
Theologie 
van het 
Koninkrijk

Theologische vorming

Onderwijsmodules op hbo-niveau 
voor studenten theologie, 
predikanten, missionair pioniers, 
kerkelijk werkers en anderen

Het Koninkrijk van God 
kunnen uitleggen en uitleven! In samenwerking met:

&



Christus verkondigde en liet zien dat het 
Koninkrijk van God nabij gekomen was. Hij gaf 
zijn leerlingen de opdracht zijn werk voort te 
zetten in de kracht van de Heilige Geest. Velen 
kwamen tot geloof, werden bevrijd van kwade 

machten en ontvingen genezing. Toch is onze 
wereld nog niet veranderd in een paradijs en lijkt 
het kwaad soms vrij spel te hebben. Hoe moeten 
we dat zien en hoe kunnen we kerk zijn in dit 
spanningsveld?

*De studiebelasting per module bedraagt 210 uur (1 ect = 28 uur). Het precieze programma is nog onder voorbehoud.*De studiebelasting per module bedraagt 210 uur (1 ect = 28 uur). Het precieze programma is nog onder voorbehoud.

Het Koninkrijk van God kunnen uitleggen en uitleven!

New Wine Nederland en Vineyard Benelux bieden vanaf het studiejaar 2018 – 2019 twee theologische 

modules aan. Door deze te volgen leer je de theologie van het Koninkrijk van God begrijpen en toepassen.

Kingdom theology New Wine-Vineyard I 
(7,5 ect)*
•   Story of the Kingdom (Biblical theology)

•  Theology of the Kingdom (Systematic 

theology)

•  Demonstrating the Kingdom: Hearing the 

voice of God

Kingdom theology New Wine-Vineyard II 
(7,5 ect)
• Doing Healing (Kingdom ministry)

•  Doing Church (Philosophy of Ministry)

•  Advancing the Kingdom together 

(Alternative views)

Het onderwijs bestaat uit videocolleges, werk-
colleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten. 
De werkcolleges zullen in Wageningen plaats-
vinden, de rest betreft zelfstudie. 
Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels, de 
werkcolleges zijn in het Nederlands.

Een greep uit de literatuurlijst: Doing Healing en 
Doing Church (Alexander Venter), Breakthrough 
en The Spiritual Spider Web (Derek Morphew), 

The Biblical Metanarrative (Bill Jackson) en 
Living the Future (Doug Erickson).

Oefenruimte
Tijdens de werkcolleges reflecteren we vanuit 
onze Nederlandse context op de lesstof, maar 
we gaan óók praktisch aan de slag, bijvoorbeeld 
rond ministrygebed, profetie en genezing. 
Zodat je hier in je eigen gemeente leiding aan 
kunt geven.

Voor wie?
De beide modules Kingdom theology maken deel 
uit van het onderwijsprogramma voor studenten 
theologie aan de CHE, maar staan ook open voor:
• studenten van andere opleidingen (hbo of wo)
•  predikanten en missionair pioniers (bijvoorbeeld 

als invulling van je studieverlof)
•  kerkelijk werkers en teamleiders in de gemeente
•  en anderen die zich willen verdiepen in de 

theologie van het Koninkrijk zoals we dit uitleven 
in de charismatische vernieuwing van Vineyard 
en New Wine.

De modules zijn op bachelor-niveau (hbo) en 
worden aangeboden in samenwerking met 
de Christelijke Hogeschool Ede en Vineyard 
Institute.

Meer informatie:
New Wine   info@new-wine.nl
Vineyard Benelux  info@vineyardbenelux.nl


