
 

Studeren over geloof betekent je 

verdiepen in alle soorten van ge-

loven, met andere woorden in alle 

godsdiensten. 

Studeren over het Christelijk 

geloof betekent de Bijbel leren 

lezen en onderzoeken in de 

grondtekst, dus je leert ook 

Grieks en Hebreeuws. 

Het betekent je verdiepen in de 

Geschiedenis van de Bijbel, van 

Israel en van de Kerk. 

Theologiseren over dogma’s, over 

geloof, over de zin van het leven 

en nog veel meer. 

Bachelor Theology 
een opleiding op niveau 

Deze opleiding is bedoeld voor mensen, 
die echt willen studeren en die zich 
willen verdiepen in en kennis verza-
melen van alles wat met geloof te 
maken heeft. 

Godgeleerdheid, onderzoek naar 
het hogere, diepere en rijkere. 
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BACHELOR  THEOLO GY  

Deze studie geeft het antwoord op veel vra-

gen en tegelijkertijd roept de studie vele 

vragen op. Je wilt steeds meer weten en je 

steeds meer verdiepen, studie zonder einde 

Toekomstperspectieven 

Met deze studie heb je de mogelijkheid om door te 

studeren en een master-studie te volgen. Lesgeven is 

een van de mogelijkheden na de studie of weten-

schappelijk onderzoek, maar het is natuurlijk ook 

mogelijk met deze studie predikant te worden. Bij 

veel kerken vraagt men een bacheloropleiding van de 

predikanten. Er zijn ook kerken, die een voorkeur 

hebben voor een predikant met een Masteropleiding 

en dan is deze studie een geode basis. 



W AT  K O S T  D E  S T U D I E ?  

Een uitgebreid vakkenpakket 

Bij de studie verdiep jij je ook in de andere Gods-

diensten in de wereld en in de verschillen van 

die godsdiensten met het Christendom. 

Je verdiept je in de Archeologie, het onderzoek 

naar het verleden en wat er allemaal bij opgra-

vingen gevonden is. Ook andere handschriften 

dan de Bijbel die gevonden zijn komen aan de 

orde zoals de Dode Zee rollen en de Nag Hamadi 

geschriften. 

Je verdiept je in de geschiedenis van de Bijbel, 

maar ook in de geschiedenis van de Kerk. 

Psychologie, Filosofie, Sociologie en Ethiek ko-

men uitgebreid aan de orde, maar ook Systemati-

sche Theologie, Contextuele Theologie en Latijns 

Amerikaanse Theologie worden behandeld. 

Ook vakken als Exegese vanuit de grondtekst, 

Hermeneutiek, Homiletiek, Liturgiek, Cateche-

tiek, Didactiek. Pastoraat en Cross Culturele The-

ologie komen aan de orde. Het is een uitgebreid 

studiepakket met veel onderzoek en veel  verdie-

ping. 

Duur van de studie 
Dit is een vierjarige voltijdse opleiding met les-

sen in de morgen en soms ook  in de avond. De 

studie is heel intensief . In het laatste jaar is er 

ook een stage  van  3 maanden  en de studie 

wordt afgerond met een thesis. 

 

Een studie, die je 

leven verdiept! 

Bij deze studie leer je de Bijbel 

in de grondtekst te lezen en dat 

wil zeggen het Oude Testament in het He-

breeuws en het Nieuwe Testament in het 

Grieks.Beide talen zijn heel boeiend, want 

de lettertekens en de grammatica zijn heel 

anders dan 

    TOELATINGSEISEN 

Om toegelaten te worden tot de studie moet 

je tenminste een HAVO-diploma hebben of 

een MTO-diploma,  

INTERNATIONAAL 

Onze docenten zijn 

afkomstig vanuit Suri-

name  en andere lan-

den.  

OECUMENISCH 

De docenten zijn van verschillende kerken 

en studenten van verschillende kerken zijn 

welkom bij onze studie. 

Bachelor Theology 

                       GRIEKS 

 

 

        In het begin was het woord en het 

       woord was bij God en het woord 

       was God (Johannes 1 vers 1) 

Alleen de talen al en het zelf vertalen 

maakt de studie interessant! En dat is 

nog maar een klein onderdeel van de 

studie! 

De kosten van Bachelor Theology zijn onder 
voorbehoud, afhankelijk van de koers: 
1300 srd in het eerste jaar,  
1500 srd in het tweedejaar,  
1700 srd in het derde jaar en  
1800 srd in het 4de jaar.  
Dus totaal kost de studie voorlopig 6400 srd. 
Er mag in termijnen betaald worden. 


