)   

Geboortenamen (voluit)   

Familienamen (voluit)   

Geboortedatum   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoon   

Telefoon (mobiel)   

E-mail adres(sen)   

Kerkverband   

Kerkelijke gemeente   

 
Het is van belang alle informatie correct en volledig (in blokletters) in te vullen. 
Mochten er in de loop van cursus veranderingen optreden geef dit dan ook a.u.b. 
aan de administratie door. 
 
MET BOVENSTAANDE INFORMATIE ZAL VERTROUWELIJK WORDEN OMGEGAAN!!!! 
 

• De Cursus Bijbelse Toerusting is een 3-jarige cursus. 

• Het cursusgeld voor het cursusjaar 2020/2021 bedraagt € 200,00 per 
persoon. Echtparen of meerdere personen uit één gezin ontvangen korting. 
Zij betalen slechts € 350,00 of € 175,00 per persoon. 

• Het cursusgeld wordt in rekening gebracht nadat is vastgesteld dat de 
aanmelding omgezet kan worden in deelname aan de cursus (vanwege limiet 
aan cursusplaatsen wordt in volgorde van aanmelding toegelaten).  

• De aanbevolen boeken (zie brochure) kunt u zelf aanschaffen, maar de 
mogelijkheid bestaat ook om dit via de administratie te doen. Op de eerste 
cursusdag kunt u zich laten informeren door de docenten. 

• Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de administratie. 
 
Het volledig ingevulde formulier sturen naar de administratie: 
Dhr. K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, E-mail: cbt@kpnmail.nl 
 
Datum :      Handtekening : 


