
ETS

Je bent van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend 
een les bij te wonen op de volgende cursuslocatie:

www.evangelisch-college.nl
Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht

info@evangelisch-college.nl | 078-6190037

/evangelischcollege

Volg een gratis proefles in 
april, mei en/of september

Op elke cursuslocatie wordt hetzelfde 

programma aangeboden. Hierdoor 

kunnen gemiste lessen gemakkelijk 

ingehaald worden op een andere 

locatie. 

Cursuslocaties

Waar wordt de cursus gegeven?
De cursus wordt aangeboden op ruim 

55 locaties in Nederland. Afhankelijk 

van de cursuslocatie worden de lessen:

- 1 keer per maand op een zaterdag, of 

- twee keer per maand op een 

doordeweekse avond verzorgd.
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► www.evangelisch-college.nl/ets

Wat als ik een les mis?

De ETS-Bijbelcursus in jouw kerk?
Nodig ons uit in jouw kerk of gemeente. 
► www.evangelisch-college.nl/kerk

Waarom ETS-online gebruiken?
ü Eenvoudig van opzet 

ü Een werkbare studiebelasting

(circa 15 á 30 minuten per dag)

ü Relevante achtergrondinformatie

ü Geloofsopbouwend

ü Je ziet waar je bent gebleven

ü Uitdagende verdiepingsvragen

ü Even geen tijd? Geen probleem! 

Bepaal je eigen studieritme.

ü Overal toegankelijk

ü Een vraag? Stel ze online aan je 

medecursisten of aan je docent op de 

leslocatie

ETS-afstandsonderwijs
Als je niet in de gelegenheid bent de 

lessen te volgen op een cursuslocatie, 

bestaat de mogelijkheid om alleen van 

ETS-online gebruik te maken. De 

cursuskosten bedragen dan € 200,-.

  ETS-online

Wat is ETS-online?
Ter ondersteuning bij het lezen en eigen 

maken van de inhoud van de 

Bijbelboeken ontvang je als cursist 

toegang tot ETS-online: een online 

leeromgeving bestaande uit korte lessen, 

waarin gedurende de cursus elke (werk)-

dag het volgende wordt aangereikt:

Ÿ Bijbelleesrooster
Ÿ Achtergrondinformatie en uitleg

Ÿ Illustraties bij de tekst (video/afbeelding)

Ÿ Verdiepingsvragen (met interactie 

mogelijkheid met medecursisten)

Na afloop van elke lesmaand test je je 

opgedane kennis middels een quiz.

Hoe krijg ik toegang?
Met een persoonlijk gebruikersaccount 

die je na aanmelding ontvangt, krijg je op 

elk gewenst apparaat (computer, tablet 

of telefoon) toegang tot ETS-online.

ETS-Bijbelcursus | Informatiefolder 2019-2020

BIJBEL THEOLOGIE MISSIONAIR WERK PASTORAAT
n ETS-Bijbelcursus
n ETS-Afstandsonderwijs
n Verantwoord Bijbelgebruik
n Toerustingscursus Bijbel-

gespreksleiders

n Opleiding Theologie
n Opleiding Gemeentewerk
n Opleiding Bijbel & Exegese
n Sprekersroute
n Toerustingscursus Leiderschap
n Bijbeltalen Hebreeuws & Grieks

n Opleiding Missionair Werk
n Cursus Leven met een Missie

n Opleiding Pastorale Hulpverlening
n Toerustingscursus Pastoraat

Deeltijdopleidingen, cursussen en 
toerusting voor volwassenen op het 

gebied van de  Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat.

Avond leslocatie

Zaterdag leslocatie

“Ik had nooit eerder echt beseft hoe groots en 
geweldig de Bijbel en de God van de Bijbel is.”

Sandra Peters, gediplomeerde ETS-Bijbelcursus, 2018

Ga naar www.evangelisch-college.nl/opendag 
en meld je aan voor een proefles.

Nieuwe leslocatie (ovb)



... leert je de Bijbel te lezen, 
te begrijpen en toe te passen.

ü Alle Bijbelboeken komen aan bod
ü Geloofsopbouwend 
ü Interkerkelijk
ü Voor alle leeftijden; speciale korting 

voor jongeren
ü 55 cursuslocaties in Nederland
ü Bekwame en bevlogen docenten 
ü 1 zaterdag of 2 avonden per maand
ü Inclusief 3 studiedagen
ü Inclusief online leeromgeving met 

achtergrondinformatie
ü Lage cursusprijs

► www.evangelisch-college.nl/ets

Algemene informatie

Wat is de ETS-Bijbelcursus?
De Bijbelcursus van de Evangelische 

Toerusting School (ETS) is een vierjarige 

cursus die in heel Nederland wordt 

aangeboden. Als cursist lees je niet alleen 

de Bijbeltekst, maar je maakt ook kennis 

met de achtergrond, de context, relevante 

thema’s, moeilijke passages en de 

boodschap van ieder Bijbelboek.

Voor wie is deze cursus?
De ETS-Bijbelcursus is er voor iedereen die 

de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen 

en toepassen. Voor deze cursus is geen 

vooropleiding nodig. Met welke voorkennis

je ook aan de cursus begint, je zult merken 

dat je blijft groeien in de kennis van het 

Woord.

Hoe is de cursus opgezet?
Wanneer je de ETS-Bijbelcursus volgt, lees 

je in vier jaar de hele Bijbel door. Alle Bijbel-

boeken komen aan bod. Ieder jaar wordt 

ook een thema besproken, dat je helpt om 

de Bijbel beter te kunnen lezen. Je krijgt 

iedere maand een les Oude Testament en 

een les Nieuwe Testament. Per jaar volg je 

18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9 

lessen Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur.

Hoeveel tijd vraagt het?
Naast de lesuren vraagt de cursus een 

tijdsinvestering van circa vier uur per week. 

Wat zijn de ETS-studiedagen?
De ETS organiseert ook jaarlijks drie (gratis) 

praktijkgerichte studiedagen in Veenendaal. 

Tijdens de studiedagen word je nog meer 

praktisch toegerust voor een taak in de kerk. 

De studiedagen zijn facultatief te volgen.

De ETS-Bijbelcursus...

Kan ik een diploma behalen?
Ieder cursusjaar worden twee tentamens 

afgenomen. Wanneer je de cursus volgt én 

de tentamens maakt, dan ontvang je het 

diploma ‘ETS-Bijbelcursus’. Meedoen

aan de tentamens wordt van harte 

aanbevolen, maar het is geen verplichting.

Het cursusprogramma is ook ingericht als 

opleiding tot ‘Assistent-gemeentewerker’. 

Je behaalt dit diploma wanneer je naast de 

tentamens ook de ETS-studiedagen

bezoekt en de bijbehorende praktijk-

opdrachten (voldoende) maakt.

Wat kost het?
De cursus kost jaarlijks € 320,-. 

Betalen in 4 of 8 termijnen is mogelijk.

- Jongerenkorting: Ben je jonger dan 23 

jaar (peildatum 1 september), dan ontvang 

je € 100,- korting op het cursusgeld. 

- Studiefonds: Als je de cursuskosten niet 

kunt opbrengen, is het mogelijk een 

aanvraag in te dienen voor een studiefonds.

  Wil jij ...

§ God beter leren kennen?

§ groeien in geloof?

§ de hele Bijbel doorlezen?

§ meer begrijpen van de samenhang en 

achtergrond van de Bijbel?

§ betrokken worden bij de bijbelse 

boodschap voor het leven van 

alledag?

§ leren van mede-gelovigen?

§ toegerust worden voor een taak in de 

kerk?

§ een leslocatie dicht in de buurt?

dan is de ETS-Bijbelcursus wat je zoekt!

Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Ÿ Rondreis door de Bijbel

In de cursus werken we met de 

cursusmap Rondreis door de Bijbel. Hierin 

vind je een overzicht van ieder Bijbelboek.

Ÿ Samenvattingen en hand-outs
Als cursist krijg je toegang tot ons 

Studieportaal waar je elke lesmaand de 

samenvattingen en hand-outs van de 

lessen eenvoudig kunt downloaden.  

Ÿ ETS-online
Op het studieportaal krijg je ook toegang 

tot de online-leeromgeving.

Ÿ Het grote verhaal van de Bijbel
Ook krijg je toegang tot de online-cursus 

Het grote verhaal van de Bijbel. In deze 

cursus word je stap voor stap meege-

nomen door de belangrijkste verhaallijnen 

van de Bijbel, waardoor je inzicht krijgt in 

de samenhang van de Bijbelse boodschap.

Ÿ Studiebijbel Online
Tot slot krijg je als cursist ook nog eens 

gratis toegang tot de Studiebijbel Online 

(t.w.v. € 120,- per jaar).

Wanneer begint de cursus?
De ETS-Bijbelcursus wordt aangeboden in 

een 4-jaarlijkse cyclus. Aan- en afmelden is 

elk jaar mogelijk. Het cursusjaar begint in 

september, maar later in het jaar instromen 

is ook mogelijk. 

Cursusprogramma

september 

oktober   

november 

december 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

Oude Testament   Nieuwe Testament

Genesis 1-11      Inleiding Evangeliën

Genesis 12-50    Mattheüs 1-16a

Exodus       Mattheüs 16b-28

Leviticus       I Korinthiërs

Numeri       Themales

Deuteronomium   II Korinthiërs

Jozua       Galaten

Richteren      Hebreeën 1-7

Ruth        Hebreeën 8-13

Oude Testament   Nieuwe Testament        

I Samuël       Lucas 1-10

II Samuël       Lucas 11-24

I Koningen     Handelingen 1-12

II Koningen      Handelingen 13-28

Psalmen (1)     Themales

Psalmen (2)     Romeinen 1-8

Job        Romeinen 9-16

Spreuken, Prediker   Galaten

Hooglied       Filippenzen

Cursusjaar 2022-2023 (curriculumwijziging) Cursusjaar 2019-2020

september 

oktober   

november 

december 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

Oude Testament   Nieuwe Testament

Jesaja 1-39      Marcus 1-8

Jesaja 40-66     Marcus 9-16

Hosea       I & II Timoteüs

Joël, Amos     Titus & Filémon

Micha       Hebreeën 1-7

Obadja, Jona, Nahum Hebreeën 8-13         

Jeremia 1-25    Jacobus 

Jeremia 26-52    I & II Petrus & Judas 

Klaagliederen      I & II & III Johannes

Oude Testament   Nieuwe Testament

I & II Kronieken   Johannes 1-12 

Habakuk, Sefanja   Johannes 13-21

Ezechiël 1-24     Efeziërs

Ezechiël 25-48    Kolossenzen

Daniël        Themales

Ezra, Nehemia    I & II Tessalonicenzen

Esther        Openbaring 1-5

Haggaï, Zacharia    Openbaring 6-14

Maleachi       Openbaring 15-22

Cursusjaar 2020-2021 Cursusjaar 2021-2022

Evangelisch College
De Evangelische Toerusting School (ETS) 

maakt onderdeel uit van het 

Evangelisch College (EC): een interkerkelijk 

opleidingsinstituut dat aan volwassenen 

deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt 

op het gebied van de Bijbel, Theologie, 

Missionair Werk en Pastoraat.

Identiteit
Het EC situeert zich binnen het grote geheel van 

de evangelische beweging en heeft als 

vertrekpunt het belijden van het geloof in Jezus 

Christus als de Zoon van God en de daaruit 

voortkomende erkenning van Hem als Verlosser 

en als Heer van ons leven. De Bijbel, het door de 

Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, 

vormt de basis voor het onderwijs. Wie kiest 

voor een opleiding bij het EC kiest bewust voor 

een opleiding waarbij studenten en cursisten 

toegerust en geïnspireerd worden tot een leven 

dat gericht is op het navolgen van Christus.

© Evangelisch College, februari 2019.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Na de ETS-Bijbelcursus ...

Na het volgen van de ETS-Bijbelcursus heb 

je de hele Bijbel grondig doorgenomen en 

ben je toegerust voor een taak in de kerk 

(bijvoorbeeld: kerkenraadslid, oudste, 

diaken, kringleider, jeugdleider, 

(assistent-)gemeentewerker, etc.).

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Na de ETS-Bijbelcursus biedt het 

Evangelisch College je o.a. de volgende 

(vervolg)opleidingen aan:

Ÿ Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Leer een Bijbelgespreksgroep leiden, 2 lessen

Ÿ Verantwoord Bijbelgebruik
Leer de kunst van ontdekkend bijbellezen, 10 lessen

Ÿ Toerustingscursus Pastoraat 
inleidende cursus, aangeboden op 5 zaterdagen

Ÿ Toerustingscursus Gemeentewerk
1-jarige praktijkgerichte cursus

Ÿ Toerustingscursus Leven met een Missie
inspirerende missionaire cursus, 10 lessen

Ÿ Opleiding Bijbel & Exegese 
2-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 

Ÿ Opleiding Missionair Werk 
3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau

Ÿ Opleiding Pastorale Hulpverlening 
3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau

“Door het héle verhaal van 
de Bijbel te ontdekken,

leer ik God beter kennen.“
Sonja van der Schee, gediplomeerde


