Cursusinformatie
Pastorale Theologie
Geachte heer/mevrouw,
Dank voor de interesse die u toonde om de cursus Pastorale Theologie te volgen. Graag
willen wij u door middel van deze brief wat meer informatie verstrekken omtrent deze cursus.
De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het
pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale
werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de
gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is inzicht in de pastorale gevolgen van de
systematische theologie en van belangrijke theologische concepten en stromingen.
Voorwaarde om deze cursus te volgen is reeds deel genomen te hebben aan de cursus
‘Inleiding in de Pastorale Counseling’ van het CPC.
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het volgende:

1. De lessen worden gegeven in Hebron Missie, Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE
Amerongen, op de volgende zaterdagen: 2/10, 30/10, 13/11, 11/12/2021, 29/01, 12/03,
23/04, 21/05/2022.
In Heverlee is er een combinatie van online leren en lesdagen op 06/11/21, 15/01, 05/03,
07/05/22.

2. De lessen beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.00 uur.
3. U moet uw eigen broodmaaltijd meebrengen. Koffie is verkrijgbaar ter plaatse.
4. Cursisten worden geacht aanwezig te zijn op alle lesdagen.
5. De kosten van deze cursus bedragen € 175,- per persoon (exclusief cursusboek),
namelijk € 50,- inschrijvingsgeld en € 125,- lesgeld. Er is 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, verspreid over het cursusjaar, te betalen. Indien u
dit wenst, verwachten wij van u via mail een voorstel voor afbetaling. Het lesgeld is
verschuldigd ongeacht het aantal gevolgde lesdagen. Er vindt geen restitutie plaats van
betaalde inschrijvingsgelden of lesgelden
6. Cursusboek: Wayne Grudem, Bijbelse theologie, Essentieel onderwijs over het christelijk
geloof, CPC, 2020. Het boek is de eerste lesdag verkrijgbaar aan de boekentafel.
7. Cursisten die dit wensen, kunnen in de loop van de cursus opdrachten verwerken die
gelden als examen. Cursisten die voor deze opdrachte geslaagd zijn kunnen een
getuigschrift ontvangen.
We zien er naar uit om u op de eerste cursusdag te ontmoeten! Pastorale zorg moet ene
vast fundamenthebben in het Woord van God. We hopen dat deze cursus zal bijdragen om
uw eigen geloof te versterken, uw inzicht in Gods Woord te verdiepen en met meer kennis
van het levende Woord zorgzaam te kunnen zijn voor mensen in nood.
In Christus verbonden,
drs. Jef De Vriese
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Cursusbeschrijving
Pastorale Theologie

A. Cursusbeschrijving
Overzicht van de systematische theologie en de gevolgen van de theologie voor de pastorale
praktijk.
B. Algemene doelstelling
Het is de bedoeling dat de student kennis maakt met de domeinen van de sytematische
theologie en haar pastorale consequenties.
De student maakt kennis met belangrijke theologische stromingen en hun pastorale
implicaties.
C. Concrete doelstellingen
Overzicht van de systematische theologie
1. De student is in staat een definitie te geven van pastorale theologie en kan de
vormen van pastoraat te omschrijven.
2. De student verwerft inzicht in de leer over de Heilige Schrift (Inspiratieleer; gezag
en onfeilbaarheid, helderheid en genoegzaamheid).
3. De student verwerft inzicht in de Godsleer (Bijbelse godsleer; Triniteitsleer; de
namen van God; de eigenschappen van God; godsbeelden).
4. De student verwerft inzicht in de leer over de mens (het mensbeeld in het
pastoraat; modellen; oude en nieuw mens; man en vrouw; kind; individu en
gemeenschap).
5. De student verwerft inzicht in de Christologie (Christus als de middelaar; de twee
staten van Christus; drie ambten van Christus).
6. De student verwerft inzicht in de reddingsleer (de zonde, redding, genade,
uitverkiezing, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, etc.).
7. De student verwerft inzicht in de leer over de Heilige Geest (Persoon en werk,
vrucht van de Geest, bedieningen en gaven van de Geest
Begrippen en stromingen uit de systematische theologie
8. De student begrijpt de inhoud van concepten als rechtvaardiging, heiliging,
verheerlijking, etc., en hun gevolgen voor de pastorale praktijk.
9. De student kan het Arminianisme en het Calvinisme beschrijven, inclusief hun
pastorale gevolgen (Uitverkiezingsleer en vrije wil).
10. De student kan de verbondstheologie en de bedelingenleer beschrijven, inclusief
hun pastorale gevolgen.
Systematische theologie en de pastorale praktijk
11. Schriftgebruik in pastoraat (De noodzaak van Schriftgebruik in pastoraat; verkeerd
Schriftgebruik; pastorale hermeneutiek; verschillende modi van Schriftgebruik.
12. Gebed in het pastoraat.
13. Bevrijdingspastoraat.
14. Mensbeeld en homofilie.
15. Ziekte en genezing; theologie van het lijden.
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D. Cursustekst
Wayne Grudem, Bijbelse theologie, Essentieel onderwijs over het christelijk geloof, CPC,
2020. Het boek is de eerste lesdag verkrijgbaar aan de boekentafel.
Voor diverse artikelen hebt u een abonnement nodig op Metamorfose, Magazine voor
Pastoraat en hulpverlening.
Andere aanbevolen literatuur wordt in de loop van de cursus bekend gemaakt.
E. Examen
Studenten zijn niet verplicht om aan de examenopdrachten deel te nemen, maar worden
daar wel sterk toe aangemoedigd, aangezien de opdrachten gelegenheden vormen om de
aangereikte stof te verwerken, en zichzelf te toetsen.
Er is geen eindexamen. Studenten ontvangen na elke les een examenopdracht die op de
volgende cursusdag ingeleverd moet worden.
Begrip en verwerking van de stof zijn essentieel. Het formuleren van een eigen mening, en
deze vanuit de Bijbel verdedigen, zijn erg belangrijk.
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