
 
  

            
   Cursusinformatie 
   Huwelijk en Gezin 
   & 
   Huwelijkspastoraat 
 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Hartelijk dank voor de interesse die u toonde in de cursus Huwelijk en gezin & 
Huwelijkspastoraat. Graag willen wij uw aandacht vestigen op het volgende: 
 
1. Deze cursus is een combinatie van e-learning via internet en lessen op 

zaterdagen. 
2. U verwerkt de inhoud van de cursus thuis via de computer. U logt via het 

internet in op het e-learning platform van het CPC en ontvangt via dat systeem 
alle opdrachten en volgt de lessen die op video zijn opgenomen. 

3. De lessen op zaterdagen gaan door in Hebron Missie, Jan van Zutphenweg 4, 
3958 GE Amerongen op de volgende zaterdagen: 08/10, 05/11, 03/12/2022, 
14/01, 11/02, 18/03, 13/05, 10/06/2023.  

4. De lessen beginnen om 10 uur en eindigen om 16 uur. ’s Morgens bij de inloop 
is er koffie of thee verkrijgbaar tot 9.50 uur. 

5. U brengt uw eigen lunch mee. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. 
6. Cursisten worden geacht aanwezig te zijn bij alle lessen, gedurende de 

volledige lesdag. 
7. De kosten van dit cursusjaar bedragen € 350,- per persoon (exclusief boeken), 

namelijk € 75,- inschrijvingsgeld en € 275,- voor de lessen op het CPC 
internetplatform. In tegenstelling tot de cursuskosten van het eerste jaar geldt 
voor dit cursusjaar geen korting voor echtparen. Het inschrijvingsgeld betaalt u 
onmiddellijk bij aanmelding via de website. Het lesgeld betaalt u voor de start 
van de cursus. Voor studenten met financiële beperkingen is het mogelijk om 
het lesgeld in gedeelten te betalen (telkens € 55,- in de maanden oktober tot 
februari). Indien u dit wenst, kunt u dit via mail aanvragen. Het bedrag voor 
toegang tot de lessen is verschuldigd ongeacht het aantal gevolgde lesdagen. 
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde inschrijvingsgelden of lesgelden. 

8. Voor het onderdeel Huwelijk en gezin is het boek Meer dan liefde nodig (D. 
Lemmens en J. De Vriese, CPC, 2002).  
Voor het onderdeel Huwelijkspastoraat zijn deze boeken nodig: Helpen met de 
Bijbel, Jef De Vriese, CPC, 2007; Verdriet in het huwelijk. Pastorale adviezen 
bij scheiden en hertrouwen, Dirk Lemmens en Jef De Vriese, CPC, 2007; 
Moeder tegen wil en dank? Bijbels helpen bij abortus en ongewenste 
zwangerschap, Dirk Lemmens, CPC, 2000.  
U moet de boeken niet vooraf bestellen. U kunt alle boeken op de eerste 
cursusdag aanschaffen aan de boekentafel.  
U hebt ook een abonnement nodig op Metamorfose, Magazine voor pastoraat 
en hulpverlening (www.metamorfosemagazine.org). Indien u nog geen 
abonnement hebt, kunt u dit best nu al gratis aanvragen via de webwinkel van 
onze website.  

 



 
  

9. De wijze waarop deze cursus wordt gegeven is een combinatie van e-learning 
en lesdagen op zaterdag. Eén lesdag is de ‘community dag’ van het CPC. Op 
die dag zijn ook de studenten van het eerste jaar en oud-studenten aanwezig. 
De zeven andere dagen zien er als volgt uit: 
- De student verwerkt thuis online lessen als voorbereiding op de lesdag.  
- De lesdag begint ’s morgens met een gelegenheid tot vragen stellen en 
overleg over het thuis verwerkte materiaal.  
- Het tweede deel van de ochtend bestaat uit bemoedigingsgroepen. Studenten 
delen met elkaar hoe ze de lessen in hun persoonlijk leven verwerken en hoe 
ze het pastoraal bij mensen betrokken zijn beleven. Er wordt voor elkaar 
gebeden en er is gelegenheid om advies te vragen. 
- Na de middag is er een casusbespreking of een praktisch thema waar dieper 
wordt op ingegaan.  
- De lesdag eindigt met een les waarin een thema worden behandeld.  

10. Aanmelden en het inschrijfgeld voldoen kan online op 
www.pastoralecounseling.org.   

 
Tevens hebben wij de cursusbeschrijving en de doelstellingen van de 
cursusonderdelen bijgesloten. 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 
 
In Christus verbonden, 
 
CPC 
 
drs. Jef De Vriese 
 



 
  

 
 
  Cursusbeschrijving (deel1) 
  Huwelijk & gezin 
 
 
 

 
A.    Cursusbeschrijving 
De cursus bevat een praktische en verantwoorde bespreking van de belangrijkste 
Bijbelgedeelten met de betrekking tot het huwelijk. 
 
De cursus richt zich tot allen die vanuit Gods Woord, meer willen leren over het 
huwelijk: oudsten, predikanten, jeugdleiders, mensen met trouwplannen en 
echtparen. De cursus is ook uitermate geschikt voor echtparen die hun huwelijk 
willen verdiepen en verrijken, of voor verloofden die zich op het huwelijk 
voorbereiden, en de in de les behandelde thema’s met elkaar willen doorwerken. 
 
Thema's die aan bod komen, zijn: De instelling van het huwelijk; Wat doen we met 
het boterbriefje? Vlinders, liefde en romantiek; Gods leiding bij het kiezen van een 
partner; Hindernissen in communicatie; Verschillen in man- en vrouw-zijn; Verge-
ving, wat en hoe? Seksualiteit in het huwelijk; Masturbatie; Hoe ver is te ver? 
Geboorteregeling; Kinderloosheid. 
 
Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan vragen als: Hoe beleg ik een avond voor 
de jeugdgroep over één van bovengenoemde thema's? Hoe kun je voorhuwelijkse 
begeleiding een plaats geven in de gemeente?  
 
B. Algemene doelstellingen 
Het is de bedoeling dat de cursist geïnformeerd wordt over de verschillende 
aspecten van het huwelijk, het gezin. Verder moet de cursist deze informatie kunnen 
verwerken, zodat  hij/zij een leidraad heeft voor zijn/haar eigen leven en in staat zal 
zijn om anderen te helpen deze leidraad te ontdekken en te volgen. 
 
C. Concrete doelstellingen 
11. De cursist moet vanuit de Bijbel kunnen aantonen dat het huwelijk Gods 

oorspronkelijk plan is met ieder mens. 
12. De cursist moet kunnen omschrijven hoe God leiding geeft bij het vinden van 

een levenspartner. 
13. De cursist moet het begrip 'ongelijk span' Bijbelse inhoud kunnen geven en 

bespreken. 
14. De cursist moet zo veel mogelijk feiten kunnen opsommen en bespreken, die te 

maken hebben met het omgaan met elkaar voor het huwelijk en die ertoe 
bijdragen om de huwelijkspartner en zichzelf beter te leren kennen. 

15. De cursist moet kunnen omschrijven en bespreken wat de term ‘communicatie’ 
inhoudt m.b.t. de verlovingstijd en het huwelijk. 

16. De cursist moet het Bijbelse fundament van het huwelijk kunnen noemen en 
bespreken.  

17. De cursist moet het effect van de zonde op het huwelijk kunnen noemen en 
bespreken.  

18. De cursist moet vanuit de Bijbel de gelijkwaardigheid van man en vrouw 
kunnen aantonen. 



 
  

19. De cursist moet de verschillende functie van man en vrouw kunnen 
omschrijven en bespreken. 

20. De cursist moet in staat zijn het begrip 'liefde' duidelijk te bespreken. 
21. De cursist moet in staat zijn om een bijbels standpunt m.b.t. masturbatie te 

formuleren en te verdedigen. 
22. De cursist moet het verschil kunnen aangeven tussen hoererij en echtbreuk. 
23. De cursist moet Bijbelse kaders kunnen schetsen wat betreft vrijen en 'te ver 

gaan'. 
24. De cursist moet een bijbels standpunt kunnen formuleren en verdedigen i.v.m. 

gezinsplanning en geboorteregeling. 
25. De cursist moet de problematiek rond een kinderloos huwelijk Bijbels kunnen 

benaderen. 
 
Om deze doelstellingen te bereiken, zal gebruik gemaakt worden van het boek Meer 
dan liefde (CPC). Dit boek dient als leidraad bij de cursus en moet dan ook grondig 
doorgenomen worden. Tijdens de lessen zal er ruimschoots tijd genomen worden 
voor pastorale beschouwingen en voor interactie in de groep. 
 
Ter info:  
Er zijn didactische werkmappen beschikbaar voor predikanten, jeugdleiders en 
pastorale werkers die met deze materialen aan de slag kunnen in het onderwijs aan 
(1) jongeren en (2) aan echtparen.  
 
D. Examen 
Cursisten zijn niet verplicht om aan het examen deel te nemen, maar worden daar 
wel sterk toe aangemoedigd, aangezien het een gelegenheid is om de aangereikte 
stof te verwerken en zichzelf daarop te toetsen. 
Begrip en verwerking van de stof zijn essentieel. Het formuleren van een eigen 
mening en deze Bijbels te onderbouwen, is erg belangrijk. Daarom zal bij het 
examen de nadruk sterk op begripsvragen liggen. 
 



 
  

 

 
  Cursusbeschrijving (deel2) 
  Huwelijkspastoraat 
 
 
 

 
A. Cursusbeschrijving 
Deze cursus legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale 
hulpverlening aan echtparen. De cursus richt zich tot predikanten, voorgangers, 
oudsten/ouderlingen en pastoraal werkers. 
 
B. Algemene doelstelling 
De student leert een concrete praktische methode van huwelijkscounseling kennen 
en toepassen. Hij maakt kennis met vaak voorkomende problemen in het begeleiden 
van huwelijken en verwerft het inzicht in hoe deze aangepakt kunnen worden.  

 
C. Concrete doelstellingen 
1. De student maakt kennis met een aantal theoretische begrippen en modellen die 

relevant zijn voor het werken met echtparen. 
2. De student leert de valkuilen onderscheiden die zich voordoen bij het bevorderen 

van betrokkenheid in het begeleiden van echtparen. 
3. De student is in staat geschikte huiswerkopdrachten samen te stellen voor een 

echtpaarbegeleiding. 
4. De student leert een huwelijksprobleem zodanig te analyseren dat hij in staat is 

naar een werkbare oplossing toe te plannen.  
5. De student verwerft inzicht in de verschillen tussen man en vrouw. 
6. De student maakt kennis met basisprincipes in communicatie en leert een 

methode om communicatie tussen echtparen te verbeteren praktisch toepassen. 
7. De student verwerft inzicht in de bijbels-theologische uitgangspunten betreffende 

scheiding en hertrouwen, het omgaan met een ongelovige partner en partner-
geweld. De student is in staat de verworven principes om te zetten in een 
werkbare pastorale steun en/of oplossing. 

8. De student kan de Bijbelse uitgangspunten betreffende abortus opnoemen en 
deze in een pastorale situatie communiceren en toepassen zodat iemand die 
ongewenst zwanger is of abortus heeft gepleegd een weg vind tot innerlijk 
herstel.  

9. De student leert de dynamiek die aan de grondslag ligt van seksverslaving 
kennen en is in staat er praktische toepassingen uit te distilleren voor de 
begeleiding van verslaafden. 

10. Deze student wordt zich bewust van de leefwereld van mensen die kinderloos 
zijn.  

11. De student kan een Bijbels standpunt innemen over genderidentiteit.  
12. De student verwerft inzicht in de contextuele hulpverlening.  
 
 
 
 



 
  

E. Boeken 
Verplichte literatuur 

-  Verdriet in het huwelijk. Pastorale adviezen bij scheiden en hertrouwen, Dirk 
Lemmens en Jef  De Vriese (Red.), 2007 (€ 14,95). 

-  Moeder tegen wil en dank? Bijbels helpen bij abortus en ongewenste 
zwangerschap. Dirk Lemmens, CPC, 2000 (€ 8,85). 

-  Boek in overleg i.v.m. een werkstuk. Info volgt op de eerste cursusdag. 
-  Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening.  

 
D. Vooronderstelde kennis 
Studenten die aan deze cursus deelnemen worden verondersteld de cursus Inleiding 
in de pastorale counseling gevolgd te hebben en zodoende vertrouwd te zijn met de 
hulpverleningsmethode van het Centrum voor Pastorale Counseling. 
 
E. Examen 
Aan deze cursus is geen examen verbonden. De student krijgt een cijfer op grond 
van verwerkingsopdrachten. 
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