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Inleiding 

Beste broeders en zusters, 

Heel hartelijk welkom op de Bijbelschool! Het is nu september 2022. Deze maand hopen we 

een start te maken met het nieuwe cursusjaar van Bijbelschool Filadelfia. Voor sommigen 

het 2e jaar en voor sommigen het 1e jaar. We zijn dankbaar dat een mooi deel van de 

studenten die vorig jaar begonnen zijn verder gaat met het 2e jaar van de Bijbelschool. 

Daarnaast hebben we een groot aantal nieuwe studenten die dit nieuwe cursusjaar het 

programma hopen te gaan volgen. Hoewel afgelopen cursusjaar een vreemd verloop had 

vanwege Corona, kijken we toch terug op een gezegend jaar van samenzijn, waarin we 

voornamelijk tijd besteed hebben aan de vakken pastoraat, evangelisatie en apologetiek. 

Het komende jaar zal het accent liggen op het vak ‘Bijbel en exegese’ en ‘Persoonlijke 

omgang met God en discipelschap’, ‘Pastorale counseling en karaktervorming’ en ‘De 

gemeente en de eindtijd’ (zie verderop in deze reader). 

Komend cursusjaar bestaat uit ca. 18 zaterdagen en 2 conferentieweekenden. We zien uit 

naar een gezegend jaar waarin we met elkaar steeds meer de grote rijkdommen van Christus 

mogen ontdekken en God en Zijn Woord dieper leren kennen. Zowel in onze persoonlijke 

dagelijkse omgang met Hem als in de lessen die we zullen volgen. Laten we daarin steeds 

onze hoop stellen op onze God en Vader en Heere Jezus Christus: ‘Deze hoop hebben wij als 

een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, 

achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus…’ 

(Hebreeën 6:19-20). De Heere Jezus is onze Hoop en ons Anker, ook voor het komende jaar: 

‘Het anker was een populair symbool in de vroege kerk. Christenen hebben slechts één anker: 

Jezus Christus, onze hoop (Kol. 1:5, 1 Tim. 1:1, Hebr. 6:19). Dit geestelijke anker verschilt echter 

van materiële ankers op schepen. In de eerste plaats zijn wij naar boven verankerd – naar de 

hemel – niet naar beneden. Verder zij we niet verankerd om stil te staan, maar om voorwaarts 

te gaan! Bovendien is ons anker ‘vast’ – het kan niet breken – en ‘onwrikbaar’ – het kan niet 

losschieten. Geen enkel aards anker kan een dergelijke zekerheid bieden.’ (Groeien in het Woord 

– Warren W. Wiersbe)  

Laat elk gebied in ons leven stevig verankerd zijn in Hem! Gods zegen en genade voor dit 

Bijbelschooljaar! 

 

Coördinatoren broeders: Arjan Baan, Leander Janse en Bart Ridderhof 

Coördinatoren zusters: Wietske van Dorp, Joanne Janse 



Studiegids Cursusjaar 2022-2023 

 
 

4 

Doelstellingen cursusjaar 2022-2023 

In het afgelopen jaar lag de nadruk op het dienen van anderen in de vakken evangelisatie, 

verdediging van het christelijk geloof en pastorale counseling. De literatuur en de lessen 

waren gericht op naar buiten treden.  

In het komende jaar zal de nadruk liggen op persoonlijke geloofsgroei en verdieping in het 

Woord van God, wat onmisbaar is om uiteindelijk anderen te dienen.  

’s Morgens hopen we met elkaar (een groot gedeelte van) de Veritas- cursus te doen. In deze 

cursus worden (exegese)vaardigheden aangeleerd om het Woord van God op de juiste 

manier te lezen en te bestuderen. Wanneer het Woord van God goed en juist begrepen wordt 

leidt dit tot vrucht in je leven, die gewerkt wordt door de Heilige Geest.  

Het doel van de Bijbelschool is in de eerste plaats discipelschap. Dit houdt (opnieuw) in dat 

je zelf geestelijk en praktisch gevormd wordt, met als doel om vruchtbaar te zijn voor God 

en om werkzaam te kunnen zijn op de plaats waar God jou roept. Dit kan zijn in je eigen 

gezin, je ouderlijk gezin, je beroep, de christelijke gemeente waar je toe behoort of 

misschien een deeltijds of voltijds bediening in de Wijngaard van onze God. We hopen en 

bidden dat de bijbelschool er toe bij mag dragen dat jij op jouw plaats de handen van 

Christus barmhartigheid mag zijn, zodat de heerlijkheid van God terug zal keren naar de 

plaats waar God jou gesteld heeft. Onze sterkte en onze zwakte staat God niet in de weg om 

ons als middel te gebruiken om Zichzelf aan anderen te openbaren.  

De specifieke doelstellingen voor de studenten zijn per vak omschreven bij de informatie 

over de vakken. De algemene doelstellingen voor de studenten staan hieronder.  

 

De studenten… 

a. leren de essenties van het Evangelie van de genade van God (2 Petr.3:18) 

b. leren hun identiteit in Christus dieper verstaan (Gal. 2:20); 

c. laten zien dat God elke gelovige wil gebruiken om een bijdrage te leveren aan het 
universele lichaam van Christus en in de plaatselijke gemeente (1 Kor. 12.) ; 

d. leren door het juist toepassen van de Bijbel en door de kracht van de Heilige Geest 
hoe ze met hun eigen problemen kunnen omgaan (Gal. 6:5);  

e. kunnen hun harten openen voor elkaar, zodat er onderlinge gemeenschap is (1 Joh. 
1:7); 

f. leren elkaars lasten te dragen en voorbede voor elkaar te doen (Gal. 6:2); 

g. leren elkaar te bemoedigen, aan te sporen tot liefde en goede werken (Hebr. 10:24). 
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Jaarprogramma 2022-2023  

  Datum Morgenprogramma Middagprogramma Docenten/ sprekers 

Startweekend 

16-sep. 

Weekendthema:  

'BACK TO THE BASICS!' 

Zonde en Bekering (CL) Arjan Baan,  

Leander Janse,  

Charles Leiter (USA) 

 Startweekend   

17-sep. 

Morgen: Rechtvaardiging (CL) Middag: Wedergeboorte en een nieuwe 

identiteit (CL) 

Startweekend 

18-sep. 

Morgen: Geestelijke groei - 

verlang jij op Jezus te lijken? 

(AB) 

Middag: Ga voor goud! (LJ) 

24-sep.    

1-okt. Veritas - Bijbel en exegese Zelfbeeld en identiteit Mo. Bart Ridderhof 

Mi. Arjan Baan 

8-okt.    

15-okt. Veritas - Bijbel en exegese Discipelschap: Inzet en genade  Mo. Marius Storm en Bart Ridderhof 

Mi. Leander Janse  

22-okt.    

29-okt. Veritas - Bijbel en exegese De veranderende kracht van vergeving Mo. Marius Storm en Bart Ridderhof 

Mi. Philip Nunn 

5-nov.    

12-nov. Veritas - Bijbel en exegese Omgaan met emoties Mo. Marius Storm en Bart Ridderhof 

Mi. Martin en Jeanet Penning 

19-nov.    

26-nov. Veritas - Bijbel en exegese Karaktervorming Mo. Marius Storm en Bart Ridderhof 

Mi. Jacques Brunt 

3-dec.    

10-dec. Veritas - Bijbel en exegese Kenmerken van opwekking Mo. Marius Storm en Bart Ridderhof 

Mi. Stanley Dissels 

17-dec.    

24-dec.    

31-dec.   

 

. 

 

 

7-jan. Veritas - Bijbel en exegese Reinheid en Seksualiteit Mo. Leander Janse en Reinout Snoep 

Mi. Wim Hogendijk (ongetrouwde mannen)/ 

n.n.b. (getrouwde mensen)/ Cilia van 

Maaswaal en Ankie van Gent (ongetrouwde 

dames) 

14-jan.    

21-jan. Veritas - Bijbel en exegese Dating en verkering Mo. Leander Janse en Reinout Snoep 

Mi. Bart Ridderhof & Leander Janse 

28-jan.    

4-feb. Veritas - Bijbel en exegese Het huwelijk Mo. Leander Janse en Bart Ridderhof 

Mi. Jef en Herlinde de Vriese 

11-feb.    

18-feb. Veritas - Bijbel en exegese 

(preekoefeningen) 

Ziekte en genezing Mo. Meerdere docenten 

Mi. Jef de Vriese 

25-feb.    

4-mrt.    
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11-mrt. Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

Opvoeding: je geestelijke erfenis 

doorgeven 

Mo. Bart Ridderhof 

Mi. Job van Beek 

18-mrt.    

25-mrt. Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

Leugens uit een antichristelijk 

wereldbeeld  

Mo. Bart Ridderhof 

Mi. Dr. Maarten Klaassen 

1-apr.    

8-apr. Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

De Gemeente en de eindtijd:  

Gods plan met Israël 

Mo. Bart Ridderhof 

Mi. Christian Stier 

15-apr.    

22-apr. Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

De gemeente: Leven in het huis van de 

Vader  

Mo. Marius Storm 

Mi. Arjan Baan  

29-apr    

6-mei Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

De gemeente: Kenmerken van een 

gezonde gemeente 

Mo. Marius Storm 

Mi. Thijs van Reijn 

13-mei    

20-mei Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

De gemeente De werker in Gods 

wijngaard 

Mo. Marius Storm 

Mi. Miel de Rechter 

27-mei    

3-jun. Veritas - Bijbel en exegese 

(preekoefeningen)/ 

Praktische theologie* 

De gemeente: staande blijven in de 

eindstrijd! 

Mo. meerdere docenten 

Mi. John den Boer 

10-jun.    

17-jun. Veritas - Bijbel en exegese/ 

Praktische theologie* 

Verspil je leven niet! Mo. Bart Ridderhof 

Mi. Jacques Brunt 

Slotweekend 

23-jun. 

Afsluitingsweekend: Opwekking en gebed  

n.n.b. 

Slotweekend 

24-jun. 

Opwekking en gebed Opwekking en gebed  

n.n.b. 

Slotweekend   

25-jun. 

 

Opwekking en gebed Opwekking en gebed n.n.b. 

1-jul.    

 

*Alle studenten volgen het programma van Veritas t/m DV 18 februari 2023. Daarna volgt 

een keuzeprogramma: of verdergaan met Veritas of met ‘Praktische theologie’. De exacte 

invulling van deze lessen Praktische theologie zullen we later bekendmaken.  
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Algemeen dagprogramma 

Lesdag zaterdag 

Tijd Activiteit 

08.45 – 09.15  Aankomst en koffie 

09.15 – 09.45  Gezamenlijke aanbidding/ gebed 

09.45 – 10.45  1e les ochtendgedeelte 

10.45 – 11.00  Pauze  

11.00 – 12.00 2e les ochtendgedeelte 

12.00 – 12.15  Sluiting ochtendprogramma 

12.15 – 12.30  Pauze 

12.30 – 13.45  Bemoedigingsgroepen 

13.45 – 14.00  Pauze 

14.00 – 15.00  1e les middaggedeelte 

15.00 – 15.15  Pauze 

15.15 – 16.15  2e les middaggedeelte 

16.15 – 16.30  Afsluiting middagprogramma 

 

Opmerking: Van de studenten wordt verwacht dat ze een eigen lunchpakket meenemen. In 

de pauzes wordt koffie, thee en koek aangeboden. Tussen de middag is er voor bij de lunch 

soep. 
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Informatie over de vakken + huiswerkopdrachten 

 

(A) Persoonlijke omgang met God en Discipelschap 

 

(B) Evangelisatie en de Zendingsopdracht 

 

(C) Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen 

 

(D) Pastorale counseling en Karaktervorming 

 

(E) Apologetiek en Onderscheiding van geesten 

 

(F) Geloofsleer en de Heilsorde 

 

(G) Het begrijpen, toepassen en doorgeven van de Bijbel 

 

(H) De Gemeente en de eindtijd 

 
 
In het jaarprogramma 2022-2023 – eerder in deze studiegids – zie je welke vakken (en welke 
lessen van dat vak) dit jaar aan de orde komen. 
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(A)          Persoonlijke omgang met God en Discipelschap 

 
Dit onderdeel centreert zich rondom “discipelschap” en jouw persoonlijke omgang met God 
(Bijbellezen, gebed, aanbidding en voorbede) en komt vooral aan de orde tijdens het 
startweekend en de accountability-uren op zaterdagmiddag. We zijn van mening dat zonder 
de ‘persoonlijke omgang met God’ de hele Bijbelschool niet tot haar doel zal komen.  
 
Docenten: Br. Arjan Baan, br. Leander Janse, dr. Maarten Klaassen,  

br. Jacques Brunt, br. Charles Leiter 
Boeken:  
K.P. Yohannan Leven in het licht van de eeuwigheid 
Oswald Sanders De kracht van het gebed 
Charles Leiter Rechtvaardiging en wedergeboorte 
  
Aanbevolen literatuur:  
John Snyder Zie uw God (Cursusboek) 
Jerry Bridges Heer, U bent mijn doel 
Philip Yancey Bidden 
 
Doelstellingen: de studenten… 

a. …helpen inzicht te verkrijgen in hun ‘identiteit in Christus’, hun persoonlijke wandel 

met de Heere en in hun geestelijke groei; 

 

b. …leren een gedisciplineerd leven te leiden van gebed, aanbidding, voorbede en 

omgang met het Woord; 

 

c. …stimuleren en aanmoedigen om staande te blijven in de barre werkelijkheid van het 

dagelijkse leven;  

 

d. …laten ervaren hoe belangrijk het is om in deze eindtijd ‘gemeenschap der heiligen’ 

te beoefenen door elkaars vreugde en verdriet, aanvechting en overwinning te delen; 

 

e. …toerusten en aansporen in kenmerken van geestelijke groei door stille tijd, 

persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, gehoorzaamheid, getuigen 

zijn/evangeliseren als levenswijze en onderlinge gemeenschap der heiligen. 

 
Mentoren: 
 
Elke bemoedigingsgroep heeft een mentor toegewezen gekregen (zie verderop in deze 
studiegids). Deze mentor kijkt het huiswerk na en onderhoudt contact met de 
bemoedigingsgroep. Enkele keren per cursusjaar schuift hij/ zij op zaterdagmiddag in het 
bemoedigingsuur ook aan. Je mentor is beschikbaar voor gesprek, gebed en advies. Mocht 
je vragen hebben, dingen willen bespreken, kun je contact met je hem/ haar zoeken.   
Het is van belang om goed met je mentor te communiceren. Lukt het niet om een opdracht 
op tijd in te leveren, of heb je vragen: leg contact. Verderop in de studiegids vind je de 
gegevens van de mentoren. 
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(C)          Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen 

God gebruikte mannen als Luther en Calvijn om de kerk terug te brengen naar de Bijbel. God 

gebruikte Wesley en Whitefield om de kerk te doen herleven en veel zondaars te redden. 

Gods werk in opwekkingstijden is iets waar iedere christen belangstelling voor zou moeten 

tonen. Graag willen we daarom dit Bijbelschoolseizoen in verschillende lessen stil bij de 

essentie van reformatie en opwekking. Het is ons gebed dat God ook vandaag mannen en 

vrouwen wil oprichten die pal staan voor de Waarheid van Gods Woord en die dat in deze 

eindtijd onverschrokken willen uitdragen. 

Docenten: Br. Stanley Dissels, n.n.b. 
  
Boeken:  
- *Geen verplichte literatuur 
  
Aanbevolen literatuur:  
Leonard Ravenhill                   Waarom is er geen opwekking 
Norman Grubb Voortdurende herleving                                                    
 
 
Doelstellingen: de studenten… 
 

a. …aanmoedigen om de geschiedenis van de Reformatie te bestuderen, om daardoor 
bemoedigd en aangevuurd te worden tot een leven overeenkomstig het Woord; 
 

b. …duidelijk maken dat Godvruchtige mannen als Luther en Calvijn – ondanks hun 
fouten en gebreken – gebruikt werden om zielen te winnen voor God; 
 

c. …(praktische) lessen leren door de levens van broeders en zusters uit de 
Kerkgeschiedenis nader te bezien; 
 

d. …de noodzaak laten zien van Reformatie, persoonlijke herleving, gebrokenheid en 
algehele overgave en wat we onder deze basisbegrippen moeten verstaan; 
 

e. …laten zien dat Gods Geest gebruik maakte van toegewijde dienstknechten, die door 
middel van Bijbelonderwijs en evangelisatie duizenden zielen mochten bereiken; 
 

f. …laten zien wat geloofszending – gepaard gaande met krachtig en volhardend gebed 
–inhoudt en daarmee gepaard gaande hoe onontgonnen zendingsgebieden bereikt 
kunnen worden met het Evangelie. 
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(D)          Pastorale counseling en Karaktervorming 

 

Het onderdeel ‘Karaktervorming’ zal het komende cursusjaar heel regelmatig aan de orde 

komen. De inhoud raakt dit jaar in veel onderwerpen aan het vak discipelschap. Toch hebben 

we de onderwerpen ondergebracht bij karaktervorming, omdat wij ons de achterliggende 

jaren nog meer bewust geworden zijn van de dringende noodzaak van karaktervorming op 

morele en ethische gebieden met name met betrekking tot het gezinsleven. Het gaat hier 

niet in de eerste plaats om het opdoen van kennis, maar om het vormen van persoonlijke 

visie die werkelijk uitwerking krijgt in de praktijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 

dit vak de student actief in te schakelen. Er zijn huiswerkopdrachten verbonden aan deze 

lessen en de lessen zullen regelmatig een interactieve vorm hebben waarbij er inzet van de 

student verlangd wordt. We zijn ons terdege bewust van het morele verval in onze 

maatschappij en wat het met de christen doet die in deze tijd leeft. Als wij, als navolgers van 

Jezus, niet leren om tegen de stroom in te roeien, als wij geen grond onder onze voeten 

hebben en niet weten waar wij staan en wat wij voor ogen hebben, zullen wij vroeg of laat 

meegevoerd worden met de norm van de maatschappij en zullen de vruchteloze gevolgen 

daarvan ook ons deel zijn. God wijst ons in Zijn Woord een andere weg en wil dat wij die 

zullen kennen. Daarom zullen we ons er in dit vak op toeleggen dat de studenten grond 

onder hun voeten krijgen wat betreft identiteitsvorming, het christelijke karakter, het 

huwelijks- en gezinsleven, het omgaan met ons gevoelsleven en met de kwestie van 

vergeving.  

Het onderdeel ‘Pastorale counseling’ (hoe anderen te helpen met de Bijbel) komt in het 

andere studiejaar ruimschoots aan bod! 

Docenten: Br. Arjan Baan, br. Philip Nunn, br. Martin Penning, zr. Jeanet 
Penning, br. Jacques Brunt, br. Wim Hogendijk, zr. Cilia van 
Maaswaal, zr. Ankie van Gent, br. Leander Janse, br. Bart Ridderhof, 
drs. Jef de Vriese, zr. Herlinde de Vriese, br. Job van Beek 

Boeken:  
Stuart Scott De godvrezende man          (alleen voor mannen) 
Martha Peace De godvrezende vrouw      (alleen voor vrouwen) 
  
Aanbevolen literatuur:  
Steve Gallagher                       Seksuele afgoderij                                                         
Dave Harvey                            Ontdek de kracht van het Evangelie voor jullie huwelijk 
Philip Nunn De veranderende kracht van vergeving 
John Piper Geroepen tot vreugde 
Aletta de Pater Relatievorming in de 21e eeuw 
 

Doelstellingen: de studenten… 

a. leren hun identiteit in Christus te leren verstaan; 

b. laten zien dat God elke gelovige wil gebruiken om een bijdrage te leveren aan het 

Lichaam van Christus; 

c. leren reflecteren op hun eigen situatie op het terrein van een gezonde identiteit in 

Christus, leven in vergeving en omgang met emoties 
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d. ontwikkelen visie op verschillende ethische en morele gebieden (huwelijk, dating en 

verkering, seksualiteit en opvoeding) zodat ze in de praktijk een vaste koers zullen 

hebben die tot voorbeeld zal dienen voor anderen.  
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Jaarrooster Veritas (exegese) 

Inhoud van module 1 
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Uitleg en aansporing Brieven van Paulus 

Inleiding 
 

Over Veritas College [1] 
Opleidingsfilosofie [3] 
Hoe wordt de opleiding gebracht [11] 
Over module 1 [15] 
      
Lessen       
1. Hoe en waarom de Bijbel ontstond 1:A      
2. Hoe God nu door Zijn Woord communiceert 2:A      
3. Een paar hoofdthema's met betrekking tot 
Bijbelverklaring 

3:A      

4. Hoe doet men exegese 4:A      

5. Exegese van Ef. 2:1-10 5:A      
6. Bijbelstudies van Ef. 2:1-10 (A) 6:A      
7. Bijbelstudies van Ef. 2:1-10 (B) 7:A      
8. Wat is en hoe wordt men een christen 8:A      

9. Exegese van Kol. 3:1-4 9:A      
10. Exegese van Kol. 3:5-11 10:A      
11. Exegese van Kol. 3:12-14 11:A      
12. Exegese van Kol. 3:15-17 12:A      
13. Bijbelstudie van Kol. 3:1-17 13:A      
14. Identificatie van de gelovige met Christus 
(Geloofsbeleving) 

14:A      

15. Hoe begrijpt men de taal 15:A      
16. Hoe helpen vertalingen ons 16:A      
17. De betekenis van woorden 17:A      

18. Exegese van Gal. 5:16-26 18:A      
19. Bijbelstudie van Gal. 5:16-26 19:A      
20. Hoe behaalt men overwinning over verleiding en 
zonde 

20:A      

21. Exegese van Hand. 2:42-47 21:A      
22. De dynamiek van het gemeenteleven 22:A      
23. Eigenschappen van geïntegreerde 
 leiderschapsontwikkeling 

23:A      

24. Hoe brengt men Bijbelse theologie in praktijk en 
wat is hermeneutiek 

24:A      

25. Hoe leidt men een Bijbelstudiegroep 25:A      

26. Hoe moet men preken 26:A      

Addendum       
27. De waarde van semantische categorieën 27:A      
              Werkbladen voor de exegese       

 (G)          Het begrijpen, toepassen en doorgeven van de Bijbel 
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Algemene informatie Veritas 

Docenten: br. Bart Ridderhof, br. Ds. Marius 
Storm, br. Reinout Snoep, br. 
Leander Janse, 
 

 

Boeken:   
Veritas Cursusmap met collegemateriaal  
   
Aanbevolen literatuur:   
Wayne Grudem Bijbelse Theologie  
Ernst Aebi Inleiding tot de Bijbelboeken  (digitaal) 
Arjan Baan (S)preek oefening  (digitaal) 
Dennis Kinlaw Preken in de kracht van de Geest  (digitaal) 
Ger de Koning OT & NT Bijbelverklaring  (digitaal) 
 
Welkom! 
Van harte welkom bij de Veritas Cursus. Met deze toelichting ontvang je meer (praktische) 
informatie aangaande het verloop van de cursus, die gegeven wordt als onderdeel van het 
lescurriculum van Bijbelschool Filadelfia.  
 
Wat is de Veritas Cursus?  
De Veritas Cursus is een wereldwijde cursus ontwikkeld voor gemeenteleden, voorgangers, 
kerkenraadsleden en oudstenteams. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van de 
Bijbelgedeelten te bestuderen, zodat je kunt ontdekken wat God in dat gedeelte wilt 
zeggen. Je leert onderscheidingsvermogen, zodat je zelf kunt ontdekken wat een gedeelte 
wel of niet zegt. Zo word je niet meer afhankelijk van wat anderen zeggen of denken, maar 
kun je zelf te weten komen wat God door de geschriften van Paulus, Mozes, Jesaja enz. 
bedoelde.  
 
Vaardigheidsopleiding  
De Veritas Cursus is een vaardigheidsopleiding. Niet alleen zal je kennis toenemen, maar 
ook krijg je vaardigheden om het proces van exegese op een Bijbelgedeelte toe te passen. 
Je leert om onderwerpen uit te werken die in de Bijbelgedeelten aan de orde zijn. Ook leer 
je om toepassingen te maken op grond van het gedeelte voor het dagelijks leven. Verder 
behoren het maken van Bijbelstudies, het leiden van een Bijbelstudiegroep en het 
doorgeven van een boodschap(preek) tot de vaardigheden die je door middel van Veritas 
leert.  
 
Geestelijke groei  
Veritas is gegrond op de overtuiging dat geestelijke groei en het ontwikkelen van leiders 
begint met het juist lezen en toepassen van de waarheden in de Bijbel. Gewone leden in de 
gemeente moeten in staat worden gesteld om de Bijbel op een goede manier te lezen, te 
begrijpen en toe te passen. Wanneer mensen toegerust worden om de Bijbelse waarheid in 
praktijk te brengen, verandert dit niet alleen de gemeente, maar ook de gemeenschap 
waarin zij wonen en werken!  
 
Module 1  
De Veritas Cursus bestaat uit 4 modules. In de komende maanden hopen we samen met 
module 1 aan de slag te gaan. Module 1 richt zich op het begrijpen en toepassen van de 
brieven van Paulus 
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Praktische zaken/ afspraken 

• De lessen vinden in de ochtend plaats en starten om ± 09:45 uur, na de opening. De 

lessen duren doorgaans tot 12:15 uur.  

 

• Omdat we een grote groep studenten hebben, splitsen we op in twee groepen. Een 

deel van de studenten volgt de lessen in de Kapel, een ander deel volgt de lessen 

(bij een andere docent) in de Ceder. Hoewel we werken met meerdere docenten, 

zal de inhoud van de lessen overeenkomen. De studenten krijgen afwisselend van 

verschillende docenten les. 

 

• Aan het einde van iedere les word je geïnformeerd over de huiswerkopdrachten 

voor de volgende les. We willen onderstrepen dat het voorbereiden van de lessen 

je zal helpen meer uit de cursus te halen. Een deel van de lessen zal ook bestaan uit 

het bespreken van de gemaakte huiswerk/ exegeses.  

 

• Een voorlopig huiswerkoverzicht is hieronder bijgevoegd. Hierin kunnen in de loop 

van de cursus wijzingen in worden aangebracht. Niet alle lessen van module 1 

komen aan bod. Het is aan te raden om de lessen die niet behandeld worden voor 

jezelf door te lezen.  

 

• Omdat de tijd ontbreekt om alle lessen van module 1 te behandelen, zullen we ons 

met name richten op de exegese-lessen en de verwerking daarvan in de vorm van 

Bijbelstudies maken en/ of preken schrijven. Ook wordt er gedurende de cursus 1-2 

keer de gelegenheid geboden om (in kleiner verband) een preek/ overdenking te 

houden. Dat geldt zowel mannen als vrouwen, wel in aparte groepen. 

 

• We geloven dat het van belang is dat iedere student leert zelfstandig de boodschap 

van de Bijbel te begrijpen, toe te passen en de boodschap en door te geven. 

Daarom willen we alle studenten een basisniveau van exegese meegeven. Dat 

gebeurt in de eerste 10 lesochtenden (t/m 18 feb 2023). Wie daarna verder wil met 

de cursus kan deze verder volgen (t/m 17 juni) en volgt 18 lesmorgens. Daarmee 

heb je het grootste deel van de module gevolgd. Wie na 10 lesochtenden liever 

uitstroomt en nog 8 lesmorgens ‘praktische theologie’ volgt, kan uitstromen. De 

inhoud van de lessen ‘praktische theologie’ zal t.z.t. toegelicht worden. 

 

• Het is van belang om telkens de cursusmap, de uitwerkingen, een Bijbel, pen en 

kleurpotloden en of markeerstiften mee te nemen.  

 

• De lessen worden ondersteund door het gebruik van PowerPointpresentaties. Deze 

zullen achter in PDF-vorm op de Google Drive geplaatst of gemaild worden. 
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Huiswerkrooster Veritas 

 

1 okt. ZATERDAG 

Lesstof Les. 1. Hoe en waarom kwam de Bijbel tot stand? 

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 1 okt. 

Neem les 1 door en geef antwoord op de volgende vragen: 

- Wat is de hoofdboodschap van de Bijbel? Hoe weet/zie je dat? 

- In een periode van hoeveel jaar is de Bijbel ontstaan?  

- Hoeveel schrijvers/Bijbelboeken heeft de Bijbel? 

 

15 okt. ZATERDAG 

Lesstof 
Les. 2. Hoe God nu door zijn Woord communiceert. 

 
Les. 3. Belangrijke uitgangspunten voor Bijbelinterpretatie.  

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 15 okt. 

Hoe zou je Rom. 16:16 aan een jeugdgroep uitleggen? Hoe zou je dit aan 

een groep bejaarden uitleggen? Noteer als voorbereiding de problemen 

en vragen waar je mogelijk tegen aanliep toen je het voorbereide? 

 

29 okt. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 4. Hoe doen we exegese? 

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 29 okt. 

Lees de brief aan de heiligen in Kolossenzen 1 keer helemaal in één ruk 
door (ong. 20 min werk).  En probeer in eigen woorden (3 regels) een 
samenvatting van Kol 1: 21-23 te maken. 

 

12 nov. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 5. Exegese Ef 2: 1-10. 

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 12 nov. 

Lees de brief van Paulus aan de Efeziërs 2 keer helemaal door. 
Doe aan de hand van de stappen van les 5 exegese van Ef. 2:1-10 (stap 
1-5) en neem deze mee naar de les. Gebruik evt. ook het 
instructiedocument dat je van ons gekregen hebt waar de stappen van 
de exegese puntsgewijs staan uitgewerkt. 
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26 nov. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 25. Een Bijbelstudie leiden. 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 26 nov. 

Lees les 25 grondig door als voorbereiding op de les. En denk na over 

wat de mooie en moeilijke aspecten zijn van Bijbelstudie doen in 

groepsverband, en wat de verantwoordelijkheden zijn van een 

kringleider. 

 

10 dec. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 6 & 7. Bijbelstudies van Ef 2:1-10. 

 
Les 8. Hoe word je een christen? 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 10 dec. 

Probeer 9 Bijbelstudievragen te maken/bedenken, van elke soort 
(kennis, inzicht, toepassing) 3 vragen.  En neem deze mee naar de les. 
 
Als iemand je op straat de vraag stelt: Wat is een christen? En (hoe) kan 
ik een christen worden? Wat zou je antwoord zijn?  

 

7 jan. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 9. Exegese van Kol 3:1-4 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 7 jan. 

Lees de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2 keer helemaal. Lees Kol 

3:1-17 goed en grondig door. Doe de hele exegese van Kol. 3:1-4 en 

neem deze mee naar de les. 

 

21 jan. ZATERDAG 

Lesstof 
Les 10. Exegese Kol 3: 5-11 

 
Les 11. Exegese Kol 3: 12-14 

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 21 jan. 

Lees de brief van Paulus aan de Kolossenzen nog eens door. Lees Kol 

3:1-14 goed en grondig door. Doe de hele exegese van Kol. 3:1-4 en 

neem deze mee naar de les. 
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4 feb. ZATERDAG 

Lesstof 
Les. 13. Bijbelstudie Kol 3:1-14 

 
Les 26a. Een boodschap/ overdenking/ preek maken 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 4 feb. 

- Maak 9 Bijbelstudievragen. Een kennis, inzicht en toepassingsvraag 
voor Kol. 3: 1-4, 5-11, 12-14. 
- Hoe zou je van Kol 3:1-14 een schets maken voor een 

inleiding/overdenking van maximaal een 10-15 min? Wat zou je 

hoofdgedachte zijn, en welke absolute waarden zou je door willen 

geven? 

 

18 feb. ZATERDAG 

 
Overdenking houden 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 18 feb. 

Bereid aan de hand van je exegese een overdenking voor, van 10-15 
minuten over Ef. 2 of Kol 3. Deze mag je houden voor je medestudenten. 
In principe gaan we ervan uit dat iedere man dit doet. Wanneer je dit 
echt niet zit zitten, laat het dan voor 9 feb. per mail aan Bart en Leander 
weten. Wanneer je als vrouw ook een boodschap wilt houden/geven, 
geef dit dat voor 9 feb. aan Wietske door. 
 

 

 

Onderstaande huiswerkopdrachten zijn voor die studenten die doorgaan met Veritas en 

niet overstappen naar ‘Praktische Theologie’ 

11 maart ZATERDAG 

Lesstof 
Les. 15. Het begrijpen van taal 

 
Les 16. De rol van vertalingen 

 
Les 17. De betekenis van woorden 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 11 maart 

- Vergelijk op debijbel.nl of een andere site: Jes. 53:4-5, Kol. 1:5; 2:14; 

2:23; 4:2-4 in de NBV, HSV, Groot Nieuws Bijbel, NBG, en Statenvertaling. 

Welke verschillen vallen op in de manier van vertalen?  

Wanneer is een Bijbelvertaling goed of slecht?  
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25 maart ZATERDAG 

Lesstof 
Les 18. Exegese van Gal. 5: 16-26 

Huiswerk als 

voorbereiding 

voor 25 maart 

Lees de brief aan de gemeenten in Galatië in twee verschillende 
vertalingen door. Doe de hele exegese van Gal. 5:16-26 en neem deze 
mee naar de les. 

 

8 april ZATERDAG 

Lesstof Les 19. Bijbelstudie Gal 5. 16-26. 

 Les 20. Hoe kunnen we verzoeking en zonde overwinnen? 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 8 april 

Probeer vanuit de exegese van Galaten 5 duidelijk te krijgen of het 
mogelijk is om met concrete zonden te breken. Zo ja, hoe we dit 
praktisch kunnen maken in ons leven. Ga uit van een situatie waarin je in 
gesprek bent met een (jong) gelovige die worstelt met terugkerende 
zondepatronen in zijn/haar leven. Wat zou je die persoon willen 
meegeven? 

 

22 april ZATERDAG 

Lesstof Extra les: Hoe doe je exegese van historisch/verhalende literatuur? 

 Les 21. Exegese van Hand. 2:42-47 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 22 april 

Probeer Handelingen 1-9:31 te lezen. Lees in ieder geval 1:1-2:47 in 2 

vertalingen.  

Denk na over de vraag of, en wat het verschil is in het doen van exegese 

tussen de brieven van Paulus, en bijvoorbeeld Handelingen? 

Het één is qua literatuur 'uitleg/aansporing' en het ander is 'verhalende 

literatuur'. Maakt dat verschil in je uitleg en toepassingen? 

Doe de exegese van Hand. 2:42-47. En neem deze mee naar de les 

6 mei ZATERDAG 

Lesstof 
Les 21. Exegese van Hand. 2:42-47 

Les 22. De dynamiek van het gemeenteleven 
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Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 6 mei 

Maak je exegese van Handelingen 2 af en denk na over de vraag wat we 

kunnen leren van de eerste christenen (gemeenten) in Handelingen. 

20 mei ZATERDAG 

Lesstof 
Les 22. De dynamiek van het gemeenteleven  

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 20 mei 

Schrijf op wat we vandaag de dag kunnen leren van het voorbeeld van 

de eerste gemeente en hoe jij/jullie dat praktisch kunt maken in jouw 

context. Houd het vooral dicht bij jullie zelf. Bijv. niet: de dominee zou 

meer dit en dat, maar: wij zouden als groep meer interesse kunnen 

tonen in… Let goed op welke principes er absoluut en welke principes er 

betrekkelijk voor die tijd zijn. (Denk aan de extra les hoe je historische 

literatuur moet begrijpen.) 

3 juni ZATERDAG 

Lesstof Les 24. Bijbelse theologie en hermeneutiek beoefenen (overdenking 

houden) 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 3 juni 

Bereid aan de hand van je exegese een overdenking voor, van 10-15 

minuten over Ef. 2, Kol, Gal 5 of Hand 2. Deze mag je houden voor je 

medestudenten. We zouden het heel mooi vinden al velen van jullie 

deze kans aangrijpen om dit te doen/proberen.  

Geef uiterlijk 30 mei per mail aan bij Bart en Leander of je een korte 

overdenking wilt houden en over welk Bijbelgedeelte je het gaat doen. 

17 juni ZATERDAG 

Lesstof Les 23. Kenmerken van geïntegreerde leiderschapsontwikkeling. 

Huiswerk ter 

voorbereiding 

voor 17 juni 

Denk na over de vraag hoe in jullie context leiding gegeven wordt aan 

het lichaam van Christus.  

Welke rol zou jij in de opbouw van medegelovigen kunnen spelen?  

Denk na over hoe we op een Bijbelse wijze leiders op hun eigen plek 

kunnen laten ontwikkelen, en inzetten met hun gaven?  

Blik terug: hoe/op welke gebieden ben jij toegerust het afgelopen jaar?  
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De roeping van de gemeente in deze tijd, waarvan we geloven dat we de eindtijd naderen, 

vinden we van groot belang voor de studenten. Wat is de opdracht van de gemeente, hoe 

kan de gemeente Bijbels functioneren en hoe kan de gemeente en de individuele gelovige 

staande blijven te midden van de grote afval. Belangrijke thema’s waarin de studenten 

toegerust zullen worden. Ook de plaats van Israël komt aan de orde! 

Docenten: Br. Arjan Baan, br. John den Boer, br. Miel de Rechter, br. Thijs van 

Reijn, br. Christian Stier,  

 
Boeken:  
Watchman Nee De werker in Gods wijngaard 
Wayne Mack Leven in het huis van de Vader 
  
Aanbevolen literatuur:  
- *Geen aanbevolen literatuur 
 

Doelstellingen: de studenten… 

a. ontwikkelen visie over het functioneren van de Gemeente in het Nieuwe 

Testament; 

b. duidelijk maken dat zij met de gaven die ze gekregen hebben een plaats 

moeten/mogen nemen in het Lichaam van Christus; 

c. leren het verschil te begrijpen tussen Israël en de Gemeente, om zodoende oog 

te krijgen voor Gods indrukwekkende heilsplan met deze wereld; 

d. laten zien dat we als Gemeente in de eindtijd leven en dat we ons moeten 

voorbereiden op de komst van de Heere Jezus; 

e. leren de tijdgeest te verstaan en hen benadrukken om met waakzaamheid en 

alertheid in deze wereld te staan.  

 

 

  

 (H)          De gemeente en de eindtijd 
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Overige huiswerkopdrachten 

Gedurende het cursusjaar maak je verschillende huiswerkopdrachten die passen bij de 
thema’s van de lesmiddagen 
 
De meeste opdrachten zijn gekoppeld aan een boek dat je leest, soms is de opdracht alleen 
gekoppeld aan een lesmiddag. Sommige opdrachten maak je ook samen met je groep en 
worden in de les of in het bemoedigingsuur besproken. 
 
Het is de bedoeling dat je de opdrachten opstuurt naar je mentor. De mentor leest je 
huiswerk door en zal geregeld reageren op wat je toegestuurd hebt.  
 
Let goed op het huiswerkrooster en maak wekelijks voor jezelf een indeling wanneer je de 
opdrachten gaat maken. Neem hier goed de tijd voor, want het is: hoe meer je er in stopt, 
hoe meer je er uit haalt! In het rooster hieronder kun je precies zien wanneer je wat moet 
maken en welk gedeelte van het huiswerk je naar de mentor op moet sturen.  
 

Kennismakingsopdracht 

Huiswerk  Deze opdracht is bedoeld om je mentor inzicht te geven in wie je bent en 
wat je doelen zijn voor komend seizoen. Ook kun je in dit eerste contact 
met je mentor ook wat afstemmen over hoe jullie in contact zullen staan. 

1. Stuur je inschrijvingsformulier, inclusief de inschrijvingsopdracht 
en je foto per mail op naar je mentor. 

2. Schrijf een begeleidende mail waarin je: jezelf voorstelt en 
verwoordt wat je op de Bijbelschool verlangt te leren en waarin je 
verlangt te groeien. Beschrijf ook wat je voornemens zijn t.a.v. 
stille tijd, literatuur, opdrachten etc. en wat de mentor daarin van 
jou kan verwachten. Als je evt. verwachtingen van je mentor hebt, 
noem dat dan ook (zie voor de taak van je mentor – blz. 9) 

3. Schrijf ook een korte reflectie op het startweekend. 
  

Opsturen naar 

mentor  
Stuur de opdracht voor zaterdag 1 oktober 2022 op naar je mentor.  

 
 

OPDRACHT bij het boek ‘RECHTVAARDIGING EN WEDERGEBOORTE’  

Huiswerk Lees het boek ‘Rechtvaardiging en wedergeboorte’ van Charles Leiter. 

Beantwoord tijdens het lezen onderstaande vragen: 

• Hoofdstuk 1: Wat is het effect van de zonde in jouw leven? 

• Hoofdstuk 2: Hoe kun jij rechtvaardig zijn voor God?  

• Hoofdstuk 3: Wat betekenen de kenmerken van de rechtvaardiging 
voor jou?  

• Hoofdstuk 4: Wat doet het met je dat God je – aan het begin van je 
christelijke leven – een ‘10’ geeft?  
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• Hoofdstuk 5: Omschrijf wat het voor jou betekent om in Christus 
een nieuwe schepping te zijn.  

• Hoofdstuk 6: Wat betekent het voor jou om een ‘nieuw mens’ te 
zijn?  

• Hoofdstuk 7: Wat betekent het voor jou om een ‘nieuw hart’ te 
hebben?  

• Hoofdstuk 8: Wat betekent het voor jou om ‘opnieuw geboren’ te 
zijn?  

• Hoofdstuk 9: Waaruit blijkt in jouw leven dat je ‘een nieuwe natuur’ 
hebt en wat betekent dat voor je?  

• Hoofdstuk 10: Wat betekent het voor je dat niet alleen Christus 
gekruisigd en opgestaan is, maar dat ook jij – met Hem – bent 
gekruisigd en opgestaan?  

• Hoofdstuk 11: Omschrijf in je eigen woorden wat de verwisseling 
van vlees naar Geest inhoudt en geef ook aan wat dat voor jou 
betekent.  

• Hoofdstuk 12: Omschrijf in je eigen woorden wat de verwisseling 
van aarde naar de hemel inhoudt en geef ook aan wat dat voor jou 
betekent.  

• Hoofdstuk 13: Omschrijf in je eigen woorden wat de verwisseling 
van zonde naar gerechtigheid inhoudt en geef ook aan wat dat voor 
jou betekent.  

• Hoofdstuk 14: Omschrijf in je eigen woorden wat de verwisseling 
van wet naar genade inhoudt en geef ook aan wat dat voor jou 
betekent.  

• Hoofdstuk 15: Omschrijf in je eigen woorden wat de verwisseling 
van Adam naar Christus inhoudt en geef ook aan wat dat voor jou 
betekent. 

Opsturen naar 

mentor  
Stuur de vragen en antwoorden van ‘Rechtvaardiging en wedergeboorte’ 
voor zaterdag 29 oktober 2022 op naar je mentor.  

 

OPDRACHT bij het boek ‘DE KRACHT VAN HET GEBED’ 

Huiswerk  Schrijf een meditatie/overdenking over gebed voor in het kerkblad van 
jouw gemeente, waarbij je het boek ‘De kracht van het gebed’ als 
input/inspiratie kunt gebruiken. (Max. 500 woorden.) 

Opsturen naar 

mentor  
Stuur je meditatie/overdenking over ‘gebed’ voor zaterdag 10 december 
2022 op naar je mentor.  
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OPDRACHT bij het boek ‘LEVEN IN HET LICHT VAN DE EEUWIGHEID’ 

Huiswerk  Schrijf een verslag van dit boek tijdens het lezen en reflecteer op hoe dit 
boek je leefwijze beïnvloedt. Hoe veranderen jouw dagelijkse keuzes en 
prioriteiten in het licht van de eeuwigheid? Maak het concreet. Benoem 
verschillende aspecten en eventueel ook wat je moeilijk vindt. (Max. 500 
woorden.) 

Opsturen naar 

mentor  
Stuur je verslag van ‘Leven in het licht van de eeuwigheid’ voor zaterdag 4 
februari 2023 op naar je mentor.  

 

OPDRACHT bij het boek ‘DE GODVREZENDE MAN’ of ‘DE GODVREZENDE VROUW’ 

Huiswerk  Je hebt één van bovenstaande boeken gelezen, die gaan over jouw 
roeping om als man of als vrouw voor God te leven. De boeken 
behandelen allerlei praktische terreinen waarin je kunt groeien om 
volgens Gods Woord te leven. Mogelijk kom je tot de conclusie dat er nog 
veel groei mogelijk is. Dat kan alleen door de genade van God. 

We vragen je geen uitgebreide verhandeling over het boek te beschrijven, 
maar een korte reflectie waarin je noteert wat de inhoud van het boek in 
je oproept. Beschrijf ook op welke terreinen jij kunt groeien om een 
Bijbelse man of vrouw te zijn. Zijn er wellicht terreinen waar bekering en 
groei nodig is? Heb je concrete voornemens? Wat wil je met je (evt.) man 
of vrouw bespreken?  

Neem je mentor mee in wat het boek met jou gedaan heeft en eindig je 
reflectie met een gebed. 

Opsturen naar 

mentor  
Stuur je reflectie over ‘gebed’ voor zaterdag 25 maart 2022 op naar je 
mentor.  

 

OPDRACHT bij het boek ‘DE WERKER IN GODS WIJNGAARD’  

en bij de lesmiddag van 20 mei 

Huiswerk als 

voorbereiding 

op de les 

Lees het boekje van Watchman Nee ‘De werker in Gods wijngaard’ 

Verdeel de hoofdstukken onder de leden van je bemoedigingsgroep en 
maak van ‘jouw’ hoofdstukken een samenvatting aan de hand van de 
volgende punten: 

1.  Beknopte samenvatting van de boodschap van de schrijver. 

2.  Persoonlijke samenvatting: wat heb jij persoonlijk hiervan geleerd 
en is toepasbaar in je dagelijks leven. Met welke punten wil jij aan 
de slag? 

Neem de samenvattingen mee naar de les.  
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Les 
Boekbespreking in je bemoedigingsgroep van 20 mei: elke student 
bespreekt zijn/ haar hoofdstukken om beurten in de groep. Probeer het 
op zo’n wijze te doen dat de andere studenten een boodschap 
meekrijgen. Geef na elk hoofdstuk kort de tijd voor vragen.  

In de les: lezing/ verwerking  

Opsturen naar 

mentor  

Stuur de samenvatting van je hoofdstukken voor zaterdag 20 mei 2023 op 
naar je mentor. 
 

 

OPDRACHT bij het boek ‘LEVEN IN HET HUIS VAN DE VADER’ 

 

Huiswerk  Lees het boek van Wayne Mack ‘Leven in het huis van de Vader’ 

Schrijf na het lezen een persoonlijke reflectie op het boek en neem daarin 
de verschillende thema’s (van de hoofdstukken) mee 

1. Voor welke elementen van de gezonde gemeente, die Wayne Mack 
in zijn boek bespreekt, ben jij dankbaar in jouw eigen plaatselijke 
gemeente? Met andere woorden: welke dingen zie jij (goed) 
functioneren, zodat je God daarvoor kunt danken? 

2. Waarin denk jij dat jouw plaatselijke gemeente zou kunnen 
groeien? Noem (enkele) dingen die ook in het boek aan de orde 
komen. 

3. Geef concreet aan welke rol jij zou kunnen spelen in jouw 
gemeente om de gemeente te doen groeien in 
Nieuwtestamentisch gemeente-zijn? 

Verwerking 

van de lesstof 
Voeg eventueel nog verschillende punten die in de les (22 april) aan bod 
gekomen zijn toe aan je persoonlijke reflectie. 

Opsturen naar 

mentor  

Stuur jouw uitwerking voor zaterdag 17 juni 2023 op naar je mentor. 
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Totaaloverzicht huiswerkrooster 

Met dit 
huiswerk 

begin je op: 

Bijbel-
leesrooster 

 
Veritas Boeken leesrooster Opsturen naar je mentor 

19-sep. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘Rechtvaardiging en 
wedergeboorte’ – Charles 
Leiter 

De ‘kennismakingsopdracht’ 
voor zaterdag 1 oktober 

1-okt. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘Rechtvaardiging en 
wedergeboorte’ – Charles 
Leiter 

- 

15-okt. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘Rechtvaardiging en 
wedergeboorte’ – Charles 
Leiter 

- 

29-okt. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De kracht van het gebed’ – 
Oswald Sanders 

De opdracht bij het boek 
‘Rechtvaardiging en 
wedergeboorte’ voor 
zaterdag 29 oktober 

12-nov. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De kracht van het gebed’ – 
Oswald Sanders 

- 

26-nov. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De kracht van het gebed’ – 
Oswald Sanders 

 

10-dec. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het licht van de 
eeuwigheid’ – K.P. Yohannan 

De opdracht bij het boek 
‘De kracht van het gebed’ 
voor zaterdag 10 december 

7-jan. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het licht van de 
eeuwigheid’ – K.P. Yohannan 

- 

21-jan. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het licht van de 
eeuwigheid’ – K.P. Yohannan 

- 

4-feb. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘De Godvrezende man’ – 
Stuart Scott  
(alleen voor mannen) 
‘De Godvrezende vrouw’ – 
Martha Peace 
(alleen voor vrouwen) 

De opdracht bij het boek 
‘Leven in het licht van de 
eeuwigheid’ voor zaterdag 
4 februari 

18-feb. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘De Godvrezende man’ – 
Stuart Scott  
(alleen voor mannen) 
‘De Godvrezende vrouw’ – 
Martha Peace 
(alleen voor vrouwen) 

- 

11-mrt. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 

‘De Godvrezende man’ – 
Stuart Scott  
(alleen voor mannen) 
‘De Godvrezende vrouw’ – 
Martha Peace 
(alleen voor vrouwen) 

- 

25-mrt. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De werker in Gods 
wijngaard’ – Watchman Nee 

De opdracht bij het boek 
van Scott of Peace 
inleveren voor zaterdag 25 
maart 

8-apr. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De werker in Gods 
wijngaard’ – Watchman Nee 

- 
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22-apr. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘De werker in Gods 
wijngaard’ – Watchman Nee 

- 

6-mei 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het huis van de 
Vader’ – Wayne Mack 

 

20-mei 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het huis van de 
Vader’ – Wayne Mack 

- De opdracht bij het boek 
‘De werker in Gods 
wijngaard’ voor zaterdag 20 
mei 

3-juni. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
‘Leven in het huis van de 
Vader’ – Wayne Mack 

- 

17-juni. 
Zie stille tijd 

rooster 
Zie opdrachten eerder 

in deze studiegids 
- 

De opdracht bij het boek 
‘Leven in het huis van de 
Vader’ voor zaterdag 17 
juni 

 

Tips: 

- Maak per week/ twee weken een overzicht van je huiswerk 

- Loop je vast, of kom je er niet uit: bespreek dit met je mentor of met één van de 

coördinatoren – dan kijken we samen naar passende oplossingen! 
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Oppas en kinderprogramma 

Om echtparen met kinderen in de gelegenheid te stellen om het Bijbelschoolprogramma 

van Filadelfia te volgen, hebben we een oppas en kinderprogramma georganiseerd. We zijn 

dankbaar dat dit mogelijk is en dat ouders hier graag gebruik van maken. Ook is het 

waardevol dat kinderen een opbouwend programma volgen. Het vraagt echter wel een 

goede organisatie. Daarom volgt hieronder de belangrijkste informatie. Deze is natuurlijk 

bestemd voor ouders die kinderen meenemen. 

Algemeen 

• Zowel de oppas als het kinderprogramma is alléén bedoeld voor kinderen, waarvan 

beide ouders het Bijbelschoolprogramma volgen.  

• Wil je voor dit seizoen je kind nog laten deelnemen, meld dit dan bij Joanne; 

leanderjoanne@gmail.com 

• Vergoedingen zullen met het inschrijfgeld gefactureerd worden. 
 

Kinderprogramma (4 t/m 8 jaar) 

Om echtparen met kinderen in de gelegenheid te stellen om het Bijbelschoolprogramma 
van Filadelfia te volgen, bieden we een kinderprogramma aan. Het kinderprogramma 
is bedoeld voor ouders die beiden het lesprogramma volgen. We vragen ouders, die 
overwegen hun kinderen mee willen nemen, notitie te nemen van onderstaande 
richtlijnen   

• Het kinderprogramma is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar; 
• Het programma en loopt van begin van de lesdag (09:15 uur) tot en met 13:45 uur 

en staat onder verantwoordelijkheid van kinderwerkers van Filadelfia; 
• Per lesdag helpt er volgens toerbeurt één ouder mee in het kinderprogramma; 
• Tijdens het programma wordt een Bijbelles gegeven, wordt er geknutseld en 

gespeeld (binnen en buiten). Ook wordt er met de kinderen gegeten; 
• Na 13:45 uur is er mogelijkheid voor oppas, die onder verantwoordelijkheid van 

ouders is. Hiervoor wordt onderling een rooster gemaakt waarin ouders beurtelings 
oppassen. 

• De kosten zijn 7,50 euro per kind per lesdag;  
• Tijdens de weekenden bieden we geen kinderprogramma aan. 

 

Oppas (0 t/m 3 jaar) 

• Het oppasprogramma start om 09:45 uur, na de opening en de aanbidding in de 
Kapel. Kinderen worden door ouders(s) gebracht. 

• De oppas wordt verzorgd door studenten (ouders van kinderen). 

• Oppasrooster wordt door enkele moeders samengesteld en beheerd. Onderling 
ruilen is mogelijk via de moeders die het rooster beheren.  

• De kosten zijn 2,50 euro per kind per lesdag.  

• Tijdens het start- en slotweekend is er geen mogelijkheid voor oppas. 
 

• De ruimte voor oppas bevindt zich op de onderste verdieping in de zogenaamde 
‘baby & fitnessruimte’. Dat is tegenover de wasruimte. Daar vlakbij is ook de 

mailto:leanderjoanne@gmail.com
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speelkelder, waar de oudere kinderen (2-3 jaar) onder toezicht van één van de 
oppassers kunnen spelen. 

• Naast de babyruimte en speelruimte is er een kleinere ruimte (de Wilg) waar 
kinderen (samen met andere kinderen!) kunnen slapen. De andere ruimte waar 
enkele kinderen kunnen slapen is de Bibliotheek (onderste verdieping, andere kant 
van het gebouw). Campingbedje etc. is door ouders mee te nemen. Dit slapen 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders. Het is i.v.m. veiligheid en 
overige verhuur niet de bedoeling om kinderen op andere plaatsen in het gebouw 
te laten slapen. 

• In de middag, vanaf 14:00 uur, is ook de Palm beschikbaar. Deze ruimte bevindt zich 
naast de speelkelder. 

• Ouders zorgen voor een gevulde luiertas met pampers, doekjes en – wanneer nodig 
- een lunchpakket.  

• In noodgevallen zijn kinderen o.l.v. de begeleiders via de dichtstbijzijnde deur naar 
buiten te begeleiden, tot de verzamelplaats voor de hoofdingang. Er is een 
evacuatiekoord voorhanden, in een tasje aan de muur. 

• Mochten er bijzonderheden zijn, meld dit dan bij de oppassers van die dag. 
 

Tot slot 

Laten we niet vergeten voor de kinderen te bidden! Ook aan hen wordt het goede nieuws 
verteld. We verlangen dat ook zij gezegend zullen worden tijdens de keren dat ze met hun 
ouders op de Bijbelschool zijn. 
 
Eindverantwoordelijk voor het kinderwerk: 
 
Joanne Janse    
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Boekenlijst 2022-2023 

 

 
Opmerking: De boeken worden tegelijkertijd met het inschrijfgeld gefactureerd en kunnen 

meegenomen worden tijdens het startweekend.  

  

Verplichte literatuur                                                                                    Prijs 
Persoonlijke omgang met God 

K.P. Yohannan Leven in het licht van de eeuwigheid € 10,95 

Oswald Sanders De kracht van het gebed € 5,95 

Charles Leiter Rechtvaardiging en wedergeboorte € 9,95 

   

Pastorale counseling en karaktervorming 

Stuart Scott De godvrezende man          (alleen voor mannen) € 17,95 

Martha Peace De godvrezende vrouw      (alleen voor vrouwen) € 17,95 

   

De gemeente en de eindtijd 

Watchman Nee De werker in Gods wijngaard € 8,95 

Wayne Mack Leven in het huis van de Vader € 13,95 

   

Het begrijpen, toepassen en doorgeven van de Bijbel 

Bennie Wolvaardt Veritas cursusmap € 12,50  

 
 

Aanbevolen literatuur (niet verplicht) Prijs 

John Snyder Zie uw God (Cursusboek) € 13,95 

Wayne Grudem Bijbelse Theologie € 39,95 

   

Leonard Ravenhill                   Waarom is er geen opwekking € 9,95 

Steve Gallagher                       Seksuele afgoderij                                                         € 14,95 

Dave Harvey                            Ontdek de kracht van het Evangelie voor jullie 
huwelijk € 12,95 

Jerry Bridges Heer, U bent mijn doel € 7,95 

Philip Nunn De veranderende kracht van vergeving € 6,95 

John Piper Geroepen tot vreugde € 9,95 

Philip Yancey Bidden € 5,00 

Norman Grubb Voortdurende herleving                                                    € 6,00 

Aletta de Pater Relatievorming in de 21e eeuw € 5,95 
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Stille tijd-rooster 2022-2023 

 
Datum 1e jaars NT  

 
2e jaars OT  

19-sep 1 Timotheüs 1 Ezra 1 

20-sep 1 Timotheüs 2 Ezra 2 

21-sep 1 Timotheüs 3 Ezra 3 

22-sep 1 Timotheüs 4 Ezra 4 

23-sep 1 Timotheüs 5 Ezra 5 

24-sep 1 Timotheüs 6 Ezra 6 

25-sep 2 Timotheüs 1 Ezra 7 

26-sep 2 Timotheüs 2 Ezra 8: 1-20 

27-sep 2 Timotheüs 3 Ezra 8: 21-36 

28-sep 2 Timotheüs 4 Ezra 9 

29-sep Markus 1 Ezra 10 

30-sep Markus 2 Nehemia 1 

1-okt Markus 3 Nehemia 2 

2-okt Markus 4 Nehemia 3 

3-okt Markus 5 Nehemia 4 

4-okt Markus 6 Nehemia 5 

5-okt Markus 7 Nehemia 6 

6-okt Markus 8 Nehemia 7 

7-okt Markus 9 Nehemia 8 

8-okt Markus 10 Nehemia 9: 1-21 

9-okt Markus 11 Nehemia 9: 22-38 

10-okt Markus 12 Nehemia 10 

11-okt Markus 13 Nehemia 11 

12-okt Markus 14 Nehemia 12 

13-okt Markus 15 Nehemia 13 

14-okt Markus 16 Haggaï 1 

15-okt Hebreeën 1 Haggaï 2: 1-10 

16-okt Hebreeën 2 Haggaï 2: 11-24 

17-okt Hebreeën 3 Zacharia 1 

18-okt Hebreeën 4 Zacharia 2 

19-okt Hebreeën 5 Zacharia 3 

20-okt Hebreeën 6 Zacharia 4 

21-okt Hebreeën 7 Zacharia 5 

22-okt Hebreeën 8 Zacharia 6 

23-okt Hebreeën 9 Zacharia 7 

24-okt Hebreeën 10: 1-18 Zacharia 8 

25-okt Hebreeën 10:19-39 Zacharia 9 

26-okt Hebreeën 11: 1-23 Zacharia 10 

27-okt Hebreeën 11:24-40 Zacharia 11 

28-okt Hebreeën 12: 1-13 Zacharia 12 

29-okt Hebreeën 12: 14-29 Zacharia 13 

30-okt Hebreeën 13 Zacharia 14 

31-okt Jakobus 1: 1-18 Maleachi 1 

1-nov Jakobus 1: 19-27 Maleachi 2 

2-nov Jakobus 2: 1-13 Maleachi 3 

3-nov Jakobus 2:14-26 Maleachi 4 

4-nov Jakobus 3 Jozua 1 

5-nov Jakobus 4 Jozua 2 

6-nov Jakobus 5 Jozua 3 

7-nov 1 Petrus 1 Jozua 4 

8-nov 1 Petrus 2 Jozua 5 

9-nov 1 Petrus 3 Jozua 6 

10-nov 1 Petrus 4 Jozua 7 

11-nov 1 Petrus 5 Jozua 8 

12-nov 2 Petrus 1 Jozua 9 

13-nov 2 Petrus 2 Jozua 10 

14-nov 2 Petrus 3 Jozua 11 

15-nov Filémon Jozua 12 

16-nov Romeinen 1: 1-15 Jozua 13 

17-nov Romeinen 1:16-32 Jozua 14 

18-nov Romeinen 2 Jozua 15 

19-nov Romeinen 3 Jozua 16 

20-nov Romeinen 4 Jozua 17 

21-nov Romeinen 5 Jozua 18 

22-nov Romeinen 6 Jozua 19 

23-nov Romeinen 7 Jozua 20 

24-nov Romeinen 8: 1-17 Jozua 21 

25-nov Romeinen 8: 18-39 Jozua 22 

26-nov Romeinen 9 Jozua 23 

27-nov Romeinen 10 Jozua 24 

28-nov Romeinen 11 Richteren 1 

29-nov Romeinen 12 Richteren 2 

30-nov Romeinen 13 Richteren 3 

1-dec Romeinen 14 Richteren 4 

2-dec Romeinen 15 Richteren 5 

3-dec Romeinen 16 Richteren 6 

4-dec Galaten 1 Richteren 7 

5-dec Galaten 2 Richteren 8 

6-dec Galaten 3 Richteren 9 

7-dec Galaten 4 Richteren 10 

8-dec Galaten 5 Richteren 11 

9-dec Galaten 6 Richteren 12 

10-dec Efeze 1 Richteren 13 

11-dec Efeze 2 Richteren 14 

12-dec Efeze 3 Richteren 15 

13-dec Efeze 4 Richteren 16 

14-dec Efeze 5 Richteren 17 

15-dec Efeze 6 Richteren 18 

16-dec Filippenzen 1 Richteren 19 

17-dec Filippenzen 2 Richteren 20: 1-23 

18-dec Filippenzen 3 Richteren 20: 24-48 



Studiegids Cursusjaar 2022-2023 

 

 
 

19-dec Filippenzen 4 Richteren 21 

20-dec Kolossenzen 1 Micha 1 

21-dec Kolossenzen 2 Micha 2 

22-dec Kolossenzen 3 Micha 3 

23-dec Kolossenzen 4 Micha 4 

24-dec Mattheüs 1 Micha 5 

25-dec Mattheüs 2 Nahum 1 

26-dec Mattheüs 3 Nahum 2 

27-dec Mattheüs 4 Nahum 3 

28-dec Mattheüs 5 Habakuk 1 

29-dec Mattheüs 6 Habakuk 2 

30-dec Mattheüs 7 Habakuk 3 

31-dec Mattheüs 8 Zefanja 1 

1-jan Mattheüs 9 Zefanja 2 

2-jan Mattheüs 10 Zefanja 3 

3-jan Mattheüs 11 Prediker 1 

4-jan Mattheüs 12 Prediker 2 

5-jan Mattheüs 13 Prediker 3 

6-jan Mattheüs 14 Prediker 4 

7-jan Mattheüs 15 Prediker 5 

8-jan Mattheüs 16 Prediker 6 

9-jan Mattheüs 17 Prediker 7 

10-jan Mattheüs 18 Prediker 8 

11-jan Mattheüs 19 Prediker 9 

12-jan Mattheüs 20 Prediker 10 

13-jan Mattheüs 21 Prediker 11 

14-jan Mattheüs 22 Prediker 12 

15-jan Mattheüs 23 Hooglied 1 

16-jan Mattheüs 24 Hooglied 2 

17-jan Mattheüs 25 Hooglied 3 

18-jan Mattheüs 26 Hooglied 4 

19-jan Mattheüs 27 Hooglied 5 

20-jan Mattheüs 28 Hooglied 6 

21-jan 1 Korinthe 1 Hooglied 7 

22-jan 1 Korinthe 2 Hooglied 8 

23-jan 1 Korinthe 3 Daniël 1 

24-jan 1 Korinthe 4 Daniël 2 

25-jan 1 Korinthe 5 Daniël 3 

26-jan 1 Korinthe 6 Daniël 4 

27-jan 1 Korinthe 7 Daniël 5 

28-jan 1 Korinthe 8 Daniël 6 

29-jan 1 Korinthe 9 Daniël 7 

30-jan 1 Korinthe 10 Daniël 8 

31-jan 1 Korinthe 11 Daniël 9 

1-feb 1 Korinthe 12 Daniël 10 

2-feb 1 Korinthe 13 Daniël 11 

3-feb 1 Korinthe 14 Daniël 12 

4-feb 1 Korinthe 15 Hosea 1 

5-feb 1 Korinthe 16 Hosea 2 

6-feb 2 Korinthe 1 Hosea 3 

7-feb 2 Korinthe 2 Hosea 4 

8-feb 2 Korinthe 3 Hosea 5 

9-feb 2 Korinthe 4 Hosea 6 

10-feb 2 Korinthe 5 Hosea 7 

11-feb 2 Korinthe 6 Hosea 8 

12-feb 2 Korinthe 7 Hosea 9 

13-feb 2 Korinthe 8 Hosea 10 

14-feb 2 Korinthe 9 Hosea 11 

15-feb 2 Korinthe 10 Hosea 12 

16-feb 2 Korinthe 11 Hosea 13 

17-feb 2 Korinthe 12 Hosea 14 

18-feb 2 Korinthe 13 Joël 1 

19-feb Openbaring 1 Joël 2 

20-feb Openbaring 2 Joël 3 

21-feb Openbaring 3 Amos 1 

22-feb Openbaring 4 Amos 2 

23-feb Openbaring 5 Amos 3 

24-feb Openbaring 6 Amos 4 

25-feb Openbaring 7 Amos 5 

26-feb Openbaring 8 Amos 6 

27-feb Openbaring 9 Amos 7 

28-feb Openbaring 10 Amos 8 

1-mrt Openbaring 11 Amos 9 

2-mrt Openbaring 12 Obadja 1 

3-mrt Openbaring 13 Jona 1 

4-mrt Openbaring 14 Jona 2 

5-mrt Openbaring 15 Jona 3 

6-mrt Openbaring 16 Jona 4 

7-mrt Openbaring 17 Jesaja 1 

8-mrt Openbaring 18 Jesaja 2 

9-mrt Openbaring 19 Jesaja 3+4 

10-mrt Openbaring 20 Jesaja 5 

11-mrt Openbaring 21 Jesaja 6 

12-mrt Openbaring 22 Jesaja 7 

13-mrt Johannes 1: 1-34 Jesaja 8 

14-mrt Johannes 1:35-52 Jesaja 9 

15-mrt Johannes 2 Jesaja 10 

16-mrt Johannes 3 Jesaja 11+12 

17-mrt Johannes 4 Jesaja 13 

18-mrt Johannes 5 Jesaja 14 

19-mrt Johannes 6 Jesaja 15+16 

20-mrt Johannes 7 Jesaja 17 

21-mrt Johannes 8 Jesaja 18+19 

22-mrt Johannes 9 Jesaja 20+21 

23-mrt Johannes 10 Jesaja 22+23 

24-mrt Johannes 11 Jesaja 24+25 

25-mrt Johannes 12 Jesaja 26 

26-mrt Johannes 13 Jesaja 27 

27-mrt Johannes 14 Jesaja 28 

28-mrt Johannes 15 Jesaja 29 
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29-mrt Johannes 16 Jesaja 30 

30-mrt Johannes 17 Jesaja 31 

31-mrt Johannes 18 Jesaja 32 

1-apr Johannes 19 Jesaja 33 

2-apr Johannes 20 Jesaja 34 

3-apr Johannes 21 Jesaja 35 

4-apr 1 Johannes 1 Jesaja 36 

5-apr 1 Johannes 2 Jesaja 37 

6-apr 1 Johannes 3 Jesaja 38 

7-apr 1 Johannes 4 Jesaja 39 

8-apr 1 Johannes 5 Jesaja 40 

9-apr 2 Johannes Jesaja 41 

10-apr 3 Johannes Jesaja 42 

11-apr 1 Thessalonicenzen 1 Jesaja 43 

12-apr 1 Thessalonicenzen 2 Jesaja 44 

13-apr 1 Thessalonicenzen 3 Jesaja 45 

14-apr 1 Thessalonicenzen 4 Jesaja 46 

15-apr 1 Thessalonicenzen 5 Jesaja 47 

16-apr 2 Thessalonicenzen 1 Jesaja 48 

17-apr 2 Thessalonicenzen 2 Jesaja 49 

18-apr 2 Thessalonicenzen 3 Jesaja 50 

19-apr Lukas 1 Jesaja 51 

20-apr Lukas 2 Jesaja 52 

21-apr Lukas 3 Jesaja 53 

22-apr Lukas 4 Jesaja 54 

23-apr Lukas 5 Jesaja 55 

24-apr Lukas 6 Jesaja 56 

25-apr Lukas 7 Jesaja 57 

26-apr Lukas 8 Jesaja 58 

27-apr Lukas 9 Jesaja 59 

28-apr Lukas 10 Jesaja 60 

29-apr Lukas 11 Jesaja 61 

30-apr Lukas 12 Jesaja 62 

1-mei Lukas 13 Jesaja 63 

2-mei Lukas 14 Jesaja 64 

3-mei Lukas 15 Jesaja 65 

4-mei Lukas 16 Jesaja 66 

5-mei Lukas 17 Spreuken 1 

6-mei Lukas 18 Spreuken 2 

7-mei Lukas 19 Spreuken 3 

8-mei Lukas 20 Spreuken 4 

9-mei Lukas 21 Spreuken 5 

10-mei Lukas 22 Spreuken 6 

11-mei Lukas 23 Spreuken 7 

12-mei Lukas 24 Spreuken 8 

13-mei Efeze 1 Spreuken 9 

14-mei Efeze 2 Spreuken 10 

15-mei Efeze 3 Spreuken 11 

16-mei Efeze 4 Spreuken 12 

17-mei Efeze 5 Spreuken 13 

18-mei Efeze 6 Spreuken 14 

19-mei Handelingen 1: 1-14 Spreuken 15 

20-mei Handelingen 1: 15-26 Spreuken 16 

21-mei Handelingen 2: 1-13 Spreuken 17 

22-mei Handelingen 2:14-47 Spreuken 18 

23-mei Handelingen 3 Spreuken 19 

24-mei Handelingen 4 Spreuken 20 

25-mei Handelingen 5 Spreuken 21 

26-mei Handelingen 6 Spreuken 22 

27-mei Handelingen 7 Spreuken 23 

28-mei Handelingen 8 Spreuken 24 

29-mei Handelingen 9 Spreuken 25 

30-mei Handelingen 10 Spreuken 26 

31-mei Handelingen 11 Spreuken 27 

1-jun Handelingen 12 Spreuken 28 

2-jun Handelingen 13 Spreuken 29 

3-jun Handelingen 14 Spreuken 30 

4-jun Handelingen 15 Spreuken 31 

5-jun Handelingen 16 Ezechiël 40 

6-jun Handelingen 17 Ezechiël 41 

7-jun Handelingen 18 Ezechiël 42 

8-jun Handelingen 19 Ezechiël 43 

9-jun Handelingen 20 Ezechiël 44 

10-jun Handelingen 21 Ezechiël 45 

11-jun Handelingen 22 Ezechiël 46 

12-jun Handelingen 23 Ezechiël 47 

13-jun Handelingen 24 Ezechiël 48 

14-jun Handelingen 25 Esther 1 

15-jun Handelingen 26 Esther 2 

16-jun Handelingen 27 Esther 3 

17-jun Handelingen 28 Esther 4 

18-jun Judas Esther 5 

19-jun Titus 1 Esther 6 

20-jun Titus 2 Esther 7 

21-jun Titus 3 Esther 8 

22-jun   Esther 9 

23-jun   Esther 10 

 

 

 
 “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot 
vreugde en tot blijdschap in mijn hart.” 

Jeremia 15:16 
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En moge de God van de vrede Zelf u 

geheel en al heiligen, en mogen uw 

geheel oprechte geest, de ziel en 

het lichaam onberispelijk bewaard 

worden bij de komst van onze Heere 

Jezus Christus. 

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal 

het ook doen. 

1 Thessalonicenzen 5:23-24 
 
 
 

 
   
 


