
Geloof in de toekomst 

Geloof in u zelf 

Geloof in God en mensen! 

Geloof dat u het verschil kunt maken! 

Telefoon: 410419 / 410432 / 479649 

Email: tsebgs@gmail.com 

 

Ons kantoor is open van 8—14 uur 

op maandag tot en met vrijdag 

Theologisch Seminarie van de 

EBGS 

Johannes Raillardlaan 1-3 

Paramaribo 

Voelde u zich altijd  al 

geroepen om voor 

God aan het werk te 

gaan? 

 

Of wilt u predikant 

worden of een 

christelijk leider? 

 

Dan is Theologie de 

studie voor u! 

Toelatingseis: 

Basis Theologische Opleiding 

of MULO of een opleiding daar-

aan gelijkwaardig 

 

Hoe lang duurt de studie? 

3 jaar 

 

Zij die de BTO hebben gevolgd 

kunnen vijstellingen krijgen 

voor bepaalde inleidende vak-

ken waarvoor zij een 7 of hoger 

hebben gehaald. 

 

Wat zijn de lestijden: 

Van 17.45 tot 21.00 uur  

op maandag, dinsdag en don-

derdag en mogelijk extra les-

sen op zaterdagmorgen. 

 

Wat kunt u worden? 

 Hulppredikant 

 Leider bij een internaat, 

ouderencentrum, kinder-

huis of andere christelij-

ke organisatie 

 

Kunt u doorstuderen? 

Ja met een MTO-diploma kunt u 

worden toegelaten tot  

de Bachelor Theology  

(dit is een dagopleiding) 

of de Bachelor Divinity 

(dit is een avondopleiding).  

MIDDELBARE 

 THEOLOGISCHE 

OPLEIDING 



Hoe is de studie? 

De studie is een intensieve avondstu-

die en duurt 3 jaren.  Er zijn ook les-

sen op zaterdag. 

Elk studiejaar is opgebouwd uit 4 stu-

dieblokken van 10 weken. In een stu-

dieblok krijgt u een aantal vakken. Na 
8 weken is er een studieweek. De 

week daarop doet u tentamen in de 

vakken die behandeld zijn. 

Tijdens de eerste twee studiejaren 

wordt van u verwacht dat u actief iets 

doet in jouw kerk 

In het derde jaar loopt u stage en 

schrijft u uw eindscriptie . 

Oecumenisch 

De studie is oecumenisch. De Evange-

lische Broedergemeente heeft het Se-

minarie opgericht, maar de studenten 

en docenten zijn van verschillende 

kerken, dus ook van de Hervormde en 

Lutherse kerk, van 

de Rooms Katholie-

ke kerk en de Pink-

stergemeente. Het 

Seminarie is open 

voor iedereen! 

MIDDELBARE THEOLOGISCHE OPLEIDING 

Wat leer je allemaal? 

U leert kerkdiensten leiden en een litur-

gie te maken, u leert natuurlijk ook veel 

over zang en muziek 

U leert mensen en kinderen geestelijk te 

begeleiden en natuurlijk leert u ook pas-

torale psychologie. 

U leert catechese te geven en u leert en-

kele didactische principes om de lessen 

en Bijbelstudies extra interessant en le-

vendig te maken. 

U leert over andere godsdiensten in de 

wereld en speciaal in Suriname. 

U leert Bevrijdingspastoraat en gebed 

voor zieken. 

U krijgt kerkgeschiedenis en leert iets 

over alle kerken die in Suriname zijn. 

U leert leiderschap, vergadertechniek, 

groepen leiden, een organisatie draaien-

de houden en veel meer. 

En verder krijgt u nog vakken als Ethiek, 
Apostolaat, Spiritualiteit, Gemeenteop-

bouw, Zendingswetenschappen, Cross-

Culturele Theologie, Kerkrecht en meer. 

Het is een hele gevarieerde en levendige 

studie, die geestelijk verrijkt. 

Natuurlijk zijn er ook retraites en inte-

ressante excursies. Soms komen er 

sprekers uit buitenland. 

De studie biedt vele mogelijkheden 

en als u zich geroepen voelt om voor 

God aan het werk te gaan, dan is dit 
uw kans! 

Internationaal 

Het Seminarie heeft een internationaal 

karakter, er geven niet alleen mensen 

uit Suriname les, maar er zijn ook do-

centen uit Tanzania, Brazilië, Trinidad 

en Nederland en soms komen er gast-

docenten van andere landen. 

Wat kost de studie? 

De kosten van de studie zijn afhanke-

lijk van de koers en kunnen dus veran-

deren, maar zoals het nu lijkt zijn ze: 

800 srd in het eerste jaar,  

950 srd in het tweede jaar en  

1250 srd in het derde jaar.  

Dus totaal kost de studie nu 3000 srd 

met wat extra kosten voor kopieën etc. 

Het geld kan eventueel in termijnen 

worden betaald.  


