ECCLESIA

ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING

STUDIEGIDS
De vreze des Heren is het begin der kennis!
Spreuken 1:7a

Voorwoord
De Ecclesia Suriname biedt mensen de mogelijheid om een theologische opleiding te volgen zonder
speciaal in een leslokaal te zitten. Deze opleiding is een online opleiding.
Het doel van deze opleiding is om iedere gelovige in de gelegenheid te stellen kennis op te doen, zodat zij
in staat kunnen zijn om anderen te onderwijzen in de Christelijke doctrines. Deze studiegids bevat
informatie over de vereiste academische studie (kennis en attitude) die leidt tot assistent voorganger.
Een voorganger is een iemand die gemeente leidt of een gediplomeerde leider die door God is geroepen
is om te dienen als geestelijke herder, leraar en administratieve leider van een lokale Gemeente. Hij is
iemand die het Woord van God predikt, diensten leidt, de sacramenten bedient en rituelen (b.v. huwelijk)
van de kerk leidt. Verder is hij iemand die het evangelie brengt aan zondaren, de zieken en bedroeftigen
bezoekt, bekeerlingen onderwijst, gelovigen opvoedt in de vreze des Heren, de gelovigen instrueert om
hen toe te rusten voor hun aandeel in de bediening en dient als hoogste leider in de lokale kerk. Om zijn
of haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de voorganger kennis van zaken
heeft. Kennis opdoen is van essentieel belang voor de voorganger of geestelijke werker om goed te
functioneren in de bediening. De geestelijke leider is iemand met de nodige kennis, de juiste attitude en
de vaardigheid om anderen toe te rusten tot opbouw van het “Lichaam van Christus”.
De Ecclesia Suriname schept daarom de mogelijkheid aan mensen om te kunnen groeien in kennis door
te studeren aan deze Online Theologische Opleiding. Het is een studie, bij voltooiing, op MBO niveau.
Om het niveau te garanderen zullen er samengewerkt worden met andere theologische opleidingen in
binnen en buitenland, die bereid zijn om leraren ter beschikking te stellen en stage plaatsen te bieden aan
onze studenten.
Hopelijk zult u deze gelegenheid aangrijpen om kennis op te doen om te groeien tot een volwaardige
dienaar in de bediening.
“De vreze des Heren is het begin der kennis”.

De Ecclesia Online Theologische Opleiding
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DEEL 1
OMSCHRIJVING
Inleiding
De belangrijkheid van het opleiden van Christelijke ministers wordt erkend, sinds Christus de naam
“discipel” of “leerling” gaf aan zijn eerste predikanten, en ook sinds Paulus Timotheus opleidde als student
in de bediening.
Zulke trainingen worden urgenter in een tijd waarin de dorst naar kennis meer universeel wordt, en de
menselijke kennis vermenigvuldigd wordt. Een tijd waarin formele educatie op het hoogste niveau een
normale zaak voor een groot deel van de gemeenschap wordt. De Ecclesia Suriname geeft prioriteit aan
de training van mensen voor de Christelijke Bediening en daaraan gerelateerd arbeidsgebied. De
Gemeente verwacht dat elke persoon, die de roeping tot de bediening heeft aanvaard, goed getraind
wordt voor de bediening en toegewijd de bediening zal continueren om goddelijke wijsheid over te dragen
aan anderen.

Reden voor het bestuderen van “Christen Doctrines”
De schrijvers van de Bijbel realiseerden zich de belangrijkheid van het bestuderen van doctrines.
Mozes verduidelijkt in Deuteronomium 6:6-9:
,,Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken,
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wannneer gij
opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen
de ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten en van uw huis en aan uw poorten.”
De apostel Paulus gaf Timoteus de volgende instructie:
"Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet
hoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid". (2Timoteus
2:15)
,,Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u
rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed
geweten opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus
smaden, beschaamd gemaakt worden. (1 Petr. 3:15-16)
De studie van Christelijke doctrines is daarom zeer belangrijk voor elke gelovige.
Persoonlijke redding, sprekende karakter en heilige invloeden zijn gebaseerd op het aanwerven en zich
eigenmaken van de gezonde leer. Iedere gelovige is binnen zijn of haar eigen capaciteit verantwoordelijk
voor het ontdekken, aannemen en het zich eigenmaken van goede christelijke doctrines.

De Doctrines van het Christendom
Het Christendom heeft haar leer gebaseerd op de, “Apostolische Geloofsbelijdenis " van 150 na Christus.
"Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde; En in Jezus Christus,
Zijn enige geboren Zoon, Onze Heer, die door tussenkomst van de Heilige Geest geboren is uit de
maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, doden; Hij is opgevaren naar
de hemel en zette zich aan de rechterhand van God, de Vader, de Almachtige, vanwaar Hij terug
zal komen om te oordelen levenden en doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de Universele kerk, de gemeenschap der Heiligen; de vergeving van
zonde; de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen."

Agemene Doelen van De Ecclesia Online Bijbelschool
 Vorming van Christenen die meer kennis willen verkrijgen op theologisch gebied.
 Het onderwijzen van de vakken online, met instructie op het internet.
 Zorgen voor het vereiste studieprogramma voor studenten op Middelbare Theologisch niveau.
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 Zorgen dat het vereiste vakkenpaket voor het opleiden van studenten tot predikanten aangeboden
wordt.

Studieprogramma’s van de Ecclesia Online Bijbelschool
Om de doelstellingen van de opleiding te concretiseren wordt de opleiding verdeeld in vakkenpaketten.
Dit is om te expliciteren wat de student die een bepaalde doelstelling bereikt heeft, kan „doen‟ in brede
betekenis van het woord, m.a.w. welke gedragsvormen deze student moet beheersen.
Het aanbevolen dat de student een bepaalde vooropleidingsniveau heeft, om het beginniveau niet
negatief te beinvloeden.
De Ecclesia Online Bijbelschool heeft de volgende programma‟s die open zijn voor candidaten die de
kwalificatie van predikant willen behalen. De duur van de opleiding is persoonsgebonden. De student
bepaald zelfs wanneer hij klaar is voor het examen. Er zijn wel tentamenperioden ingebouwd om de
studenten te mobiliseren om de studie af te maken.

Vakkenpakket

Categorie

Vakken

Studie punten

*Inleiding tot Het Oude Testament
*Inleiding tot het Nieuw Testament

5

Kerkgeschiedenis

*Inleiding tot de Kerkgeschiedenis

5

Theologie

*Inleiding tot Theologie

5

Praktische Bedieningen

*Inleiding tot Homiletiek
*Kerkleiderschap/Management
*Bijbelstudie Methodiek (Inleiding tot Exegese)

5

Bijbel Cursus

5

5
5

Werkvormen
De studenten hebben de keus om het pakket op de volgende wijze af te ronden:
 De Middelbare Theologische Opleiding wordt expliciet online gedaan, met online contact uren per
week.
 Het is ook mogelijk om modules, op verzoek, online te volgen.
Via zelfstudie en monitoring, overeenkomstig de studie gids van De Ecclesia Online Theologische
Opleiding.

Cursus volgen
Het is verplicht om de cursus te volgen als student. Je volgt het gehele vak en gaat voor de nodige
credits. De tempo wordt bepaald door de student zelf, maar mag niet langer dan 2 jaren duren. Binnen
zes maanden moet de student zijn eerste tentamen hebben afgelegd.

Algemene toetsingsvoorwaarden
De toetsing voor de afronding van een vak kan als volg geschieden:
 Schriftelijk tentamen online
 Scriptie (online mailen)
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 Speciale opdrachten

Schooljaar
De Ecclesia Online Bijbelschool studie jaar is van 1 oktober t/m 30 september
De student kan zich inschrijven voor een cursus jaar.

Vakantie en vrije dagen
De vakantie en vrije dagen zijn gekoppeld aan dat van het Ministerie van Onderwijs in Suriname.

Inschrijving
De inschrijving voor het cursusjaar vindt online plaats. Het inschrijfformulier wordt online ingevuld en
teruggestuurd. Er wordt geen inschrijfgeld betaald. Mensen mogen wel, als men dat wil, deze opleiding
financieel ondersteunen. Een donatie is van harte welkom.
Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een module (vak). De les wordt dan gevolgd zodra die
module aan de orde is.

Leerstof
Naast de online stencils, zijn er ook boeken nodig voor een succesvolle afronding van deze studie. Deze
boeken moet u zelf aanschaffen.
De boeken dienen als naslagwerk tijdens het studeren.
Verder kunt u ook genoeg materiaal online vinden, die nuttig zijn voor het voltooien van deze studie.

Certificaat
Aan elk vak is een certificaat gekoppeld, als bewijs dat het vak met goed gevolg is afgerond.
Alle 6 certificaten geven de student recht op het diploma van de “Ecclesia Online Theologische
Opleiding”.
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DEEL II

MIDDELBARE THEOLOGISCHE OPLEIDING
De Ecclesia Online Theologische Opleiding is op midelbaar theologisch niveau. Het vakkenpakket voor
deze opleiding omhelst de vakken die vereist zijn voor het behalen van dit diploma:

1. Inleiding tot Het Oude Testament
Cursus Omschrijving
Inleiding tot het Oude Testament bevat de inleiding tot de achtergrond en de historie van het Hebreeuwse
volk, de literatuur van het OT, en de belangrijkste onderdelen van het Oud Testamentisch geloof.
Leerdoelen:
Aan het einde van de cursus moeten de studenten in staat zijn om:
 De geschiedenis van het OT, geografie, lieteratuur, theologie van het OT te begrijpen.
 De hulpbronnen voor OT studie te gebruiken en de pasages te interprteren.
 De OT boodschap in iemand‟s leven te indentificeren en dat in verband brengen met de geschriften.
 De belangrijkheid van de boodschap van het OT voor de huidige gemeenschap
Leerstof:
Inleiding tot de Bijbel
Inleiding tot de boeken van de wet
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Inleiding tot de geschiedkundige boeken
Jozua
Richteren
Ruth
1 en 2Samuël
1 en 2Koningen
1 en 2Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Inleiding tot de dichterlijke boeken
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Inleiding tot de profetische boeken
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
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Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi
Literatuur
*Stencil Inleiding tot Het Oude Testament
 Ernst Aebi - Korte inleiding tot de Bijbelboeken
 Raymond B Dillard & Temper Longman III – Inleiding tot het Oude Testament
 J. Catling Allen: “Bijbellanden” (Zie Bijbelstudie op onze website)
 Bible Teaching Maps (Zie Bijbelstudie op onze website)
Duur van de cursus
 Naar eigen tempo.

2. Inleiding tot het Nieuw Testament
Deze cursus maakt de student gewend met de historische, politieke, sociale en religieuze instelling van
het Nieuwe Testament en belangrijke themas in de boodschap NT.
Leerdoelen:
Aan het einde van de cursus moeten de studenten in staat zijn om:
 De NT themas, haar literaire en historische achtergrond te begrijpen.
 Hulpbronnen voor NT studie te gebruiken en de passages te interpreteren.
 De relatie van de NT tot het leven en de interactie met de NT te implementeren
 De belangrijkheid van het getuigenis van het NT over Jezus Christus voor de huidige samenleving.
Leerstof:
Inleiding tot de Evangeliën
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Inleiding tot de geschiedkundige boeken
Handelingen
Inleiding tot de brieven
Romeinen
1 en 2Corinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2Thessalonicenzen 13. 1 en 2Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 en 2 Petrus
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1, 2 en 3Johannes
Judas
Inleiding tot de profetische boeken
Openbaring
Literatuur
*Stencil Inleiding tot Het Nieuwe Testament
 Ernst Arbi - Inleiding tot de Bijbelboeken
 Inleiding tot het Nieuwe Testament
 J. Catling Allen: “Bijbellanden”
 Bible Teaching Maps
 J. N. Voorhoeve: “Atlas van de Bijbel”
Duur van de cursus
 Naar eigen tempo.

3. Inleiding tot Algemene Kerkgeschiedenis
Deze cursus handelt over de essentiele zaken in de algeme geschiedenis
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus moeten de stude nten in staat zijn om:
 De indeling van de kerkgeschiedenis weer te geven.
 De Oude Kerkgeschiedenis
1. De oude kerkgeschiedenis uit te leggen.
2. De belangrijke gebeurtenissen in de Middeleeuwen weer te geven.
 De Nieuwe Kerkgeschiedenis.
1. De Reformatie weer te geven.
2. Het Protestantisme uit te leggen.
Leestof
 De Indeling van de Kerkgeschiedenis
 De Oude Kerkgeschiedenis
1 De Apostelen en de Kerkvaders
2 Costantijn de Grote
3 De Middeleeuwen
 De Nieuwe Kerkgeschiedenis
1 De Reformatie
2 Theologische opvattingen
3 John Wesley en het Methodisme
4 Heiligheidsbewegingen
Literatuur
 Stencil: Algemene Geschiedenis van het Christendom
 Tim Dowley: “Geschiedenis van het Christendom”
Duur van de cursus
 Naar eigen tempo

4. Inleiding tot Homiletiek
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Gedurende deze cursus zullen de studenten bekend gemaakt worden met de doelen en methoden van de
voorbereiding en verzorgen van een preek, inhoudende de voorbereiding van de predikant, het
ontwikkelen van de vaardigheid om de Schrift te verstaan en het uit te voeren in het prediken.
Leerdoelen:
Aan het einde van deze cursus moeten de studenten in staat zijn om:
 Om een preek voor te bereiden.
 Een boodschap te prediken en het Evangelie effectief te communiceren.
 Zich te committeren om de geestelijke discipline te ontwikkelen om een vruchtbare predikant te zijn.
 Het Evangelie inhoudelijk belangrijk te maken door het prediken.
Leerstof
I. Het Voorbereiden van Materiaal voor een Bijbelse Boodschap
A. Algemene voorbereiding
B. Het selecteren van een Preekgedeelte
C. Het bestuderen van een Preekgedeelte
II. Het Organiseren van de structuur van een Bijbelse Preek
A. Het Proces van Modificatie
B. Het Proces van Verduidelijking
C. Het Proces van Onderzoek
D. Het Algemene proces van het uizetten van een Preek
III. Variatie in de Uiteenzetting van een Bijbelse Preek.
A. Het gebruiken van verschillende Boodschapsstructuren
B. Het gebruiken van verscillende Bijbel Onderwerpen.
C. Het gebruiken van verschillende maten van Bijbelse Porties.
D. Het gebruiken van Stratsideeen van Extra Bijbelse Bron.
E. Het leggen van speciale nadruk op het doel van de Boodschap.
F. Het varieren van de items in de Boodschap ontwerp van.
IV. Het Presenteren van de Bijbelse Boodschap
A. Het Plannen van de Preek voor een Speciale Dagen en Seizoenen.
B. Het Werken met verschillende methoden van Presentatie.
C. Veranderen van het soort Presentatie naar het soort Toehoorders.
D. Incorporatie van Dialoog in de Presentatie.
Literatuur
 Lloyd M. Perry: Biblical Sermon Guide – A step by step Procedure for the Preparation and Presentation.
Duur van de Cursus:
 Naar eigen tempo.

5. Inleiding tot Theologie
Deze cursus is een introductie in de terminologie en concepten van de basis doctrine van de Christelijke
Kerk. In het bijzonder zal de nadruk gelegd worden op de theologie van Heiligheid.
Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus moeten de studenten in staat zijn om:
 De basis doctrine van het Christendom te begrijpen.
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 Theologische vershillen te identificeren.
 De theologische kennis toe te passen in het geestelijk leven.
 De belangrijke theologische tradities te identificeren en te omschrijven.
Leerstof
 Inleiding tot de Bijbel
 Wie God is
 Jezus, God die mens geworden is
 De Heilige Geest
 De De Mens
 De Gemeente
 Heiliging
 Evangelisatie, getuigen van Christus
 De Wederkomst van Christus
 Het Gebed
Literatuur
 Inleiding tot Theologie (online) Ecclesia Suriname
 Geloof en Ervaring Dr. J. W. Maris
Duur van de Cursus
 Naar eigen tempo.

6. Kerkleiderschap/Management
Deze cursus leert de student over de theorie van leiderschap in de lokale kerk.
Het geeft een uitdaging aan de student om een Christus gelijkvormige leider/voorganger te worden in de
lokale kerk, en ze toe te rusten om leiderschap te geven overeenkomstig zijn/haar gaven. Het helpt
aanstaande leider/voorganger om leiderschap op een natuurlijke wijze te ontwikkelen, naar de gaven die
in de gemeente zijn.
Leerdoelen
Aan het einde van de cursus moeen de studeneten in staat zijn om:
 Verschllende vormen van leiderschap en administratie te kennen.
 Zich te commiteren om een Christus gelijkvormige leider te zijn.
 De sociale en organisatorische dimentie van de problemen van de kerk te verstaan.
Leerstof
 Gezonde leiders ontwikkelen een gezonde karakter
 Jezelf kennen en aanvaarden
 Leiderschapsontwikkeling is belangrijk
 Definitie van leiderschap
 De vijf niveaus van leiderschap
 Het ontwikkelen van sleutelleiders
 Het creeren van positieve verandering
 Het creeren van het klimaat voor verandering
Literatuur
* Stencil Kerkleiderschap en Management
 Paul Ch. Donders – De inspirerende leider.
 John Maxwell: “Developing the leader within you”
 Rick Warren: “Doelgerichte Gemeente”
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 John Maxwell: “The 21 laws of leadership”
Duur van de Cursus
 Naar eigen tempo.

7. Bijbelstudie Methodiek
Deze cursus handelt over de verschillende methoden om de Bijbel te bestuderen. De studenten krijgen inzicht
in de verschillende methoden die gebruikt worden om de Bijbel te bestuderen.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus moeen de studeneten in staat zijn om:
 De verschillende methoden op te noemen.
 De verschillende methoden te herkennen.
 De verschillende methoden toe te passen.
 Een Bijbelstudie op te zetten volgens een bepaalde methodiek.
Leerstof
 Parafraseren
 Zweedse methode
 Kernwoorden
 De één vraag methode
 Gevoelens benoemen
 Vier keer B
 Woorden die opvallen
 Actief lezen methode
 Drie vragen methode
 Vijf vragen
 Vijf stappen methode
 Studievragen
 Luisterend lezen (Bijbellezen met het hart)
 ABC‟tje
 Negen stappen methode (Daily bread)
 Aspecten van de tekst
 Vragen stellen aan de tekst
 Vers voor vers methode
 Ontdekkende Bijbelstudie (inductieve Bijbelstudie)
 Een heel Bijbelboek doorlezen
 Deductieve Bijbelstudie (van algemeen naar bijzonder)
 Onderwerpstudie
 Biografische Bijbelstudie
 Dagboek Bijbellezen

Literatuur



Stencil Bijbelstudie Methodiek
Bijbelsudie methoden – N. Witkamp

Duur van de cursus
-

180 dagen
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