Deeltijdopleidingen en cursussen
voor volwassenen die hun geloof
willen verdiepen en versterken.

Studietraject

ETS

Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Interesse?
Ga voor meer informatie naar
www.koninkrijkstheologie.nl
en meld je aan voor het studietraject
Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Voor beginnende én
ervaren sprekers

Dit studietraject wordt van harte aanbevolen
door de organiserende samenwerkingspartners:
New Wine Nederland, Evangelisch Werkverband,
Rafaël Nederland, Vineyard Benelux,
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Aangeboden in samenwerking met:
Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht
078-6190037
info@evangelisch-college.nl
www.evangelisch-college.nl

Websites samenwerkingspartners
www.new-wine.nl
www.ewv.nl
www.rafael.nl
www.vineyardbenelux.nl
www.vpe.nl

In het kort:
 2-jarig studieprogramma (hbo-niveau)
voor (toekomstige) kerkleiders.
 Jaarlijks 4 collegedagen en retraitedag
in Amersfoort op zaterdagen.
 Gedegen bijbels- en systematisch
theologisch onderwijs en praktische
toerusting aangaande het Koninkrijk
van God en de werking van de Heilige
Geest in en door de lokale gemeente.
 Te volgen als zelfstandig traject, of als
onderdeel van de deeltijdopleiding
Theologie van het Evangelisch
College, of in het kader van
(bij)scholing / permanente educatie.

Verlangen naar meer van de kracht
van Gods Geest én een gezonde
theologie gaan bij ons hand in hand.
DIt studietraject is daar een zichtbare
uitdrukking van.
Menno Helmus, nationaal directeur
van Vineyard Benelux
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Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest: Leg het uit, leef het uit!
Inleiding
Vanuit een unieke samenwerking tussen
New Wine, Evangelisch Werkverband,
Rafäel, Vineyard en Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten en het Evangelisch
College, wordt er met ingang van het
studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk
tweejarig studietraject aangeboden dat
zich richt op de doordenking van de
theologie van het Koninkrijk van God en de
uitwerking daarvan door Gods Geest in de
praktijk van de kerkelijke gemeente.
Inhoud
In dit programma gaan we de diepte in en
bestuderen we de Bijbelse, systematische
en praktische theologie van het Koninkrijk
van God. Onze Koninkrijkstheologie is
geënt op het denken van o.a. Oscar
Cullmann, George Ladd en de manier
waarop John Wimber dit doorontwikkelde
en toepaste als een van de grondleggers
van de Vineyard. In de te bestuderen
literatuur zul je in aanraking komen met
met werk van onder meer Derek Morphew,
Alexander Venter, Bill Jackson en Doug
Erickson. Ook komen veelgelezen
theologen als Graham Tomlin, Jürgen
Moltmann en Tom Wright ter sprake. In de
praktisch-theologische vakken oefenen we
ons in het verstaan van Gods stem, in
gebedsministry en de bediening van
genezing.
Doelgroep
De doelgroep van dit studietraject zijn
(toekomstige) predikanten, voorgangers,
kerkelijk werkers, oudsten en andere
leidinggevenden binnen de kerkelijke
gemeente of theologiestudenten die zich
willen verdiepen in de theologie van het

Curriculum en studiebelasting
Het programma bestaat uit twee leerjaren met elk een studiebelasting van 8 studiepunten (EC:European Credit). Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting. Een vak
van 2,5 studiepunten vraagt dus om 70 uur aan tijdsinvestering. Uitgaande van 40
studieweken per jaar, kun je globaal stellen dat dit studietraject gemiddeld 5 uur per
week vraagt aan tijdsinvestering (colleges, studie, opdrachten, etc.).
Jaar 1

EC

Jaar 2

EC

Story of the Kingdom

2,5

Doing healing: Ministry

2,5

Theology of the Kingdom

2,5

Doing church

2,5

Demonstrating: Hearing God

2,5

Advancing the Kingdom together

2,5

Retraite

0,5

Retraite

0,5

Koninkrijk van God. De studie kan gevolgd
worden als een zelfstandig traject, of als
onderdeel van de deeltijdopleiding
Theologie van het Evangelisch College,
of voor predikanten en kerkelijk werkers
in het kader van permanente educatie.
Tijden en locatie
Het traject Gods Koninkrijk en de Heilige
Geest is een tweejarig studieprogramma
op hbo-niveau, bestaande uit in totaal zes
vakken. De vakken bestaan uit videocolleges, werkcolleges, literatuurstudie en
praktijkopdrachten.
Jaarlijks zijn er vier collegedagen en één
retraitedag die verspreid over het studiejaar worden aangeboden in Amersfoort op
zaterdagen.
Kosten
Het volgen van het programma kost
jaarlijks 745,-, excl. studiematerialen.
Voor studenten en voor diegenen met
beperkte financiële middelen wordt er een
kortingsregeling aangeboden. De kosten

bedragen dan 495,- per jaar.
Betaling in termijnen is mogelijk.
Toelatingseisen
Het studietraject wordt aangeboden op
hbo-niveau. Om toegelaten te worden,
moet je over voldoende vooropleiding
beschikken en in staat zijn Engelstalige
literatuur te lezen en videocolleges te
volgen.
Mogelijkheden vervolgstudie
Na afloop van dit studietraject kun je
onder meer doorstromen naar de
deeltijdopleiding Theologie van het
Evangelisch College.
Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie onze website:
 www.koninkrijkstheologie.nl
Hier vind je ook het aanmeldingsformulier.
Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar
078-6190037 of stuur een e-mail naar:
info@evangelisch-college.nl.

