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VOORWOORD 
Voor je ligt de nieuwste editie van de digitale studiegids van het Baptisten Seminarium. In deze gids tref je alle 

informatie die je nodig hebt om komend jaar een studie bij ons te volgen. Concreet tref je hier alle vak-

inhouden aan, het integratieprogramma en informatie over de peergroups. Tevens informeren we je graag 

over onze onderwijsvisie- en filosofie. 

Op dezelfde (web)pagina waar je deze studiegids gevonden hebt, vind je ook: 

• Het rooster voor komend cursusjaar 

• Het onderwijs- en examenreglement (OER) 

• Het stagehandboek 

We zien er naar uit om komend jaar met je op te trekken en samen te leren wat het betekent een leerling van 

Jezus te zijn en zijn gemeente te dienen. 
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A. ROUTES 
Uitgebreidere informatie is te vinden op https://baptisten.nl/seminarium/routes 

BEROEPBAARSTELLING 

Naast de studie is het belangrijk je tijdig te oriënteren op beroepbaarstelling. Dit is de weg naar een erkend 

voorgangerschap binnen zowel de Unie van Baptistengemeenten in Nederland als de Alliantie van Baptisten- 

en CAMA-gemeenten (ABC). De Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC) kennen daarvoor de 

Commissie Onderwijs & Toerusting Advies (COTA)1. Studenten uit de ABC-kerken melden zich via het COTA 

bij het CvB, andere studenten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het College van Beroepbaarstellingen 

(CvB)2.  

Voorwaarde voor een beroepbaarstelling is ook het halen van je seminariumdiploma. Dat diploma kun je 

krijgen zowel via de academische route, als via de HBO route. Na afronding van je reguliere theologie 

opleiding volgt er dan nog een Post-HBO of een post-academisch programma. Zie daarvoor onderdeel H 

van deze studiegids. 

  

 

1 Te bereiken via l.wulffraat@inter.nl.net 

2 Te bereiken via cvb@baptisten.nl 

https://baptisten.nl/seminarium/routes
https://www.abcgemeenten.nl/over-abc/organisatie/cota/
https://baptisten.nl/over/organisatie/cvb
https://baptisten.nl/over/organisatie/cvb
mailto:l.wulffraat@inter.nl
mailto:cvb@baptisten.nl


   

 

B. LEERGEMEENSCHAP 
SEMINARIUM ALS LEERGEMEENSCHAP 

Het Baptisten Seminarium verzorgt de kerkelijke opleiding voor de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie 

van Baptisten- en CAMA-Parousiagemeenten in Nederland binnen erkende HBO- en academische opleidingen 

en in samenwerking met diverse andere kerkgenootschappen. Internationaal wordt er samengewerkt met diverse 

Baptistenopleidingen, zoals het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) in Amsterdam en het 

Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS).  

De kerkelijke opleiding zorgt voor: 

• verbreding, met name van praktische en beroepsgerichte kennis en vaardigheden; 

• verdieping, met name van historische, systematische en praktische theologie; 

• verworteling, zowel van de kerkelijke identiteit als van je eigen ontwikkeling als persoon en als gelovige. 

Als docenten en studenten streven we ernaar een leergemeenschap te vormen en elkaar regelmatig te ontmoeten 

rondom geloof en gebed. Ook in de peergroups is er nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van het hart, 

om gebed en het bespreekbaar maken van de alledaagse praktijk van het geleefde geloof. 

Vragen? Kijk op onze website: www.baptisten.nl/seminarium. Je kunt ook altijd contact opnemen met de 

onderwijscoördinator Marijn Vlasblom: marijn.vlasblom@baptisten.nl, 020-2103024! 

Activiteiten worden altijd aangekondigd in de studentenmail die gemiddeld eens per maand in je mailbox 

verschijnt. Lees deze goed door om te weten wat je kunt verwachten en waarvoor actie/opgave gewenst is. 

  

http://www.baptisten.nl/seminarium
mailto:marijn.vlasblom@baptisten.nl


   

 

C. OPLEIDINGSPROFIEL 
Het Baptistenseminarium verzorgt de kerkelijk aanvullende opleiding op zowel HBO-niveau (reflective 

practitioner) als academisch niveau (reflective researcher) en leidt mensen op tot theoloog/voorganger in de 

setting van vrije of evangelische kerken, ook wel ‘baptistic churches’ genoemd. Theologen van de toekomst 

zijn leiders die zowel de huidige cultuur als ook de eigen geloofsbronnen kennen en verbinden, en daarin 

moedig en kwetsbaar een weg wijzen (leadership by interpretation). Dat vraagt om een onderzoekende 

houding, nieuwsgierigheid naar de werkelijkheid, liefde voor mensen en weerbaarheid om staande te blijven. 

Onze wijze van theologiseren is ‘doing theology the baptist way’ en de Missio Dei is de inhoudelijke rode 

draad. Voor de achterliggende onderwijsvisie verwijzen we naar het onderwijskwadrant en de 

onderwijsfilosofie (zie de laatste hoofdstukken van deze studiegids). 

ONZE UITGANGSPUNTEN 

LEADERSHIP BY INTERPRETATION 

Geestelijk leiderschap in de 21e eeuw vraagt om experts die zowel onze huidige cultuur als ook de eigen 

bronnen en tradities goed kunnen lezen en verbinden. Alleen als je jezelf, de bronnen en de tijd goed verstaat 

kun je relevant pastoraal (bemoedigend) en profetisch (storend) spreken en handelen. In de dynamische tijd 

waarin we leven wordt voortdurend een appel gedaan op de hermeneutische vaardigheden van de leider. 

Deze moet met zijn/haar tijd mee, en weet in nieuwe taal, verhalen en beelden het goede nieuws van het 

evangelie van Jezus Christus op relevante wijze te verbinden aan mensen van deze tijd – zowel mensen die 

binnen de kerk zijn gepokt en gemazeld als voor mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord.  

ONDERZOEKSZIN 

Met onderzoekszin bedoelen we een kritische nieuwsgierigheid naar kerkelijke praktijken en geleefd geloof. 

Het gaat om het beter, verder en dieper leren kijken, met als doel de werkelijkheid in al zijn complexiteit te 

leren zien in Gods licht. In dat opzicht is onderzoekszin nauw verbonden aan ‘leadership by interpretation’; 

van een leider wordt verwacht dat hij/zij gedegen kennis van zaken heeft, weet waar hij/zij het over heeft 

(theorie) en weet hoe hij/zij moet kijken (methode). We pleiten dus voor een open en kwetsbare houding van 

nieuwsgierigheid, geworteld in de Schrift en gedegen theologie, die onderzoekend en liefhebbend de wereld 

tegemoet treedt. Een houding van verwondering, die enerzijds leidt tot waardering, wanneer schoonheid, 

liefde en recht worden ontdekt. Anderzijds ook scherpte en kritiek wanneer misstanden, patronen van 

uitsluiting of zonde aan het licht komen.  

DOING THEOLOGY THE BAPTIST WAY 

‘Doing theology the baptist way’ gaat over de wijze waarop wij willen theologiseren. Het is een baptistische 

manier van theologie bedrijven zoals dit verwoord is door James McClendon. Allereerst gaat het om een vorm 

van kerk zijn. Volgens McClendon is de gemeente een hermeneutische gemeenschap die (a) Bijbels, (b) in het 

hier en nu, en (c) eschatologisch is. Deze manier van theologie bedrijven begint niet met ideeën of concepten 

die de werkelijkheid moeten vormen, maar begint bij de praktijk van de geloofsgemeenschap. De gemeente 

is het laboratorium van de theologie. Het levert een wijze van theologiseren op die te herkennen is aan vijf 

accenten:  de Bijbel,  gewetensvrijheid, het volgen van Jezus,  de gemeente en het getuigenis. Dit geheel 

noemt James McClendon ‘doing theology the baptist way.’ In zijn systematische theologie gaat het 

achtereenvolgens om ethiek, doctrine en getuigenis. 



   

 

HET THEOLOGISCHE CONCEPT VAN ‘MISSIO DEI’ CENTRAAL  

Het uitgangspunt van de Missio Dei is een inhoudelijke keuze. Missio Dei is een term die in de 20ste eeuw 

opkwam om woorden te geven aan het inzicht dat missie Gods initiatief en Gods activiteit is. God de Vader 

zendt de Zoon, de Vader en de Zoon zenden de Geest, en Vader, Zoon en Geest zenden de kerk de wereld 

in (Joh 20). Dat kleurt de manier waarop we kerk zijn, waarop we de Bijbel lezen, waarop we theologie 

bedrijven en in de wereld staan. De term is op veel verschillende manieren uitgelegd en levert daarom ook 

de nodige theologische vragen op. De wijze waarop wij er invulling aan willen geven is door te theologiseren 

vanuit de lijnen dat (a) God een missionair God is, (b) dat de kerk participeert in Gods missie en (c) dat de kerk 

daarom in haar aard missionair is.  

DE DRIE KERNTAKEN 

Het curriculum is samen te vatten in drie kerntaken die de praktijk vormen van het theologiseren ‘the baptist 

way’.  We noemen het kerntaken, die staan voor de authentieke praktijken van de ‘baptist way’ theoloog. Deze 

taken zijn gericht op handelen in de praktijk, de uitvoering van de bediening. Geïnspireerd door het werk van 

Eugene Peterson (Dragende Delen, Pastor zijn op authentieke wijze) komen we tot de volgende drie ‘dragende 

delen’, of kerntaken, die we hebben vertaald in werkwoorden: 

• Gebed -> navolgen 

• Bijbel -> verstaan 

• Geestelijke begeleiding -> leiden 

Binnen deze praktijken, de drie kerntaken, ontwikkelt de student zijn competenties en zijn bekwaamheid als 

theoloog ‘the baptist way’. De verschillende onderliggende vakken leveren hun bijdrage aan de gedegen 

theoretische basis, nodig in de uitvoering van de kerntaken en voor het professionele vakmanschap als 

theoloog in deze praktijken. Per kerntaak hebben we enkele eindtermen en indicatoren geformuleerd. De 

eindtermen laten het totaal zien van wat de student aan het eind van de opleiding aan het seminarium moet 

kunnen en laten zien. De indicatoren zijn scherper en meer algemeen geformuleerd, en verwoorden het 

gedrag, de vaardigheden of de houding waarop getoetst zal worden. In de verschillende vakken zijn 

leeruitkomsten per vak geformuleerd, die vervolgens verwijzen naar de indicatoren.  

Het je eigen maken van de drie kerntaken vormt het kloppende hart van de opleiding. Op basis hiervan kun 

je je tijdens de opleiding al oefenen en je verder ontwikkelen in de richting van diverse ‘kleuraccenten’. Denk 

bijvoorbeeld aan:  

• gemeente voorganger 

• gemeente opbouwer / interim-voorganger 

• gemeente stichter 

• geestelijk verzorger  

Deze kerntaken dragen bij aan de vier landelijke HBO criteria: gedegen theoretische basis, professioneel 

vakmanschap, een professional met onderzoekend vermogen en een brede maatschappelijke en ethische 

oriëntatie. Alle leeruitkomsten van de kerntaken worden op het HBO niveau beoordeeld, dat wil zeggen, op 

het niveau van NLQF 6. Kort samengevat beoordelen we het zelfstandig handelen in een praktijk die 

complexiteit en dynamiek kent. Daarnaast wordt ook op pre-Master en MA-niveau getoetst. 

 



   

 

Kerntaak 1: Navolgen 

De afgestudeerde theoloog ‘the baptist Way’ is naast een professional binnen of buiten de gemeente, 

vooral een discipel van Jezus, een leerling in het geloof, bezig met woord en daad. Hij/zij neemt de 

tijd voor gebed, voor het bestuderen van de Schriften en andere bronnen, om zich te ontwikkelen als 

discipel, om een navolger van Jezus te zijn. Het betekent het inoefenen van geloofsgehoorzaamheid, 

zelfverloochening en de groei en bloei van de vruchten van de Geest. Discipelschap doortrekt het hele 

leven en is van invloed op keuzes, waarden, normen en relaties. Transparantie, betrouwbaarheid en 

navolging zijn hierin belangrijke begrippen in de relatie met medegelovigen. 

De kerntaak is daarom gericht op: 

1. persoonlijk discipelschap in de context van de gemeenschap en de wereld 

2. het ontwikkelen van ‘ruimte’ (denk-, gevoels-, faal- en handelingsruimte) en ‘communicatie’ 

3. zien en werken vanuit de bril van het Koninkrijk  

 

Een leven van gebed ontwikkelt een profetische, hermeneutische blik op de context. Met andere 

woorden, een blik door de bril van het koninkrijk van God; hoe is God hier bezig geweest en waar wil 

Hij mee bezig? Een kritische houding kan niet ontbreken. En hoe kunnen wij hierbij aansluiten? (Missio 

Dei) Het gaat in deze praktijk om een geleefd geloofsverhaal. 

 

Eindtermen: 

1. Je toont voldoende zelfkennis aan in het hanteren van je eigen spiritualiteit in een 

professionele situatie en brengt je eigen spiritualiteit in binnen de interactie en relatie met de 

ander. Dit kun je expliciteren en vormgeven in je eigen levensritme en narratief in het 

perspectief van het verhaal van God. 

2. Je laat zien dat je durft te bewegen buiten je eigen comfortzone en kan hier betekenis aan 

geven voor je eigen verhaal. 

3. Je  laat een verdieping en bezinning op bronnen zien in je dagelijks werk en leven, je 

hanteert hierin verschillende vormen en rituelen. 

4. Je laat een onderzoekende beroepshouding zien die doordesemd is vanuit de Missio Deï en 

je bent hiermee een identificatiedrager voor de mensen om je heen. 

5. Vanuit zelfkennis kun jij je verhouden tot andere bronnen, het Andere en andere waarden 

die een rol kunnen spelen in de interactie tussen tekst en mensen. 

 

Indicatoren 

a) De student verbindt de eigen christelijke spiritualiteit (gebed, contemplatie, Bijbellezing) met 

zijn/haar studie en praktijk. 

b) De student zoekt exposure met mensen en plekken die anders zijn (buiten de eigen 

comfortzone liggen), vanuit een houding van nieuwsgierigheid en openheid en reflecteert 

hierop (beschrijft wat er van binnen gebeurt, emotioneel, biografisch, intellectueel, 

lichamelijk) 

c) De student geeft op een open manier inzicht in zijn/haar getuigende wandel en leven als 

discipel van Jezus. 

d) De student eigent zich oude en nieuwe bronnen, vormen en taal toe in zijn/haar eigen 

spiritualiteit 

e) De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een Bijbelboek met de 

geloofspraktijk  

 

Sluit aan bij doorgaande lijn: 



   

 

Windesheim Minor Baptisten: theologische  verdieping 2: Beroepsethiek  

CHE : Profiel en Kerntaken Missionaire Presentie 

 

HBO  Theologie Competenties: 

Liturgische competentie 

Communicatieve competentie 

Missionaire  competentie 

Persoonlijke competentie 

 

Relatie met de kennisbasis: 

Gericht op praktijken 

Gericht op professionaliteit 

Gericht op bronnen 

Programma 

Spiritueel Liturgische Vorming 6 EC  

Preekpracticum 1 en 2 6 EC 

Resultaat: Beroepshandelingen; -producten en/of toetsen 

Toeleidende vakken uit het curriculum Windesheim: 

• Pluraliteit en dialoog 

• Leren met Kunst 

CHE: Jaar 1, Kerntaak Geloven in context; Ethiek 1&2; Geloofsleer 1 t/m 5; Kerntaak Persoon en 

Communicatie 

 

Kerntaak 2: Verstaan 

De afgestudeerde theoloog ‘the baptist Way’ is een exegeet van Schrift, traditie en cultuur.  

 

Binnen deze praktijk is hij of zij thuis in het grote verhaal van de Bijbel en haar context, heeft kennis 

van de inleidingsvragen, heeft de exegetische en hermeneutische vaardigheden om 

(gemeenschappelijk) de Bijbel te lezen in diverse plaatselijke contexten. Het vraagt  om verdiepend 

begrip van geloofstradities binnen diverse culturen (in tijd en plaats), in de eerste plaats van de eigen 

geloofstraditie van baptisten en CAMA. Het gaat hier om kennen en onderzoeken, een  welwillende 

houding om  de huidige cultuur en context te ontmoeten om door middel van  de hermeneutische 

vaardigheden het evangelie vanuit de cultuur en de cultuur vanuit het evangelie te duiden en te 

begrijpen. De lijn van ontmoeten, ervaren en duiden speelt hier een grote rol in het verstaan. 

 

Vanuit de Missio Dei  is hij of zij zich bewust van de geleefde theologie en gevoelig voor de 

meervoudige werkelijkheid waarin we leven. Hij/zij kan dit verbinden met het verkondigen van het 

Woord, het uitdragen van het geloof als voorganger, en neemt mensen mee in een verhaal dat raakt, 

dat de weg naar binnen de mens kan maken. Het gaat hem of haar ten diepste om de vraag: wie is 

God, wat willen we hier leren van Hem, om Hem te volgen? Al dit hermeneutisch verstaan is het werk 

van de Geest in en door de gemeenschap. Openheid voor het werk van de Geest is van groot belang. 

 

Kortom, hij of zij heeft een sterk hermeneutisch vermogen om vanuit het besef zelf ‘kind van deze tijd’ 

te zijn, op verantwoorde wijze verstaanshorizonten te verbinden, zodat het verstaan van geloof en 

leven mogelijk wordt voor de gemeenschap op de plaats waar de theoloog aanwezig is. 

 



   

 

Eindtermen: 

1. Je kan kennis en hermeneutisch inzicht integreren voor exegese en ethisch handelen in je 

professionele situatie. 

2. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen Schrift en 

traditie. 

3. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen de context 

van cultuur, tijd en plaats, waarbij jij aantoont dat je de gemeenschap kan verstaan en 

verbinden aan de bronnen. 

4. Je vertolkt op je eigen wijze bronnen, teksten en tradities op een dialogische wijze die 

aansluit bij de gemeenschap en de diversiteit van de gemeenschap.   

5. Je verkent en onderzoekt bronnen, teksten en praktijken op een methodologisch 

verantwoorde wijze. Je gebruikt hierin onder andere een cultuuranalyse en methoden van 

bronnenonderzoek om tot duiding te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Indicatoren: 

f) De student signaleert zelfstandig vragen, behoeften en problemen binnen de geloofspraktijk. 

g) De student observeert en geeft een ‘thick description’ van een geloofspraktijk met behulp 

van de methode ‘participerende observatie’ 

h) De student bevraagt en beschrijft het beleefde geloof van een participant van een 

geloofspraktijk met behulp van de interviewende methode 

i) De student demonstreert inzicht in relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale 

wetenschappen en de theologische disciplines. 

j) De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de 

culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 

k) De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de 

theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en Bijbelse theologie); 

l) De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als professional  zijn/haar 

observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, bril, eigen geschiedenis, normativiteit) 

 

Sluit aan bij doorgaande lijn: 

Windesheim Minor Baptisten: Theologische verdieping 1. 

CHE: Bokslijn van Hermeneutiek en Bijbelvakken; profiel en kerntaken voorganger 

Competenties 

Hermeneutische competentie 

Missionaire competentie 

Communicatieve competentie 

 

Relatie met de kennisbasis: 

Gericht op bronnen 

Gericht op de doordenking 

Gericht op de vertolking 

 

Programma 

1. Doing Theology the baptist Way 6 EC 

2. Missie in Context (popular  culture, opwekkingsgeschiedenis)  6 EC 

3. Vrijkerkelijke Ecclesiologie 6 EC 

4. McClendon 6 EC 



   

 

 

Toeleidende vakken 

Windesheim: exegese en hermeneutiek; theologie van oude en nieuwe testament;  theologische 

verdieping, systematische theologie 

CHE: OT 1 t/m 5 en NT 1 t/m 5 (25EC); Mens en Maatschappij (5EC); Hermeneutiek 1&2 (5EC); 

kerntaak Viering, Kerntaak Pastoraat; Kerntaak Multireligieuze samenleving 

Resultaat: Beroepshandelingen; -producten en/of toetsen 

 

Kerntaak 3: Leiden 

De afgestudeerde theoloog ‘the baptist Way’ geeft geestelijk leiding op authentieke wijze.  

 

In het leiden en begeleiden van de levende gemeente en haar gemeenteleden laat hij of zij een 

gezonde basishouding zien vanuit de Missio Dei: vol verwondering, verbindend, dialogisch, zoekt het 

vermijden van makkelijke antwoorden of binnendoor weggetjes, legt rekenschap af en is benaderbaar. 

Hij of zij heeft oog voor het verhaal van elk mens, de gemeenschap, de context. Dit alles voor het 

aangezicht van God. 

Hij of zij kan woorden geven aan processen waar mensen en gemeenschappen in betrokken zijn, deze 

zegenen en waar nodig begeleiden.  

Deze kerntaak wordt gevoed door kerntaken 1 en 2, een leven van gebed en vanuit een verstaan van 

Schrift, traditie en cultuur. 

 

Binnen deze kerntaak gaat het ook om leiderschap tonen en leiding geven aan veranderingsprocessen 

en aan gemeenten die in beweging zijn. In alle beweging is het dienen van de gemeente als getuige 

van Christus in deze wereld de focus in deze processen.   

 

Eindtermen: 

1. Je ontwerpt en begeleidt processen in de gemeente op het gebied van verandering en 

transformatie. 

2. Je geeft leiding en vorm  aan processen in de gemeente die een ethisch dilemma bevatten 

op een manier die de gemeente in een actorrol plaatst, zodat het eigenaarschap van de 

gemeente versterkt. 

3. Je profileert jezelf door een bepaalde stijl van leiderschap, hierin laat je iets zien van 

leadership by interpretation. 

4. Je laat een authentieke houding zien in het leiden en in je aanpak van veranderingen of 

projecten die ruimte geeft voor inbreng van anderen en voor onverwachte wendingen. 

5. Je toont aan dat je narratieven van mensen en gemeente kunt samenbrengen om de Missio 

Dei in de gemeente verder te brengen.  

 

Indicatoren: 

m) De student faciliteert een gezamenlijk/communaal (veranderings-)proces van theologische 

reflectie op een geloofspraktijk of ethisch dilemma.  

n) De student bevraagt en begeleidt anderen in het verwoorden van hun eigen theologische 

en ethische reflectie 

o) De student kent en expliceert verschillende meningen in gemeentelijke processen en kan 

inhoudelijk en verbindend een weg vooruit wijzen. 



   

 

p) De student herkent procesdynamieken binnen gemeentelijke processen en maakt deze 

bespreekbaar. 

q) De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke context en 

verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met geloofsbronnen. 

r) De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien in zijn/haar 

leiderschap. 

 

 

Sluit aan bij de doorgaande lijn: 

Windesheim minor Baptisten: theologische verdieping: beroepsethiek en kerkgeschiedenis 

CHE: profiel en kerntaken Gemeenteopbouw 

Competenties 

Pastorale  competentie 

Liturgische competentie 

Educatieve competentie 

Agogische competentie 

Persoonlijke competentie 

 

Relatie met de kennisbasis: 

Gericht op praktijk 

Gericht op professionalisering 

Gericht op vertolking 

Programma 

1. Gemeentepraktijken 6 EC 

2. Pionierend Leiderschap 6 EC 

Resultaat: Beroepshandelingen en –producten 

Toeleidende vakken uit het curriculum Windesheim: 

Pluraliteit en dialoog 

Leren met Kunst 

Beroep en samenleving 

Exposure 

Specialisatie: anders ontmoeten of educatief ontwerpen 

 

CHE: 

Kerntaak Educatie; kerntaak Agogiek; kerntaak Pastoraat 

  



   

 

D. EINDTERMEN EN INDICATOREN 
EINDTERMEN 

EINDTERMEN NAVOLGEN: 

1. Je toont voldoende zelfkennis aan in het hanteren van je eigen spiritualiteit in een 

professionele situatie en brengt je eigen spiritualiteit in binnen de interactie en relatie met 

de ander. Dit kun je expliciteren en vormgeven in je eigen levensritme en narratief in het 

perspectief van het verhaal van God. 

2. Je laat zien dat je je durft bewegen buiten je eigen comfortzone en kan hier betekenis aan 

geven voor je eigen verhaal. 

3. Je  laat een verdieping en bezinning op bronnen zien in je dagelijks werk en leven, je 

hanteert hierin verschillende vormen en rituelen. 

4. Je laat een onderzoekende beroepshouding zien die doordesemd is vanuit de Missio Deï 

en je bent hiermee een identificatiedrager voor de mensen om je heen. 

5. Vanuit zelfkennis kun jij je verhouden tot andere bronnen, het Andere en andere waarden 

die een rol kunnen spelen in de interactie tussen tekst en mensen. 

EINDTERMEN VERSTAAN: 

6. Je kan kennis en hermeneutisch inzicht integreren voor exegese en ethisch handelen in je 

professionele situatie. 

7. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen Schrift en 

traditie. 

8. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen de context 

van cultuur, tijd en plaats, waarbij jij aantoont dat je de gemeenschap kan verstaan en 

verbinden aan de bronnen. 

9. Je vertolkt op je eigen wijze bronnen, teksten en tradities op een dialogische wijze die 

aansluit bij de gemeenschap en de diversiteit van de gemeenschap.   

10. Je verkent en onderzoekt bronnen, teksten en praktijken op een methodologisch 

verantwoorde wijze. Je gebruikt hierin onder andere een cultuuranalyse en methoden van 

bronnenonderzoek om tot duiding te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EINDTERMEN LEIDEN: 

11. Je ontwerpt en begeleidt processen in de gemeente op het gebied van verandering en 

transformatie. 

12. Je geeft leiding en vorm  aan processen in de gemeente die een ethisch dilemma bevatten 

op een manier die de gemeente in een actorrol plaatst, zodat het eigenaarschap van de 

leden in de gemeente versterkt. 

13. Je profileert jezelf door een bepaalde stijl van leiderschap, hierin laat je iets zien van 

leadership by interpretation. 

14. Je laat een authentieke houding zien in het leiden en in je aanpak van veranderingen of 

projecten die ruimte geeft voor inbreng van anderen en voor onverwachte wendingen. 

15. Je toont aan dat je narratieven van mensen en gemeente kunt samenbrengen om de 

Missio Dei in de gemeente verder te brengen.  

  



   

 

INDICATOREN 

INDICATOREN NAVOLGEN 

a. De student verbindt de eigen christelijke spiritualiteit (gebed, contemplatie, Bijbellezing) 

met zijn/haar studie en praktijk. 

b. De student zoekt exposure met mensen en plekken die anders zijn (buiten de eigen 

comfortzone liggen), vanuit een houding van nieuwsgierigheid en openheid en reflecteert 

hierop (beschrijft wat er van binnen gebeurt, emotioneel, biografisch, intellectueel, 

lichamelijk). 

c. De student geeft op een open manier inzicht in zijn/haar getuigende wandel en leven als 

discipel van Jezus. 

d. De student eigent zich oude en nieuwe bronnen, vormen en taal toe in zijn/haar eigen 

spiritualiteit. 

e. De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een Bijbelboek met de 

geloofspraktijk 

INDICATOREN VERSTAAN 

f. De student signaleert zelfstandig vragen, behoeften en problemen binnen de 

geloofspraktijk. 

g. De student observeert en geeft een ‘thick description’ van een geloofspraktijk met behulp 

van de methode ‘participerende observatie’. 

h. De student bevraagt en beschrijft het beleefde geloof van een participant van een 

geloofspraktijk met behulp van de interviewende methode. 

i. De student demonstreert inzicht in relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale 

wetenschappen en de theologische disciplines. 

j. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de 

culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 

k. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de 

theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en Bijbelse theologie). 

l. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als professional zijn/haar 

observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, bril, eigen geschiedenis, normativiteit). 

INDICATOREN LEIDEN 

m. De student faciliteert een gezamenlijk/communaal (veranderings-)proces van theologische 

reflectie op een geloofspraktijk of ethisch dilemma.  

n. De student bevraagt en begeleidt anderen in het verwoorden van hun eigen theologische 

en ethische reflectie. 

o. De student kent en expliceert verschillende meningen in gemeentelijke processen en kan 

inhoudelijk en verbindend een weg vooruit wijzen. 

p. De student herkent procesdynamieken binnen gemeentelijke processen en maakt deze 

bespreekbaar. 

q. De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke context en 

verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met geloofsbronnen. 

r. De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien in zijn/haar 

leiderschap. 



   

 

E. INTEGRATIEPROGRAMMA  
2019-2020 

INVULLING MINORJAAR 

wanneer  wat  uren  

6 september  Startdag met openingscollege 

& diplomering   

10 uur  

2 november  Missie.NU dag Almere  10 uur  

13 december  Integratiedag, incl. 

voorbereiding & reflectie  

12 uur  

Sept-Juni  Bijwonen van een studiedag 

naar keuze*  

8 uur  

Sept-Juni  Twee Peergroupbijeenkomsten 

(incl. reflectie)  

8 uur  

26 Juni  Integratie(slot)dag, incl. 

voorbereiding & reflectie  

12 uur  

    60 uur  

 

INTEGRATIEPROGRAMMA VOOR POST-HBO EN POST-ACADEMISCHE ROUTE 

6 September Openingscollege & diplomering 10 uur 

2 november Missie.nu dag 10 uur 

13 December Integratiedag, incl. voorbereiding & reflectie 12 uur 

Sept-Juni Bijwonen van een studiedag naar keuze 8 uur 

Sept-Juni Twee Peergroupbijeenkomsten (incl. reflectie) 8 uur 

26 juni Integratie(slot)dag, incl. voorbereiding & reflectie 12 uur 

1 juli  Inleveren Afstudeeropdracht, bespreken eind augustus in 

eindgesprek 

108 uur 

  168 uur 

PEERGROUPS 

Zoals reeds genoemd vormen we als seminarium een leergemeenschap, waarin we elkaar motiveren, 

stimuleren, vormen en voorbereiden op het werk in onze geloofsgemeenschap. Via het integratieprogramma 

worden leergemeenschap en bovengenoemde begeleidingsmomenten met elkaar verweven.  

Elke student wordt ingedeeld in een zogeheten ‘peergroup’: een groep studenten die met elkaar optrekken 

en elkaar driemaal per jaar ontmoeten. Na elke ontmoeting schrijf je binnen 7 dagen een verslag, dat je 

opstuurt naar marijn.vlasblom@baptisten.nl. 

RICHTLIJNEN VOOR PEERGROUPS 

Als ‘peergroup’ ontmoet je elkaar minimaal 3x in een studiejaar. Tweemaal (of meer, indien jullie dit zelf 

wensen) spreek je onderling tijd en plaats af (waarvan tenminste eenmaal voor de jaarwisseling), de derde 

mailto:marijn.vlasblom@baptisten.nl


   

 

keer is de ontmoeting tijdens de slotdag op het Baptisten Seminarium aan de Postjesweg 150 in Amsterdam. 

Die keer is er een docent of onderwijscoördinator bij aanwezig. Deze datum wordt gecommuniceerd via de 

studentenmails. 

Voor de invulling van de ontmoetingen ontvang je deze instructie. Het is een richtlijn (‘regula amicitiae’) voor 

een inhoudelijk gesprek en uitwisseling van circa 75 minuten. Daarbij is het gezellige vooraf praten of eten en 

de ‘nazit’ niet meegerekend.  

1. Start de uitwisseling met een ‘rondje’ waarin ieder aangeeft hoe die erbij zit: groen, oranje of 

rood: 

a. groen = open, opgeruimd en ontvankelijk, starten maar! 

b. oranje = met reserves, van persoonlijke aard of anderszins, nog niet helemaal klaar om te 

beginnen;  

c. rood = met tegenzin, gepreoccupeerd, maar ben toch gekomen. 

Indien gewenst: licht je kleur kort toe, maar blijf er niet bij hangen  Als er blokkades zijn, denk 

dan even met elkaar na hoe je toch samen kunt starten.(5 minuten) 

2. Laat een van de ‘peers’ een bemoediging uit Gods Woord doorgeven (ong. 5 minuten) en sta er 

samen even bij stil.   

3. Bespreek persoonlijke leermomenten, uit je leerweg, van de afgelopen maanden. Bespreek 

‘knopen’ of lastige vragen/situaties/opdrachten met betrekking tot je leerweg (samen ong. 30 – 

40  minuten) Bijvoorbeeld:  

a. Geef aan welke vakken je hebt gevolgd/volgt en wat daarin voor jou waardevol was of is, 

wat je aan het denken heeft gezet, welke vragen het wellicht bij je oproept. 

b. Vertel of het lukt om (voldoende) tijd te maken om te studeren. 

c. Geef aan waarbij je eventueel steun zou willen hebben om een opdracht te kunnen doen/ 

vak te volgen. 

d. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen hier in beeld komen die misschien van invloed 

zijn op je motivatie om te studeren of het lastig maken om het vol te houden. 

e. Kortom: vertel jóuw verhaal over de (leer)weg die je gaat. 

4. Bespreek een actuele situatie die in het nieuws is en jullie bezighoudt.  

Wissel gedachten en visies uit en zoek daarin naar een verbinding met jullie geloven. Welke 

perspectieven komen in beeld? Hoe reageren jullie op elkaar als je van mening/visie verschilt? 

(20 – 30 minuten) 

5. Bidt voor elkaar (5-10 minuten). 

6. Schrijf na afloop ieder voor zich een korte persoonlijke reflectie van deze’ ontmoeting. In deze 

reflectie geef je aan hoe de uitgesproken ‘bemoediging’ al dan niet met je mee gaat, hoe je de 

bespreking van je eigen leerweg (en eventuele knooppunten) hebt ervaren, wat je vond van de 

uitwisseling over het ‘nieuws van de dag’ en hoe je terugkijkt op de ontmoeting als geheel. Je 

kunt daarbij letten op de inhoud van de gesprekken, maar ook de onderlinge interactie en je 

eigen bijdrage.  De reflectie beperk je tot maximaal 400 woorden.   

7. Deel je reflectie digitaal met elkaar (binnen 7 dagen). Je gaat er niet verder over mailen of in 

discussie, maar betrekt de verslagen eventueel bij een volgende ontmoeting.  

8. Zet je eigen reflectie in je persoonlijke SVS dossier. Na de eerste ontmoeting van het studiejaar 

stuur je dit dossier toe naar de onderwijscoördinator. Dit dossier wordt betrokken bij de 



   

 

bespreking en ontmoeting aan het einde van het studiejaar. Uiterlijk twee weken voor die 

ontmoeting stuur je opnieuw je dossier naar de onderwijscoördinator. 

  



   

 

F. MINOR ALS PREMASTER 
INTRODUCTIE 

Het is mogelijk de minor Missionair leiderschap als pre-master te volgen, voor studenten die belangstelling 

hebben in doorstroom naar een master. Pre-master studenten worden getoetst op hun vermogen om 

vraagstukken in samenhang met een (steeds abstractere) theorievorming methodologisch te benaderen, in 

onderzoeksvragen te vertalen en naar oplossingsrichtingen toe te werken.  

Om de premasterroute te volgen schuift de student aan bij de reguliere minor Missionair Leiderschap, zoals 

hierboven beschreven, maar met enkele verschillen. Centraal in de pre-master route is het eindproduct: de 

pre-masterthese van 6 EC. Om het schrijven van deze these mogelijk te maken binnen de minor van 30 EC, 

wordt per vak vrijstelling gegeven van één of enkele opdrachten (dit kan ook betekenen dat de weging van 

de indicatoren afwijkt). Dit staat per vak aangegeven en is hieronder nog in samenvatting weergegeven. 

Daarnaast vindt differentiatie plaats op een deel van de literatuur die per vak gelezen moet worden (gezocht 

is naar literatuur met een soortgelijke inhoud, maar met een hogere moeilijkheidsgraad en waar mogelijk in 

het Engels).  

BELANGRIJK OM TE WETEN 

- De premaster dient binnen één academisch jaar te worden afgerond. 

- De premaster is 5-8 jaar geldig. 

- De premaster biedt toegang tot de eenjarige en de driejarige masteropleiding Religie & Theologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten die de eenjarige master met daarbinnen de 

‘McClendon track’  willen doen, volgen deze binnen de eenjarige variant ‘Exploring A Discipline’ en 

daarbinnen specifiek de track ‘Evangelical & Baptistic theologies.’3  

- In het pre-mastertraject vragen we een hoge mate van zelfstandigheid van de student; voor vragen 

zijn de docenten Hans Riphagen, Daniël Drost en Henk Bakker beschikbaar. 

DE ROUTE 

TOEGANG TOT DE PRE-MASTER 

Wanneer een student de wens heeft om de pre-masterroute te doen, vragen we vooraf een kleine opdracht 

te maken en een motivatiebrief te sturen. De opdracht is bedoeld om te kijken of het pre-masterniveau ‘in de 

kiem’ aanwezig is. De opdracht en de brief worden in een intakegesprek met twee docenten doorgesproken. 

De opdracht is als volgt:  

Maak een samenvatting van hoofdstuk 12 ‘Why Narrative Ethics’ uit James Wm. McClendon, Ethics 

(Nashville: Abingdon, 2002), p.327-351. Beschrijf zijn belangrijkste punten, en geef je eigen reflectie in 

drie kernachtige punten aan.  

Deadline voor insturen motivatiebrief en opdracht is 1 sept 2019. 

 

 
3 Zie: https://mcclendonchair.com/master en 
https://masters.vu.nl/en/Images/MCClendon_EVANGELICAL_BAPTISTIC_THEOLOGIES_tcm295-882911.pdf. NB, wil je een 

andere academische route volgen dan is de premaster mogelijk een toegangsweg daartoe. Om te verkennen of dat zo 

is, neem vroegtijdig contact op met ons en met de universiteit om dit te bespreken. 

https://mcclendonchair.com/master
https://masters.vu.nl/en/Images/MCClendon_EVANGELICAL_BAPTISTIC_THEOLOGIES_tcm295-882911.pdf


   

 

  



   

 

PROGRAMMA EN UITLEG 

1e semester 

Modules (24 

EC) 

Doing 

Theology 

4 EC  

Missie in 

Context 

5 EC 

Spiritueel 

Liturgische 

Vorming 

5 EC 

Vrijkerkelijke 

Ecclesiologie 

5 EC 

Pionierend 

Leiderschap 

5 EC 

Schrijven  

Pre-master 

these (6 EC) 

2 EC 1 EC 1 EC 1 EC 1 EC 

De student loopt gedurende de hele minor met de reguliere modules mee. Daarnaast besteedt hij/zij tijd aan 

het schrijven van de pre-masterthese (zie hieronder). Het praktijkonderzoek uit het vak Doing Theology is het 

uitgangspunt van de pre-masterthese; verslaglegging van die praktijkopdracht mag zo geschreven worden 

dat het als hoofdstuk 1 van de these kan dienen. Hoofdstuk 2 en 3 van de pre-masterthese worden in het 

vervolg van de minor geschreven, met behulp van de inhoud van de gevolgde vakken en literatuur.  

Per module is in de studiewijzer van de minor aangegeven welke alternatieve literatuur gelezen wordt in de 

premaster, en welke opdrachten komen te vervallen. 

DREMPELMOMENTEN EN MOGELIJKHEID TOT TERUGSCHAKELING NAAR HBO 

PROGRAMMA 

Om de voortgang van de pre-master te volgen, werken we met een aantal drempelmomenten, die trapsgewijs 

de student naar het masterlevel tillen of tussentijds helder maken dat dit er (nog) niet inzit en hem/haar doen 

terugschakelen naar het HBO-programma. 

➢ Drempelmoment 1 is de toegang middels de genoemde opdracht en de motivatiebrief 

➢ Drempelmoment 2 is de afronding van een concept hoofdstuk 1 van de premasterthese, gekoppeld 

aan het vak Doing Theology. Deze wordt ingeleverd samen met de praktijkopdracht van Doing 

Theology, waarbij de 1e inleverdatum voor het vak wordt aangehouden. Hier wordt gekeken of een 

voldoende niveau wordt behaald. 

➢ Drempelmoment 3 is dat uiterlijk 1 april vier van de vijf vakken dienen te zijn afgerond, zodat vanaf 

dan alle aandacht gaat naar het afschrijven van de thesis. 

➢ Deadline afronding pre-masterthese is uiterlijk 1 mei, met de mogelijkheid tot een herkansing uiterlijk 

1 juli. Let er wel op dat wanneer je direct wilt doorstromen naar de master, je aanvullend rekening 

dient te houden met de inschrijftermijnen bij de VU (en de deadline van de VU waarop de pre-master 

dient te zijn afgerond) 

Terugschakelen naar HBO niveau: Wanneer een student gedurende het pre-mastertraject er achter komt dat 

het gevraagde niveau toch niet haalbaar is, is het mogelijk om terug te schakelen naar HBO niveau. Omdat 

de pre-master student een aantal opdrachten niet heeft gedaan, zal per vak een ‘reparatie-oefening’ moeten 

worden gedaan, veelal door de gemiste opdracht alsnog in te halen.  

  



   

 

PREMASTERTHESE 

De premasterthese bestaat uit zo’n 7000-8000 woorden, ongeveer 15 pagina’s tekst (A4); verder dient de 

these te voldoen aan de reguliere criteria die aan de VU gesteld worden voor thesen (zie Scriptieregeling 

Faculteit Religie en Theologie). 

Inhoudelijk bouwt de these voort op het praktijkonderzoek dat studenten in het vak Doing Theology (het 

eerste vak van de minor) doen (rondom Praktisch Theologische reflectie). In de daaropvolgende vakken wordt 

dit praktijkonderzoek uitgebreid d.m.v. het verwerken van de academische theorie uit die vakken (spiritualiteit, 

leiderschap, ecclesiologie, missiologie/hermeneutiek)  

De doelstelling van de premasterthese is een bewijs te leveren dat de student het masterniveau aankan. Het 

gaat daarbij dus niet om volledigheid wat onderzoek betreft, maar vooral om een bewijs dat de student theorie 

weet te gebruiken, abstract kan denken, een academische schrijfstijl laat zien en de juiste (academische) vragen 

kan stellen.  

OPBOUW 

De premasterthese dient de volgende opbouw te hebben: 

Hoofdstuk 1 praktijkvragen; verbonden aan de praktijkopdracht van Doing Theology: Beschrijf beknopt een 

weergave van de bevindingen uit je praktisch theologische onderzoek rondom de evangelische achterdeur, 

kerkverlating (en/of geloofsverlating), aan de hand van het praktijkonderzoek. Verwoord daarin wat de 

belangrijkste praktijkvragen zijn voor evangelische/baptistische kerken vandaag de dag. Gebruik verhalen uit 

je interviews of observaties om de praktijkvragen levend te maken, maar laat ook zien dat je de vragen op 

een abstracter niveau kunt verwoorden.  

Hoofdstuk 2 theoretische verkenning; Verken de belangrijkste praktijkvragen met behulp van een theoretische 

verkenning. Laat zien dat je op de hoogte bent van gangbare theorieën die een perspectief bieden op deze 

geloofspraktijk. Bespreek zowel theorieën binnen de sociale wetenschappen als ook theorieën binnen de 

theologie (geloofsstandpunten/dogmatiek). NB: Een goed beginpunt om je literatuurverkenning te beginnen 

is de literatuur die besproken wordt in college 5 en 6 van Doing Theology. 

Hoofdstuk 3 visie op de missionaire praktijk; Beschrijf in je slothoofdstuk welke vragen en oplossingsrichtingen 

uit hoofdstuk 1 en 2 naar voren komen voor de missionaire praktijk en voor kerkelijk leiderschap in de 21e 

eeuw. Ga daarvoor in gesprek met de literatuur en de vakinhoud van de modules Missie in Context, Spiritueel 

Liturgische Vorming, Vrijkerkelijke Ecclesiologie en Pionierend Leiderschap; Stel daarbij je oordeel uit, laat 

nuance zien, waarin je demonstreert te kunnen blijven wikken en wegen tussen verschillende theorieën en 

oplossingsrichtingen.  

  



   

 

BEOORDELING PREMASTER-THESE 

De beoordeling van de premaster-these vindt plaats op basis van de volgende rubrics, die elk voor 1/3 

meewegen in het geheel.  

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Weging: 

De signalering van 

vragen is te primair; te 

weinig aandacht voor 

de vraag achter de 

vraag waardoor de 

verkenning van 

bronnen ook te smal is 

om verder te komen in 

de vraag. Dit levert een 

mager 

onderzoeksdesign op 

en een magere 

afweging van 

argumenten. 

De student signaleert 

vragen en kwesties 

binnen geloofspraktijken, 

en toont zicht op de 

vraag achter de vraag. 

Hij/zij laat een beginnend 

inzicht zien in hoe theorie 

helpt de praktijk te 

duiden; Hij/zij leest 

literatuur en vat de 

discussies samen maar is 

daarin nog niet 

overtuigend.  

De student signaleert 

vragen en kwesties binnen 

geloofspraktijken en 

verkent de theorievorming 

daaromtrent. Hij/zij leest 

literatuur, vat de discussies 

samen en stelt naar 

aanleiding daarvan een 

onderzoeksvraag en een 

afgewogen methodologie 

op. 

De student neemt tijd 

voor de vraag achter de 

vraag, laat 

nieuwsgierigheid en 

betrokkenheid zien in 

zijn onderzoekende 

houding en sluit aan 

met een zorgvuldige 

opbouw van het 

onderzoek, passende 

methodologie en 

verrassende actuele 

bronnen. 

  

De duiding vanuit 

bronnen en theorie is te 

mager, het is niet 

duidelijk hoe praktijken 

worden verstaan vanuit 

theorie. 

De duiding vanuit 

bronnen en theorie is 

beginnend; de student 

geeft daartoe goede 

aanzetten, maar 

overtuigt maar ten dele. 

De student duidt 

geloofspraktijken met 

behulp van theologische, 

filosofische en sociaal 

wetenschappelijke  

inzichten die de 

theorievorming in hoge 

mate bepalen. 

De student laat 

overtuigend zien hoe hij 

bepaalde 

geloofspraktijken 

verstaat vanuit een 

gesprek met relevante 

theorievorming vanuit 

theologische, 

filosofische en sociaal 

wetenschappelijke 

theorieën. 

 

De student laat veelal 

spreektaal zien in plaats 

van academische taal; 

parafraseren en 

bronvermelding 

gebeurt niet of 

onvoldoende en het is 

niet herleidbaar waar 

de conclusie op 

gebaseerd is in het 

betoog. 

De student laat naast 

spreektaal ook 

academische taal zien; de 

student kan tot op zekere 

hoogte theorie 

parafraseren en gebruikt 

daarvoor een correcte 

bronvermelding. De 

conclusie volgt uit het 

betoog, maar overtuigt in 

beperkte mate.  

De student laat een 

academisch schrijfniveau 

zien door degelijk te 

argumenteren, 

theorievorming kritisch te 

bespreken en die in een 

helder betoog te 

beschrijven.  Hij hanteer de 

academische eisen van 

bronvermelding. 

De student schrijft 

academisch, maar ook 

verrassend en 

uitnodigend, de 

opbouw is sterk, laat 

synthese zien van 

inzichten en de student 

voert duidelijk een 

kritische dialoog met 

zijn argumenten; het is 

navolgbaar en 

transparant voor de 

lezer. 

  

      Totaal cijfer   

Conform de VU-eisen aan de toetsing pre-masterscriptie gesteld, wordt de scriptie door twee docenten 

beoordeeld, namelijk door de eerste begeleider en een tweede lezer. De eerste begeleider mag/kan docent 

van hbo-instelling en/of Baptist House (VU gerelateerd) zijn, maar als dit het geval is, moet de tweede lezer 

een VU docent zijn. De procedure is als volgt: de begeleider superviseert het hele onderzoek; de tweede lezer 

beoordeelt pas als het onderzoek afgerond is; begeleider en tweede lezer vullen de beoordelingsmatrix met 

rubrics ter beoordeling onafhankelijk van elkaar in, komen vervolgens tot een gezamenlijk iudicium en geven 

het eindcijfer aan de VU-administratie door (Onderwijsbureau). 



   

 

G. MINOR MISSIONAIR LEIDERSCHAP 
Hieronder tref je de vak-inhouden aan van de minor missionair leiderschap (30 EC) die wordt aangeboden via de Christelijke Hogeschool Ede, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de 

Hogeschool Viaa. 

1. DOING THEOLOGY 

1.1 ALGEMEEN 

Naam Doing Theology 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving Inleidend vak als basis voor de rest van de vakken aan het seminarium. Gaat over theologische methode en de kernbegrippen van waaruit gewerkt wordt (geleefd 

geloof, narratieve theologie, missio Dei). In deze module word je geprikkeld om te ‘leren langer te kijken, langer te luisteren en vragen te stellen met het oog op 

gemeente zijn anno nu.’ 

Leeruitkomsten 1. De student legt uit hoe de begrippen geleefd geloof, narratieve theologie en missio Dei de basis vormen voor de wijze van theologiseren binnen de context van 

het seminarium  

2. De student reflecteert op de manier waarop zijn/haar biografie zijn/haar theologie, kijk op gemeente en wereld, en zijn/haar eigen rol kleurt 

3. De student beschrijft geleefd geloof in een gemeentelijke praktijk in haar context met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan op dit proces 

reflecteren (observatie, interpretatie, reflectie) 

Indicatoren b/e/f/g/h/i/j/k/l  

Toetsing Tentamen (50%) en een beknopt praktijkonderzoek (50%) naar een gemeentepraktijk, waarbij geleefd geloof vanuit verschillende perspectieven wordt onderzocht 

en er theologisch op wordt gereflecteerd.  

Urenverantwoording 6 EC komt neer op 168 studiebelastingsuren. Hieronder tref je de verdeling:  

Onderdeel Uren 

Integratie en reflectie 

(zie integratieprogramma in deze studiegids) 

12 

Lesuren 15 

Tentamenvoorbereiding 8 

 Leesopdrachten 65 (gemiddeld: 7,5 p.u., totaal 450-500p.) NB: de praktijkopdracht heeft ook nog 

2 leesopdrachten die in de opdrachtomschrijving benoemd staan 



   

 

 Praktijkopdracht 68 (opdracht gerelateerd leeswerk: 23, veldwerk: 23, analyse & reflectie 12, 

verslaglegging 18) 

 TOTAAL 168 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek:  

 • Henk Bakker & Daniël Drost, Andersom. Een introductie in de theologie 

van James Wm. McClendon (Amsterdam: Unie van Baptisten 

Gemeenten in Nederland, 2014) 

• Teun van der Leer, Zo zijn onze manieren! In gesprek over 

gemeentetheologie (Barneveld: Unie van Baptisten Gemeenten in 

Nederland, 2009) 

• Pete Ward, Introducing Practical Theology: Mission, Ministry and the Life 

of the Church (Grand Rapids: Baker, 2017) 

• Christopher Wright, De Bijbelse missie: Gods opdracht voor zijn kinderen 

(Amersfoort: de Vuurbaak, 2011) -> ook te gebruiken in Missie in 

Context 

• Henk Bakker, De weg van het wassende water: op zoek naar de wortels 

van het Baptisme. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) -> ook te 

gebruiken bij Vrijkerkelijke Ecclesiologie 

• Paas, Stefan. Vreemdelingen en Priesters: Christelijke missie in een 

postchristelijke omgeving. (Utrecht: Boekencentrum, 2015) ook te 

gebruiken bij Missie in Context. 

 

Online te vinden: 

• Ruard Ganzevoort, Narratieve benaderingen in de praktische theologie, 

in Humanistiek 12 (47), 61-70 (digitaal te raadplegen: 

http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2011_Narratieve_benaderingen.pdf 

• Timothy K. Snyder, Theological Ethnography Embodied (digitaal te 

raadplegen op:  https://theotherjournal.com/2014/05/27/theological-

ethnography-embodied/) 

• John Piper, ‘Can a Born-Again Christian Lose Salvation?’ op 

(https://www.desiringgod.org/interviews/can-a-born-again-christian-

lose-salvation) 

Beschikbaar in bibliotheek (betreft één hoofdstuk) 

• Volf, M., & Croasmun, M., For the Life of the World: Theology That 

Makes a Difference (Grand Rapids: Brazos Press, 2019), 115-148 

• Brink, G. van den, Kooi, C. van der, Christelijke Dogmatiek (Zoetermeer: 

Boekencentrum, 2012), p.579-586 en 625-635 

• Stephan B. Bevans and Roger P. Schroeder, Constants in Context. A 

Theology of Mission for Today (New York: Orbis, 2004), 286-304 

Bekijken: 

• Volf, Miroslav, Flourishing Life and the Lives of Theologians (film van 45 

minuten, te bekijken op: 

https://austinseminarydigital.org/items/show/1177) 

 

Premaster 

• Ward, Pete. 2017. Liquid Ecclesiology: The Gospel and The Church. 

Leiden: Brill. (chapter 1 and 4) – 56p. (i.p.v. Ward, Introducing Practical 

Theology) 

• Christopher Wright, The Mission of God. Unlocking the Bible's Grand 

Narrative (Downer's Grove: IVP, 2006) (i.p.v. Wright, De Bijbelse Missie, 

ook te gebruiken bij Missie in Context) 

• James McClendon, Ethics, Systematic Theology, Volume 1 (Nashville: 

Abingdon, 2002) 

• Stanley Hauerwas, The Work of Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 

2015) 

 

Aanbevolen: 

• Bruijne, O, Pit, P, Timmerman, Ooit Evangelisch: De achterdeur van 

Evangelsiche Gemeenten (Kampen: Kok, 2009) 

http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2011_Narratieve_benaderingen.pdf
https://theotherjournal.com/2014/05/27/theological-ethnography-embodied/
https://theotherjournal.com/2014/05/27/theological-ethnography-embodied/
https://www.desiringgod.org/interviews/can-a-born-again-christian-lose-salvation
https://www.desiringgod.org/interviews/can-a-born-again-christian-lose-salvation
https://austinseminarydigital.org/items/show/1177


   

 

• Klaver, Miranda (2009). “Ooit Evangelisch en de geloofsontwikkeling 

van evangelicals.” in: IDEA 30(4): 27-29. Te raadplegen op 

https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/459/233410/de-

geloofsontwikkeling-van-evangelicals.html 

• Vlaardingerbroek, K., ‘Generatie Z doet wat de kerk niet doet: Vragen 

stellen’ https://www.denieuwekoers.nl/generatiez 

 

 

Tijdens de colleges openen we met een korte inleiding vanuit de brief aan de 

Hebreeën. 

 

1.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht. Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen. 

 Inhoud Lezen ter voorbereiding Opdrachten ter voorbereiding 

College 1 Doing Theology en Interpretative 

Leadership; instructie praktijkopdracht 

Glossopedia Seminarium (zie de website baptisten.nl/seminarium)  

Bekijken: Volf, Flourishing (45 minuten); Lezen Volf, 115-148 (33p), 

Peterson, 7-21 (14p) 

Premaster: Vervang Peterson door Hauerwas, 103-121 (18p) 

Bestudeer document opdrachten (wordt eind augustus 

toegezonden) 

College 2 Narratieve theologie en 

(neo)Anabaptisme 

Bakker & Drost, Andersom, 6-44 (38p), Vd Leer, Zo zijn onze 

manieren, 7-22 (15p), Ganzevoort, ‘Narratieve benaderingen’ 

(14p), Bakker, Weg, 67-151 (84p) 

Premaster: vervang Ganzevoort door McClendon, Ethics, 327-351 

(24p) 

 

College 3 Methode en geleefd geloof en Ooit 

evangelisch 

Pete Ward, Practical Theology, 9-68, 95-118 (84p.), Snyder, 

Theological (12p) 

Premaster: Vervang Ward Introducing door Ward, Liquid 

Ecclesiology, 1-36, 81-100 

 

College 4 Missio Dei en geleefd geloof Wright, Bijbelse Missie, 3-31 (28p), Bevans and Schroeder, 

Constants, 286-304 (18p), Paas, Vreemdelingen, 61-124 (63p) 

 

https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/459/233410/de-geloofsontwikkeling-van-evangelicals.html
https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/459/233410/de-geloofsontwikkeling-van-evangelicals.html
https://www.denieuwekoers.nl/generatiez


   

 

Premaster, vervang Wright Bijbelse Missie voor Wright Mission of 

God, 21-74 (53p.) 

College 5 Duiden wat er gebeurt aan de hand van 

sociaal-wetenschappelijke theorie 

Ward, Practical Theology, p.133-152 (20p)  Aanvullende leesopdracht met instructie vooraf 

College 6 Theologische reflectie Ward, Practical Theology, p.119-131 (12p), Brink, Dogmatiek, 579-

586 en 625-635 (18p.), Klaver (3p.), Piper (4p.), Vlaardingerbroek 

(3p.) 

 

  Totaal leeswerk: 484p.  

1.3 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Daniël Drost en Hans Riphagen 

Niveau Bloom Reproductie/Inzicht/Toepassen/Synthetiseren/Evalueren 

Beroepsproducten 
Tentamen en praktijkopdracht 

Onderzoekende houding 
De te hanteren onderzoeksmethode wordt aangeleerd (tegen de achtergrond van het theologische kader) en getest door het uitvoeren van  een klein 

onderzoekje  

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 Tentamen 

 1. De student legt uit hoe de 

begrippen geleefd geloof, narratieve 

theologie en missio Dei de basis 

vormen voor de wijze van 

theologiseren binnen de context van 

het seminarium 

I. De student demonstreert inzicht in het theologische concept ‘Baptist Vision’  

I. De student demonstreert inzicht in het theologische concept ‘geleefd 

geloof’ 

I. De student demonstreert inzicht in het theologische concept ‘narratieve 

theologie’ 

I. De student demonstreert inzicht in het theologische concept ‘missio Dei’ 

10 

20 

 

20 

 

20 

 2. De student reflecteert op de 

manier waarop zijn/haar biografie 

zijn/haar theologie, kijk op gemeente 

en wereld, en zijn/haar eigen rol 

kleurt 

J. De student interpreteert geobserveerde geloofspraktijken met behulp van 

een relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 

K. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante 

theorie uit de theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en 

Bijbelse theologie). 

10 

 

10 

 



   

 

L. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen biografie zijn/haar 

theologische waarneming kleurt  

10 

 Praktijkopdracht 

 3. De student beschrijft geleefd 

geloof in een gemeentelijke praktijk 

in haar context met behulp van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden 

en kan op dit proces reflecteren 

(observatie, reflectie, interpretatie) 

B. De student zoekt exposure met concrete gemeentepraktijken vanuit een 

houding van nieuwsgierigheid en openheid en reflecteert hierop 

F. De student signaleert zelfstandig vragen, behoeften en problemen binnen 

een gemeentepraktijk 

G. De student observeert en geeft een ‘thick description’ van een 

geloofspraktijk met behulp van de methode ‘participerende observatie’. 

H. De student bevraagt en beschrijft het beleefde geloof van een participant 

van een geloofspraktijk met behulp van de interviewende methode. 

J. De student interpreteert geobserveerde geloofspraktijken met behulp van 

een relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 

K. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante 

theorie uit de theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en 

Bijbelse theologie). 

L. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als 

onderzoeker zijn/haar observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, 

bril, eigen geschiedenis, normativiteit). 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: Minimaal Master-niveau 

Beoordeling:  

• aantal punten (maximaal 100) delen door tien. 

 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

1.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): Hans Riphagen en Daniel Drost   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

• Tentamen (B) 

• Praktijkopdrachten (C) 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (TENTAMEN) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten Weging Totaal  

De student kan het theologische 

concept ‘baptist vision’ niet 

beschrijven er hier niet op 

reflecteren 

De student kan het 

theologische concept 

‘baptist vision’ beschrijven, 

maar er niet op reflecteren 

De student demonstreert 

inzicht in het theologische 

concept ‘baptist vision’ 

De student demonstreert inzicht in het 

theologische concept ‘baptist vision’ en 

brengt het in gesprek met bredere 

theologische en filosofische 

gesprekken.  

 
10%  

De student kan het theologische 

concept ‘geleefd geloof’ niet 

beschrijven er hier niet op 

reflecteren 

De student kan het 

theologische concept 

‘geleefd geloof’ 

beschrijven, maar er niet 

op reflecteren 

De student demonstreert 

inzicht in het theologische 

concept ‘geleefd geloof’ 

De student demonstreert inzicht in het 

theologische concept ‘geleefd geloof’ 

en brengt het in gesprek met bredere 

theologische en filosofische 

gesprekken.  

 
20%  

De student kan het theologische 

concept ‘narratieve theologie’ niet 

beschrijven er hier niet op 

reflecteren 

De student kan het 

theologische concept 

‘narratieve theologie' 

beschrijven, maar er niet 

op reflecteren 

De student demonstreert 

inzicht in het theologische 

concept ‘narratieve theologie’ 

De student demonstreert inzicht in het 

theologische concept ‘narratieve 

theologie’ en brengt het in gesprek 

met bredere theologische en 

filosofische gesprekken.  

 
20%  

De student kan het theologische 

concept ‘missio Dei’ niet 

De student kan het 

theologische concept 

De student demonstreert 

inzicht in het theologische 

concept ‘missio Dei’ 

De student demonstreert inzicht in het 

theologische concept ‘missio Dei’ en 

brengt het in gesprek met bredere 

 
20%  



   

 

beschrijven er hier niet op 

reflecteren 

‘missio Dei’ beschrijven, 

maar er niet op reflecteren 

theologische en filosofische 

gesprekken.  

De student slaagt er niet in 

geobserveerde praktijken te 

interpreteren met behulp van 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale 

wetenschappen. 

De student toont aan 

beginnend inzicht te hebben 

in de interpretatie van 

geobserveerde 

geloofspraktijken met theorie, 

maar overtuigt niet. 

De student interpreteert 

geobserveerde 

geloofspraktijken met behulp 

van een relevante theorie uit de 

culturele, filosofische en sociale 

wetenschappen.  

De student interpreteert geobserveerde 

geloofspraktijken met behulp van een 

kundige bespreking van relevante 

theorieën uit de culturele, filosofische en 

sociale wetenschappen. 

 
10%  

De student slaagt er niet in 

geobserveerde praktijken te 

interpreteren met behulp van 

relevante theorie uit de 

theologie 

De student toont aan 

beginnend inzicht te hebben 

in de interpretatie van 

geobserveerde 

geloofsprakijken met 

theologie, maar overtuigt 

niet.  

De student interpreteert een 

geobserveerde geloofspraktijk 

met behulp van een relevante 

theorie uit de theologie 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

kritische en kundige bespreking van 

meerdere theorieën uit de theologie. 

  

 
10%  

Het lukt de student niet te 

reflecteren op hoe zijn/haar 

biografie zijn/haar theologische 

waarneming kleurt.  

De student toont 

beginnend inzicht in hoe 

zijn/haar biografie 

zijn/haar theologische 

waarneming kleurt. 

De student reflecteert op hoe 

zijn/haar eigen biografie 

zijn/haar theologische 

waarneming kleurt  

De student reflecteert op hoe zijn/haar 

biografie zijn/haar theologische 

waarneming kleurt, en kan zijn/haar 

eigen situatie cultureel, theologisch, 

filosofisch en sociologisch in een 

breder perspectief zetten.  

 
10%  

Toelichting      
  

  

  



   

 

C. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (PRAKTIJKOPDRACHT) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten Weging Totaal  

De student zoekt exposure met 

concrete gemeentepraktijken 

maar toont openheid noch 

nieuwsgierigheid daarnaar.  

De student zoekt exposure 

met concrete 

gemeentepraktijken rondom 

‘vorming en toerusting’; toont 

daarin wel openheid maar 

geen nieuwsgierigheid.  

De student zoekt exposure met 

concrete gemeentepraktijken 

vanuit een houding van 

nieuwsgierigheid en openheid 

en reflecteert hierop. 

De student zoekt exposure met 

concrete gemeentepraktijken vanuit 

een houding van nieuwsgierigheid en 

openheid en reflecteert hierop; 

daarnaast laat de student een groeiend 

enthousiasme zien om onderzoek naar 

gemeentepraktijken te doen. 

 
10%  

De student is niet in staat om 

zelfstandig vragen, behoeften en 

problemen te signaleren binnen 

een gemeentepraktijk.  

De student heeft beginnend 

besef van vragen, behoeften 

en problemen binnen een 

gemeentepraktijk  

De student signaleert 

zelfstandig vragen, behoeften 

en problemen binnen een 

gemeentepraktijk’ 

De student signaleert zelfstandig 

vragen, behoeften en problemen 

binnen een gemeentepraktijk, en kan 

deze duiden met relevante begrippen 

uit de theorie. 

 
10%  

De student participeert in een 

gemeentepraktijk, maar is niet in 

staat om de verschillende 

stappen van observatie, 

interpretatie en reflectie van 

elkaar te scheiden. 

De student participeert in een 

gemeentepraktijk, en 

observeert, interpreteert en 

reflecteert daar op, maar 

vindt het lastig om observatie, 

interpretatie en reflectie uit 

elkaar te houden. 

De student participeert in een 

gemeentepraktijk, en 

observeert, interpreteert en 

reflecteert (stapsgewijs) daar 

kritisch waarderend op. 

De student participeert in een 

gemeentepraktijk, en observeert, 

interpreteert en reflecteert (stapsgewijs) 

daar kritisch waarderend op. De 

interpretatie van de gemeentepraktijk 

toont bovendien een verdiepend 

theoretisch inzicht in wat er gebeurt. 

 
10%  

De student laat niet zien het 

beleefde geloof van een 

participant van een 

geloofspraktijk met behulp van 

een interview te kunnen 

bevragen en beschrijven. 

De student heeft een 

interview met  een participant 

van een geloofspraktijk, maar 

toont slechts een beperkt 

begrip van het beleefde 

geloof te kunnen beschrijven.  

De student bevraagt en 

beschrijft het beleefde geloof 

van een participant van een 

geloofspraktijk met behulp van 

de interviewende methode. 

De student bevraagt en beschrijft het 

beleefde geloof van een participant van 

een geloofspraktijk met behulp van de 

interviewende methode, en is in staat 

hele verrassende observaties naar 

boven te halen. 

 
10%  

De student slaagt er niet in 

geobserveerde praktijken te 

interpreteren met behulp van 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale 

wetenschappen. 

De student toont aan 

beginnend inzicht te hebben 

in de interpretatie van 

geobserveerde 

geloofspraktijken met theorie, 

maar overtuigt niet. 

De student interpreteert 

geobserveerde 

geloofspraktijken met behulp 

van een relevante theorie uit de 

culturele, filosofische en sociale 

wetenschappen.  

De student interpreteert geobserveerde 

geloofspraktijken met behulp van een 

kundige bespreking van relevante 

theorieën uit de culturele, filosofische en 

sociale wetenschappen. 

 
20%  

De student slaagt er niet in 

geobserveerde praktijken te 

De student toont aan 

beginnend inzicht te hebben 

De student interpreteert een 

geobserveerde geloofspraktijk 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

 
20%  



   

 

interpreteren met behulp van 

relevante theorie uit de 

theologie 

in de interpretatie van 

geobserveerde 

geloofsprakijken met 

theologie, maar overtuigt 

niet.  

met behulp van een relevante 

theorie uit de theologie 

kritische en kundige bespreking van 

meerdere theorieën uit de theologie. 

  

De student weet zijn/haar eigen 

gesitueerde rol als onderzoeker 

niet te benoemen, noch daarop 

te reflecteren.  

 

De student reflecteert op 

zijn/haar eigen gesitueerde 

rol als onderzoeker, maar 

heeft beperkt inzicht in hoe 

die zijn.haar observatie en 

beschrijving kleurt 

De student reflecteert op hoe 

zijn/haar eigen gesitueerde rol 

als onderzoeker zijn/haar 

observatie en beschrijving 

kleurt. 

 

De student reflecteert op hoe zijn/haar 

eigen gesitueerde rol als onderzoeker 

zijn/haar observatie en beschrijving 

kleurt en toont daarin een hoge mate 

van reflexiviteit. 

 

 
20%  

Toelichting      
  

 

Eindcijfer: 

 

Registreren HBO / Registreren PRE-MASTER (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  



   

 

2. MISSIE IN CONTEXT 

2.1 ALGEMEEN 

Naam Missie in Context 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving Missie in context gaat over de verbinding tussen kerk en maatschappij in het bredere licht van Gods missie. Studenten worden uitgenodigd en uitgedaagd om 

na te denken over de manier waarop hun roeping verstaan in het licht van deze missie en de gemeentepraktijk waar ze in staan of dienstbaar willen zijn. Studenten 

maken kennis met de relatie tussen Christus, kerk en cultuur en ontdekken vragen rondom vervreemding t.a.v. eigen geloof en traditie. Ook worden  

ecclesiologische consequenties besproken vanuit vrijkerkelijke visies en maakt men kennis met de (her)ontdekking van het Missio Dei gedachtegoed en de nieuwe 

vormen van gemeente-zijn die hier uit voortkomen. Tot slot leert men kritisch te kijken naar de implementatie van deze manier van denken in bestaande 

(para)kerkelijke gemeenten en organisaties. 

Leeruitkomsten 1. De student toont een open houding van gretigheid en nieuwsgierigheid naar het (populair) maatschappelijk discours en is in staat dit te verbinden met het 

eigen wereldbeeld en de missie van God. 

2. De student verantwoordt vanuit eigen bronnen zijn/haar positie ten aanzien van de betekenis van heil en evangelie in tijd, cultuur en wereldbeeld. 

3. De student is in staat om in historische bewegingen cruciale keuzemomenten te duiden en kan verantwoorde en vitale keuzes in evangelieverkondiging 

inzichtelijk maken. 

4. De student maakt inzichtelijk hoe de huidige tijd en cultuur in relatie staat tot het evangelie, maakt verbinding en legt knelpunten bloot. 

Indicatoren b/i/j/k/l 

Toetsing 1. De student schrijft een missionair visiedocument voor een bestaande (of fictieve) gemeente en verwoord eigen positie in verstaan missio dei. 

2. De student organiseert en verantwoordt een (fictieve) gemeenteavond over het evangelie in relatie tot moderne media (muziek/games/film). 

3. De student houdt een dagboek bij met nadruk op de verbinding maatschappij en lokale gemeente.  

Urenverantwoording’ 

 

6 EC komt neer op 168 studiebelastingsuren. Hieronder tref je de verdeling: 

Regulier Pre-Master 

Onderdeel Uren Onderdeel Uren 

Integratie en reflectie 12 uur Integratie en reflectie 12 uur 

Lesuren 15 uur (6x2.5 uur) 

Voorbereidende opdrachten (10 uren) 

Lesuren 15 uur (6x2.5 uur) 

Voorbereidende opdrachten (0 uren) 

Literatuur 146p. Eng (24 uur) 

376p. Ned (38 uur) 

Literatuur 311p. Eng (31 uur) 

262. Ned (44 uur) 



   

 

Videomateriaal (1 uur) 

Bijbelboek lezen (10 uur) 

Videomateriaal (1 uur) 

Bijbelboek lezen (10 uur) 

Tentamenvoorbereiding 0 Tentamenvoorbereiding 0 

Opdrachten Missionair visiedocument (28 uur) 

Gemeenteavond (16 uur) 

Dagboek (14 uur) 

Opdrachten Missionair visiedocument (28 uur) 

(onderdeel van PreMaster-scriptie!) 

Gemeenteavond (13 uur) 

Dagboek (14 uur) 

Totaal 168 uur Totaal 168 uur 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 

 Hier de literatuur die studenten moeten aanschaffen of kunnen lenen via de 

IBTSC bibliotheek. Zie de online catalogus voor voorraad-info. 

 

• Regulier: C. H. Wright, De Bijbelse Missie. Gods opdracht voor zijn 

kinderen (Hilversum: Vuurbaak, 2011) (250 p.) 

• PreMaster: Wright, Christopher. “The Mission of God: Unlocking the 

Bible’s Grand Narrative” 191-288 (Westmond: Intervarsity Press) 

• Campbell, Heidi. Networked Theology: Negotiating Faith in a Digital 

Culture. (Grand Rapids: Baker Academic) (148 p.) 

• Dijkhuizen, Laura en Bakker, Henk. Typisch Evangelisch. Een stroming in 

perspectief (Amsterdam: Ark Media, 2017) 

• Paas, Stefan. Vreemdelingen en Priesters: Christelijke missie in een 

postchristelijke omgeving. (Utrecht: Boekencentrum, 2015) 

 

 

 

• Blok, Oeds & Wolsheimer, Jan, Leven met LEV! Naar een missionair 

gemeentemodel. 2013: http://www.baptisten.nl/images/over-

ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf 

• Klaver, Miranda, “MISSIE.NU 2017: Lezing Miranda Klaver” YouTube,  2 

oktober, 2017. https://youtu.be/hGq_hIPLqXw (24 min) 

• Gert Jan Roest, “MISSIE.NU 2017: Lezing Gert Jan Roest” YouTube,  2 

oktober, 2017. https://youtu.be/GtPTRroLJms (42 min) 

• Toren, van den. Benno. “Uitdagingen en mogelijkheden voor een 

intercultureel, apologetisch gesprek” in Verantwoord geloof. Handboek 

christelijke apologetiek door Henk Bakker e.a. 326-339 (Kampen: Brevier 

Uitgeverij, 2014) (13p) 

• Noort, Gert. “Contextualisatie als verwarrende ontmoeting” in Centrum 

Kerk. Het evangelie midden in je stad door Tim Keller, 123-130 (Franeker: 

Van Wijnen, 2014) (8p) 

• Hof, Eleonora en Wilbert van Saane.  “Kwetsbare ontmoeting over 

grenzen”, Tussenruimte,  Uitgezonden, jaargang 7, nr 3 (Utrecht: 

Uitgeverij Kok,2014). (5p) 

2.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht. Gemiste colleges dien je in te halen of via vervangende opdrachten te voldoen. Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid 

bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande 

schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen. 

https://www.ibts.eu/library/library-catalogue/
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf
https://youtu.be/hGq_hIPLqXw
https://youtu.be/GtPTRroLJms


   

 

 Inhoud/docent Lezen ter voorbereiding Opdrachten ter voorbereiding4 

College 1 Rust en roeping  

- Laura Dijkhuizen 

In gesprek over de roeping van de gemeente en 

het verstaan van je eigen roeping in vrijkerkelijke 

ecclesiologie.  

Allen: 

• Handelingen 1-5 

• Paas, Stefan. Vreemdelingen en Priesters: 

Christelijke missie in een postchristelijke 

omgeving. 9-59 (Utrecht: Boekencentrum, 2015) 

(50 pp) 

Regulier: 

• Wright, Christopher. “De Bijbelse Missie: Gods 

opdracht voor Zijn kinderen” 33-102 (Barneveld: 

De Vuurbaak, 2011) (69 pp) 

Pre-Master: 

• Wright, Christopher. “The Mission of God: 

Unlocking the Bible’s Grand Narrative” 191-288 

(Westmond: Intervarsity Press) (97 pp) 

Beschrijf in max. 250 woorden wat je als roeping ervaart. 

Lever deze vooraf via Moodle in. 

College 2 Missie doen of missie zijn? 

- Laura Dijkhuizen 

Over de verschuiving in het missionair denken van 

de evangelische beweging en het verstaan van 

jezelf in een groter kader. 

Allen: 

• Handelingen 5-10 

• Noort, Gert. “Evangelische zending in 

ontwikkeling” in: Typisch Evangelisch. Een 

stroming in perspectief door Laura Dijkhuizen en 

Henk Bakker, 222-231 (Amsterdam: Ark Media, 

2017) (11 p.) 

• Schoemaker, Arjan. “De opkomst van de 

evangelische beweging binnen de Nederlandse 

cultuur van de jaren veertig tot en met zestig” 

in: Typisch Evangelisch. Een stroming in 

perspectief door Laura Dijkhuizen en Henk 

Bakker, 200-204 (Amsterdam: Ark Media, 2017) 

(5p) 

Beschrijf in max. 250 woorden wat volgens jou de 

grootste veranderingen zijn als het gaat om zending in 

de evangelische beweging. Lever deze vooraf via 

Moodle in.  

 

4 Alleen voor reguliere studenten. Pre-master studenten hoeven i.v.m. de studiebelasting deze opdrachten niet uit te voeren. 



   

 

• Paas, Stefan. Vreemdelingen en Priesters: 

Christelijke missie in een postchristelijke 

omgeving. 125-195 (Utrecht: Boekencentrum, 

2015) (70 pp) 

Regulier: 

• Wright, Christopher. “De Bijbelse Missie: Gods 

opdracht voor Zijn kinderen” 203-248 

(Barneveld: De Vuurbaak, 2011) (45 pp) 

Pre-Master:  

• Wright, Christopher. “The Mission of God: 

Unlocking the Bible’s Grand Narrative” 289-357 

(Westmond: Intervarsity Press) (68 pp) 

College 3 Een gezonde(n) gemeente 

- Laura Dijkhuizen & Marijn Vlasblom 

Over ecclesiologische gevolgen van missionair 

denken voor bestaande kerken en 

gemeentestichting. 

Handelingen 10-15 

• Noort, Gert. “Contextualisatie als verwarrende 

ontmoeting” in Centrum Kerk. Het evangelie 

midden in je stad door Tim Keller, 123-130 

(Franeker: Van Wijnen, 2014) (8p) 

• Marijn Vlasblom (red.), Geloven in de gemeente. 

De vanzelfsprekendheid voorbij, 4-15, 26-40, 45-

52, 67-82 (Amsterdam: Unie van 

Baptistengemeenten, 2018) (47p.) 

• Paas, Stefan. Vreemdelingen en Priesters: 

Christelijke missie in een postchristelijke 

omgeving. 197-243 (Utrecht: Boekencentrum, 

2015) (46 pp) 

Schrijf voor jezelf een definitie van contextualisatie op in 

één logische zin. Vooraf aanleveren via Moodle. 

  

College 4 Cultuur & context 

- Marijn Vlasblom 

Over de relatie christus, kerk en cultuur en de 

wijze waarop deze elementen elkaar verstaan.  

Handelingen 15-20 

• Campbell, Heidi. Networked Theology: 

Negotiating Faith in a Digital Culture, 1-60 

(Grand Rapids: Baker Academic) (60 p.) 

• Vlaardingerbroek, Katie. “When Christ meets 

Coldplay: de evangelische beweging, jongeren 

en popular culture” in: Typisch Evangelisch. Een 

stroming in perspectief door Laura Dijkhuizen en 

Bekijk wat video’s (launch trailers of gameplay videos) 

van de games (kiezen) Far Cry 5 / Bioshock Infinite / We 

Happy Few en deel kort je eerste gedachten via Moodle. 

 



   

 

Henk Bakker, 222-231 (Amsterdam: Ark Media, 

2017) (11 p.) 

• Gert Jan Roest, “MISSIE.NU 2017: Lezing Gert 

Jan Roest” YouTube,  2 oktober, 2017. 

https://youtu.be/GtPTRroLJms (42 min) 

 

College 5 Verstaan en vervreemding 

- Marijn Vlasblom 

Over hermeneutiek, zelfverstaan en de uitdaging 

om met de bril van buiten naar binnen te kijken. 

Handelingen 20-24 

• Campbell, Heidi. Networked Theology: 

Negotiating Faith in a Digital Culture, 61-147 

(Grand Rapids: Baker Academic) (86 p.) 

Bekijk de laatste drie preken die je hebt gegeven (of 

anders: gehoord) en zoek per preek minimaal één 

passend voorbeeld vanuit hedendaagse media. 

College 6 Biografie als theologie 

- Gastles Jan Wolsheimer 

Jan deelt over zijn ontwikkelingen als voorganger, 

gevolgd door een Q&A sessie. 

Handelingen 24-28 

• Blok, Oeds & Wolsheimer, Jan, Leven met LEV! 

Naar een missionair gemeentemodel. 2013: 

http://www.baptisten.nl/images/over-

ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf 

(14 pp) 

Beschrijf in max 150 woorden wat jij ziet als je roeping in 

het licht van afgelopen collegeserie en /of in hoeverre 

deze veranderd is. Vooraf inleveren via Moodle. 

  

https://youtu.be/GtPTRroLJms
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf%20(14
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf%20(14
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/Unie-ABC/2013_nj_-_Leven_met_Lev.pdf%20(14


   

 

2.3 OPDRACHTEN 

2.3.1 MISSIONAIR VISIEDOCUMENT 

Schrijf een missionair visiedocument voor een bestaande gemeente (dit mag je eigen gemeente zijn) of een fictieve gemeente (zie onder), waarbij je de aangereikte les- en collegestof in 

verbinding brengt met de bestaande gemeentepraktijk. Je introduceert de thematiek (en verschuivingen) rondom missio deï en trekt een aantal gemeente-brede consequenties die hieruit 

voortkomen. Je schrijft het document voor de raad van de gemeente en evt. betrokken kader (bijv. een werkgroep/taakveld missie of zending). 

Doelgroep: De raad van de gemeente en betrokken kader.  

Dit werkstuk heeft een omvang van 2500 woorden (uitgezonderd voorblad, bibliografie en evt. bijlagen) en bestaat uit:  

1. Aanleiding voor het schrijven van dit document (theologisch, bijbels-inhoudelijk, persoonlijk. Dus niet: “ik moest voor het vak Missie in Context…) 

2. Puntige omschrijving van de gemeentepraktijk 

3. Uitleg Missio Deï gedachtegoed (denk om je doelgroep!) 

4. Analyse van context gemeente en gemeentestructuren (wat is er al, welke visie op missie en zending is er nu, wat is God al aan het doen, etc.) 

a. Indien mogelijk: interview een aantal sleutelfiguren op dit gebied (voorganger, oudste of taakveldleider missie, etc.) 

5. Impactanalyse (wat zijn de gevolgen voor de gemeente?) 

6. Globaal plan van aanpak (wat is er nodig binnen de gemeente en op welke termijn?) 

7. Je eindigt dit werkstuk met een persoonlijke reflectie, wat heb jij geleerd van deze opdrachten welke invloed heeft dit op jouw manier van omgaan met zending, missie en 

evangelisatie? 

Indien je geen eigen gemeentepraktijk hebt waar je dit voor zou kunnen schrijven, hier een aantal fictieve gemeentesituaties: 

Morgenster: Baptistengemeente in de Biblebelt 

De Baptistengemeente ‘Morgenster’ (550 leden) ligt in een middelgrote plaats (100.000 inwoners) op de Veluwe, midden in de Bijbelbelt. De gemeente is in de jaren ’70 gesticht als kerkplant 

de Baptistengemeente Nijmegen en sinds 1981 zelfstandig. Tussen 1995 en 2005 is de gemeente verdubbeld, wat leidde tot verschillende groeikrimpen. Dit leidde in 2010 tot een 

leiderschapscrisis, waardoor de voorganger en voltallige raad zijn opgestapt. Sinds 2012 zit de gemeente in stabieler vaarwater. De Morgenster heeft in 2013 een oud kerkgebouw in een 

volksbuurt gekocht en opgeknapt. Sindsdien is de gemeente opnieuw behoorlijk gegroeid en nog altijd groeiende, het overgrote merendeel is afkomstig uit traditionele gemeenten. 

Maandelijks melden zich gemiddeld 8 nieuwe betrokkenen. De gemeente heeft sterke aantrekkingskracht op studenten en jongvolwassenen en jonge gezinnen. Tegelijk valt op dat deze 

leden snel overbelast zijn en maar sporadisch een taak oppakken in de gemeente. Dit levert nog weleens frustratie op bij de (vaak wat oudere) mensen die nu taken hebben in de gemeente. 

De zevenkoppige raad bestaat dan ook uit allemaal 45+’ers. Dankzij haar grootte en financiën is de gemeente in staat twee voorgangers aan te stellen en twee gemeentewerkers (jeugd en 

pastoraat). De gemeente heeft een regiofunctie: leden en vrienden wonen verdeeld over de stad en omliggende dorpen. Er zijn in de afgelopen tien jaar acht zendelingen uitgezonden, 

waarvan twee in eigen land. Ook zijn er twee wijkgerichte, gemeente-stichtende initiatieven uit de Morgenster ontstaan, die beide inmiddels zelfstandig zijn geworden. De diensten hebben 



   

 

een evangelisch karakter: er wordt veel (nieuwere) opwekking gezongen, de prediking wordt gewaardeerd als bijbels en praktisch tegelijk. Veel leden vinden in de Morgenster het ideale 

midden tussen een traditionele gemeente en een pinkstergemeente. 

Strohalm: Vergrijsde baptistengemeente in de randstad 

Baptistengemeente ‘Strohalm’ (65 leden) ligt in een grote stad in de randstad. De gemeente is in 1937 gesticht uit een evangelisatiepost. De hoogtijdagen waren volgens veel leden in de 

jaren ’70, toen de zelfgebouwde kerk iedere zondag vol zat met ruim 300 mensen. Veel van de huidige leden en vrienden zijn in die periode deel geworden van de gemeente, maar hebben 

met lede ogen aangezien hoe veel gemeenteleden in de loop der jaren hun weg vonden naar een modernere pinkstergemeente die in het theater in het centrum samenkomt. Sinds 2006 is 

de gemeente niet meer in staat een eigen voorganger aan te stellen en wordt de prediking verzorgd door gastsprekers en af en toe eigen gemeenteleden in de vorm van een Bijbelstudie. 

De zondagse samenkomsten worden door ongeveer 30 mensen bezocht, die de sfeer typeren als vertrouwd en prettig, vooral door de banden die al decennia zijn gesmeed. Er wordt veel 

uit glorieklokken gezongen, Johannes de Heer of Liederen voor Gemeentezang, of Opwekking (tot uiterlijk nummer 400). De laatste dopeling liet zich in 2012 dopen. Door de gemiddelde 

leeftijd (67) hebben veel gemeenteleden tijd en gelegenheid om zich in te zetten voor de gemeente, al laat de gezondheid het soms afweten. De raad bestaat uit drie oudsten, waarvan twee 

gezamenlijk bijna fulltime leden bezoeken en ouderenpastoraat doen. De gemeente vraagt zich in toenemende mate af wat haar toekomst is en vraagt jou eens met hen mee te denken. 

Voluit Vrij: Pioniersplek in Zuid Limburg 

Pioniersplek ‘Voluit Vrij’ is in 2013 ontstaan vanuit het verlangen van jeugdvrienden Erik (37) en Richard (36) om met hun gezinnen het evangelie handen en voeten te geven in hun wijk. Een 

bezoek aan een conferentie over gemeente-zijn zette hun wereld en kijk op de kerk op de kop. Ze zegden hun lidmaatschap aan de hervormde kerk op en lieten zich bij de lokale 

pinkstergemeente dopen. Na een anderhalf jaar ontstond onenigheid over de koers van de gemeente en besloten Erik en Richard met zes andere leden uit die gemeente in hun wijk 

Moersbroek te gaan pionieren. In het buurthuis wordt eens per maand lunch verzorgd, gevolgd door een korte, laagdrempelige overdenking (meestal door Erik of Richard) en het zingen 

van een paar liederen. Daarnaast worden er woensdagmiddag activiteiten voor schoolkinderen georganiseerd door de vrouwen van Erik en Richard en is men gestart met een jeugdhonk op 

vrijdagavond. Inmiddels hebben ongeveer dertig buurtbewoners op wisselende manieren betrokken bij Voluit Vrij, vijf van hen maken samen met Erik en Richard deel uit van het kernteam. 

Recent heeft Richard van zijn werk de vraag gekregen om voor drie jaar een franchiseformule in het buitenland op te zetten. Erik en zijn vrouw Sara twijfelde al langer over de wissel die 

Voluit Vrij op hun jonge gezin (3 kinderen) trok. Met het (tijdelijke) vertrek van Richard heeft Erik besloten zich terug te trekken in de rol van adviseur. Ze komen bij jou met de vraag om mee 

te denken in de toekomst van Voluit Vrij voor de komende jaren. 

 

 

  



   

 

2.3.2 GEMEENTEAVOND 

Organiseer in je (stage)gemeente een gemeenteavond5 over (nieuwe) media in relatie tot geloof (of specifieker: het evangelie). Tijdens deze avond informeer en ga je met gemeenteleden in 

gesprek over ontwikkelingen in huidige tijd en cultuur en hoe je dit ziet in relatie tot het geloof. Je gebruikt hierbij relevante, eigentijdse voorbeelden met een actueel karakter en gaat het 

gesprek aan met de cultuur. 

• Wat voorbeelden ter illustratie om je op weg te helpen, maar gebruik het liefst eigen ontdekkingen en materiaal! 

o Avond: Twijfels over de toekomst - Sinds 2012 zijn er meerdere filmseries op het grote witte doek gepresenteerd die zonder uitzondering een dystopische toekomst 

schetsen, met opvallende overeenkomsten. De profeten van het witte doek vertellen ons dat er een grote catastrofe zal plaatsvinden die voortkomt uit de grotere 

verdeeldheid van de mensheid. Zij die deze ramp overleven, zullen een nieuwe maatschappij bouwen die één doel dient: voorkomen dat een dergelijke ramp zich opnieuw 

kan voltrekken. Deze nieuwe maatschappij is echter opnieuw sterk verdeeld, maar ditmaal bewust: de resterende mensheid zal worden ingedeeld op karakter (Divergent 

Series, 2014-2016), mineralen en grondstoffen (The Hunger Games, 2012-2015) óf machine en mens (The Maze Runner, 2014-2018). Een totalitair regime vertegenwoordigt 

de bovenklasse, die met Orwelliaanse stelmatigheid inbreuk maakt op fundamentele mensenrechten en privacy: actuele thema’s voor de wereld van vandaag. Hollywood 

heeft echter hoop: een kleine groep tieners en jongvolwassenen krijgen inzicht in de ziekmakende structuren van macht en vormen het verzet voor vrijheid. Maar waarom 

zijn dergelijke filmseries zo populair? Hadden we deze series ook in de jaren ’90 kunnen maken? Welke beelden van hoop worden er geschetst? Hoe verhoudt zich dit tot 

de status van de wereld wat jou betreft? En wat heeft het evangelie (en de gemeente!) eigenlijk te zeggen in zoveel wanhoop? 

o Avond: Zwarte spiegel – In de razend populaire Netflix-serie Black Mirror worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen uitvergroot en gesitueerd in (veelal) disfunctionele 

samenlevingen die een appel doen op het ethisch besef van de kijker. De onafhankelijke afleveringen roepen zowel herkenning, verwijdering en afgrijzen op bij de kijkers. 

Binnen enkele decennia zal blijken of de makers doemdenkers waren, of ware profeten… Hoe gaan we als gemeente om met de ethische vraagstukken die naar voren komen 

in de afleveringen? Hoe deden Bijbelse profeten dat eigenlijk? Waarom is het dystopisch6 discours eigenlijk zo populair? Kunnen we ons identificeren met de 

toekomstverwachtingen? 

o Avond: We Happy Few – In de game A Happy Few duikt de speler op in een Engels dorpje in 1964. Om de misère van de wereld te vergeten, is men massaal aan een drug 

gegaan (Joy) die iedereen euforisch maakt. De inwoners zijn “vrolijke” maskers gaan dragen, waarachter ze hun verdriet kunnen verbergen. Het alledaagse leven staat vooral 

in het teken van fun. De oplettende gamer herkent hierin scherpe maatschappijkritiek van de makers, die zich keren tegen de filterbubbels van geluk, fun en vrolijkheid 

waarmee social media wordt overspoeld. Hebben we ons als gemeente van Jezus ook iets aan te trekken van deze kritiek? Hoe zit het eigenlijk met onze maskers?  

In je besprekingen van voorbeelden laat je zien dat je je kunt verhouden tot je doelgroep, maar ook het vermogen dat je deze kunt plaatsen in bredere maatschappelijke tendensen. Zo kun 

je geen gemeenteavond over games organiseren, zonder daarbij het geweldsaspect te bespreken dat in veel moderne games naar voren komt.  

 
5 Heb je geen mogelijkheid om een ‘echte’ gemeenteavond te organiseren? Dan mag het ook een fictieve avond zijn, mits je een goed doordachte en lopende tekst kunt presenteren.   

6 Dystopie is het tegenovergestelde van een utopie: een plaats of tijdsbeeld waar je absoluut geen deel vanuit zou willen maken.  



   

 

Je levert je verzamelde materialen, uitgewerkte tekst en (indien gebruikt, maar wel aanbevolen) powerpoint in. In het document moet duidelijk zichtbaar zijn dat je een programma van 

ongeveer anderhalf uur kunt verzorgen. 

2.3.3 DAGBOEK 

Gedurende een week (7 dagen) houdt je dagelijks je media-gebruik bij. We zien hierbij graag dat je ook de interactie aangaat met mensen of media-uitingen die buiten je eigen comfortzone 

liggen. Je noteert per dag hoeveel tijd je hebt doorgebracht met media en welke media. Denk hierbij aan: 

o Gebruik van social media, youtube, blogs, vlogs.  

o Welke films, series of games je hebt gespeeld of gekeken. 

o Welke (e)boeken of andere vormen van tekst je tot je hebt genomen. 

o Hoe je het nieuws hebt gevolgd: via welke kanalen neem je kennis van de gebeurtenissen in je omgeving, landelijk en wereldwijd? 

o Waar heb je raakvlakken of mogelijkheden gezien in relatie tot het evangelie? 

Uiteraard observeer, interpreteer en reflecteer je op je eigen media gebruik. Je neemt hiervoor minimaal 200 woorden per dag op in je schrijven. Tot slot schrijf je een afsluitende reflectie 

van minimaal 400 woorden, waarin je verwoordt wat je is opgevallen, wat de oefening en exposure je hebben gebracht en wat dit met je heeft gedaan. Dit probeer je te verbinden met de 

aangereikte concepten. 

 

  



   

 

2.4 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Laura Dijkhuizen & Marijn Vlasblom 

Niveau Bloom Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten 
1. Dagboek 

2. Missionair visiedocument 

3. Gemeenteavond 

Onderzoekende houding Studenten onderzoeken hedendaags maatschappelijk discours in relatie tot missio deï gedachtegoed. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator: Weging / Punten 

 DAGBOEK 

 1. De student toont een open 

houding van gretigheid en 

nieuwsgierigheid in populair 

maatschappelijk discours en is in 

staat dit te verbinden met eigen 

wereldbeeld. 

b. De student zoekt exposure met mensen en plekken die anders zijn (buiten 

de eigen comfortzone liggen), vanuit een houding van nieuwsgierigheid en 

openheid en reflecteert hierop (beschrijft wat er van binnen gebeurt, 

emotioneel, biografisch, intellectueel, lichamelijk). 

10 

 MISSIONAIR VISIEDOCUMENT 

 2. De student verantwoordt vanuit 

eigen bronnen positie ten aanzien 

van de betekenis van heil en 

evangelie in tijd, cultuur en 

wereldbeeld. 

i. De student demonstreert inzicht in relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen en de theologische disciplines. 

20 

  l. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als 

professional zijn/haar observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, 

bril, eigen geschiedenis, normativiteit). 

20 

 3. De student is in staat om in 

historische bewegingen cruciale 

keuzemomenten te duiden en kan 

verantwoorde en vitale keuzes in 

evangelieverkondiging inzichtelijk 

maken. 

k. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante 

theorie uit de theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en 

Bijbelse theologie). 

20 

 GEMEENTEAVOND 



   

 

 4. De student maakt inzichtelijk hoe 

de huidige tijd en cultuur in relatie 

staat tot het evangelie, maakt 

verbinding en legt knelpunten bloot. 

j. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante 

theorie uit de culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 

30 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: Minimaal Master-niveau 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

  

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

2.5 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en):   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

1. Missionair Visiedocument 

2. Dagboek 

3. Gemeenteavond 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DAGBOEK) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

b. De student zoekt exposure met mensen en plekken die anders zijn (buiten de eigen comfortzone liggen), vanuit een houding van nieuwsgierigheid en openheid en 

reflecteert hierop (beschrijft wat er van binnen gebeurt, emotioneel, biografisch, intellectueel, lichamelijk). 

10 

De student zoekt geen exposure, geeft 

geen blijk van open, nieuwsgierige 

houden en/of reflecteert niet of 

nauwelijks.  

De student zoekt exposure met mensen 

en plekken die anders zijn maar blijft 

binnen eigen comfortzone en laat geen 

houding van nieuwsgierigheid en 

openheid zien.  Reflecteert d.m.v. 

beschrijven wat er van binnen gebeurt, 

emotioneel, biografisch, intellectueel, 

lichamelijk maar benoemt maar 1 of 2 

facetten. 

 

De student zoekt exposure met mensen 

en plekken die anders zijn (buiten de 

eigen comfortzone liggen), vanuit een 

houding van nieuwsgierigheid en 

openheid en reflecteert hierop 

(beschrijft wat er van binnen gebeurt, 

emotioneel, biografisch, intellectueel, 

lichamelijk maar benoemt maar 1 of 2 

van genoemde facetten). 

 

De student zoekt exposure met mensen 

en plekken die anders zijn (buiten de 

eigen comfortzone liggen), vanuit een 

houding van nieuwsgierigheid en 

openheid en reflecteert hierop 

(beschrijft 3 of meer facetten van wat er 

van binnen gebeurt, emotioneel, 

biografisch, intellectueel, lichamelijk) en 

weet dat te verbinden met aangereikte 

concepten. 

 

 

Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): Cijfer: 

 

  



   

 

C. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (MISSIONAIR VISIEDOCUMENT) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

l. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als professional zijn/haar observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, bril, eigen geschiedenis, 

normativiteit). 

20 

De student legt geen verbinding tussen 

geschetste gemeentepraktijk en missio 

deï gedachtegoed en niet kritisch op 

eigen functioneren als professional. 

De student legt de relatie tussen 

gemeentepraktijk en missio-deï 

gedachtegoed, maar is zich niet bewust 

van eigen professionele houding. 

De student reflecteert naar aanleiding 

van de omschreven gemeentepraktijk, 

eigen positie in relatie tot missio-dei 

principes en beoordeelt persoonlijke 

overtuigingen vanuit missionaire 

theologie. 

De student reflecteert op de 

omschreven gemeentepraktijk, legt 

verbindingen met theorie, reflecteert op 

eigen positie en stelt onderzoeksvragen 

voor vervolg. 

 

i. De student demonstreert inzicht in relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale wetenschappen en de theologische disciplines. 20 

De student heeft geen relevante theorie 

gevonden. 

De student toont kennis van relevante 

theorie uit een van de genoemde 

discipline(s). 

De student demonstreert inzicht in 

relevante theorie uit theologische 

disciplines. 

De student demonstreert inzicht in 

relevante theorie uit theologische en 

diverse andere disciplines. 

 

k. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en Bijbelse theologie). 20 

De student noemt enkel 

geloofspraktijken, maar blijkt niet in staat 

tot dialoog met theologische disciplines 

vanuit missio deï. 

De student interpreteert en trekt 

conclusies over relevantie theorie uit de 

theologie. 

De student interpreteert, gaat in dialoog 

en trekt conclusies over relevantie 

theorie uit de theologie in relatie tot de 

kerkelijke traditie. 

De student interpreteert, gaat in dialoog 

en trekt conclusies over relevantie 

theorie uit de theologie in relatie tot 

kerkelijke traditie, systematische 

theologie en Bijbelse theologie. 

 

Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): Cijfer: 

 

  



   

 

D. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (GEMEENTEAVOND) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

j. De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante theorie uit de culturele, filosofische en sociale wetenschappen. 15 

De student noemt enkel geloofspraktijk 

en toont geen relatie met relevante 

theorieën. 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

enkele theorie. 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp uit culturele 

en sociale wetenschappen. 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

relevante theorie uit zowel culturele, 

filosofische als sociale wetenschappen. 

 

De student maakt inzichtelijk hoe de huidige tijd en cultuur in relatie staat tot het evangelie, maakt verbinding en legt knelpunten bloot. 15 

De student ziet relatie tussen huidige tijd 

en cultuur, maar noemt geen 

knelpunten. 

De student beschrijft huidige tijd en 

cultuur in relatie tot evangelie, en legt 

knelpunten bloot 

De student beschrijft huidige tijd en 

cultuur in relatie tot het evangelie, maakt 

verbinding met bronnen en legt 

knelpunten via hedendaags 

voorbeelden bloot. 

De student reflecteert op huidige tijd en 

cultuur in relatie staat tot het evangelie, 

maakt verbinding met bronnen en legt 

knelpunten via hedendaags 

voorbeelden bloot. 

 

Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): Cijfer: 

 

 

Registreren HBO / Registreren PRE-MASTER (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  



   

 

3. SPIRITUEEL LITURGISCHE VORMING 

3.1 ALGEMEEN 

Naam Wout Huizing en Hans Riphagen 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving De student leert wat het is om gevormd te worden als voorganger; waarbij levend geloof en professionaliteit samen opgaan. We werken met de idee dat de mens 

een liturgisch wezen is, en een liturgisch leven leidt, dat gevormd wordt in de praktijken en de gewoonten waarin hij/zij participeert. Leven, geloof en gebed zijn 

met elkaar geïntegreerd, zowel in de student, als in de verhouding van de student tot de gemeente. Het vak richt zich op de eigen spiritualiteit, de spiritualiteit van 

de ander en de professionele identiteit. 

Leeruitkomsten 1. De student geeft inzicht in het oefenen, ervaren, voeden en onderhouden van de eigen spiritualiteit in relatie tot het eigen geloofs- en levensverhaal (biography 

as theology). 

2. De student oefent met nieuwe vormen, bronnen en taal van christelijke spiritualiteit, reflecteert daarop en eigent ze zich kritisch en waarderend toe. 

3. De student stelt zich zichtbaar open voor andere geloofstradities, geeft blijk zich in te kunnen leven in de spiritualiteit van anderen, en kan zich in de ontmoetingen 

positioneren vanuit de eigen spiritualiteit.  

4. De student gebruikt op authentieke wijze (eigen professionaliteit) taal en symbolen die pastoraal (troostend) en profetisch (storend) aansluiten op het beleefde 

geloof in de context van een gemeentelijke viering. 

Indicatoren a/c/i/d/e/b/g/h/q/r  

Toetsing Portfolio met opdrachten (100%) 

Urenverantwoording 6 EC komt neer op 168 studiebelastingsuren. Hieronder tref je de verdeling:  

Onderdeel Uren 

Integratie en reflectie 

(zie integratieprogramma in deze studiegids) 

12 

Retraite 8 

Lesuren 13 

Leeswerk 63 (gemiddeld 7 a 8 p/u = 480) 

Opdrachten 

Per opdracht specificeren 

72 (zie uitgewerkte opdrachtomschrijving) 

TOTAAL 168 



   

 

Praktische informatie De retraite vindt plaats op 15 november, 9.00-17.00. Aan de retraite zijn kosten verbonden van € 40,- (lunch wordt verzorgd). Je ontvangt na afloop een factuur. 

De retraite vindt plaats in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam 

 

Literatuur   

 Verplichte literatuur 

• Eugene H. Peterson, Dragende delen. Pastor zijn op 

authentieke wijze (Capelle a/d IJssel: Ekklesia, 1995) 

• Warren, Tish, Liturgie van het alledaagse: Heilige gebruiken in 

het gewone leven (Franeker: Van Wijnen, 2018) 

• Thomas Quartier osb, Liturgische Spiritualiteit: Benedictijnse 

impulsen voor klooster, kerk en wereld (Heeswijk: Berne 

Media, 2017) 

• Teun van der Leer & Hans Riphagen (red), Verlangend Vieren: 

Over de vormende kracht van de samenkomst (Amsterdam: 

Unie van Baptistengemeenten, 2016)  Te bestellen via: 

https://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-

reeks/710-deel-9-verlangend-vieren 

Vooraf digitaal toegestuurd: 

• Jan Martijn Abrahamse, '"I’m proud to be maladjusted”: Zijn 

dominees vandaag nog onder de profeten?' 

• Léon van Ommen, 'Gloriatheologie of ruimte voor verdriet? 

Over rouwen en liturgie', in: Soteria 33/2, 2016, 32-39 

• Riphagen, J. ‘Wie is “our God”? Een kritische analyse van de 

Godsbeelden in hedendaagse aanbiddingsliederen’, in: 

Soteria, 30/4, 2013, 6–16. 

• Paul, Herman, ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij: 

Aanzetten tot een pedagogiek van verlangen’, in: Kerk en 

Theologie 67, 2016, 35–52. 

Literatuur op internet te vinden: 

• Barnard, Marcel, 'Bricolageliturgy: Liturgical Studies Revisited', in Verbum et 

Ecclesia 29.1 (2008), 14-31.7  

• De Hart, J., ‘Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland’ (Den Haag: SCP, 2014)8,  

• De Kock, J., Roeland, J., & Vos, P., ‘Beyond Individualisation: Neo-Evangelical 

Lessons for Religious Socialisation’, in: Journal of Beliefs and Values, 32.3 (2011), 

329-342.9  

• Leer, van der, Teun, 'Leven met de Psalmen', in: Soteria, 17/3, 2000, p.28-34.10  

• Richtlijn spirituele zingeving in de palliatieve zorg11 

• http://widgets.eo.nl/spiritualiteitwijzer/ 

• Witvliet, John, 'De klacht in de liturgie'12  

• Youtube: ‘James K.A. Smith: You are what you love: The spiritual power of habit’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=HChKd1aW-hI) 

• Youtube: 'A conversation with Walter Brueggemann and Kenyatta Gilbert' 

 

Premaster: 

• Vervang boek van Tish Warren voor: Bass, D. (et.al), Christian Practical Wisdom: 

What It Is, Why It Matters (Grand Rapids: Eerdmans, 2016)  

 

Aanbevolen:  

• Gary Thomas, Jouw spiritualiteit. Geloven zoals je bent (Amsterdam: Buijten & 

Schipperheijn Motief, 2000)  

 
7 Te downloaden op https://www.researchgate.net/publication/254762297_Bricolageliturgy_Liturgical_Studies_Revisited 
8 Te raadplegen op https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Geloven_binnen_en_buiten_verband 
9 https://www.academia.edu/1828508/Beyond_individualisation_Neo-evangelical_lessons_for_religious_socialization 
10 Https://www.baptisten.nl/images/seminarium/publicaties/team/TL_0009_LevenmetdePsalmen_Soteria17.3.pdf 
11 https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/Lists/Databank%20richtlijnen/Attachments/205/Zingeving%20en%20spiritualiteit%20in%20de%20palliatieve%20fase.pdf 
12 Http://eredienstcreatief.nl/klacht-in-de-liturgie/ 

https://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-reeks/710-deel-9-verlangend-vieren
https://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-reeks/710-deel-9-verlangend-vieren
https://www.youtube.com/watch?v=HChKd1aW-hI


   

 

Raadplegen in bibliotheek: 

• Wil Derkse, Een levensregel voor beginners. Benedictijnse 

spiritualiteit voor het dagelijkse leven (Houten: Lannoo, 2004) 

(betreft 1 hoofdstuk) 

 

• H.C. van der Meulen, Om het geheim van het leven. Over spiritualiteit en 

geestelijke begeleiding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013)  

• Richard Foster, Eén bron, zes stromen. Op zoek naar evenwicht vanuit de grote 

geloofstradities van de kerk (Gorinchem: Ekklesia, 2007) 

 

   

 

3.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht.  Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen. Deelname aan de 

retraite is eveneens een verplicht onderdeel  van het programma. 

 Inhoud Lezen ter voorbereiding Opdrachten ter voorbereiding 

Gedurende het 

hele blok 

 Warren, Liturgie p.13-148 (135 p.); lees elke week één 

of twee hoofdstukken. 

Premaster: Vervang Warren voor Bass, Scharen, p.1-46, 

232-321 (135p.) 

Zie document 'opdrachten'  (vooraf toegestuurd). 

College 1 Eigen spiritualiteit (spirituele biografie); 

Liturgisch leven en: ‘show en shape’; 

introductie op collegeserie en op 

opdrachten/oefeningen.  

 

Warren, Liturgie, 13-33 (20p); Thomas Quartier osb, 10-

59 (50p), Van der Leer & Riphagen, Verlangend Vieren, 

8-19 (10p);  

Eigen spirituele autobiografie afhebben (zie ook document 

met opdrachten, vooraf toegestuurd), maak de 

spiritualiteitswijzer 

College 2 Spirituele vorming & sociale, seculiere 

context; workshop leven met de Psalmen 

Peterson, p. 1- 74 (74 p), de Hart, p.9-13 (5p), Barnard 

(18p), de Kock (11p), van der Leer (Psalmen, 7p.). Paul, 

Hoe sprong (18p); Kijken: Youtube filmpje Smith, You are 

what you love 

Idem  

Retraite (15 nov) Retraite Thomas Quartier osb , 60-81 (22p.), Derkse , p.103-124 

(22p.)  

Idem 



   

 

College 3 Bronnen, dialoog en communicatie Peterson, p. 127 – 139, 153 – 164 (24 p), Richtlijnen 

zingeving en spiritualiteit, p.8-17 (10p), Quartier osb, 147-

201 (54p) 

Idem 

College 4 Liturgie: Contrast, rouw en de psalmen Van der Leer & Riphagen, Verlangend Vieren, 85-104 

(32p), Ommen (8p.), Witvliet, (13p.)  

Idem 

College 5 Liturgie: profetie en voorbede Youtubefilmpje Brueggemann, Abrahamse 

(Maladjusted, 5p), Riphagen (Wie is ‘our God’, 10p) 

Idem 

    

3.3 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Wout Huizing en Hans Riphagen 

Niveau Bloom Reproductie, Inzicht, Toepassen, Synthetiseren, Evalueren 

Beroepsproducten 
Portfolio 

Onderzoekende houding 
Gedurende het vak komen diverse opdrachten voorbij die van de student vragen zich open te stellen, nieuwsgierig te zijn naar anderen en andere tradities. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 ONDERDEEL 1 

 1. De student geeft inzicht in het 

oefenen, ervaren, voeden en 

onderhouden van de eigen 

spiritualiteit in relatie tot het eigen 

geloofs- en levensverhaal (biography 

as theology).  

A&C: De student geeft inzicht op een open manier over zijn/haar eigen 

christelijke spiritualiteit (gebed, contemplatie, Bijbellezing) in relatie tot een 

getuigende wandel en leven als discipel van Jezus. 

 

15 

 2. De student oefent met nieuwe 

vormen, bronnen en taal van 

christelijke spiritualiteit, reflecteert 

daarop en eigent ze zich kritisch en 

waarderend toe. 

 

D&E: De student laat voorbeelden zien en maakt concreet hoe hij/zij oude 

en nieuwe bronnen, vormen en taal zich heeft eigen gemaakt. (Indicator E 

wordt hierin impliciet meegewogen) 

  

G: De student participeert in een liturgische praktijk uit een andere traditie, 

en observeert, interpreteert en reflecteert daarop kritisch waarderend. 

 

10 

 

 

 

10 



   

 

 3. De student stelt zich zichtbaar open 

voor andere geloofstradities, geeft 

blijk zich in te kunnen leven in de 

spiritualiteit van anderen, en kan zich 

in de ontmoetingen positioneren 

vanuit de eigen spiritualiteit.  

B&H(1): De student zoekt exposure met mensen die anders zijn en geeft blijk 

zich in te kunnen leven vanuit een houding van nieuwsgierigheid en 

openheid in de beleefde spiritualiteit van de ander. 

B&H(2): De student toont inzicht in wat er in de ontmoeting met de ander 

met hem/haarzelf gebeurde (emotioneel, intellectueel, lichamelijk, 

theologisch). 

15 

 

 

10 

 4.  De student gebruikt op authentieke 

wijze (eigen professionaliteit) taal en 

symbolen die pastoraal (troostend) en 

profetisch (storend) aansluiten op het 

beleefde geloof in de context van een 

gemeentelijke viering.  

Q: De student bereidt liturgische vormen voor (taal en symboliek) die bewust 

een pastoraal en/of profetisch geluid laten horen in een bepaalde context. 

  

R: De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien 

in zijn/haar leiderschap. 

15 

 

10 

 

 

 Aanvullend, toetsing op integratie van 

relevante theorie over leeruitkomsten 

1 t/m 4, aan de hand van indicator I. 

I: De student demonstreert inzicht in relevante theorie omtrent spirituele en 

liturgische formatie. 

 

15 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: Minimaal Master-niveau 

 

Beoordeling:  

• aantal punten (maximaal 100) delen door tien. 

PreMasterbeoordeling:  

• De theorie (indicator I) I wordt niet getoetst (maar wordt verwerkt in de pre-masterthese) de weging verschuift daardoor; elke van de 4 leeruitkomsten 

weegt voor 25% mee.  

 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer. Verder wordt verondersteld dat alle opdrachten zijn gemaakt, en dat niet meer dan 1 les is gemist; bij het missen van 2 

lessen of het missen van de retraite is er een vervangende opdracht in overleg met de docent; bij het missen van meer dan 2 lessen kan het vak niet gehaald 

worden.) 

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

  

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

3.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en):   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

1. Portfolio 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten Weging Totaal 

De student geeft geen inzicht in 

zijn/haar eigen christelijke 

spiritualiteit (gebed, contemplatie, 

Bijbellezing) in relatie tot een 

getuigende wandel en leven als 

discipel van Jezus.  

De student geeft beperkt 

inzicht in zijn/haar eigen 

christelijke spiritualiteit 

(gebed, contemplatie, 

Bijbellezing) in relatie tot een 

getuigende wandel en leven 

als discipel van Jezus.  

De student geeft inzicht op een 

open manier over zijn/haar eigen 

christelijke spiritualiteit (gebed, 

contemplatie, Bijbellezing) in 

relatie tot een getuigende wandel 

en leven als discipel van Jezus. 

De student geeft inzicht op een open 

manier over zijn/haar eigen christelijke 

spiritualiteit (gebed, contemplatie, 

Bijbellezing) in relatie tot een 

getuigende wandel en leven als 

discipel van Jezus.  

Aanvullend laat de student 

aantoonbaar zien geraakt te zijn door 

de oefeningen in het vak, en daarmee 

verder aan de slag te willen. 
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De student praat er over, maar is 

niet in staat om concreet te 

maken hoe hij/zij oude en nieuwe 

bronnen, vormen en taal zich 

heeft eigen gemaakt. 

De student laat voorbeelden 

zien en maakt concreet hoe 

hij/zij met oude en nieuwe 

bronnen, vormen en taal 

heeft geoefend, maar heeft 

deze nog niet toegeëigend. 

De student laat voorbeelden zien 

en maakt concreet hoe hij/zij 

oude en nieuwe bronnen, vormen 

en taal zich heeft eigen gemaakt. 

De student laat rijke voorbeelden zien 

en maakt concreet hoe hij/zij oude en 

nieuwe bronnen, vormen en taal zich 

heeft eigen gemaakt, die zichtbaar 

leiden tot vernieuwing in zijn/haar 

geestelijk leven.  

 10  

De student participeert in een 

liturgische praktijk uit een andere 

De student participeert in 

een liturgische praktijk uit 

De student participeert in een 

liturgische praktijk uit een andere 

De student participeert in een 

liturgische praktijk uit een andere  10  



   

 

traditie, maar is niet in staat om 

de verschillende stappen van 

observatie, interpretatie en 

reflectie van elkaar te scheiden. 

 

een andere traditie, en 

observeert, interpreteert en 

reflecteert daarop, maar 

vindt het lastig om 

observatie, interpretatie en 

reflectie uit elkaar te houden. 

 

traditie, en observeert, 

interpreteert en reflecteert 

(stapsgewijs) daar kritisch 

waarderend op. 

 

traditie, en observeert, interpreteert 

en reflecteert daar kritisch waarderend 

op. De interpretatie van de liturgische 

praktijk toont bovendien een 

verdiepend theoretisch inzicht van wat 

in die praktijk gebeurt. 

De student zoekt exposure met 

mensen die anders zijn maar 

toont geen interesse in de 

beleefde spiritualiteit van de 

ander.  

 

 

De student zoekt exposure 

met mensen die anders zijn 

en geeft blijk van een open 

houding, maar slaagt er niet 

of beperkt in zich in te 

kunnen leven in de beleefde 

spiritualiteit van de ander. 

De student zoekt exposure met 

mensen die anders zijn en geeft 

blijk zich in te kunnen leven vanuit 

een houding van 

nieuwsgierigheid en openheid in 

de beleefde spiritualiteit van de 

ander. 

De student zoekt exposure met 

mensen die anders zijn en geeft blijk 

zich in te kunnen leven vanuit een 

houding van nieuwsgierigheid en 

openheid in de beleefde spiritualiteit 

van de ander; de student laat 

bovendien zien dat er in de 

ontmoeting iets wezenlijks is geraakt 

bij zichzelf en/of de ander. 

 

 15  

De student heeft geen inzicht in 

wat er in de ontmoeting met de 

ander met hem/haarzelf 

gebeurde (emotioneel, 

intellectueel, lichamelijk, 

theologisch). 

De student toont beperkt 

inzicht in wat er in de 

ontmoeting met de ander 

met hem/haarzelf gebeurde 

(emotioneel, intellectueel, 

lichamelijk, theologisch). 

De student toont inzicht in wat er 

in de ontmoeting met de ander 

met hem/haarzelf gebeurde 

(emotioneel, intellectueel, 

lichamelijk, theologisch). 

De student toont inzicht in wat er in 

de ontmoeting met de ander met 

hem/haarzelf gebeurde (emotioneel, 

intellectueel, lichamelijk, theologisch). 

en kan dat cultureel, theologisch, 

filosofisch en sociologisch in een 

breder perspectief zetten.  

 

 10  

De student bereidt liturgische 

vormen voor (taal en symboliek), 

maar slaagt er niet in die aan te 

laten sluiten bij een bepaalde 

context. 

De student bereidt liturgische 

vormen voor (taal en 

symboliek) voor een 

bepaalde context, maar blijft 

daarin vlak en weinig 

verrassend (en beperkt 

pastoraal /profetisch) 

De student bereidt liturgische 

vormen voor (taal en symboliek) 

die bewust een pastoraal en/of 

profetisch geluid laten horen in 

een bepaalde context. 

De student bereidt liturgische vormen 

voor (taal en symboliek) die bewust 

een pastoraal en/of profetisch geluid 

laten horen in een bepaalde context, 

en toont daarbij bovendien passende 

creativiteit, verrassing en  diepgang.  

 

 15  



   

 

De student laat geen reflexieve 

houding zien van zijn/haar 

leiderschap. 

De student laat een reflexieve 

houding zien in zijn/haar 

leiderschap, maar toont zich 

daarin beperkt open.  

De student laat een reflexieve 

houding van kwetsbaarheid en 

moed zien in zijn/haar 

leiderschap. 

 

De student laat een reflexieve 

houding van kwetsbaarheid en moed 

zien in zijn/haar leiderschap, en  toont 

aan die houding bewust in te kunnen 

zetten om anderen tot openheid te 

nodigen. 

 10  

De student demonstreert geen 

inzicht in relevante theorie 

omtrent spirituele en liturgische 

formatie. 

 

De student demonstreert 

beperkt inzicht in relevante 

theorie omtrent spirituele en 

liturgische formatie. 

De student demonstreert inzicht 

in relevante theorie omtrent 

spirituele en liturgische formatie. 

 

De student demonstreert kundig 

inzicht in relevante theorieën omtrent 

spirituele en liturgische formatie. 
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Toelichting    
   

Eindcijfer: 

 

Registreren HBO / Registreren PRE-MASTER (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  



   

 

3. VRIJKERKELIJKE ECCLESIOLOGIE 

3.1 ALGEMEEN 

  

Naam Vrijkerkelijke ecclesiologie 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving In deze module maken we kennis met de vrijkerkelijke traditie vanaf de 16e eeuw en de daarbij behorende identiteitsdragers (gathering/believers’ church, 

doop, avondmaal & lidmaatschap,  communal discernment, congregationalisme, diaspora ecclesiologie, geloofsvrijheid, getuigenis) en verbinden dit met de 

uitdagingen van kerk-zijn in de huidige post-Christendom context. Dit gebeurt aan de hand van sleutelfiguren uit de vrijkerkelijke traditie als ‘living human 

documents’, waarbij biografie als theologie en leadership by interpretation leidnede begrippen zijn. 

Leeruitkomsten 1. De student kan de historische ontwikkeling van de vrijkerkelijke traditie en haar identiteitsdragers beschrijven en interpreteren in de toenmalige en huidige 

context, met gebruik van inzichten die opgekomen zijn uit de Bijbel en uit de vrijkerkelijke traditie.   

2. De student kan een verdiepend onderzoek uitvoeren naar een persoon uit de vrijkerkelijke traditie als ‘living human document’ en kan theologisch reflecteren 

op de ecclesiologische praktijken die hierin naar voren komen en de resultaten daarvan verbinden met de huidige missionaire context van kerk-zijn in de 21e 

eeuw. 

Indicatoren e / i / k / l 

Toetsing De student schrijft een paper van maximaal 3500 woorden en presenteert deze in maximaal 20 minuten aan de groep. Daarna is er 10 minuten ruimte voor 

vragen en gesprek.  

In de paper voert de student een verdiepend onderzoek uit naar een karakteristiek persoon uit de vrijkerkelijke traditie als ‘living human document’ en 

reflecteert hij/zij op de specifieke ecclesiologische praktijken die hierin naar voren komen. De student kan deze persoon in de historische ontwikkeling van de 

vrijkerkelijke traditie plaatsen,  beschrijven en interpreteren in de toenmalige en huidige context, met gebruik van inzichten die opgekomen zijn uit de Bijbel 

en uit de vrijkerkelijke traditie, en kan de resultaten daarvan verbinden met de huidige missionaire context van kerk-zijn in de 21e eeuw. 

De studenten ontvangen een lijst met namen, maar kunnen zelf ook suggesties doen. De naam van de persoon wordt i.o.m. de docenten vastgesteld uiterlijk 

op het tweede college.  

Urenverantwoording 6 EC komt neer op 168 studiebelastingsuren. Hieronder tref je de verdeling:  

Onderdeel Uren 

Integratie en reflectie 

(zie integratieprogramma in deze studiegids) 

12 

Lesuren 15 

Bijbelboek- en hoofdstukken lezen en bestuderen 12 



   

 

Literatuur: 

Ned. 484 pp. = 48 uur 

Ned. 126 pp. = 11 uur 

Eng.   90 pp. =   9 uur 

68 

Schrijven paper + geven presentatie 60 

TOTAAL 167 

Literatuur Verplichte literatuur: Aanbevolen literatuur 

 • Efeziërs, Romeinen 9-11 

• Henk Bakker, De weg van het wassende water: op zoek naar de 

wortels van het Baptisme. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008 

• Diverse auteurs, Typisch CAMA. Prominente personen en 

karakteristieke kenmerken van de CAMA (Apeldoorn: CLC 

publicaties, 2018) 

• David E. Fitch, ‘Missio Deï en incarnatie’ in: David E. Fitch, 

Merkbaar aanwezig. Zeven disciplines die de kerk vormen voor 

missie (Apeldoorn: CLC publicaties, 2018) [PDF] 

• Katanacho, Het land van Christus (112 p.) 

• Teun van der Leer, ‘De ware calvinist is een baptist’ in: William den 

Boer en Teun van der Leer (red.), Calvijn, de baptisten en de 

gemeente van morgen. (Apeldoorn: TUA, 2010) [PDF] 

• Stuart Murray, The Naked Anabaptist. The Bare Essentials of a 

Radical Faith (Scottdale: Herald Press, 2010) 

• Stuart Murray – ‘The Rise and Fall of multi-voiced church’ in: Multi-

voiced Church, p 24-42 (18 p.) 

• A.B. Simpson, The Fourfold Gospel [PDF] 

• A.B. Simpson, A Solemn Covenant. The Dedication of Myself to God 

(January 19, 1861). [PDF] 

• Soteria: Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 

Themanummer: een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, 

nummer 2, 2015 

• K.H. Miskotte – Het Jodendom als vraag aan de kerk [PDF] 

• Henk Bakker & Teun van der Leer, Smeltend ijs: Olof de Vries over tijd 

en traditie, geschiedenis en gemeente. (Amsterdam: Baptisten 

Seminarium, 2017 

• A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de 

kerk en de Heilige Geest (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012) 

• David W. Bebbington, Baptists Through the Centuries. A History of a 

Global People. (Waco, TX: Baylor, 2010) 

• Curtis W. Freeman e.a. (ed.), Baptist Roots: A Reader in the Theology of 

a Christian People. (Valley Forge: Judson Press, 1999) 

• Jaap-Harm de Jong en Teun van der Leer (red.), Land in zicht! Doop en 

lidmaatschap opnieuw in kaart gebracht. (Barneveld: Unie van 

Baptistengemeenten, 2012) 

• Paul l. King, Genuine Gold. The Cautiously Charismatic Story of the Early 

Christian and Missionary Alliance (Tulsa: Word & Spirit Press, 2006) 

• William Lumpkin, Baptist Confessions of Faith, Second Revised Edition 

(Valley Forge: Judson Press, 2011) 

• Robert L. Niklaus, John S. Sawin, Samuel J. Stoesz, All For Jesus. God at 

Work in The Christian and Missionary Alliance Over One Hundred Years 

(Camp Hill, PA: Christian Publications, 1986) 

• Simon Schoon, Onopgeefbaar verbonden? Op weg naar vernieuwing in 

de verhouding tussen de kerk en het volk Israël. (Kampen: Kok, 1998), p. 

37-58 

• Soteria: Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 

Themanummer: Geboeid door Olof de Vries. 32ste jaargang, nummer 

4, 2015  



   

 

• Bart Wallet – Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar 

confrontatie (Utrecht: Boekencentrum, 2017) 

• John Howard Yoder, Body Politics. Five Practices of the Christian 

Community (h. 1, 2 en 3)  

• J.H. Yoder, ‘As you go,’ in: Theology of Mission. A Believers Church 

Perspective (London: IVP, 2014), p. 399-421 

• J.H. Yoder, ‘The Jewishness of the Free Church Vision’ in JCSR 

(2003), p 105-120 [PDF] 

• Marijn Vlasblom, Geloven in de gemeente. De vanzelfsprekendheid 

voorbij (Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten, 2018), h. 2 en 6 

(25 p.) 

Premaster: 

Curtis Freeman e.a. (ed.), Baptist Roots (Valley Forge: Judson Press 1999) 

Bernie VanDe Walle, The Heart of the Gospel. A.B. Simpson, the Fourfold 

Gospel, and Late Nineteenth-Century Evangelical Theology (PMTS 106; 

Eugene, OR: Pickwick, 2009 ) 

Soulen, Kendall, The God of Israel and Christian Theology (Minneapolis: 

Fortress, 1996) 

• Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme – 150 jaar in 

Nederland (Kampen: Kok, 2009), 342 pp.   

• B.A. Van De Walle, The Heart of the Gospel. A.B. Simpson, The Fourfold 

Gospel, and Late Nineteenth-Century Evangelical Theology (PTMS 106; 

Eugene, OR: Pickwick, 2009), 210pp. 

• M. Wittenberg, The Christian & Missionary Alliance. Overzicht van een 

Beweging (Gorinchem: Ekklesia, 2011)  

• Nigel G. Wright, Free Church Free State. The Positive Baptist Vision. 

(Milton Keynes: Paternoster 2005) 

• http://awf.world/repository/ 

• D. Drost, Voorstellen voor een nieuw canoniek verhaal bij Mark 

Kinzer https://www.youtube.com/watch?v=Us-KcCAMgQ4 

• D. Drost, De theologische uitdaging van het messiasbelijdend 

Jodendom, https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-

drost/ 

3.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht. Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen. 

 Inhoud Voorbereiding 

College 1 (docent: 

TL) 

Efeziërs 1 

Waar is de (baptisten)kerk goed voor? 

Inleiding ecclesiologie, notae, types & models, geschiedenis vrije kerken 

(anabaptisme, puritanisme, separatisme, baptisme, revivalisme ), slinger kerk-

beweging, fresh expressions, Unie-ABC 

Bekijk https://www.vice.com/nl/article/8xmxbp/zondagskinderen, 2.30-4.00, 

6.30-10.45 en 30.12-33.50 

Lees: 

‘Belijdenis doen in een Zwolse tuin’ (ND, 26-8-16) en ‘Waarom Stefan Paas naar 

de kerk gaat’ (Lazarus.nl, 2018) [worden per mail toegezonden] (4 p.) 

O.H. de Vries, De dynamiek tussen traditionele kerk en opwekkingsbeweging 

(23p.)  

Marijn Vlasblom, Geloven in de gemeente, h. 2 en 6 (25 p.) 

http://awf.world/repository/
https://www.youtube.com/watch?v=Us-KcCAMgQ4
https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-drost/
https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-drost/
https://www.vice.com/nl/article/8xmxbp/zondagskinderen


   

 

Premaster leest i.p.v. ‘zondagskinderen’:  Baptist Roots, 1-10 

College 2 

(docent: TL) 

Efeziërs 3 

Menno Simons:  

doop, tucht, heilige gemeente, lijdende kerk 

Lezen: 

De weg van het wassende water, h. 1 en 5 (67 p.) 

Menno Simons, De zes kenmerken van de ware gemeente + 2 art. [mail] (30 p.) 

J.H. Yoder, Body Politics, H. 2 en 3, ‘breaking bread’ en ‘baptism’ (25 p.) 

Premaster leest i.p.v. De weg van het wassende water:  Baptist Roots, 13-17, 25-

31, 41-49  

College 3 

(docent: TL) 

Efeziërs 4 

Feisser & De Liefde:  

Ned baptisme 19e eeuw, zuivere gemeente & evangelisatie, calvinisme, 

bovenplaatselijke ecclesiologie, revivalism 

Lezen: 

Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen, h. 2 [mail] (16 p.) 

Unie-ABC: Ecclesiologische krijtlijnen [mail] (7 p.) 

De weg van het wassende water, h. 6 (15 p.) 

Premaster leest i.p.v. De weg van het wassende water:  Baptist Roots, 71-97 

College 4 

(docent: MW) 

Efeziërs 5 

A.B. Simpson:  

Geschiedenis en theologie CAMA, Missio Deï, heilige kerk 

Lezen: 

A.B. Simpson, The Fourfold Gospel  (44 p.) 

A.B. Simpson, A Solemn Covenant. The Dedication of Myself to God (January 19, 

1861) (2 p.) 

Haije Bergstra, ‘Albert Benjamin Simpson. Een leven in het teken van Jezus’ in: 

Diverse auteurs, Typisch CAMA. Prominente personen en karakteristieke 

kenmerken van de CAMA (Apeldoorn: CLC publicaties, 2018), pp.13-27. 

René Holvast, ‘Durf, openheid en de Good Old Gospel. De achtergrond van de 

theologie en praktijk van Albert Benjamin Simpson’ in: Typisch CAMA, pp.29-42. 

Rocco Rausch, ‘Ecclesiologie van en voor de Alliance. Perspectieven van het 

begin, door de jaren heen en over de weg vooruit’, in: Typisch CAMA, pp.139-

152 

David E. Fitch, ‘Missio Deï en incarnatie’ in: David E. Fitch, Merkbaar aanwezig. 

Zeven disciplines die de kerk vormen voor missie (Apeldoorn: CLC publicaties, 

2018), pp.233-241.  

Unie-ABC: Identiteitsbeschrijving [PDF] (5 p.) 

Premaster leest ipv pagina’s uit Typisch CAMA: The Heart of the Gospel, 112-146 

(H.2 Christ Our Healer). 



   

 

 

College 5 

(docent: DD) 

Efeziërs 2, Rom. 9-11 

Mark Kinzer & Yohanna Katanacho:  

Theologie en geschiedenis van kerk en synagoge, antisemitisme, bilaterale 

ecclesiologie 

Lezen: 

K.H. Miskotte – Het Jodendom als vraag aan de kerk (9p.) [PDF] 

Bart Wallet – Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar confrontatie 

(2017, 126 p., à 12 p. p.u.) 

Yohanna Katanacho – Het land van Christus, h. 1,2,4,5 (2019, 60 p.) 

Soteria: Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. Themanummer: 

een nieuw canoniek verhaal. 32ste jaargang, nummer 2, 2015, artikelen Baan, 

drost, Bakker en Bol, p. 9-45 (36 p.) 

Premaster leest ipv Wallet, en artikelen Bakker en Bol uit Soteria: Soulen, The 

God of Israel, part 1 (1-106, 106pp) 

Aanbevolen: 

• D. Drost, Voorstellen voor een nieuw canoniek verhaal bij Mark 

Kinzer https://www.youtube.com/watch?v=Us-KcCAMgQ4 

• D. Drost, De theologische uitdaging van het messiasbelijdend 

Jodendom, https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-

drost/ 

College 6 

(docent: DD) 

Efeziërs 6  

J.H. Yoder & Stuart Murray: idealisme,  

diaspora-ecclesiologie, gemeentestichting 

Lezen: 

Yoder – Body Politics, h.1 ‘Binding and Loosing’ (13 p.) 

Yoder – ‘As you go,’ in: A Theology of Mission, p 399-421 (22 p.) 

Yoder – ‘The Jewishness of the Free Church Vision’ in JCSR (2003), p 105-120 

(15p.) 

Stuart Murray – The Naked Anabaptist (H. 1-5, 21-115) (94 p.) 

Unie-ABC: Leven met Lev (15 p.) 

Premaster leest idem  

 

Aanbevolen: 

Stefan Paas – Vreemdelingen en Priesters, ch 5,6,7 (70 p.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Us-KcCAMgQ4
https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-drost/
https://julesisaacstichting.org/category/lezingen/daniel-drost/


   

 

 

  



   

 

3.3 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Daniël Drost, Teun van der Leer, Marco Wittenberg 

Niveau Bloom Inzicht / Toepassen / Synthetiseren 

Beroepsproducten 
Paper en presentatie 

Onderzoekende houding 
De student doet zelfstandig literatuuronderzoek en kan daarop reflecteren en deze reflectie verbinden met de huidige context in het kader van de Missio 

Deï en met zijn eigen biografie en theologie 

Leeruitkomsten Indicatoren: Inhoudelijke onderwerpen Weging / Punten 

 E: De student verbindt creatief en 

verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk  

Efeziërs en Romeinen 9-11 5 + 5 (creatief en verdiepend) 

 I: De student demonstreert inzicht in 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale 

wetenschappen en de theologische 

disciplines. 

Invloed cultuur en context op historische ontwikkeling vrije kerken en hun 

identiteitsdragers (living human documents, leadership by interpretation) 

Traditie en vernieuwing 

Geschiedenis antisemitisme 

Post-christendom 

Verhouding kerk en Israël 

Geschiedenis en theologie CAMA, baptisme en vrije kerken 

Ecclesiologische thema’s 

40 

 K: De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

relevante theorie uit de theologie 

(kerkelijke traditie, systematische 

theologie en Bijbelse theologie).  

Invloed cultuur en context op historische ontwikkeling vrije kerken en hun 

identiteitsdragers (leadership by interpretation) 

Traditie en vernieuwing 

Geschiedenis antisemitisme 

Post-christendom 

Verhouding kerk en Israël 

Geschiedenis en theologie CAMA, baptisme en vrije kerken 

Ecclesiologische thema’s 

40 

 L: De student reflecteert op hoe 

zijn/haar eigen gesitueerde rol als 

professional zijn/haar observatie en 

 10 



   

 

beschrijving kleurt (bewust van 

positie, bril, eigen geschiedenis, 

normativiteit). 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: aantal punten (maximaal 100) delen door tien. 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

3.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): Daniël Drost, Teun van der Leer, Marco Wittenberg  

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

Presentatie van een paper ind. e, i, k en l (100%). De paper wordt uiterlijk een week voor de presentatie ingeleverd. 

De paper is als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN: 

INDICATOR E    Punten 

4 

Onvoldoende 

De student lukt het onvoldoende 

zijn/haar lezing van een Bijbelboek met 

de geloofspraktijk te verbinden 

6 

Voldoende 

De student verbindt weinig creatief en 

verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk 

8 

Goed 

De student verbindt creatief en 

verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk 

 

10 Zeer goed 

De student verbindt creatief en 

verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek origineel en actueel met de 

geloofspraktijk 

Max. 10 

INDICATOR I     

5 10 15 20 Max. 40 

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

De student toont nauwelijks  inzicht in 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen 

en de theologische disciplines. 

De student demonstreert matig inzicht 

in relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen 

en de theologische disciplines. 

De student demonstreert inzicht in 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen 

en de theologische disciplines. 

De student demonstreert inzicht in 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen 

en de theologische disciplines en past 

deze creatief en vernieuwend toe. 

INDICATOR K     

5 

De student beschrijft een geloofspraktijk 

zonder gebruik te maken van een 

relevante theorie 

10 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

relevante theorie uit de theologie 

(kerkelijke traditie, systematische 

theologie en/of Bijbelse theologie). 

15 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van een 

relevante theorie uit de theologie 

(kerkelijke traditie, systematische 

theologie en/of Bijbelse theologie) en 

komt tot een eigen onderbouwd inzicht. 

20 

De student interpreteert een 

geloofspraktijk met behulp van diverse 

relevante theorieën uit de theologie 

(kerkelijke traditie, systematische 

theologie en/of Bijbelse theologie) en 

levert een constructieve bijdrage aan 

het voortgaande debat. 

Max 40 

INDIKATOR L     

4 

De student ontgaat de relevantie van 

zijn/haar eigen gesitueerde rol als 

professional en hoe deze zijn/haar 

observatie en beschrijving kleurt 

(bewust van positie, bril, eigen 

geschiedenis, normativiteit). 

6  

De student is zich bewust van zijn/haar 

eigen rol als professional en dat deze 

zijn/haar observatie en beschrijving 

kleurt (bewust van positie, bril, eigen 

geschiedenis, normativiteit). 

8 

De student reflecteert op hoe zijn/haar 

eigen gesitueerde rol als professional 

zijn/haar observatie en beschrijving 

kleurt (bewust van positie, bril, eigen 

geschiedenis, normativiteit). 

10 

De student reflecteert op hoe zijn/haar 

eigen gesitueerde rol als professional 

zijn/haar observatie en beschrijving 

kleurt (bewust van positie, bril, eigen 

geschiedenis, normativiteit), is daar op 

aanspreekbaar en betrekt bewust 

andere perspectieven bij zijn/haar 

oordeelsvorming. 

Max. 10 

Toelichting: cijfer is totaal aantal punten 

gedeeld door 10 

   Cijfer: 

 

 

  



   

 

5. PIONIEREND LEIDERSCHAP 

5.1 ALGEMEEN 

Naam Pionierend Leiderschap 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving Geestelijk leiderschap vraagt veel aan zelfinzicht en vermogen om processen van pionierende gemeente opbouw aan te sturen en samen met anderen vorm te 

geven. Daarin spelen elementen als transparantie, kwetsbaarheid, vertrouwen, zelfcensuur, communicatie, balans en visie een belangrijke rol, om in staat te zijn 

de narratieve hermeneutische zelfinterpretatie van de gemeenschap te benoemen, te belichamen en voor de missie naar de wereld toe inzetbaar te maken. 

Leeruitkomsten De student laat het vermogen zien om God, mensen en zichzelf als hermeneut (interpretatieve bruggenbouwer) contextueel te verbinden (leadership by 

interpretation) en samen Gods missie in de plaats te belichamen. 

De student verwoordt het proces van bewustwording van kracht en schaduwzijden om vanuit de eigen persoon en identiteit leidend aanwezig te kunnen zijn. 

De student is vrij en beweeglijk om zichzelf te zijn met diverse houdingen van leiderschap in verschillende situaties ten dienste van veranderingsprocessen, zonder 

verdedigend te zijn (undefended leadership). 

De student demonstreert een rol om mensen te helpen om verantwoordelijkheden op te pakken en uit te oefenen. 

Indicatoren c/f/i/m/o/r 

Toetsing De student presenteert zijn/haar beweging van ‘eerste verhaal’ naar ‘tweede verhaal’ in pionierend leiderschap. 

Urenverantwoording 6 EC komt neer op 168 studiebelastingsuren. Hieronder tref je de verdeling:  

Onderdeel Uren 

Integratie en reflectie 

(zie integratieprogramma in deze studiegids) 

12 

Lesuren 18 

Opdrachten 

Per opdracht specificeren 

Leesstof 52 uur (= ong. 260 pp.) 

Kijken en luisteren filmpjes 3 uur 

Studentpresentatie en voorbereiding in gemeenten 83 uur  

TOTAAL 168 uur 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 



   

 

 Simon P. Walker, Leiding geven vanuit wie je bent. Het geheim van Undefended 

Leadership ontdekken  (Amersfoort: Instituut voor Undefended Leadership, 

2019) 

Oeds Blok (red), Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting 

met reflectie voor heel de kerk. (Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten, 

Baptistica Reeks deel 11, 2016) 

James Wm. McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics (Nashville: 

Abingdon Press, 2002) 

Oeds Blok & Liesbeth van Tongeren, ‘The Undefended Leader - Kracht van de 

kwetsbare leider’ in: Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants 

Nederland (maart 2017) pp. 30-31 (pdf). 

5.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht. Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande schema’s nauwkeurig te vo lgen om achterstand te voorkomen. 

 Lezen ter voorbereiding Opdrachten ter voorbereiding 

College 1 Lees het boek 2 Korintiërs en Openbaring 10 uit het Nieuwe Testament grondig 

door. 

Oeds Blok & Liesbeth van Tongeren, 'The Undefended Leader – Kracht van de 

kwetsbare leider' in: Woord & Dienst 

 

College 2 Lees uit Walker, Leiding geven vanuit wie je bent: 

Deel 1A ‘Hoe leiders zichzelf verdedigen’ (lezen) 

Deel 1B ‘De wortels van het verdedigende ego localiseren’ (bestuderen) 

Lees uit McClendon Vol.1 het biografische deel over Sarah Pierpont. 

Pre-master studenten lezen de biografische gedeelten uit McClendon niet! 

Je kijkt en beluistert: 

Oeds Blok bij ‘Andries’ (24:55 min.) 

https://www.npo.nl/andries/28-11-2017/EO_101213444  

College 3 Lees uit McClendon Vol.1 het biografische deel over Dietrich Bonhoeffer (niet voor 

pre-master studenten) 

Lees uit Walker, Leiding geven vanuit wie je bent.: 

Deel 1C ‘Het geheim van de “undefended leader”’: Hoofdstuk 11-12 en 15 (lezen) 

Je kijkt en beluistert: 

Brené Brown, The power of vulnerability (Nederlands ondertiteld; YouTube 20:13 

min.)  

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl  

 

College 4 Lees uit Simon Walker ‘Extract leadership’ (pdf, 5pp.  wordt toegestuurd, 

bestuderen) 

 

https://www.npo.nl/andries/28-11-2017/EO_101213444
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl


   

 

Lees uit McClendon Vol.1 het biografische deel over Dorothy Day (niet voor pre-

master studenten). 

College 5 Oeds Blok, 'God werkt met mijn eigenheid. Coaching en begeleiding van pioniers.' 

in: Avontuur van geloof pp. 105-115 

 

 

College 6  Je bereidt je presentatie voor. 

5.3 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Oeds Blok en Henk Bakker 

Niveau Bloom Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten 
Presentatie en dialoog naar aanleiding van presentaties 

Onderzoekende houding 
Voor een pionierende houding in leiding geven is het nodig om te leren omgaan met het minder vertrouwde, minder veilige en niet vanzelfsprekende. 

Pionierend leiderschap vraagt nieuwsgierigheid en openheid naar de eigen (onbewuste) duiding van ervaringen en nieuwsgierigheid en openheid naar de 

zienswijze van anderen in de gemeente en in de bredere omgeving. Zo kan communicatieve ruimte worden gecreëerd om samen Gods missie in de plaats 

te ontdekken en te belichamen en interpretatief leiding te kunnen geven. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 ONDERDEEL 1 

 De student laat het vermogen zien 

om God, mensen en zichzelf als 

hermeneut (interpretatieve 

bruggenbouwer) contextueel te 

verbinden (leadership by 

interpretation) en samen Gods 

missie in de plaats te belichamen. 

m. De student faciliteert een gezamenlijk/communaal (veranderings-)proces 

van theologische reflectie op een geloofspraktijk of ethisch dilemma.  

40 

 ONDERDEEL 2 

 De student verwoordt het proces 

van bewustwording van kracht en 

schaduwzijden om  vanuit de eigen 

persoon en identiteit leidend 

aanwezig te kunnen zijn. 

c. De student geeft op een open manier inzicht in zijn/haar getuigende 

wandel en leven als discipel van Jezus 

r. De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien in 

zijn/haar leiderschap 

20 

 ONDERDEEL 3 



   

 

 De student is vrij en beweeglijk om 

zichzelf te zijn met diverse 

houdingen van leiderschap in 

verschillende situaties ten dienste 

van veranderingsprocessen, zonder 

verdedigend te zijn (undefended 

leadership). 

o. De student kent en expliceert verschillende meningen in gemeentelijke 

processen en kan inhoudelijk en verbindend een weg vooruit wijzen.  

20 

 ONDERDEEL 4   

 De student demonstreert een rol om 

mensen te helpen om 

verantwoordelijkheden op te pakken 

en uit te oefenen. 

f. De student signaleert zelfstandig vragen, behoeften en problemen binnen 

de geloofspraktijk.  

20 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: Minimaal Master-niveau 

 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

  

  

 

5.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): Oeds Blok en Henk Bakker   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

1. Presentatie casus 'pionierend leiderschap' en dialoog naar aanleiding van de presentaties. 

De praktijkopdrachten zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1)  

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

De student slaagt er niet in om de 

narratieven van mensen, gemeente en 

zichzelf samen te brengen om de Missio 

Dei in de gemeente en in de wereld 

verder te brengen. 

De student brengt de narratieven van 

mensen en gemeente en zichzelf samen 

om de Missio Dei in de gemeente en in 

de wereld verder te brengen, maar 

wordt niet concreet in het belichamen 

van de MIssio Dei. 

De student brengt de narratieven van 

mensen, gemeente en zichzelf samen 

om de Missio Dei in de gemeente en in 

de wereld verder te brengen, en wordt 

concreet in het belichamen van de 

Missio Dei. 

De student verrast door de narratieven 

van mensen, gemeente en zichzelf 

creatief en verdiepend samen te 

brengen om de Missio Dei in de 

gemeente en in de wereld verder te 

brengen, en wordt concreet in het 

belichamen van de MIssio Dei. 

 

Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): Cijfer: 

 

C. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 2)  

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

Het lukt de student niet zijn/haar proces 

van bewustwording van kracht en 

schaduwzijden te verwoorden, om 

vanuit de eigen persoon leidend 

aanwezig te kunnen zijn. 

Het lukt de student zijn/haar proces van 

bewustwording van kracht en 

schaduwzijden te verwoorden, om 

vanuit de eigen persoon leidend 

aanwezig te kunnen zijn, maar past het 

effect daarvan dit niet concreet toe op 

zijn/haar leiding geven. 

Het lukt de student zijn/haar proces van 

bewustwording van kracht en 

schaduwzijden te verwoorden, om 

vanuit de eigen persoon leidend 

aanwezig te kunnen zijn, en het effect 

daarvan concreet toe te passen op 

zijn/haar leiding geven. 

Het lukt de student zijn/haar proces van 

bewustwording van kracht en 

schaduwzijden te verwoorden, om 

vanuit de eigen persoon leidend 

aanwezig te kunnen zijn, het effect 

daarvan concreet toe te passen op 

zijn/haar leiding geven en een 

perspectief voor zichzelf te verwoorden. 

 

     

Toelichting (de cijfers voor de indicator 

delen door aantal rubrics): 

   Cijfer: 

 

 

  



   

 

D. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 3) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

  

Het lukt de student niet om te 

verwoorden hoe hij/zij zich durft te 

bewegen buiten de eigen comfortzone 

en zich te profileren met diverse 

houdingen ten dienste van 

veranderingsprocessen. 

De student verwoordt hoe hij/zij zich 

durft te bewegen buiten de eigen 

comfortzone en zich te profileren met 

diverse houdingen ten dienste van 

veranderingsprocessen, maar is in deze 

verwoording veel met zichzelf bezig. 

De student verwoordt hoe hij/zij zich 

durft te bewegen buiten de eigen 

comfortzone en zich te profileren met 

diverse houdingen ten dienste van 

veranderingsprocessen, en verwoordt 

daarbij het effect van deze 

bewegelijkheid voor anderen. 

De student verwoordt hoe hij/zij zich 

durft te bewegen buiten de eigen 

comfortzone en zich te profileren met 

diverse houdingen ten dienste van 

veranderingsprocessen, en verwoordt 

daarbij het effect van deze 

bewegelijkheid voor anderen en een 

perspectief voor zichzelf om te groeien 

in bewegelijkheid. 

 

     

Toelichting (de cijfers voor de indicator 

delen door aantal rubrics): 

   Cijfer: 

 

E. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 4) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten 

De student slaagt er niet in om een rol 

te demonstreren om mensen te helpen 

om verantwoordelijkheden op te pakken 

en uit te oefenen. 

De student benoemt de 

verantwoordelijkheid van mensen, maar 

houdt in de praktijk nog veel 

verantwoordelijkheid bij zichzelf.  

De student slaagt er in om een rol te 

demonsteren om mensen te helpen om 

verantwoordelijkheden op te pakken en 

uit te oefenen. 

De student slaagt er in om een rol te 

demonsteren om mensen te helpen om 

verantwoordelijkheden op te pakken en 

uit te oefenen en bemoedigt en coacht 

mensen in het inzetten van hun 

bekwaamheden. 

 

Toelichting (de cijfers voor de indicator 

delen door aantal rubrics): 

   Cijfer: 

 

Eindcijfer: 

 

Registreren HBO / Registreren PRE-MASTER (doorhalen wat niet van toepassing is) 



   

 

H. POST-HBO EN POST-ACADEMISCHE ROUTE 
Voor studenten die professioneel aan de slag willen gaan in een gemeente die is aangesloten bij de Unie of ABC volgt na het behalen van de reguliere theologie opleiding een na-traject. Je 

krijgt na het voltooien van deze post-HBO of post-academische route je seminariumdiploma. 

Een paar algemene punten 

• De beroepbaarstelling wordt uiteindelijk afgegeven door het CvB en het COTA (zie hierboven onder A); neem tijdig contact met hen op. Een afgerond seminariumdiploma is echter 

wel een vereiste voor het krijgen van de beroepbaarstelling. 

• De post-trajecten zijn goed in deeltijd te volgen; voor studenten kan dit betekenen dat ze al aan de slag gaan in gemeenten, bijv. in een duaal-leren traject, om zo te werken naar 

een algemene beroepbaarstelling. 

Welk post-traject moet ik volgen? 

De precieze invulling van het post-traject hangt af van de vooropleiding. Daarvoor gelden de volgende vuistregels: 

• Studenten die via de CHE, CHW of Viaa een bachelordiploma GPW of theologie hebben gehaald, en binnen die opleiding de MINOR missionair leiderschap hebben gevolgd, volstaan 

met de post-HBO route van 24 EC.  

• Voor studenten die via het Evangelisch College instromen, geldt het traject zoals vermeldt op de website (https://baptisten.nl/seminarium/routes/evangelisch-college)  

• Voor studenten die de 3 jarige predikantsmaster aan de VU hebben gedaan is geen aanvullend programma meer nodig. 

• Voor studenten die de 1 jarige McClendon master aan de VU hebben gedaan EN de kerkelijke minor missionair leiderschap hebben gevolgd, kunnen de post-academische route 

volgen van 18 EC. Aanvullend wordt gekeken naar stage en supervisie (zie hieronder). 

• In alle andere gevallen zoeken we naar een oplossing op maat! 

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

Vak  Post-HBO (24 EC) Post-Academisch (18 EC) 

PreekPraktijk 1 (3 EC) X X 

PreekPraktijk 2 (3 EC) X X 

McClendon (6 EC) X  

Gemeentepraktijken (6 EC) X X 

Integratieprogramma (6 EC) X X 

Stage & Supervisie * Verplicht alleen als een gemeentestage en supervisie traject (van samen minimaal 24 EC) nog geen deel zijn 

geweest van het voor-traject.  



   

 

1. PREEKPRAKTIJK 1 

1.1 VAKOMSCHRIJVING 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht.  

  

Naam Preekpraktijk 1 

Studiepunten 3 EC 

Beschrijving 
Het gaat in deze cursus om de praktijk van de homiletiek. Hoe bouw je een betoog op & hoe presenteer je het? Wat is daarin je eigen rol als prediker? Wat zijn 

je eigen kwaliteiten & hoe kun je die verder ontwikkelen? 

In werkcolleges worden presentatievaardigheden ingeoefend. De studenten ontvangen intensieve en persoonlijke feedback op eigen oefeningen en presentaties. 

De student houdt zelf zijn/haar ontwikkelingen bij en schrijft een ontwikkelingsplan. 

Leeruitkomsten 
1. De student is in staat door middel van een eerste lezing en lectio divina de Bijbeltekst onbevangen tegemoet te treden. 

2. De student toont aan met behulp van verschillende vertalingen de tekst op basisniveau te kunnen begrijpen. 

3. De student kan de perikoop met gebruikmaking van diverse hulpmiddelen in zijn context bestuderen. 

4. De student toont aan de verstaalslag van tekst naar preek te kunnen maken door middel van claim, focus en functie. 

5. De student toont structuur aan: De student preekt met gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij de niveaus van 

Statement, Explanation en Illustration. 

6. De student heeft een transparante en open houding naar de gemeente toe en congruent contact met het publiek en blijft daarbij binnen zijn/haar 

eigen expressiepatroon. 

7. De student kan hoorbaar maken wat de structuur, beweging en kwaliteit van de Bijbeltekst is. 

Indicatoren 
E, Q 

Toetsing Preekbespreking 

De student houdt een nieuwe preek in de praktijk, laat deze opnemen en bekijkt deze samen met de docenten. Hieruit moet 

blijken dat de student voldoet aan de eindtermen. Binnen drie dagen na de preekbespreking levert de student 

zijn/haar portfolio als één document (PDF of Word) in, deze bevat: 

a. de reflecties van de vier trainingsdagen, binnen 3 dagen na elke les 

*Geef je reflecties vorm aan de hand van de volgende vragen: 

· Wat is er gebeurd? Wat kwam aan de orde en wat heb ik daarvan geleerd? 

· Hoe kijk ik terug op wat gebeurd is? Wat wilde/verwachtte ik, hoe heb ik geparticipeerd, en vooral: wat voelde ik en wat dacht ik? 

· Hoe kijk ik vooruit? Wat laat ik achter en wat neem ik mee 

b. Preekvoorbereidingswerkstuk 

c. de reflectie van de preekbespreking 



   

 

d. ontwikkelplan richting de toekomst 

 

Preekvoorbereiding 

Uiterlijk 1 week voor de preekbespreking levert de student per email zijn/haar preekvoorbereiding in. Deze bevat een helder verslag van het tekstonderzoek en 

de gemaakte exegetische en hermeneutische keuzes. 

Urenverantwoording Onderdeel Uren 

Litueratuur 100 p.p:  10 uur 

Lesuren 28 

Preekvoorbereiding 26 

Opdrachten 

 

Portfolio: 8 uur 

Voorbereiden colleges: 12 uur 

TOTAAL 84 uur (3 EC) 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 

 Verplichte literatuur: 

• Farah Nobbe en Natalie Holwerda, Storydesign. Het geheim achter een 

strategisch ijzersterk verhaal (Amsterdam, 2017), deel 1 (p. 9-112) 

Aanbevolen literatuur: 

• Farah Nobbe en Natalie Holwerda, Meestersprekers: Over de kunst van het 

spreken (Den Haag: Academic Service, 2010) 

• Aristotle, On Rhetoric. A Theory of Civic Discourse. Translated, with 

Introduction, Notes and Appendices by George A. Kennedy, (New York, 

2007) 

• Antoine Braet, Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende 

(Den Haag: SDU-uitgevers, 2011) 

 

  



   

 

Dag 1 Inhoud 

Nulmeting op basis van meegebrachte minipreek. 

Theorie retorica en doelgroepanalyse 

 Start maken met het herstructureren van de mini-preek (wordt thuis afgemaakt). 

Voorbereiding 

Bereid een minipreek voor van max. 10 min. 

Lezen: Storydesign, h. 1-4 

Dag 2 Inhoud 

Presentatie geherstructureerde minipreek. 

Werken met persoonlijke focus. 

Voorbereiding 

Minipreek herstructureren. 

Bekijk een preek op het internet. Analyseer deze op structuur. Mail voorafgaand aan dag 2 de link naar de preek 

naar de trainer. 

Lezen: Storydesign, h. 5-9 

Schrijven: Reflectie op eerste lesdag. 

Dag 3 Inhoud 

Tekstbehandeling. Oefenen met het aanbrengen van dynamische accenten, het maken van overgangen, het 

interpreteren van leestekens en het toepassen van emoties op de tekst. 

Voorbereiding 

Lezen: Storydesign, h. 10-11 

Schrijven: Reflectie op tweede lesdag. 

Kies en bereid twee leesteksten voor: een neutrale en een Bijbeltekst 

Bekijk een preek op het internet. Analyseer deze op structuur. Mail voorafgaand aan dag 3 de link naar de preek 

naar de trainer. 

Dag 4 Inhoud 

Eindpresentaties en evaluatie. Opzet stappenplan. 

Voorbereiding 

Bijbellezing en minipreek voorbereiden. 

Bekijk een preek op het internet. Analyseer deze op structuur. Mail voorafgaand aan dag 4 de link naar de preek 

naar de trainer. 

Schrijven: Reflectie op derde lesdag. 

Dag 5 Inhoud 

Preekbespreking van eerder gehouden preek in de praktijk. Deze wordt getoetst middels aangegeven eindtermen. 



   

 

Voorbereiding 

Preek opnemen in gemeente 

Preekvoorbereiding maken 

Schrijven: reflectie op vierde lesdag 

 

   

1 .2 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Jaap Harm de Jong 

Niveau Bloom Reproductie / Inzicht / Toepassen / Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten Preekvoorbereidingswerkstuk. 

Video opname. 

Reflecties. 

Onderzoekende houding n.v.t. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student is in staat door middel van een eerste lezing en lectio 

divina de Bijbeltekst onbevangen tegemoet te treden. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student toont aan met behulp van verschillende vertalingen de tekst 

op basisniveau te kunnen begrijpen. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student kan de perikoop met gebruikmaking van diverse 

hulpmiddelen in zijn context bestuderen. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student toont aan de verstaalslag van tekst naar preek te kunnen 

maken door middel van claim, focus en functie. 

O, Z, V of G 



   

 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student toont structuur aan: De student preekt met 

gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij 

de niveaus van Statement, Explanation en Illustration. 

O, Z, V of G 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student heeft een transparante en open houding naar 

de gemeente toe en congruent contact met het publiek en blijft daarbij 

binnen zijn/haar eigen expressiepatroon. 

O, Z, V of G 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student kan hoorbaar maken wat de structuur, beweging 

en kwaliteit van de Bijbeltekst is. 

O, Z, V of G 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: minimaal masterniveau Theologie 

 

Preekpraktijk 2= eindtoets (preekvoorbereidingswerkstuk en preek); de student wordt beoordeeld op basis van het beoordelingsformulier.  

Minimale score voor een voldoende: 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 t/m 7 minimaal Voldoende en 8 minimaal Zwak. 

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

  

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

1 .3 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): Jaap Harm de Jong   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

1. De student is in staat door middel van een eerste lezing en lectio divina de Bijbeltekst onbevangen tegemoet te treden. 

2. De student toont aan met behulp van verschillende vertalingen de tekst op basisniveau te kunnen begrijpen. 

3. De student kan de perikoop met gebruikmaking van diverse hulpmiddelen in zijn context bestuderen. 

4. De student toont aan de verstaalslag van tekst naar preek te kunnen maken door middel van claim, focus en functie. 

5. De student toont structuur aan: De student preekt met gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij de niveaus van Statement, Explanation en 

Illustration. 

6. De student heeft een transparante en open houding naar de gemeente toe en congruent contact met het publiek en blijft daarbij binnen zijn/haar eigen expressiepatroon. 

7. De student kan hoorbaar maken wat de structuur, beweging en kwaliteit van de Bijbeltekst is. 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1)  

 <6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Resultaat 

1 De student geeft geen inzicht in een 

onbevangen tegemoet treden van de 

tekst. 

De student geeft in beperkte mate – 

puntsgewijs – inzicht in een 

onbevangen lezing van de tekst. 

De student geeft een korte en 

overzichtelijke beschrijving van lectio 

divina en eerste lezing van de tekst. 

De student geeft een zeer duidelijke 

beschrijving van de onbevangen 

lezing van de tekst en reflecteert hier 

op met betrekking tot het verdere 

preekvoorbereidinsproces. 

 

2 De student leest éen of twee 

vertalingen van de tekst zonder 

verder in te gaan op overeenkomsten 

en verschillen. 

De student leest drie of vier 

vertalingen van de tekst en noemt 

beknopt overeenkomsten en 

verschillen. 

De student leest minimaal vijf 

verschillende vertalingen en geeft een 

duidelijk overzicht van 

overeenkomsten en verschillen en de 

herkomst hiervan. 

De student leest vijf of meer 

verschillende vertalingen (van 

parafrase tot concordant), gaat in op 

overeenkomsten en verschillen en vat 

de waarde samen voor het 

preekvoorbereidingsproces. 

 

3 De student gaat globaal in op de 

inhoud van de perikoop, maar weet 

De student schetst de inhoud van de 

perikoop, gekoppeld aan de context, 

De student kan de inhoud van de 

perikoop, mede vanuit de context, 

De student geeft een grondige schets 

van perikoop en de directe context, 

 



   

 

deze niet te verbinden aan de directe 

context. 

maar maakt hierbij geen gebruik van 

relevante bronnen. 

duiden en dit onderbouwen vanuit 

diverse hulpmiddelen. 

gebruikmakend van diverse en 

relevante bronnen, en afgewogen 

keuzes te maken richting de preek. 

4 De student kan niet kernachtig 

verwoorden waar tekst en preek over 

gaan. 

De student geeft wel de richting van 

tekst en preek aan, maar deze zijn niet 

scherp verwoord en liggen niet in 

elkaars verlengde. 

De student geeft een verantwoorde 

verwoording van claim, focus en 

functie weer. 

De student heeft een duidelijk zicht 

op claim, focus en functie en weet 

deze in elkaars verlengde scherp en 

prikkelend te verwoorden. 

 

5 De student heeft de retorische 

structuur niet toegepast in zijn preek. 

De student gebruikt de retorische 

structuur in onvoldoende mate en/of 

komt niet los van papier. 

De student weet op hoofdlijnen de 

retorische structuur toe te passen en 

daarbij grotendeels los van papier te 

preken. 

De student hanteert moeiteloos de 

retorische niveaus met gebruik van 

statement, explanation en illustration 

en heeft zijn papier daarbij amper 

nodig. 

 

6 De student heeft een gesloten 

houding en maakt geen contact met 

het publiek. 

De student probeert contact te 

maken, maar is nog teveel met 

zichzelf en/of zijn tekst bezig en 

neemt het publiek daardoor niet mee 

in het verhaal. 

De student maakt op een natuurlijke 

manier contact met het publiek en is 

daarbij duidelijk zichzelf.  

De student is zelfverzekerd in 

verbinding met zichzelf, zijn verhaal 

en het publiek en weet de aandacht 

op een natuurlijke manier tussen deze 

drie te verdelen.  

 

7 De student heeft geen besef van wat 

er gaande is in de tekst die hij 

voorleest. 

De student leest rustig, maar 

monotoon voor, met weinig besef van 

structuur, beweging en kwaliteit van 

de tekst.  

De student geeft in zijn 

tekstbehandeling blijk van inzicht in 

de structuur, beweging en kwaliteit 

van de tekst. 

De student voelt feilloos aan wat er 

gebeurt in de tekst en leest deze als 

zodanig voor. 

 

 Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 en 6 minimaal Voldoende en 7 minimaal Zwak. 

 

Cijfer: 

 

Eindcijfer: 

 

  



   

 

2. PREEKPRAKTIJK 2 

2.1 VAKOMSCHRIJVING 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht.  

  

Naam Preekpraktijk 2 

Studiepunten 3 EC 

Beschrijving 
Deze cursus bouwt voort en verdiept Preekpraktijk 1. Aan de orde komen structuur, houding, storytelling en dynamiek. In werkcolleges worden 

presentatievaardigheden verder ingeoefend. De studenten ontvangen intensieve en persoonlijke feedback op eigen oefeningen en 

presentaties. De student houdt zelf zijn/haar ontwikkelingen bij en schrijft een ontwikkelingsplan. 

Leeruitkomsten 1. Structuur: De student preekt met gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij de niveaus van Statement, 

Explanation en Illustration. 

2. Houding: De student maakt transparant en congruent contact met het publiek en blijft daarbij binnen zijn/haar eigen expressiepatroon. 

3. Storytelling: De student laat in de eindpreek minimaal één narratieve illustratie zien die passend en afgestemd is op doelgroep en inhoud.  

4. Dynamiek: De student kan in de preek contrast en onderscheid aanbrengen door het gebruik van diverse dynamische middelen zoals 

elementaires maken, opbouwen, stapelen, schakelen, plaatsen en kleuren. De student is in staat om dit toe te passen in de eindpreek. 

Indicatoren 
E, Q 

Toetsing Preekbespreking 

De student houdt een nieuwe preek in een missionaire gemeente of missionair pioniersproject, laat deze opnemen en bekijkt deze samen 

met de docenten.  

Hieruit moet blijken dat de student voldoet aan de eindtermen. Binnen drie dagen na de preekbespreking levert de student zijn/haar portfolio 

als één document (PDF of Word) in, deze bevat: 

1. de reflecties van de vier trainingsdagen, binnen 3 dagen na elke les 

*Geef je reflecties vorm aan de hand van de volgende vragen: 

· Wat is er gebeurd? Wat kwam aan de orde en wat heb ik daarvan geleerd? 

· Hoe kijk ik terug op wat gebeurd is? Wat wilde/verwachtte ik, hoe heb ik geparticipeerd, en vooral: wat voelde ik en wat dacht ik? 

· Hoe kijk ik vooruit? Wat laat ik achter en wat neem ik mee 

2. Preekvoorbereidingswerkstuk 

3. de reflectie van de preekbespreking 

4. ontwikkelplan richting de toekomst 

 



   

 

Preekvoorbereiding 

Uiterlijk 1 week voor de preekbespreking levert de student per email zijn/haar preekvoorbereiding in. Deze bevat een helder verslag van het 

tekstonderzoek en de gemaakte exegetische en hermeneutische keuzes. 

Urenverantwoording Onderdeel Uren 

Literatuur 62 p.p:  6 uur 

Lesuren 28 

Preekvoorbereiding 26 

Opdrachten 

Per opdracht specificeren 

Portfolio: 8 uur 

Voorbereiden colleges: 16 uur 

TOTAAL 84 uur (3 EC) 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 

 Verplichte literatuur: 

• Farah Nobbe en Natalie Holwerda, Storydesign, Het geheim 

achter een strategisch ijzersterk verhaal. (Amsterdam 2017), deel 2 

(62 pp.) 

 

Aanbevolen literatuur: 

• Farah Nobbe en Natalie Holwerda, Meestersprekers: Over de 

kunst van het spreken (Den Haag: Academic Service, 2010) 

• Aristotle, On Rhetoric. A Theory of Civic Discourse. Translated, 

with Introduction, Notes and Appendices by George A. Kennedy 

(New York 2007) 

• Antoine Braet, Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot 

Balkenende (Den Haag: SDU-uitgevers, 2011) 

 

  

Inhoud Voorbereiding 

Lesdag 1: Structuur 

• Met iedere student terugkijken op het stappenplan: 

wat is er gerealiseerd, wat (nog) niet? Zijn er 

inmiddels nieuwe aandachtspunten? 

• Theorie & opdracht: aan de slag met de retorische 

richtlijnen. 

• Presenteren eindresultaat retorica-opdracht  / 

feedback van trainer en groep. 

• Bereid je voor alsof je een preek gaat maken over 

een pelgrimspsalm (120-134). Lees je zoveel 

mogelijk in en neem evt. relevante materialen mee. 

N.B. Maak de preek nog niet, alleen het 

(exegetische) voorwerk en neem dit mee. 

• Kijk op YouTube naar afl. 1. Van de serie 

Poets/Prophets/Preachers van Rob Bell. Titel: The 

original Guerilla Theatre. 



   

 

Lesdag 2: Storytelling 

• Analyse maken van het meegenomen Bijbelverhaal. 

• Werken met verschillende perspectieven van de 

personages. 

• Detaillering van het verhaal vastleggen. 

• Definitieve versie construeren. 

• Presenteren uiteindelijke verhaal. 

• Schrijf je reflectie op de eerste lesdag. 

• Kies en werk de structuur uit lesdag 1 uit. 

• Kies een anekdote uit de bijbel mee waar je mee wilt 

werken. 

• Kijk op YouTube naar afl. 2. Van de serie 

Poets/Prophets/Preachers van Rob Bell. Titel: 

Beginning in the beginning 

• Lees uit Storydesign hoofdstuk 12 t/m 15. 

Lesdag 3: Dynamiek 

• Doornemen van verschillende vormen van 

dynamische technieken. 

• Toepassen van deze dynamische middelen op 1 

segment van de preek uit dag 1. 

  

• Schrijf je reflectie op de tweede lesdag. 

• Neem minimaal 1 videovoorbeeld mee van een 

interessante spreker. 

• Kijk op YouTube naar afl.3. van de serie 

Poets/Prophets/Preachers van Rob Bell. Titel: The 

Science of Homiletical Architecture. 

Lesdag 4: Eindpresentatie 

• Kies 1 segment uit je structuur. Kies als illustratie voor 

een persoonlijke anekdote. Pas de elementen van 

storytelling hierop toe. 

• Eindopdracht: houd een preek waarin de retorische 

principes, de dynamische accenten en 1 uitgewerkte 

persoonlijke anekdote verwerkt zijn. 

• Eind-evaluatie: waar sta je nu, hoe wil je verder? 

• Schrijf je reflectie op de derde lesdag. 

• Bereid een preek voor waarin minimaal 1 illustratie 

uitgewerkt is in de vorm van een persoonlijke 

anekdote. Je kunt werken met de structuur van dag 

1 of kiezen voor een nieuwe preek. 

• Kijk op YouTube naar afl. 4. Van de serie 

Poets/Prophets/Preachers van Rob Bell. Titel: Radar, 

Buckets and the Marinade. 

Dag van preekbespreking 

Preekbespreking van eerder gehouden preek in de praktijk. 

Deze wordt getoetst middels aangegeven eindtermen. 

Schrijf je reflectie op de vierde lesdag. 

Preekvoorbereiding maken. 

Preek opnemen in gemeente. 

 

  



   

 

2.2 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Jaap Harm de Jong 

Niveau Bloom Reproductie / Inzicht / Toepassen / Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten Preekvoorbereidingswerkstuk. 

Video opname. 

Reflecties. 

Onderzoekende houding n.v.t. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student is in staat door middel van een eerste lezing en lectio 

divina de Bijbeltekst onbevangen tegemoet te treden. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student toont aan met behulp van verschillende vertalingen de tekst 

op basisniveau te kunnen begrijpen. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student kan de perikoop met gebruikmaking van diverse 

hulpmiddelen in zijn context bestuderen. 

O, Z, V of G 

 e De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk en vertelt dit op heldere en inspirerende 

wijze; de student toont aan de verstaalslag van tekst naar preek te kunnen 

maken door middel van claim, focus en functie. 

O, Z, V of G 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student toont structuur aan: De student preekt met 

gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij 

de niveaus van Statement, Explanation en Illustration. 

O, Z, V of G 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student heeft een transparante en open houding naar 

O, Z, V of G 



   

 

de gemeente toe en congruent contact met het publiek en blijft daarbij 

binnen zijn/haar eigen expressiepatroon. 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student hanteert een vorm van storytelling; hij hanteert 

minimaal één narratieve illustratie die passend en afgestemd is op doelgroep 

en inhoud. 

O, Z, V of G 

 q De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen; de student kan in de preek contrast en onderscheid 

aanbrengen door het gebruik van diverse dynamische middelen zoals 

elementaire maken, opbouwen, stapelen, schakelen, plaatsen en kleuren. De 

student is in staat om dit toe te passen in de eindpreek. 

O, Z, V of G 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: minimaal masterniveau Theologie 

Preekpraktijk 2= eindtoets (preekvoorbereidingswerkstuk en preek); de student wordt beoordeeld op basis van het beoordelingsformulier.  

Minimale score voor een voldoende: 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 t/m 7 minimaal Voldoende en 8 minimaal Zwak. 

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

2.3 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:  

Naam beoordelende docent(en): Jaap Harm de Jong  

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn:  

1. De student is in staat door middel van een eerste lezing en lectio divina de Bijbeltekst onbevangen tegemoet te treden. 

2. De student toont aan met behulp van verschillende vertalingen de tekst op basisniveau te kunnen begrijpen. 

3. De student kan de perikoop met gebruikmaking van diverse hulpmiddelen in zijn context bestuderen. 

4. De student toont aan de verstaalslag van tekst naar preek te kunnen maken door middel van claim, focus en functie. 

5. De student toont structuur aan: De student preekt met gemak los van papier binnen de retorische structuur. Hij/zij hanteert daarbij de niveaus van Statement, Explanation en 

Illustration. 

6. De student heeft een transparante en open houding naar de gemeente toe en congruent contact met het publiek en blijft daarbij binnen zijn/haar eigen expressiepatroon. 

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

7. De student hanteert een vorm van storytelling; hij hanteert minimaal één narratieve illustratie die passend en afgestemd is op doelgroep en inhoud. 

8. De student kan in de preek contrast en onderscheid aanbrengen door het gebruik van diverse dynamische middelen zoals elementaire maken, opbouwen, stapelen, schakelen, 

plaatsen en kleuren. De student is in staat om dit toe te passen in de eindpreek. 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1)  

 <6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Resultaat 

1 De student geeft geen inzicht in een 

onbevangen tegemoet treden van de 

tekst. 

De student geeft in beperkte mate – 

puntsgewijs – inzicht in een 

onbevangen lezing van de tekst. 

De student geeft een korte en 

overzichtelijke beschrijving van lectio 

divina en eerste lezing van de tekst. 

De student geeft een zeer duidelijke 

beschrijving van de onbevangen 

lezing van de tekst en reflecteert hier 

op met betrekking tot het verdere 

preekvoorbereidinsproces. 

 

2 De student leest éen of twee 

vertalingen van de tekst zonder 

verder in te gaan op overeenkomsten 

en verschillen. 

De student leest drie of vier 

vertalingen van de tekst en noemt 

beknopt overeenkomsten en 

verschillen. 

De student leest minimaal vijf 

verschillende vertalingen en geeft een 

duidelijk overzicht van 

overeenkomsten en verschillen en de 

herkomst hiervan. 

De student leest vijf of meer 

verschillende vertalingen (van 

parafrase tot concordant), gaat in op 

overeenkomsten en verschillen en vat 

de waarde samen voor het 

preekvoorbereidingsproces. 

 

3 De student gaat globaal in op de 

inhoud van de perikoop, maar weet 

deze niet te verbinden aan de directe 

context. 

De student schetst de inhoud van de 

perikoop, gekoppeld aan de context, 

maar maakt hierbij geen gebruik van 

relevante bronnen. 

De student kan de inhoud van de 

perikoop, mede vanuit de context, 

duiden en dit onderbouwen vanuit 

diverse hulpmiddelen. 

De student geeft een grondige schets 

van perikoop en de directe context, 

gebruikmakend van diverse en 

relevante bronnen, en afgewogen 

keuzes te maken richting de preek. 

 

4 De student kan niet kernachtig 

verwoorden waar tekst en preek over 

gaan. 

De student geeft wel de richting van 

tekst en preek aan, maar deze zijn niet 

scherp verwoord en liggen niet in 

elkaars verlengde. 

De student geeft een verantwoorde 

verwoording van claim, focus en 

functie weer. 

De student heeft een duidelijk zicht 

op claim, focus en functie en weet 

deze in elkaars verlengde scherp en 

prikkelend te verwoorden. 

 

5 De student heeft de retorische 

structuur niet toegepast in zijn preek. 

De student gebruikt de retorische 

structuur in onvoldoende mate en/of 

komt niet los van papier. 

De student weet op hoofdlijnen de 

retorische structuur toe te passen en 

daarbij grotendeels los van papier te 

preken. 

De student hanteert moeiteloos de 

retorische niveaus met gebruik van 

statement, explanation en illustration 

en heeft zijn papier daarbij amper 

nodig. 

 



   

 

6 De student heeft een gesloten 

houding en maakt geen contact met 

het publiek. 

De student probeert contact te 

maken, maar is nog teveel met 

zichzelf en/of zijn tekst bezig en 

neemt het publiek daardoor niet mee 

in het verhaal. 

De student maakt op een natuurlijke 

manier contact met het publiek en is 

daarbij duidelijk zichzelf.  

De student is zelfverzekerd in 

verbinding met zichzelf, zijn verhaal 

en het publiek en weet de aandacht 

op een natuurlijke manier tussen deze 

drie te verdelen.  

 

7 De student past geen enkele vorm 

van storytelling in zijn preek toe. 

De student gebruikt een narratieve 

illustratie, maar deze is niet volledig 

passend en afgestemd op doelgroep 

en inhoud. 

De student illustreert zijn preek 

voldoende passend en afgestemd op 

doelgroep en inhoud. 

De student weet één of meerdere 

narratieve illustraties toe te passen die 

naadloos aansluiten op doelgroep en 

inhoud. 

 

8 De student is niet in staat een 

dynamische preek te houden waarin 

contrast en onderscheid wordt 

aangebracht. 

De student past de dynamische 

middelen in onvoldoende mate toe 

om een duidelijk contrast en 

onderscheid in de preek aan te 

brengen. 

De student weet diverse dynamische 

middelen in te zetten waardoor een 

duidelijk contrast en onderscheid in 

de preek wordt aangebracht. 

De student weet alle dynamische 

middelen met gemak in te zetten 

waardoor een uiterst dynamische 

preek ontstaat. 

 

 Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 t/m 7 minimaal Voldoende en 8 minimaal 

Zwak. 

Cijfer: 

 

Eindcijfer: 

 

 

  



   

 

3. MCCLENDON 

3.1 VAKOMSCHRIJVING 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht.  

  

Naam McClendon: Baptistische Theologie 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving Van een theoloog wordt verwacht dat hij/zij processen van primaire theologie (lokale theologie) kan herkennen, aansturen en formuleren. Binnen baptistische 

gemeenschappen is dit de geleefde theologie die vormgeeft aan liturgie, prediking, onderwijs (en andere ‘practices’), en de wijze waarop gemeenschappen 

zichzelf verstaan (communaal en hermeneutisch). In dit college leren studenten aan de hand van de theologie van James Wm. McClendon en contemporaine 

hermeneuten de processen van Primary Theology herkennen en aansturen. 

Leeruitkomsten 
1. De student brengt samenhang aan de uitwerking van geleefde theologie, tussen doen en denken, en beschrijft het op een manier waarop (academische) 

reflectie mogelijk wordt voor zichzelf en anderen. 

2. De student expliciteert zijn keuzes op basis van interpretatieve benaderingen en toont hiermee de hermeneutische vaardigheid aan als het gaat om 

samenhang tussen denken en doen. 

NB. Kennis van de theologie van James Wm. McClendon wordt verondersteld (de bundel Andersom is gelezen). 

Indicatoren 
d/g/i/k/r 

Toetsing Het schrijven van een kritisch essay (8000 woorden) naar aanleiding van een sub-thema uit het theologische discours van McClendon in het licht van zijn narratieve 

hermeneutische benadering 

Urenverantwoording Onderdeel Uren 

  

Lesuren 18 

Leesopdracht:: 

Vol.1: pp. 17-79, 163-241, ‘How Theology Matters’ en ‘A Community of Care’ 

Vol.2: pp. 327-452, ‘The Fellowship of the Spirit’ 

Vol.3: pp. 59-182, 313-383, ‘’Cultural Vistas’ en ‘A Theological Venture’ 

 

75 (moeilijk Engels = 6 pp./uur leeswerk) 

Kritisch essay, 8.000 woorden 75 

TOTAAL 168 sbu (6 EC) 



   

 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 

 Verplichte literatuur: 

- James Wm. McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics (Nashville: 

Abingdon Press, 2002) 394 pp. 

--, Systematic Theology, Vol. 2: Doctrine (Waco: Baylor University Press, 2012) 

xxxviii, 536 pp. 

--, Systematic Theology, Vol. 3: Witness (Waco: Baylor University Press, 2012) 

xxxviii, 468 pp. 

 

 

 

3.2 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Henk Bakker 

Niveau Bloom Reproductie / Inzicht / Toepassen / Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten Kritisch essay 

Onderzoekende houding 
De student leert aan de hand van de theologie van James Wm. McClendon (en contemporaine theologische hermeneuten) de processen van ‘primary 

theology’ herkennen en aansturen. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 De student geeft samenhang aan de 

uitwerking van geleefde theologie 

(zoals McClendon doet) , aan 

theologisch doen en denken, en 

beschrijft die op een manier waarop 

(academische) reflectie mogelijk 

wordt voor zichzelf en anderen. 

NB. Kennis van de theologie van 

James Wm. McClendon wordt 

verondersteld (de bundel Andersom 

is gelezen) 

De student observeert en geeft een ‘thick description’ van een 

geloofspraktijk met behulp van de methode ‘participerende observatie’. 

30 



   

 

  De student heeft aantoonbaar inzicht in relevante theorieën uit de 

basisboeken van de theologie en de sociale wetenschappen. 

20 

 De student expliciteert zijn keuzes 

op basis van interpretatieve 

benaderingen en toont hiermee de 

hermeneutische vaardigheid aan als 

het gaat om samenhang tussen 

denken en doen. 

De student eigent zich nieuwe bronnen, nieuwe vormen en nieuwe taal toe 

in zijn/haar eigen spiritualiteit. 

20 

 Idem De student interpreteert een geloofspraktijk met behulp van een relevante 

theorie uit de basisboeken van de sociale wetenschappen (sociologie, 

leiderschapskunde, antropologie). 

15 

 Idem De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke 

context en verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met 

geloofsbronnen. 

15 

    

    

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: minimaal masterniveau Theologie 

Cesuur: 60 punten (=6.0) 

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

  

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

3.3 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): Henk Bakker   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

LEERUITKOMSTEN: 1, 2  

1. De student geeft samenhang aan de uitwerking van geleefde theologie (zoals McClendon doet) , aan theologisch doen en denken, en beschrijft die op een manier waarop (academische) 

reflectie mogelijk wordt voor zichzelf en anderen. 

NB. Kennis van de theologie van James Wm. McClendon wordt verondersteld (de bundel Andersom is gelezen). 

2. De student expliciteert zijn keuzes op basis van interpretatieve benaderingen en toont hiermee de hermeneutische vaardigheid aan als het gaat om samenhang tussen denken en doen. 

Indicatoren: D,G,I,K,R 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn: kritisch essay 

De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1) 

 <6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Resultaat 

1 De observatie en beschrijving van 

‘thick description’ is 

onsamenhangend (en/of 

onzorgvuldig verwoord), niet 

overtuigend en onvoldoende 

onderbouwd vanuit waarneming en 

ondersteunende bron(nen). 

De student observeert en geeft een 

samenhangende en overtuigende 

‘thick description’ van een 

geloofspraktijk met behulp van 

McClendons benadering van ‘primary 

theology’ en ‘participerende 

observatie’. 

 

De kritische essay is samenhangend, 

overtuigend en krachtig onderbouwd 

met behulp van meerdere bronnen 

uit McClendons oeuvre. 

De kritische essay is samenhangend, 

overtuigend en is zeer goed 

onderbouwd met meerdere 

publicaties van McClendon en 

contemporaine theologen. 

 

D 

2 Uit de essay blijkt dat de student de 

theorievorming van McClendons 

De student heeft aantoonbaar inzicht 

in relevante theorieën uit de 

In de essay wordt de samenhang van 

McClendons theologie met het 

beschrijven van praktijken, menselijk 

De student geeft blijk van een helder 

inzicht in de totstandkoming van 

convicties en geloofspraktijken door 

G 



   

 

theologie in samenhang met andere 

wetenschappen niet heeft begrepen 

 

basisboeken van de theologie en de 

sociale wetenschappen 

gedrag (zoals ethiek en convictie) en 

narrativiteit helder en overtuigend 

toegelicht 

 

die goed te beschrijven en uit te 

leggen aan de hand van McClendons 

theologie en contemporaine 

theologen 

 

3 n de essay komen de bewoording van 

McClendon en gelijkluidende 

theologische concepten onvoldoende 

en niet overtuigend aan de orde 

 

De student eigent zich nieuwe 

bronnen, nieuwe vormen en nieuwe 

taal toe (ook McClendiaanse 

bewoording) in zijn/haar eigen 

geleefde geloof. 

De student geeft blijk van een 

overtuigende en frisse benadering 

van McClendons gedachtegoed en 

weet die op heldere wijze in te 

brengen in zijn observaties en 

doordenking 

In de kritische essay wordt niet alleen 

teruggegrepen op McClendons 

begrippen en concepten, maar die 

worden bovendien overtuigend in 

gesprek gebracht met andere 

vernieuwende denkers over geloof en 

geloofspraktijken 

I 

4 De kritische doordenking van de 

geloofspraktijk is te weinig 

sociologisch en antropologisch 

verwoord (vanuit 

menswetenschappen), waardoor de 

essay in theologisch opzicht te 

eenzijdig van opzet en uitwerking is 

 

De student interpreteert kritisch en 

deskundig een geloofspraktijk met 

behulp van een relevante theorie uit 

de basisboeken van de sociale 

wetenschappen (sociologie, 

leiderschapskunde, antropologie) en 

doet. 

 

In heldere en overtuigende 

samenhang worden geloofspraktijken 

in hun sociale, narratieve en 

etnografische context beschreven en 

omlijnd 

 

 

Bij het kritische verwoorden van het 

geleefde geloof in samenhang met 

het geleerde geloof wordt breeduit 

gebruik gemaakt van sociologisch en 

etnografisch gedachtegoed 

 

K 

5 De verwoording van de student blijft 

achter in de geloofs-communicatie. 

De verwoording (tekst) is 

onzorgvuldig en/of ongeloofwaardig 

en/of te weinig vernieuwend 

 

De student spreekt (en/of schrijft) 

pastoraal en profetisch in een 

gemeentelijke of publieke context 

(ook schoolse context) en verbindt 

daarin zijn/haar duiding van die 

context met geloofsbronnen 

 

De tekst(en) zijn helder en 

verantwoord. Daarbij zijn ze 

diepgaand en verbindend voor 

gelovigen die om inzicht en uitleg 

vragen over geloof en 

geloofspraktijken 

 

De kritische essay legt ingewikkelde 

theorie en processen adequaat uit en 

weet lezers/luisteraars naar diepe 

inzichten te leiden die betekenisvol en 

zelfs ‘verlossend’ zijn in de zin van 

‘doorleidend’ heilsinzicht 

R 

6      

7      

 Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 en 6 minimaal Voldoende en 7 minimaal Zwak. 

 

Cijfer: 

 

Eindcijfer: 



   

 

4. GEMEENTEPRAKTIJKEN 

4.1 VAKOMSCHRIJVING 

  

Naam Gemeentepraktijken 

Studiepunten 6 EC 

Beschrijving 
In dit vak leren we kijken naar praktijken van de gemeente en hoe deze voortkomen uit de overtuigingen van de gemeenschap. We luisteren naar en reflecteren 

op het hermeneutisch ethisch zelf verstaan van de gemeente en haar leden. In deze processen zoekt de gemeenschap naar het onderscheiden van de wil van 

Christus. We kijken hierbij ook naar de levensfasen van de gemeenschap.  

Leeruitkomsten 1. De student geeft een aanzet tot een proces in een gemeenschap en beschrijft hierbij de procesdynamieken en zijn/haar eigen stijl van leiderschap in 

relatie tot zijn/haar biografie. Dit kan een proces met een thema op het terrein van ethiek of breder op het terrein van gemeenteopbouw zijn. 

2. De student participeert in een groepsgesprek van hermeneutisch ethisch zelf-verstaan van een groep in relatie tot een thema in zijn/haar bewegen 

midden in de maatschappij. 

Indicatoren A, E, G, J, K, L, M, N, O 

Toetsing Gerelateerd aan leeruitkomst 1 en 2: 

1. Een procesverslag van de begeleiding van de gemeente in een hermeneutisch ethisch zelfverstaan of een gemeentepbouwproces zijn.  

2. Een procesverslag van het groeps gesprek rond een ethisch thema 

Aanname: student heeft zelf authentiek leiderschap ontdekt en weet hoe hij/zij kader kan vormen en inzetten. (pionierend leiderschap is eerst gevolgd) 

Aanname: student heeft onderzoeksvaardigheden in Doing Theology geoefend en paraat. Dit vak wordt gegeven in  combinatie met duaal onderwijs/stage. 

Urenverantwoording Onderdeel Uren 

Literatuur 62 uur, uitgaande van 8 p per uur  

Lesuren 21 uur 

Bijbelboek lezen plus opdrachten 10 uur 

Opdrachten 60 uur  

Reflectie en integratie 12 uur 

Films 3 uur 

TOTAAL 168 uur 6 EC 

Literatuur Aan te schaffen literatuur en/of beschikbaar in bibliotheek: Uitgereikt via reader of op andere wijze: 

 
I Korintiërs 

 
Aanbevolen literatuur: 



   

 

Capita Selecta: 

Bakker, Henk. Kunnende kerk,  artikel 30 p.  

Blok, Oeds. Avontuur van geloof, Amsterdam, Unie van Baptistengemeenten in 

Nederland, 2016. H7. 17 p. 

Blok, Oeds, handout over kijken naar je omgeving 

Groen, Eduard. Geloofwaardige gemeente: uitgangspunten van een baptisten 

gemeenteopbouw. Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 2011, h. 1,3,5 

(46) 

Hauerwas, Stanley, et al. Een robuuste kerk: de christelijke gemeente in een 

postchristelijke samenleving. Zoetermeer: Boekencentrum, 2010, H. 2 en 12 

(32 p.) 

Hays, Richard B. The Moral Vision of the New Testament. A Contemporary 

Introduction to New Testament Ethics. SanFranciso: Harper, 1996, H. 11-13 

(105 p) 

Janssen-te Loo, Ingeborg, et al. Samen ontdekken!: de uitdaging van de 

vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden. 

Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2016, H. 1-3, 4 

en 6 (79 p) 

Janssen-te Loo, Ingeborg: samenvatting van Ammerman en aanvullende 

onderzoeksmaterialen.  

Richardson, Ronald W, en Ferwerda-Arends, D. Werken aan een gezonde 

gemeente: bijdragen aan het “gezin” dat gemeente heet. Gorinchem: 

Ekklesia, 2002, H. 1-8 (103) 

Stassen, Glen Harold, en David P Gushee. Kingdom Ethics. Downers Grove, Ill.: 

InterVarsity Press, 2003, H. 5 (25 p.), NB: H. 4 in the revised edition  

Ward, Pete, Introducing Practical Theology, Baker Academy, H 9-10, 24p.  

 

 

• Des Hommes et des Dieux. 

 

Blok, Oeds, Survivalgids pionieren, VOF Vindingrijk, Arnhem, 2016,  scannend 

lezen 

Ward, Pete, Introducing Practical Theology, Baker Academy, H1-6 (behandeld bij 

Doing Theology, opfrissen en gebruiken bij onderzoek) 

Williams, Sian Murray, en Stuart Murray. Multivoiced Church. London, 

Paternoster, 2012, h 1, 2, 6, 7, 8 (89 p) 

 

  

 

  



   

 

4.2 OVERZICHT COLLEGES 

Aanwezigheid bij colleges is verplicht. Op het seminarium vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om onderstaande schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen.  

 Inhoud Voorbereiding 

College 1 

 

 

Introductie 

Introductie gemeenteopbouw, introductie gemeente ethiek, opbouw van het vak 

multifocaal kijken naar de gemeente: theologie. Informatie eindopdracht. 

 

Lezen:  

Geloofwaardige gemeente, H 1, 3 & p 70-71  

Samen ontdekken, H 1, 2 

Ward, Pete, Introducing Practical Theology, Baker Academy, H 9-10. 

College 2 

 

Ethiek: discernment en proces 

Discernment en inleiding in gemeente ethiek 

 

 

Lezen:  

Samen ontdekken, H 3, 4 

Stassen/ Gushee, H 5 (H 4 in de rev ed) 

Hays, H 11-13 

Bakker  

 

College 3 

 

Procesbeschrijving  Lezen: 

Stanley Hauerwas, H 2,12 

Des hommes et des dieux 

Samen ontdekken, H 6 

Richardson, H5-8 

 

College 4 

 

Multifocaal kijken naar de gemeente:  context. en cultuur/identiteit Individu & 

gemeenschap; 

Lezen: 

Hand-out over multifocale perspectieven en kijken naar kerken (wordt 

voorafgaand aan het college gemaild) 

Avontuur van geloof H7 

Richardson H1-4 

 

College 5 Methoden van onderzoek Geloofwaardige gemeente H5 



   

 

 Processen en discernment. Methoden van onderzoek. 

Tussentijdse presentatie eindopdracht (helft groep) 

Div methoden.  

 

College 6 

 

Slotcollege 

Tussentijdse presentatie eindopdracht (andere helft groep) 

 

4.3 TOETSMATRIJS 

Examinator(en) Daniël Drost, Ingeborg Janssen 

Niveau Bloom Reproductie / Inzicht / Toepassen / Analyseren / Synthetiseren / Evalueren 

Beroepsproducten 1. Een procesverslag van de begeleiding van de gemeente in een hermeneutisch ethisch zelfverstaan, dit kan ook een gemeentepbouwproces zijn.  

2. Een procesverslag van het groeps gesprek rond een ethisch thema 

 

Onderzoekende houding n.v.t. 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

1. De student geeft een 

aanzet tot een proces in een 

gemeenschap en beschrijft 

hierbij de procesdynamieken 

en zijn/haar eigen stijl van 

leiderschap in relatie tot 

zijn/haar biografie. Dit kan 

een proces met een thema 

op het terrein van ethiek of 

breder op het terrein van 

verandering zijn. Ethiek is 

altijd een component in een 

verander proces en vice 

versa.  

E De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk 

5 

 G, J, K, L De student gebruikt de geleerde onderzoeksvaardigheden uit de Module 

Doing Theology als procesaanzet. 

20 



   

 

 M De student bereid een gezamenlijk/ communaal (veranderings-) 

proces van theologische reflectie op een geloofspraktijk of ethisch 

dilemma voor.  

20 

 N De student bevraagt en begeleidt anderen in het verwoorden van hun 

eigen theologische en ethische reflectie.  

15 

 O De student kent en expliceert verschillende meningen in gemeentelijke 

processen en kan inhoudelijk en verbindend een weg vooruit wijzen. 

10 

 A De student verbindt de eigen christelijke spiritualiteit (gebed, 

contemplatie, Bijbellezing) met zijn/haar studie en praktijk. 

5 

De student participeert in 

een groepsgesprek van 

hermeneutisch ethisch zelf-

verstaan van een groep in 

relatie tot een thema in 

zijn/haar bewegen midden 

in de maatschappij 

E De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een 

Bijbelboek met de geloofspraktijk 

5 

 M De student doet pro actief mee aan een gezamenlijk/ communaal 

(veranderings-)proces van theologische reflectie op een geloofspraktijk of 

ethisch dilemma. 

5 

 N De student bevraagt en begeleidt anderen in het verwoorden van hun eigen 

theologische en ethische reflectie. En verwoordt haar/zijn reflectie op eigen 

handelen. 

5 

 O De student kent en expliceert verschillende meningen in gemeentelijke 

processen en kan inhoudelijk en verbindend een weg vooruit wijzen. 

5 

 A De student verbindt de eigen christelijke spiritualiteit (gebed, contemplatie, 

Bijbellezing) met zijn/haar studie en praktijk. 

5 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: minimaal masterniveau Theologie 

De student wordt beoordeeld op basis van het beoordelingsformulier.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

4.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:  

Naam beoordelende docent(en): Daniël Drost, Ingeborg Janssen  

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Leeruitkomsten:  

1. De student geeft een aanzet tot een proces in een gemeenschap en beschrijft hierbij de procesdynamieken en zijn/haar eigen stijl van leiderschap 

2. De student begeleidt een kort proces van hermeneutisch ethisch zelf-verstaan van een gemeenschap in relatie tot een thema in zijn/haar bewegen midden in de maatschappij. 

Indicatoren: A, E, G, J, K, L, M, N, O, P 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn: Praktijkopdracht en verslag 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (DEEL 1) 

 <6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Resultaat 

1 De student slaagt niet in het leggen 

van relevante verbinding wegens 

gebrek aan inzicht in de 

kernbegrippen van het vak en/of 

gebrek aan inzicht in 1 Kor 

De student verbindt zijn/haar lezing 

van 1 Kor met de kernbegrippen van 

het vak, maar blijft bij een 

oppervlakkige lezing. 

De student verbindt creatief en 

verdiepend zijn/haar lezing van 1 Kor 

met de geloofspraktijk 

…verrast door creatief en verdiepend 

vanuit zijn/haar lezing van 1 Kor de 

kernbegrippen van het vak 

inhoudelijk theologisch onder kritiek 

te zeten 

 

2 De student lukt het niet een 

gezamenlijk/ communaal 

(veranderings-)proces van 

theologische reflectie op een 

geloofspraktijk of ethisch dilemma te 

faciliteren  

De student lukt het moeilijk een 

gezamenlijk/ communaal 

(veranderings-)proces van 

theologische reflectie op een 

geloofspraktijk of ethisch dilemma te 

faciliteren. 

 

De student faciliteert een 

gezamenlijk/ communaal 

(veranderings-)proces van 

theologische reflectie op een 

geloofspraktijk of ethisch dilemma.  

 

De student faciliteert een 

gezamenlijk/ communaal 

(veranderings-)proces van 

theologische reflectie op een 

geloofspraktijk of ethisch dilemma 

en kan dit extra verdieping geven 

door het theologisch in de context 

van bewegingen in de cultuur te 

duiden 

 



   

 

3 De student lukt het niet de juiste 

vragen te stellen en daardoor te 

begeleiden van anderen in het 

verwoorden van hun eigen 

theologische en ethische reflectie.  

De student lukt het moeilijk vragen 

te stellen en anderen te begeleiden 

in het verwoorden van hun eigen 

theologische en ethische reflectie.  

De student bevraagt en begeleidt 

anderen in het verwoorden van hun 

eigen theologische en ethische 

reflectie.  

 

De student bevraagt en begeleidt 

anderen in het verwoorden van hun 

eigen theologische en ethische 

reflectie, en geeft handvaten mee 

hier zelf blijvend mee aan de slag te 

gaan 

 

4 De student ziet de verschillende 

meningen, maar kan ze inhoudelijk 

niet duiden en geen weg naar voren 

wijzen. 

 

De student ziet de verschillende 

meningen, maar lukt het moeilijk ze 

inhoudelijk te duiden en vandaaruit 

een verbindende weg vooruit te 

wijzen. 

 

De student kent en expliceert 

verschillende meningen in 

gemeentelijke processen en kan 

inhoudelijk en verbindend een weg 

vooruit wijzen.  

 

De student kent en expliceert 

verschillende meningen in 

gemeentelijke processen, kan deze 

theologisch en groepsdynamisch 

duiden, en kan inhoudelijk en 

verbindend een weg vooruit wijzen.  

 

5 De eigen christelijke spiritualiteit 

(gebed, contemplatie, Bijbellezing) 

van de student heeft weinig 

raakvlakken met zijn/haar studie en 

praktijk.  

 

De student kan moeilijk de eigen 

christelijke spiritualiteit (gebed, 

contemplatie, Bijbellezing) 

verbinden met zijn/haar studie en 

praktijk.  

 

De student verbindt de eigen 

christelijke spiritualiteit (gebed, 

contemplatie, Bijbellezing) met 

zijn/haar studie en praktijk.  

 

De student verbindt de eigen 

christelijke spiritualiteit (gebed, 

contemplatie, Bijbellezing) met 

zijn/haar studie en praktijk, kan zijn 

haar/ spiritualiteit kritisch duiden in 

Foster’s zes stromen schema.   

 

6 De student lukt het niet de geleerde 

onderzoeksvaardigheden te 

gebruiken . 

De student lukt het moeizaam de 

geleerde onderzoeksvaardigheden 

uit de Module Doing Theology als 

procesaanzet te gebruiken. 

De student gebruikt de geleerde 

onderzoeksvaardigheden uit de 

Module Doing Theology als 

procesaanzet. 

De student gebruikt de geleerde 

onderzoeksvaardigheden uit de 

Module Doing Theology als 

procesaanzet en kan duiden waarom 

welke keuzes zijn gemaakt.  

 

7 De student lukt het niet 

procesdynamieken binnen 

gemeentelijke processen te 

herkennen en deze bespreekbaar 

te maken. 

De student lukt het of moeizaam om 

procesdynamieken binnen 

gemeentelijke processen te 

herkennen of lukt het moeilijk 

deze bespreekbaar te maken. 

 

De student herkent 

procesdynamieken binnen 

gemeentelijke processen en 

maakt deze bespreekbaar. 

 

De student herkent 

procesdynamieken binnen 

gemeentelijke processen en 

maakt deze bespreekbaar en kan 

deze relateren aan 

groepsdynamische, filosofische 

of theologische theorie.  
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 Toelichting (de cijfers voor de indicator delen door aantal rubrics): 1 t/m 4 moeten gemiddeld Voldoende zijn, 5 t/m 7 minimaal Voldoende en 8 minimaal 

Zwak. 

Cijfer: 

 

Eindcijfer: 

 

 

  



   

 

5. INTEGRATIEPROGRAMMA EN AFSTUDEREN 

5.1 PROGRAMMA 

Voor het programma, zie boven onder E. 

5.2 AFSTUDEREN 

Als onderdeel van het integratieprogramma binnen de Post-HBO en Post-Academische route volgt een afstudeeropdracht, van 108 uur. De afstudeeropdracht bestaat uit een essay 

rondom ‘Leadership by Interpretation’ waarin je onderbouwd (d.w.z. in gesprek met de theorie), en ook persoonlijk je visie verwoordt. Schrijf het voor vakgenoten en collega-theologen, om 

te laten zien waar jij nu staat als mens en als professional. (De opdracht kan mogelijk ook als uitgangspunt dienen voor je presentatie bij het CvB, maar houd er rekening mee dat we hier 

de theorie en bronnen duidelijk willen terugzien!) 

Het essay is opgebouwd uit drie delen, en moet de volgende aspecten bevatten: 

• Beschrijf jouw visie op kerk-zijn anno nu in Nederland; beschrijf achtereenvolgens wat jij als de belangrijkste uitdagingen ziet voor de kerk rondom (1) de cultuur en context, (2) de 

identiteit (CAMA/Baptist/Evangelisch, maar ook in de bredere oecumene) en (3) theologie. Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

• Beschrijf vervolgens wie jij als mens bent en wat jij als jouw roeping ervaart aan de hand van drie diepe geloofsovertuigingen die jou karakteriseren, waarin zowel je hart als je ratio 

samenkomen. Zijn er in je seminariumweg boeken, gesprekken, lessen, ervaringen geweest die daarin zijn blijven haken (positief/negatief), die je verder hebben gevormd? 

• Tot slot je professionaliteit. Gebruik daarvoor de eindtermen zoals verwoord onder E. in de studiegids. Schrijf waar jij als professional staat, reflecterend op deze eindtermen: Welke 

beheers je goed? Waar liggen nog ontwikkelpunten? (NB: Je hoeft ze niet allemaal puntsgewijs bij langs te gaan; geef ons eerder inzicht in jou als professional). Hoe en waar zou jij 

je willen inzetten? Hoe wil je aan de slag met je ontwikkelpunten (bijv. in een Permanente Educatie lijn?) 

Richtlijn tussen de 2000-3000 woorden. Deadline inleveren: 1 juli 12.00 uur (herkansing 15 augustus, 12.00 uur).  

  



   

 

5.3 TOETSMATRIJS AFSTUDEREN 

Examinator(en) N.t.b.  

Niveau Bloom Reproductie/Inzicht/Toepassen/Synthetiseren/Evalueren 

Beroepsproducten 
Essay 

Leeruitkomsten Leeruitkomst: Indicator Weging / Punten 

 Reflectie-verslag en essay 

 c. De student geeft op een open manier inzicht in zijn/haar getuigende wandel 

en leven als discipel van Jezus. 

25% 

 I De student demonstreert inzicht in relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale wetenschappen en de theologische disciplines. 

25% 

 l. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als professional 

zijn/haar observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, bril, eigen 

geschiedenis, normativiteit). 

25% 

 r. De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien in 

zijn/haar leiderschap. 

25% 

 Richtlijnen voor beoordelen en beoordelaars: Minimaal Master-niveau 

Bachelorbeoordeling:  

• aantal punten (maximaal 100) delen door tien. 

Cesuur: 60 punten, 6.0 als eindcijfer.  

In het Onderwijs- en Examenreglement zie je hoe de cesuur tot stand komt bij samengestelde toetsen. Samengestelde toetsen dienen minimaal met een 6.0 te 

worden beoordeeld, de deeltoetsen dienen minimaal met een 5.5 te worden beoordeeld, tenzij een hoger cijfer wordt vermeld in de studiegids. 

 

  

https://baptisten.nl/seminarium


   

 

5.4 BEOORDELINGSFORMULIER(EN) 

Naam student:     

Naam beoordelende docent(en): N.t.b.   

A. ALGEMENE EN SPECIFIEKE CRITERIA (WAT HEBBEN WE GEZIEN? 

Beroepsproducten/ ingeleverde opdrachten zijn: Essay, checklist integratiedagen. 

• De praktijkopdracht zijn als verzorgd verslag ingeleverd in correct Nederlands: wel/niet 

• De student verklaart de onder E. genoemde startbijeenkomsten, studiebijeenkomsten, en peergroups van het post-HBO/post-academisch programma te hebben gevolgd via het 

daarvoor beschikbaar gestelde formulier. 

B. BEOORDELING INDICATOREN EN LEERUITKOMSTEN (TENTAMEN) 

<6 onvoldoende 6 voldoende 7 ruim voldoende >8 goed tot zeer goed Punten Weging Totaal  

     
  

De student geeft geen inzicht in 

zijn/haar getuigende wandel en 

leven als discipel van Jezus. 

De student geeft inzicht in 

zijn/haar getuigende 

wandel en leven als 

discipel van Jezus, maar 

geeft daarin slechts 

beperkt blijk van 

openheid. 

De student geeft op een open 

manier inzicht in zijn/haar 

getuigende wandel en leven als 

discipel van Jezus. 

De student geeft op een open en 

reflexieve manier inzicht in zijn/haar 

getuigende wandel en leven als discipel 

van Jezus. 

 
25%  

De student geeft geen inzicht in 

relevante theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale 

wetenschappen en de 

theologische disciplines, maar 

weet deze niet te integreren. 

De student beschrijft 

inzichten uit relevante 

theorie uit de culturele, 

filosofische en sociale 

wetenschappen en de 

theologische disciplines, 

maar weet deze niet te 

integreren. 

De student demonstreert 

inzicht in relevante theorie uit 

de culturele, filosofische en 

sociale wetenschappen en de 

theologische disciplines 

De student beheerst een brede 

variëteit van relevante theorieën uit de 

culturele, filosofische en sociale 

wetenschappen en de theologische 

disciplines. 

 
25%  

De student weet zijn/haar eigen 

gesitueerde rol als onderzoeker 

De student reflecteert op 

zijn/haar eigen gesitueerde 

rol als onderzoeker, maar 

De student reflecteert op hoe 

zijn/haar eigen gesitueerde rol 

als onderzoeker zijn/haar 

De student reflecteert op hoe zijn/haar 

eigen gesitueerde rol als onderzoeker 

zijn/haar observatie en beschrijving 

 
25%  



   

 

niet te benoemen, noch daarop 

te reflecteren.  

 

heeft beperkt inzicht in hoe 

die zijn.haar observatie en 

beschrijving kleurt 

observatie en beschrijving 

kleurt. 

 

kleurt en toont daarin een hoge mate 

van reflexiviteit. 

 

De student laat geen reflexieve 

houding zien van zijn/haar 

leiderschap. 

De student laat een reflexieve 

houding zien in zijn/haar 

leiderschap, maar toont zich 

daarin beperkt open. 

De student laat een reflexieve 

houding van kwetsbaarheid en 

moed zien in zijn/haar 

leiderschap. 

De student laat een reflexieve houding 

van kwetsbaarheid en moed zien in 

zijn/haar leiderschap, en  toont aan die 

houding bewust in te kunnen zetten om 

anderen tot openheid te nodigen. 

 
25%  

Toelichting      
  

  

 

 

 

  



   

 

I. VU AMSTERDAM 
De vakken van de VU kun je raadplegen via: 

https://vu.nl/nl/studiegids/2019-2020/index.aspx  

https://vu.nl/nl/studiegids/2019-2020/index.aspx
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J. SPREKERSROUTE 
EXEGESE NT 

VAKOMSCHRIJVING 

Studiejaar: 2019-2020  

Locatie:  Amsterdam 

Docent:  Metta Wierenga MA | m.wierenga@eta.nl 

Studiepunten:  3 EC | 84 studie-uren 

 

Inleiding 
 

Dit vak betreft de exegese van de tekst van het Nieuwe Testament. Onder exegese verstaan we een methodische 

analyse van de tekst en haar mogelijke betekenis(sen). Zo’n exegese vormt de grondslag van bijvoorbeeld een 

preek of overdenking. 

 

Leerdoelen 
 

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof, ben je bekend met de 

volgende woorden en begrippen en kun je deze kort omschrijven:  

exegese, hermeneutiek, tekstkritiek, inleidingsvragen, (historische/literaire) context, genre en literaire vorm, 

woordstudie, perikoop, teksteenheid, tekstafbakening, dynamisch/formeel equivalente vertaling. 

 

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kun je m.b.t. de tekst van 

het NT: 

• vragen stellen aan de tekst; 

• de beschikbare hulpmiddelen voor de exegese op verantwoorde wijze aanwenden; 

• een beredeneerde keuze maken voor een bepaalde bijbelvertaling die als uitgangspunt voor de exegese 
wordt genomen; 

• op een verantwoorde manier een teksteenheid afbakenen; 

• de historische context van een teksteenheid in kaart brengen; 

• de opbouw/structuur van een teksteenheid vaststellen; 

• het genre en/of literaire vorm van een teksteenheid vaststellen; 

• onderkennen hoe de teksteenheid functioneert binnen de gegeven literaire context; 

• sleutelwoorden herkennen en een woordstudie maken; 

• relevante inleidingsvragen integreren in de uitleg van de tekst; 

• tot een verantwoorde analyse komen van een bijbelpassage; 

• een exegetisch werkstuk schrijven. 
 

Na afronding van dit vak heb je inzicht in de verschillende aandachtsgebieden die van belang 

zijn voor een verantwoorde exegese. 

 

Mede door dit vak ontwikkel je een luisterende en onderzoekende houding tov de 

Nieuwtestamentische teksten en heb je een groeiend verlangen om die tekst op 

verantwoorde wijze uit te leggen. 

 

Relatie met het vak Hermeneutiek 

In het voorjaar van 2020 wordt het vak Hermeneutiek gegeven. In opdracht 2 van dit vak ga je met de exegese 

van 2Pet.1:3-11verder aan de slag. 

 

Kennisverwerving    

Attitude 

 

Kennisverwerving    

Vaardigheid 

   

Inzicht    
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Verplichte literatuur  

Gordon Fee en Stuart Douglas. Haal meer uit de Bijbel: Ontdek de boodschap van toen voor nu. Harderwijk: 

Highway Media, 2015. 

Inleiding Module Exegese Oude en Nieuwe Testament. Zwijndrecht: Evangelisch College, versie BT11-12/A/1. 

Aanbevolen literatuur  

Boekhout, John. Verantwoord Bijbelgebruik. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012. 

Duvall, J. Scott en Daniel J. Hays. Grasping Gods Word: A Hands-On Approach to Reading, Interpreting, and 

Applying the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 2001, 2005. 

Talstra, Eep. 2003. Oude en nieuwe lezers: Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament 

(Ontwerpen II). Kampen: Kok. 

Wolf, Hans de en Pieter Niemeijer (red.). 2015. Oog voor Eigenheid (TU bezinningsreeks 17). Barneveld: 

Vuurbaak. 

 

Invulling colleges 

 

Inleveren 
(verplicht): 

Inhoud college: Datum: Blok: 

 De noodzaak van exegese; hoe 
maak je een exegese mbv de 
exegesestappen? 

27 sep. 2019 1-2 

Opdr.2a Terugblik op exegesestap 1 t/m 
4 en vooruitblik op de volgende 
stappen. 

1 nov. 2019 1-2 

Opdr.2b Exegesestap 5 t/m 8 6 dec. 2019 1-2 

Opdr.2c nvt 31 jan. 2020  

 

Op het eerste college wordt het belang van exegese en de methode ervan besproken.  

Tijdens het tweede en derde colleges zullen – aan de hand van het gemaakte huiswerk - de exegesestappen 

worden geoefend en waar nodig toegelicht. 

Bij het tweede en derde college kom je daarom voorbereid: je kunt vanuit eigen ervaring mee-oefenen met het 

exegeseproces en de toelichting plaatsen in het geheel.  

Binnen 2 weken na de inleverdatum ontvang je schriftelijke feedback op je opdracht 2a en 2b, zodat je die kunt 

verwerken in het vervolg van het exegeseproces.  

Studiebelasting: 9 uur 

Opdrachten  

 

▪ Opdracht 1: Leesopdracht 

Lees uit Haal meer uit de Bijbel hoofdstukken: 1-4, 6-8, 12-13. 

 

Maak een schriftelijke verklaring waarin je aangeeft dat je de opgegeven pagina’s geheel en aandachtig gelezen 

hebt. 

 

Studiebelasting: 18 uur 

Inleverdatum:  31 januari 2020 

 

 

▪ Opdracht 2: Exegese 

Gewicht: 5%    

Gewicht: 95%    
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Maak een exegese van 2Petrus1:3-11 met behulp van het volgende stappenplan uit de Module Exegese OT en 

NT: 

Stap 1: raak vertrouwd met tekst en context  

Stap 2: baken de tekst af  

Stap 3: bestudeer de historische context  

Stap 4: stel genre en literaire vorm vast  

Stap 5: bestudeer de literaire context  

Stap 6: stel de opbouw van de perikoop vast  

Stap 7: leg de tekst uit  

Stap 8: schrijf het werkstuk  

 

Deze exegese-opdracht valt uiteen in drie cumulatieve deelopdrachten: 2a, 2b en 2c. 

 

Opdracht 2a: Inleiding + stappen 1-4 

• Maak de opdrachten in Hoofdstuk 1: Inleiding van de Module Exegese Oude en Nieuwe Testament 

(gebaseerd op Haal meer uit de Bijbel). Gebruik hiervoor het digitale formulier op het Studentenplaza 

(onder Aanvullend Studiemateriaal / Exegese NT). Lever dit digitaal in bij m.wierenga@eta.nl. 

• Lees nauwkeurig de uitleg van de exegese stappen 1-4 in de Module Exegese Oude en Nieuwe Testament 

en bekijk de voorbeelden. 

• Werk de stappen 1-4 voor 2Petrus1:3-11 uit:  

o stap 1-2 inleveren als kladwerk. 

o stap 3 en 4 inleveren volgens de richtlijnen uit de module Studievaardigheden.  

NB op het studentenplaza bij ‘aanvullend studiemateriaal / exegese NT’ vind je kopieën van 

literatuur, die voor stap 3 en 4 gebruikt kunnen worden.  

• Schrijf het resultaat van je onderzoek en bevindingen over stap 3 en 4 (max. 4 A4) in een verslag met de 

volgende opzet: 

1. auteurschap/datering/doelgroep  

2. aanleiding/doel van schrijven  

3. genre/literaire vorm 

NB dit zijn eveneens de kopjes van de paragrafen. 

• Dit verslag van stap 3 en 4 voldoet al zoveel mogelijk aan de criteria van het eindverslag. Dat wil zeggen dat 

het bestaat uit een samenhangend betoog, waarin de commentaren met elkaar in gesprek worden 

gebracht, en waar mogelijk een eigen standpunt wordt ingenomen. Gebruik hierbij als richtlijn het 

voorbeeldwerkstuk (een exegesewerkstuk van Matt.6:6-13), te vinden op het Studentenplaza. 

• Stuur dit verslag, vóórafgaand of óp de dag van het tweede college, naar m.wierenga@eta.nl. Neem het 

ook mee naar het college. 

Let op: deze inleverdatum is verplicht, omdat op het tweede college dit werk wordt besproken. Uitstel 

aanvragen is daarom helaas niet mogelijk; wordt het stuk te laat ingeleverd, dan betekent dat een lager 

cijfer. 
 

Studiebelasting: 19 uur 

Inleverdatum: vóór 1 november 2019 

 
 

Opdracht 2b: Stappen 5-7 

• Lees nauwkeurig de uitleg van de exegese stappen 5-7 in de Module Exegese Oude en Nieuwe Testament 

en bekijk de voorbeelden. 

• Werk de stappen 5-7 uit. Gebruik weer de literatuur op het Studentenplaza. 

mailto:m.wierenga@eta.nl
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• Schrijf het resultaat van je onderzoek en bevindingen over stap 5 t/m 7 in een verslag met de volgende 

opzet (max. 4 A4):  

4. literaire context   

5. opbouw van de perikoop  

6. tekstuitleg (in delen: vers-voor-vers of deel-voor-deel) 

NB dit zijn eveneens de kopjes van de paragrafen. 

• De criteria voor het verslag zijn identiek aan die beschreven onder Opdracht 2a. 

• Stuur dit verslag, vóórafgaand of óp de dag van het derde college, op naar m.wierenga@eta.nl. Neem het 

ook mee naar het college.  

Let op: deze inleverdatum is verplicht, omdat op het derde college dit werk wordt besproken. Uitstel 

aanvragen is daarom helaas niet mogelijk; wordt het stuk te laat ingeleverd, dan betekent dat een lager 

cijfer. 

Studiebelasting: 19 uur 

Inleverdatum: 6 december 2019 

 

Opdracht 2c: Stap 8 

• Lees nauwkeurig de uitleg van de exegese stap 8 in de Module Exegese Oude en Nieuwe Testament. 

• Maak van alle tot nu toe geschreven deelverslagen één samenhangend(!) exegetisch eindverslag (verwerk 

hierin de feedback en latere ontdekkingen).  

Gebruik voor het maken van dit exegetisch eindverslag de bronnen van de aangereikte literatuur.  

Handhaaf de eerder gebruikte hoofdstukindeling: 

1. auteurschap/datering/doelgroep  

2. aanleiding/doel van schrijven  

3. genre/literaire vorm 

4. literaire context   

5. opbouw van de perikoop  

6. tekstuitleg (in delen: frase-voor-frase) met samenvatting 

7. conclusie 

 

Studiebelasting: 19 uur 

Uiterste inleverdatum (per mail): 31 januari 2020 

 

 

Beoordeling van de exegese: 

Alleen het eindverslag (opdr.2c) zal worden becijferd. Op de ingeleverde deelopdrachten (2a en 2b) krijg je 

feedback, die verwerkt wordt in het eindverslag (opdr.2c). 

 

Criteria voor de beoordeling: 

• de deelopdrachten zijn op tijd ingeleverd  

• uit het kladwerk blijkt dat stap 1 en 2 grondig en methodisch zijn uitgevoerd. 

• het werkstuk toont een grondige verwerking van de exegesestappen en van de feedback. 

• het werkstuk bestaat uit een samenhangend betoog, waarin de commentaren met elkaar in gesprek 

worden gebracht, en waar mogelijk een eigen onderbouwd standpunt wordt ingenomen. 

• de tekstuitleg toont aandacht voor zowel de noodzakelijke details als voor de hoofdgedachte van het 

betoog in haar context. 

• de tekstuitleg behandelt de mogelijke betekenis voor de eerste lezers van Petrus’ brief.  

mailto:m.wierenga@eta.nl
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• de omvang van het eindverslag mag maximaal 8 pagina’s zijn (exclusief voorblad en literatuurlijst) en het 

moet voldoen aan de ETA-vereisten voor een werkstuk zoals deze in de module Studievaardigheden staan 

vermeld.  

 

Er kan alleen een eindcijfer worden toegekend, als aan alle opdrachten is voldaan. Voor opdracht 2c geldt 

bovendien, dat hiervoor minimaal een 5,5 gehaald moet worden. Indien het cijfer lager dan een 5,5 is dan zal de 

student moeten herkansen.  

 

Totale studiebelasting (3 ec) = 84 uur 
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LITURGIE 

VAKOMSCHRIJVING 

Studiejaar:  2019-2020  

Locatie:   Amsterdam 

Docent:   drs. Teun van der Leer |  

teun@baptisten.nl  

Studiepunten:   3 EC | 84 studie-uren 

 

 

Inleiding 

 

In dit vak kijken we naar de samenkomst als geheel, waar de prediking een onderdeel van is. Onder liturgie 
verstaan we de wijze waarop de samenkomst vorm wordt gegeven. We verkennen zowel de bronnen van 
liturgie alsook het effect ervan op de aanwezigen, de zgn. performatieve kracht van de liturgie. De colleges zijn 
een mengeling van hoorcollege, werkcollege en exposure.   
 
Leerdoelen 

 
De student begrijpt wat er gebeurt in en door de liturgie, kan deze vorm geven en weet zich als prediker te 

verhouden tot het geheel van de dienst. 

 

Kennis:   

De student heeft op hoofdlijnen kennis van de plaats en ontwikkeling van de liturgie in de Bijbel en in de 

kerkgeschiedenis en kan daarin diverse stromingen en praktijken onderscheiden.  

Inzicht:  

De student heeft inzicht in de expressieve en in de performatieve werking van liturgie.  

Vaardigheden: 

De student kan de impliciete theologie van een liturgie onderscheiden en waarderen.  

De student kan creatief en met behulp van diverse bronnen, inhoud, vorm en structuur combineren in het 

maken van een liturgie.   

De student kan de Psalmen als bron voor (eigen) spiritualiteit en liturgie verkennen, waarderen en inzetten.  

Attitude:  

De student heeft een open en lerende houding naar een breed scala van liturgische praktijken. 

 

Verplichte literatuur  

 

• Evert W. van der Poll, Samen in de naam van Jezus, Boekencentrum Zoetermeer 2009 

• http://eredienstcreatief.nl/een-performatieve-benadering-van-muziek-in-de-eredienst/ 

• http://eredienstcreatief.nl/verbindend-vieren-blended-worship-ook-voor-evangelikalen 

• http://eredienstcreatief.nl/klacht-in-de-liturgie/ 

• Diverse artikelen 

 

mailto:teun@baptisten.nl
http://eredienstcreatief.nl/een-performatieve-benadering-van-muziek-in-de-eredienst/
http://eredienstcreatief.nl/verbindend-vieren-blended-worship-ook-voor-evangelikalen
http://eredienstcreatief.nl/klacht-in-de-liturgie/
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Aanbevolen literatuur  

 

• H.J. ten Voorde, Module Liturgiek, Versie PT13/A/1, Evangelisch College  

• Teun van der Leer & Hans Riphagen (red.), Verlangend vieren. Over de vormende kracht van de 

samenkomst, Amsterdam 2016 (Baptistica Reeks 9) 

• Christopher J. Ellis, Approaching God: A guide for worship leaders and worshippers, Norwich: 
Canterbury Press, 2009 

• Paul Oskamp en Niek Schuman, De weg van de liturgie: Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: 
Meinema, 2001 (1998)  

• Eugene H. Peterson, Antwoord aan God: Leren bidden met de Psalmen, Gorinchem: Ekklesia, 1999 

• Robert E. Webber, Ancient-Future Worship: Proclaiming and Enacting God’s Narrative. Grand Rapids: 

Baker, 2008 

• Alan en Eleanor Kreider, Worship and Mission after Christendom, Colorado Springs: Herald Press, 2009 

• León van Ommen, Ruimte voor gebrokenheid. Plaats voor lijden in de eredienst, Kok Utrecht 2016 

Invulling colleges 

 

Colleges 1 & 2 (27-9-19): Inleiding en geschiedenis + de expressieve en performatieve kant van de liturgie 

Lezen: Samen in de naam van Jezus, 9-79 

http://eredienstcreatief.nl/een-performatieve-benadering-van-muziek-in-de-eredienst/ (5 p.) 

 

Colleges 3 & 4 (1-11-19): De Psalmen als bron voor spiritualiteit en liturgie 

Lezen: Samen in de naam van Jezus, 80-182 

+ de artikelen: 

Matthew Jacoby, ‘Gebroken aan Psalmen beginnen’ (2 p.) 

Hans Riphagen, ‘Wie is “our God”? Een kritische analyse van Godsbeelden in de hedendaagse 

aanbiddingsmuziek’ (10 p.) 

Teun van der Leer, ‘Leven met de Psalmen’ (7 p.) 

 

Colleges 5 & 6 (6-12-19): Liturgie als verhaal van contrasten  

Lezen: Samen in de naam van Jezus, 183-223 

+ de artikelen: 

Jim and Julia Binney, ‘The Future of Worship is Ancient Future’ (15 p.) 

Herman Paul, ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ (17 p.) 

Leon van Ommen, ‘Gloriatheologie of ruimte voor verdriet?’ (7 p.) 

http://eredienstcreatief.nl/klacht-in-de-liturgie/ (11 p.) 

http://eredienstcreatief.nl/verbindend-vieren-blended-worship-ook-voor-evangelikalen (10 p.) 

Studiebelasting leeswerk: 296 p. à 8 p. per uur   37 uur 

Studiebelasting colleges: 6 x 1,5 uur      9 uur 

Studiebelasting: 46 uur 

 

Tentamen en/of opdrachten  

 

▪ opdracht 1: Participatie andere tradities 

Participeer als bezoeker in twee kerkdiensten uit een volstrekt andere traditie dan de 

jouwe (bv. een migrantengemeente en een RK kerk), en maak een verslag van wat je ziet, voelt en hoort 

gebeuren, langs de drieslag ‘observeren’, ‘interpreteren’ en ‘reflecteren’. Doe het als ‘cultureel antropoloog’, 

Gewicht: 50%    

http://eredienstcreatief.nl/een-performatieve-benadering-van-muziek-in-de-eredienst/
http://eredienstcreatief.nl/klacht-in-de-liturgie/
http://eredienstcreatief.nl/verbindend-vieren-blended-worship-ook-voor-evangelikalen%20(10
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als onderzoeker, met een naïeve blik, als een soort zendeling die voor het eerst in een nieuw land komt. Focus 

je vooral op wat je ziet, op de ‘praktijken’ en wat die communiceren. 

 Loop per dienst de volgende stappen door: 

1) Observeer wat er gebeurt. Probeer ‘naïef’ te kijken: Niets is vanzelfsprekend. Let op de opstelling, de 

ruimte, het gebouw, de sfeer, het geluid, kleding, sociale verhoudingen, rollen en gebaren. Laat de 

teksten/gesproken woorden buiten beschouwing. 

Beschrijf ook (zo objectief mogelijk) wat het met jou doet – ook dat is een observatie! Wat verrast je, 

wat valt je op, wat irriteert? 

2) Interpreteer je observaties bij punt 1. Wat spreekt hier uit? Wat communiceert het? Welke theologie 

zit hierachter? Waarom denk je dat het zo gebeurt? (NB: geen oordeel, maar kruip in de huid van de 

mensen!). Probeer ter plekke na afloop andere kerkgangers en/of de voorganger hierop te bevragen!    

3) Reflecteer: Wat vind je van wat je gezien heb? Wat waardeer je positief? Waar ben je kritisch op? Wat 

leer je zelf uit de liturgie en de theologie van deze mensen?  

Schrijf je verslag in max 1000 woorden per liturgische praktijk.  

Studiebelasting: 24 uur 

Inleverdatum: [13 december 2019] 

 

▪ Opdracht 2: Een moment van voorbede vormgeven 

Schrijf een voorbede uit waarin je bewust bidt voor wat er zich afspeelt in de wereld, 

dichtbij en ver weg (incl. de plaats waar je woont). Mik op een gebedsmoment dat tussen de 5 en 8 minuten 

duurt.  

• Kies in je voorbede bewust om een aantal situaties (minimaal 3) van lijden of nood te noemen die 

gewoonlijk niet genoemd worden. Denk aan vormen van onrecht, of verborgen lijden. Wees pastoraal 

en profetisch. 

• Gebruik naast een uitgeschreven voorbede ook ten minste 2 andere liturgische vormen zoals stilte, 

een lied, een gesproken of gezongen antwoord, een vast gebed (zoals het Onze Vader).  

• Schrijf het gebed verbatim uit. 

• Sluit hoopvol af. 

Omvang gebed: Max 500 woorden. 

Studiebelasting: 4 uur 

Inleverdatum: [13 januari 2020] 

 

▪ Opdracht 3: Maak een liturgie voor een adventsdienst 

 

Je bent gevraagd om voor te gaan in een adventsdienst. Kies een gedeelte waar je in die dienst over wilt 

preken en maak vervolgens een complete orde van dienst. Licht per onderdeel toe waarop je keuzes 

gebaseerd zijn. Dit kan eenvoudig door te werken in twee kolommen. 

Studiebelasting: 10 uur 

Inleverdatum: [13 januari 2020] 

 

Totale studiebelasting (3 ec) = 84 uur 

N.B. Er kan alleen een eindcijfer worden toegekend, indien aan alle opdrachten is voldaan en als er voor elke 

deelopdracht tenminste een 5,5 is gehaald. Indien het cijfer lager dan een 5,5 is dan zal de student dit onderdeel 

moeten herkansen. Het eindcijfergemiddelde dient minimaal 6,0 te bedragen.  

 

Gewicht 25%    

   

Gewicht: 25%    
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BIJBELSE THEOLOGIE NT 

VAKOMSCHRIJVING 

Studiejaar:  2019-2020  

Locatie:   Amsterdam 

Docent:   dr. Marco Wittenberg | mwittenberg@casema.nl  

Studiepunten:   3 EC | 84 studie-uren 

 

 

Inleiding 

 

Bij dit vak verkennen we de theologie van het Nieuwe Testament. We staan beknopt stil bij de geschiedenis en 

ontwikkeling van de theologie van het NT en stippen vervolgens een aantal thema’s aan: Christologie, 

eschatologie, pneumatologie, de relatie tussen Israël en de gemeente zijn enkele van deze thema’s. 

 
Leerdoelen 

 
De student is in staat om de geschiedenis en ontwikkeling van de Nieuwtestamentische theologie te schetsen. 

De student heeft kennis van de spanning tussen éénheid en diversiteit binnen het NT en kan enkele ‘oplossingen’ 

voor deze spanning beschrijven. De student is in staat om brede theologische lijnen te schetsen vanuit een 

Bijbelboek en kan deze relateren aan een enkel tekstgedeelte ten behoeve van achtergrond en diepgang in de 

prediking. 

 

Verdere beschrijving: 

• Kennis: kennis van het ‘grote verhaal’ en concrete theologische thema’s van het Nieuwe Testament.   

• Inzicht: inzien hoe afzonderlijke teksten bijdragen aan de theologische thema’s in het Nieuwe 

Testament.  

• Vaardigheden: het lezen van een Bijbelboek in zijn geheel om hier vervolgens materiaal uit te 

destilleren voor een preekopzet  

• Attitude: een open en luisterende houding bij het lezen van het Nieuwe Testament.  

 

Verplichte literatuur  

 

• A. Baum, P.H.R. van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s 

(Kampen: Kok, 2019). 

 
Aanbevolen literatuur  

 

• G.E. Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974, rev.ed.1993). 

• Udo Schnelle, A Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007). 

• David A. DeSilva, An Introduction to the New Testament. Contexts Methods & Ministry Formation 

(Downers Grove, IL: IVP Academic, 2004). 

• James K. Mead, Bibical Theology. Issues, Methods and Themes (Louisville, KY: Westminster John Knox 

Press, 2007). 

• Heiki Räisänen, Beyond New Testament Theology (London, SCM Press, 11990 22000). 

 

Invulling colleges 

 

Colleges 1 & 2: Inleiding & ons leven als christen 

mailto:mwittenberg@casema.nl
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Lezen Baum & Van Houwelingen, hfdst. 1-3 en 16-19   

 

Colleges 3 & 4: Christologie & Eschatologie 

Lezen Baum & Van Houwelingen, hfdst. 5 t/m 9, 12 en 20  

 

Colleges5 & 6: Kerk & Israël, Pneumatologie  

Lezen Baum & Van Houwelingen, hfdst. 4, 10 en 11, 13 t/m 15 

 

Studiebelasting leeswerk: ca 430pp. a 8pp per uur   54 uur 

Studiebelasting colleges: 6 x 1,5 uur      9 uur 

Studiebelasting: 63 uur 

 

Tentamen en/of opdrachten  

 

▪ opdracht 1: leesopdracht 

Je leest in één zit een Bijbelboek naar keuze door. Je kiest uit Matteüs, Lucas of Handelingen 

en laat officieel (via briefje of email) weten aan de  docent of je deze opdracht hebt voltooid. 

Studiebelasting: 3 uur 

Inleverdatum: [1 maart 2020] 

 

▪ Eindopdracht: preekopzet en theologisch verband 

Je maakt een preekopzet van maximaal 1100 woorden. Je tekstgedeelte kies je uit het 

gelezen Bijbelboek (zie opdracht 1). Je preekopzet bevat minimaal een inleiding, ‘body’ bestaande uit 2 tot 4 

punten en een conclusie. Deze preekopzet komt overeen met punt 5 uit ‘Uitwerking stappen preekwerkstuk’ 

welke je bij homiletiek hebt gebruikt. Ik wil dus een goed opgebouwd ‘skelet’ van je preek zien met een 

verantwoording/toelichting van je keuzes. 

Vervolgens beschrijf je in maximaal 700 woorden het theologische verband tussen jouw gekozen 

tekstgedeelte voor je preekopzet en het gelezen Bijbelboek (opdracht 1). Hoe past  jouw gekozen 

Bijbelgedeelte in de bredere lijn van het Bijbelboek? En zijn er verbanden van Bijbels theologische begrippen 

zoals soteriologie, eschatologie, christologie, pneumatologie etc. Licht toe waarom deze verbanden er wel of 

juist niet zijn. 

. 

Studiebelasting: 18 uur 

Inleverdatum: [30 april 2020] 

 

 

Totale studiebelasting (3 ec) = 84 uur 

N.B. Er kan alleen een eindcijfer worden toegekend, indien aan alle opdrachten is voldaan en als er voor elke 

deelopdracht tenminste een 5,5 is gehaald. Indien het cijfer lager dan een 5,5 is dan zal de student dit onderdeel 

moeten herkansen. Het eindcijfergemiddelde dient minimaal 6,0 te bedragen. Opdracht 1 wordt niet becijferd: 

op goed vertrouwen ga ik er van uit dat je het desbetreffende Bijbelboek doorleest. Je ontvangt enkel de 10% als 

ik een bevestiging van je heb ontvangen.  

  

Gewicht: 10%    

Gewicht 90%    
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HERMENEUTIEK 

VAKOMSCHRIJVING 

Studiejaar:  2019-2020  

Locatie:   Amsterdam 

Docent:   Evert Leeflang | e.leeflang@eta.nl  

Studiepunten:   4 EC | 112 studie-uren 

 

Inleiding 
 

Hermeneutiek gaat over iets wat we de hele dag doen: interpreteren. Alles wat we tegenkomen heeft voor ons 
pas betekenis nadat we het geïnterpreteerd hebben. Of het nu een gesprek is dat we voeren, een Bijbeltekst die 
we lezen, of een voorwerp dat we tegenkomen, de betekenis ervan komt alleen tot ons door interpretatie. 
Hermeneutiek is het vakgebied waarbinnen er systematisch en kritisch wordt gereflecteerd op dit zo alledaagse 
verschijnsel van interpretatie. Bijvoorbeeld: Welke bril zetten we op als we naar iets kijken of iets lezen? En zijn 
we ons van onze eigen bril en de beperking daarvan bewust? Hermeneutiek is interpretatiekunde. 
Dit vak gaat specifiek over het belang en functioneren van de hermeneutiek binnen het voorbereiden, maken en 
houden van een preek. Een centraal onderdeel van het vak is de verkenning van de belangrijkste hermeneutische 
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden door de geschiedenis heen. Dit oriënterende overzicht geeft 
handvatten om in de eerste plaats het preekproces vanuit een hermeneutische invalshoek te onderzoeken en te 
leren begrijpen. Vervolgens komt in de tweede plaats de eigen hermeneutische opstelling van de student binnen 
het preek(voorbereidings)proces aan bod. 
 
Leerdoelen 
 

Dit vak wil de studenten op weg helpen als spreker hermeneutisch competent te worden. Dat houdt in dat zij 
op een geïnformeerde wijze zich tot verstaansprocessen weten te verhouden, deze leren begrijpen en er op 
een verantwoorde wijze zelf aan kunnen deelnemen. En dit alles in het bijzonder ten aanzien van het 
preekproces. 

Concreet levert dat de volgende specifieke leerdoelen op: 

▪ Kennis: de student heeft op hoofdlijnen kennis van de geschiedenis van de hermeneutiek en is 
vertrouwd met de basisprincipes van de belangrijkste hermeneutische theorieën. 

▪ Inzicht: de student heeft zicht gekregen op de hermeneutische kant van het preekproces, hoe hij/zij 
als spreker hier zelf door bepaald wordt en welke mogelijkheden en valkuilen hier liggen. Daarnaast 
heeft de student een initieel inzicht verworven in de totstandkoming en dynamiek van 
interpretatieprocessen. 

▪ Vaardigheden: de student is in staat om met behulp van een hermeneutische theorie 
interpretatieprocessen te ontleden. Daarnaast kan de student kritisch reflecteren op zichzelf en 
zijn/haar opstelling in verstaansprocessen binnen het kader van het voorbereiden, maken en houden 
van een preek. 

▪ Attitude: de student heeft een houding van gepaste bescheidenheid en openheid ontwikkeld naar 
anderen en is gemotiveerd geraakt recht te doen aan de rijkdom en diversiteit van Gods schepping. 

Verplichte literatuur  

 

Dussen, A van der. ‘Hermeneutiek van de nederigheid.’ Soteria 26:2 (2009): 24-33. 

Leeflang, E. z.j. Module Hermeneutiek. Zwijndrecht: Stichting Evangelisch College. 

Rosseneu, P. ‘Gods woord als onze tegenstander.’ In Dicht bij de Bijbel, P. Nullens (red.). Leuven: Bijbel Instituut 

België, 1997, 29-43. 

Westrik, E. ‘Wat ons dichter bij God brengt: Over Augustinus’ De Doctrina Christiana.’ Soteria 19:4 (2002):19-29. 

Zwiep, A.W. ‘Op zoek naar een nieuwe hermeneutiek.’ Soteria 19:1 (2002): pag. 21-35.  

 

Aanbevolen literatuur  

 

mailto:e.leeflang@eta.nl
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Brown, J.K. 2007. Scripture as Communication: Introducing Biblical Hermeneutics. Grand Rapids, MI: Baker 
Academic. 

Jensen, A.S. 2007. Theological Hermeneutics, SCM Core Text. London: SCM Press. 

Kaiser Jr., Walter C. and Moisés Silva. 2007. Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning. Grand 
Rapids, MI: Zondervan.  

Knijff, H.W. de. 1980. Sleutel en Slot: Beknopte geschiedenis van de Bijbelse hermeneutiek. Kampen: Kok.  

Osborne, Grant R. 2007. The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation. 
Downers Grove,  IL: IVP Academic. 

Thiselton, A.C. 1992. New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading.  
Grand Rapids, MI: Zondervan.  

_______. 2009. Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids, MI. Eerdmans. 

Vanhoozer, K.J., C.G. Bartholomew, D.J. Treier & N.T. Wright. 2005. Dictionary for Theological Interpretation of 
the Bible. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 

Zwiep, Arie. 2009. Tussen tekst en lezer: Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Deel I: De vroege 
kerk - Schleiermacher. Amsterdam: VU University Press. 

_______. 2013. Tussen tekst en lezer: Een historische inleiding op de Bijbelse hermeneutiek. Deel II: Van 
moderniteit naar postmoderniteit. Amsterdam: VU University Press.   

 

Invulling colleges 

 

Tijdens de colleges gaan we aan de slag om de hermeneutische theorievorming dichterbij de praktijk van het 
preekproces te krijgen. Daarvoor is het eerst nodig om zicht te krijgen op wat hermeneutiek eigenlijk is, waarom 
het er is en te werken aan een zeker ‘hermeneutisch bewustzijn’. Vervolgens gaan we verschillende onderdelen 
van het voorbereiden, maken en houden van preken bij langs en ontdekken welke rol verstaansprocessen hierin 
spelen en hoe de hermeneutiek hierin van waarde kan zijn.  
Zo komen onder meer de volgende kwesties aan bod: 

▪ Wat gebeurt er tussen de lezer en de tekst? Welke rol speelt de lezer in de interpretatie van de Bijbel? 
Hoe doen we de Bijbel recht? 

▪ Wat gebeurt er tussen de tekst en de spreker? Wat zijn manieren om van de tekst tot een boodschap 
te komen? Hoe pas ik Bijbelteksten op een verantwoorde wijze toe in mijn preken? 

▪ Wat gebeurt er tussen spreker en hoorder? Welke rol speelt de luisteraar tijdens de preek? Hoe kan ik 
hermeneutisch afstemmen op mijn publiek?  

Per college dienen gedeelten uit de Module Hermeneutiek gelezen te worden. Een overzicht per college volgt in 

het najaar. 

Studiebelasting: 12 uur 

 

Tentamen en opdrachten  

 

▪ Thuistentamen 

Voor het tentamen dient de gehele module Hermeneutiek te worden geleerd. Het tentamen 

zal thuis worden gemaakt en bestaat uit open vragen die niet zozeer gericht zijn op reproductiekennis, maar 

veeleer op inzicht en toepassing van de stof. Het is een open boek tentamen, dus de student mag gebruik maken 

van de module en andere literatuur in de beantwoording van de vragen.  

Verdere toelichting over de gang van zaken rondom het tentamen zal tijdens het college door de docent worden 

gegeven. 

 

Studiebelasting: 56 uur 

Tentamendatum: 26 juni 2020 

 

Gewicht: 50%    
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▪ Opdracht 1: Artikelen 

Lees de volgende artikelen grondig en zorgvuldig door (beschikbaar via het studieportaal): 

Zwiep, A.W. ‘Op zoek naar een nieuwe hermeneutiek.’ Soteria 19:1 (2002): pag. 21-35.  

Rosseneu, P. ‘Gods woord als onze tegenstander.’ In Dicht bij de Bijbel, P. Nullens (red.). Leuven: Bijbel Instituut 

België, 1997, 29-43. 

Westrik, E. ‘Wat ons dichter bij God brengt: Over Augustinus’ De Doctrina Christiana.’ Soteria 19:4 (2002):19-29. 

Dussen, A van der. ‘Hermeneutiek van de nederigheid.’ Soteria 26:2 (2009): 24-33. 

 

Neem het artikel van Zwiep en Rosseneu samen en schrijf in totaal dus drie reflecties op de artikelen van resp. 

Zwiep & Rosseneu, Westrik en Van der Dussen. Elke reflectie bestaat uit: 

▪ Een kernachtige weergave van de strekking van het artikel van ±200 woorden (bij Zwiep en Rosseneu: 

±400 woorden). 

▪ Een reflectie waarin je het artikel langs je eigen praktijk van Bijbellezen en prediking legt en uiteenzet 

hoe het die praktijk informeert. Denk dan bijvoorbeeld aan de identificatie van eigen valkuilen, 

kansen, nieuwe inzichten of bruikbare correcties. Bij deze uitwerking wordt met name gelet op hoe 

concreet de student in staat is te worden. Neem voor de reflectie ±400 woorden (bij Zwiep en 

Rosseneu: ±600 woorden). 

 

Zie de module Studievaardigheden §4.4.4 voor meer toelichting op het schrijven van een reflectie. Lever de 

reflecties op uiterlijk de deadline digitaal in bij de docent op e.leeflang@eta.nl.    

  

Studiebelasting: 28 uur 

Deadline: 3 april 2020 

 

▪ Opdracht 2: Hermeneutische oefeningen 

Let op: Deze opdracht dient pas ná de reflecties van opdracht 1 te worden aangevangen. 

Dit is in verband met de bruikbaarheid van de inzichten aldaar opgedaan voor deze opdracht. 

 

Het uitgangspunt voor deze opdracht is je exegese van het vak Exegese Nieuwe Testament. De opdracht bestaat 

uit drie onderdelen: 

1. Kritische fase 

Neem voor dit onderdeel de volgende zaken door: 

· §7.4 en §8.3 van de module Hermeneutiek.  

· De Bijbeltekst behorend bij je eigen exegese, je exegese zélf, evt. aantekeningen daarbij en het 

geplaatste commentaar van de docent Exegese NT. 

· Je reflecties bij opdracht 1 

 

In dit onderdeel ga je vanuit hermeneutisch oogpunt kritisch door je eigen exegeseproces heen. Hulpvragen bij 

dit onderzoek zijn: 

· Vergelijk de uitkomsten van je exegese met wat je bij aanvang over de tekst dacht: heeft de exegese 

verschil gemaakt? Heb je nieuwe dingen ingezien?  

· Leg de uitkomsten van de exegese naast je eigen geloofsovertuigingen: corrigeert de tekst je in je 

denken of bevestigt de tekst je alleen maar in wat je al dacht (vgl. de artikelen van Zwiep en Rosseneu)? 

Welke geloofsovertuigingen worden door de exegese aangeraakt en hoe kunnen ze je exegese hebben 

beïnvloed (in positieve dan wel negatieve zin)? 

· Welke zaken die in de reflecties van opdracht 1 naar voren kwamen zijn bij deze exegese relevant? 

Welke valkuilen zie je terugkomen? Wat kun je daarvan leren? 

Gewicht: 25%    

   

Gewicht: 25%    
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· In termen van Paul Ricoeur: met welke ‘afgoden’ heeft de exegese afgerekend? In termen van de 

masters of suspicion: welke invloeden hebben mogelijk op de achtergrond kunnen meespelen in de 

uitkomst van je exegese? 

Werk je bevindingen uit in een lopende tekst van 500-1000 woorden. 

  

2. Creatieve fase 

Dit deel draait om de hermeneutische vertaalslag van de betekenis van de tekst toen naar de betekenis voor nu. 

Werk aan de hand van je exegese toe naar twee toepassingen van de tekst voor gelovigen vandaag. 

Werk beide toepassingen van de tekst afzonderlijk uit in ±500 woorden. Het moeten duidelijk onderscheiden 

toepassingen zijn. Onderbouw hoe je de toepassing wilt maken, hoe deze op de tekst is gebaseerd en waarom jij 

vindt dat dit een hermeneutisch verantwoorde manier van werken is. Maak gebruik van de theorie die je tot 

dusver hebt geleerd. 

 

 

3. Reflectieve fase 

Kijk terug op het geheel van het exegeseproces en de vorige twee onderdelen. Benoem voor jezelf leerpunten 

en handvatten die je mee wilt nemen naar de toekomst. Werk dit uit in ±500 woorden.  

 

Levert de drie onderdelen samen met je eerder gemaakte exegese op uiterlijk de deadline digitaal in bij de docent 

op e.leeflang@eta.nl.    

 

Studiebelasting: 16 uur 

Deadline: 19 juni 2020 

 

Totale studiebelasting (4 ec) = 112 uur 

 

N.B. Er kan alleen een eindcijfer worden toegekend, indien aan alle opdrachten is voldaan en als er voor niet 

meer dan één deelopdracht een onvoldoende is gehaald. Voor exegeses geldt dat hiervoor minimaal een 5,5 

gehaald moet worden. Indien het cijfer lager dan een 5,5 is dan zal de student dit onderdeel moeten herkansen.  

  

mailto:e.leeflang@eta.nl
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MASTERCLASS PREEKPRAKTIJK 

Verplichte literatuur: 

• Paulien Vervoorn, Geloofwaardig spreken. Hoe je een steengoede preek maakt. (Utrecht: Kok, 2018, 

vierde volledig herziene editie) 

Aanbevolen literatuur: 

• Ronald J. Allen (ed.), Patterns of Preaching. A Sermon Sampler (St. Louis: Chalice Press, 1998) 

• Michael P. Knowles (ed.), The Folly of Preaching. Models and Methods (Grand Rapids: Eerdmans, 

2007) 

• Thomas G. Long, The Witness of Preaching (Louisville: Westminster John Knox Press, Third Edition 

2016) 

• Henk van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs 

(Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) 

 

Datum Docent(en) Onderwerp 

14 februari 2020 Paulien Vervoorn, 

https://www.geloofwaardigspreken.nl/ 

Preekstructuur 

Leeruitkomsten: 

- Je ontwerpt een preek volgens de IKEA-structuur: een inspirerend intro, een krachtige kern, je 

geeft erkenning en je bedenkt een activerende afsluiting.  

- Je noteert de structuur in een mindmap.  

20 maart 2020 Natalie Holwerda & Farah Nobbe, 

https://www.nobbemieras.nl/ 

Storytelling 

Leeruitkomst(en): 

- Van Statement naar Story (je wilt een boodschap overdragen en zoekt daar een verhaal bij) 

- Van Story naar Statement (je gaat uit van een verhaal wat je raakt en onderzoekt welke 

boodschap dat verhaal eigenlijk vertelt) 

- Hoe vertel je anekdotes (in het moment, vertragen bij belangrijke momenten, zintuigelijke 

beschrijvingen) 

17 april 2020 Thijs Feenstra, 

https://www.nobbemieras.nl/ 

Het verhaal achter de tekst; 

tekstbehandeling en dynamiek 

Leeruitkomst(en): 

1. Wat zegt een tekst? (analyse) 

2. Hoe klinkt een tekst? (dynamiek) 

3. Wat doe je met een tekst?(interpretatie) 

4. Hoe breng je de tekst tot leven bij de luisteraar (verbeelden) 

15 mei 2020 Gabriëlle Dik, 

https://www.stagecall.nl/ 

Sprekend jezelf: Ontspannen, 

authentiek en effectief spreken voor 

een groep en echt contact maken 

Leeruitkomst(en): 

- Hoe blijf je jezelf voor een groep en hoe vertel je je boodschap op een manier die bij jou past? 

- Hoe ga je om met interne en externe belemmeringen en blijf je toch ontspannen? 

- Hoe maak je verbinding met je luisteraars en hoe behoud je die verbinding? 

  

https://www.geloofwaardigspreken.nl/
https://www.nobbemieras.nl/
https://www.nobbemieras.nl/
https://www.stagecall.nl/
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K. ONDERWIJSFILOSOFIE 
Deze onderwijsfilosofische bespreking biedt een doordenking, motivatie en onderbouwing van het 

onderwijsproces waar het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten voor kiest. Deze versie is een 

samenvatting. De onderwijsfilosofie is in zijn geheel te raadplegen op de website 

https://baptisten.nl/seminarium 

JEZUS’ ONDERWIJS  

Christelijke onderwijsfilosofie begint vanzelfsprekend met een doordenking van het onderwijs van Jezus 

Christus. Natuurlijk bracht Jezus geen duidelijk omlijnde onderwijsfilosofie. Toch kunnen heldere aanzetten 

voor christelijk onderwijs direct en indirect uit de woorden en daden van Jezus worden afgeleid. 

Jezus leefde wat hij leerde. Hij volgde en leefde de Missio Dei (Gods komen tot de wereld) en leerde dit zijn 

leerlingen. Jezus’ onderwijs was een nieuwe weg, een hogere weg, met een bijzondere missionaire urgentie. 

Voor zover Jezus een ‘ontwerp’ van onderwijzen had, was hij erop gericht om leerlingen in zijn nabijheid te 

brengen, met hen in gesprek te treden en hen mee te nemen in zijn missie om de liefde van God voor deze 

wereld in woord en daad te verkondigen en zichtbaar te maken. Zo konden ze hun vragen bij hem kwijt en 

kon Jezus op zijn beurt gemakkelijk vragen bij hen neerleggen. Er bestond een relatie van wederkerigheid 

tussen de Meester en zijn leerlingen. Die wederkerigheid was nodig om hoofd en hart alle ruimte te geven 

om tot een dieper ‘verstaan’ van geestelijke levenslessen te komen. Onderwijzing betekende voor Jezus dat 

leraar en leerling samen tijd doorbrachten en dat er in de onderlinge verhouding werd geïnvesteerd. 

Dit is bijvoorbeeld ook te zien in de relatie tussen de ‘leraar’ Paulus en de ‘leerling’ Timotheüs. Essentieel in 

Timotheüs’ vorming als leerling van Paulus was dat hij ‘volle aandacht’ schonk aan Paulus’ ‘onderricht, 

bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden’ (II Timotheüs 3:10). 

Hieruit is onder meer af te leiden dat het Seminarium een leergemeenschap dient te zijn die gegroepeerd is 

rond de relatie tot Christus en juist dáár en zo wetenschap bedrijft. Bij christelijke vorming wordt de gehele 

mens, als een eigen ervarend bewustzijn dat grenst aan dat van anderen, gevormd. Daarin is de individuele 

mens geen eiland maar ontwikkelt deze zichzelf in dialoog met anderen. Samen leer je en samen kom je tot 

een ‘weten’.  

PRAKTISCHE RATIONALITEIT 

Onderwijsfilosofisch gesproken zetten we in bij ‘praktische rationaliteit’. In de denkhouding van de praktische 

rationaliteit is de weg naar de juiste afweging, beslissing en handeling die van de phronēsis (wijsheid, 

prudentie). Het bezitten van de phronēsis is een grote ‘deugd’ die in de geestesgeschiedenis al vroeg bekend 

stond en begeerd werd. Christenen zien deze wijsheid als een gave van God.  

Het leren en onderwijzen van phronēsis is dialogisch van aard. Zoals gezegd, de mens is geen eiland op 

zichzelf, maar vormt zijn identiteit in contact met anderen. Zo komt hij ook tot inzichten. Het is daarom van 

belang dat de student zijn ‘verhaal’ tegen de horizon leert plaatsen van Gods grotere ‘verhaal’. Het Seminarium 

is een leergemeenschap waar dit hermeneutische leerproces kan worden aangegaan en beleefd.  
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De insteek die het Seminarium hierin kiest is naast dialogisch ook mystagogisch van aard. ‘Mystagogie’ is 

vanouds het ‘binnenleiden en dóórleiden’ in de waarheid van God. We zien Jezus dit doen in de omgang met 

zijn leerlingen. De taal van ‘volgen’ en ‘navolgen’ wijst hier op. Het wordt ook duidelijk zichtbaar in het verhaal 

van Jezus met twee van zijn leerlingen op weg naar Emmaüs. In het gesprek met Jezus worden de leerlingen, 

die somber gestemd zijn, in een dieper verstaan van de Schrift en de betekenis van Jezus’ dood die daarmee 

samenhangt, binnengeleid. Daarbij ‘deed hij alsof’ hij hun huis zou voorbijgaan en herkenden zij Jezus 

uiteindelijk aan de wijze waarop hij het brood brak. Naderhand herinnerden zij zich dat hun hart ‘brandend’ 

in hen was toen Jezus hen al wandelend en pratend de Schriften opende. Vervolgens maakten zij bekend wat 

zij hadden gezien en ervaren. Deze dialoog heeft een sterk ‘geleidend’, dat wil zeggen ‘geloof 

communicerend’ karakter.  

In de dialogisch mystagogische omgang gebeurt er daadwerkelijk iets aan hoofd en hart van de student. 

Mystagogische vormen van onderwijs komen zoal naar voren in de persoonlijke begeleiding van studenten. 

Te denken valt aan het persoonlijke gesprek tijdens de stage, bij intervisie of supervisie, op momenten van 

gezamenlijk gebed, bij de viering,  tijdens colleges of op bijzondere (extracurriculaire) leermomenten en 

ontmoetingen. 

DENKRUIMTE, VOELRUIMTE, HANDELINGSRUIMTE 

Christelijk onderwijs dient op grond van bovenstaande overwegingen zwaar in te zetten op 

geloofsbegeleiding, waarbij mystagogische exemplariteit, namelijk het leren ‘volgen’, het overdragen van 

praktische verbeelding en hermeneutische rationaliteit de voornaamste onderwijskundige strevingen zijn. 

Studenten theologie die in het ‘ambt’ terecht komen, bereiden zich voor op een levenslange weg van 

begeleiden en begeleid worden. In de geloofsbegeleiding wordt vooral de ‘innerlijke ruimte’ van de student 

verkend. 

Het Seminarium is een plaats waar studenten ‘innerlijke ruimte’ kunnen ontwikkelen. Dat is in de eerste plaats 

ruimte om te denken. Het Seminarium stelt zich hierbij de vraag: leren studenten het geloof zo begrijpen dat 

ze ‘denkrust’ hebben, ook rond hun eigen existentiële vragen (waarom leef ik?, ligt alles in het leven al vast?, 

wat is een ‘relatie’ met God eigenlijk?, wie is God?, wat is de dood?, hoe moet ik het leven op me nemen?) en 

lukt het studenten om daarop te reflecteren, voor zichzelf en voor anderen? 

Ruimte is er op het Seminarium ook om bij de ontwikkeling van het eigen gevoelsleven stil te staan 

(gevoelsruimte). Wat ervaar ik, en wat betekent dit? Deze vraag komt niet alleen op tijdens colleges, maar ook 

in de wandelgangen, tijdens de omgang met elkaar en zeker gedurende de stages. Studenten worden daartoe 

begeleid (intervisie en supervisie) en leren om de ‘tocht naar binnen’ voor zichzelf te doen.  

Tenslotte is er in de theologisch vorming aandacht voor handelingsruimte en handelingsrust. Professionals in 

het werkveld hebben deze ruimte en rust nodig (ook om telkens over meerdere handelingsalternatieven te 

beschikken). Deze verkenning van ruimte wordt met name in de vorm van stages geboden. Studenten kunnen 

daar hun vaardigheden oefenen en toetsen, zonder de volle verantwoording te hoeven dragen. Stage is een 

veilige vorm van zichzelf uittesten in de praktijk. Met handelingsruimte bedoelen we ook ‘faalruimte’, voor als 

een preek of pastoraal gesprek niet goed is verlopen. Studenten krijgen dan nieuwe kansen en worden erbij 

geholpen om te leren van hun fouten. 
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Met het bieden van deze ruimten zijn we ons ervan bewust dat niet alle gedrag van studenten toetsbaar of 

meetbaar is. Niet alle christelijke kennis en gedrag is in zogenaamde gedragsindicatoren te kwanticiferen. 

Liefde tot God is bijvoorbeeld essentieel voor een voorganger, maar is moeilijk meetbaar. 

 

TOT SLOT 

De belangrijkste eis die de ontwikkeling van al deze vormen van ruimte aan de gemeenschap stelt is het 

verlangen en de wil om ons geloof ‘incarnatief’ te belijden en te beleven (‘incarnational’). ‘Incarnatief’ leven wil 

zeggen dat we Christus’ presentie belichamen en in woord en daad vorm geven aan Gods komen tot de 

wereld, de allesomvattende Missio Dei. Fysieke presentie is ‘incarnatief’ van aard als deze (1) wordt gedragen 

door authentieke zelfwegcijferende liefde, (2) in de bestaande cultuur ‘neerdalend’ is, (3) het leven verlossend 

tot de dienst aan God transformeert en (4) de leugen van het docetisme (tastbare verbondenheid onbelangrijk 

vinden) letterlijk en figuurlijk ‘te lijf’ gaat. Met betrekking tot ons Seminarium denken we dan vooral aan de 

noties van ‘nabijheid’, nabij komen, tot elkaar geroepen en gezonden worden om ruimte te ontvangen in en 

om elkaar en de opleiding. 

Hieronder het onderwijsproces in kaart gebracht:  
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ONDERWIJSKWADRANT 


