Praktische informatie

Leergang bijbel

Data
Het tweede leerjaar gaat van start in het seizoen 2017 - 2018. De bijeenkomsten
zijn op vrijdag van 13.30 – 17.30 uur in Breda. De afsluitende studiedag is op
zaterdag van 10.00 – 17.30 uur.
15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 2017
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei 2018
zaterdag 9 juni 2018

Locatie
Lutherse Kerk Breda
Ingang: Stadserf 3 – 4811 XS Breda

In vier jaar van Genesis tot Apocalyps.
Acht docenten met ieder een eigen achtergrond.
Bijbelstudie vanuit ontstaansgeschiedenis,
context en actualiteit.
Informatie – achtergronden – tekstlezing.

Deelname
U kunt intekenen voor de hele leergang, voor een leerjaar of een losse module.
Ook de studiedag is los te bezoeken. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten
te volgen.

Inschrijving mogelijk
per leerjaar, per module, of voor de hele leergang.

Kosten
Hele leergang
Los studiejaar
Losse module
Losse studiedag

€1.350
€375
€50
€50

4 leerjaren, studiedagen, syllabus, koffie/thee
twee modules, studiedag, syllabus, koffie/thee
per bijeenkomst in de module
incl. koffie/thee en lunch

Accreditatie en studiepunten voor permanente educatie (PE)
vanuit verschillende kerkelijke instellingen.

Bij inschrijving voor de hele leergang of heel studiejaar is betaling in termijnen mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden via info@bureaumamre.nl

Informatie
Franck Ploum info@bureaumamre.nl / 06-48713792

Organisatie
www.bureaumamre.nl i.s.m. www.zinsverband.nl

2e leerjaar:
september 2017 – juni 2018
Module 3 en 4
Geschriften en Profeten

Leergang en docenten

Programma

Doelstelling

Leerjaar 2 - 2017-2018

De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities
die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel
heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het Grote
Verhaal van bevrijding.

Module 3

Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen
is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen. Deze bijbelse leergang biedt een
onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de
bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering,
zowel historisch als politiek en economisch.

Voor wie?
De leergang richt zich op iedereen die professioneel of als geïnteresseerde werkt of leeft
met de bijbel: pastores, predikanten, voorgangers en betrokkenen van Ekklesiagroepen en
zelfstandige geloofsgemeenschappen. Van de deelnemers wordt geen kennis van de
grondtalen verwacht. Het werk en denkniveau is HBO. Deelnemers ontvangen
getuigschrift/bewijs van deelname.

Opzet
De bijbelse leergang bestaat uit vier leerjaren van elk twee modules. Elke module bestaat
uit een aantal cursusdagen van elk 4 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt er niet alleen
informatie en achtergrond over een specifiek bijbelboek gegeven, er vindt ook altijd
gezamenlijke tekstlezing plaats.

Programma
Het eerste leerjaar start met een inleidende module en vervolgens de boeken van de Tora.
In het tweede leerjaar volgen de geschriften en profeten. Het derde leerjaar start met een
‘overgangsmodule’ en een module over Paulus en twee evangelieverhalen. In het vierde
leerjaar komen twee evangelieverhalen, handelingen, brieven en Openbaring aan bod. Elk
studiejaar wordt afgesloten (juni) met een studiedag. Naast de cursusdagen en de
studiedagen is er een uitgebreide syllabus met achtergronden, studiemateriaal en artikelen
voor elke deelnemer beschikbaar.

Docenten
Alle docenten zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschappen. Zij
vertegenwoordigen een brede waaier van tradities en richtingen die uit het bijbels verhaal
zijn voortgekomen. Hun belangrijkste overeenkomst is wellicht hun betrokkenheid bij het
bijbels verhaal en hun wens om mensen er op een nieuwe manier mee kennis te laten
maken. De docenten zijn:
Alex van Heusden, Egbert Rooze, Janneke Stegeman, Peter-Ben Smit, Wim Weren,
Annemarieke van der Woude, Klaas Spronk, Marius Heemstra.
Cursus coördinator: Franck Ploum.
Samenstelling leergang: Franck Ploum en Alex van Heusden.

Accreditatie
De leergang is door diverse kerkelijke instellingen geaccrediteerd en opgenomen in de
Permanente Educatie. Kijk op de website voor de instellingen en het aantal studiepunten.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Rechters en Ruth
Samuel
Koningen
Jesaja
Jeremia/Klaagliederen

Klaas Spronk
Egbert Rooze
Alex van Heusden
Annemarieke v.d. Woude
Janneke Stegeman

15 september
20 oktober
17 november
15 december
19 januari 2018

Annemarieke v.d. Woude
Klaas Spronk
Egbert Rooze
Alex van Heusden

16 februari
16 maart
20 april
18 mei

Module 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ezechiël
Kleine Profeten
Ezra en Nehemia
Job en Prediker

studiedag
Psalmen

diverse docenten

zaterdag 9 juni

leerjaar 3 - 2018-2019
module 5 – geschriften en Messianisme
module 6 – Paulus, Marcus, Matteüs
studiedag - ‘Verbroken verbinding?’

(drie bijeenkomsten)
(zes bijeenkomsten)

leerjaar 4 - 2019-2020
module 7 – Lukas, Handelingen, Johannes
module 8 - Brieven en Openbaring
studiedag – nog nader te bepalen

(zes bijeenkomsten)
(drie bijeenkomsten)

leerjaar 1 - 2020-2021
module 1 - Inleiding Bijbel
module 2 – Hexateuch – Thora en Jozua
studiedag – ‘Sabbat’

(drie bijeenkomsten)
(zes bijeenkomsten)

Uitgebreide programma informatie en deskundigheid van de
docenten is te vinden op de website www.bureaumamre.nl

