
Geloof in de toekomst 

Geloof in jezelf 

Geloof in God en mensen! 

Geloof dat jij 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 

Voel jij je geroepen 

om voor God aan 

het werk te gaan? 

 

Of wil jij predikant 

worden of een 

docent bij ons? 

 

Dan is Theologie de 

studie voor jou! 

Toelatingseis: 

HAVO of VWO of een studie 

daaraan gelijkwaardig of  

de Middelbare Theologische 

opleiding. 

 

Hoe lang duurt de studie? 

De dagopleiding duurt 4 jaar, 

de deeltijdopleiding duurt ook 

4 jaar met lessen op 3 avonden 

en op zaterdagmorgen . 

 

Wat is het verschil tussen de-

ze twee opleidingen? 

De Bachelor Divinity leidt op 

tot predikant, de Bachelor The-

ology is wetenschappelijker en 

leidt op tot docent en onder-

zoeker, maar je kunt er ook 

predikant mee worden. 

 

Kun je doorstuderen? 

Ja na de Bachelor opleiding is 

het mogelijk een Master oplei-

ding in de theologie te gaan 

volgen. 

Bachelor 

Theologie en 

Bachelor Divinity 



Bachelor Theology 

De studie Bachelor The-

ology is een dagoplei-

ding, het is een hele 

uitgebreide theolo-

gische studie, waarbij 

de studenten de bijbel 

leren lezen in de 

grondteksten Hebreeuws en Grieks. 

De studenten leren ook wetenschap-

pelijk onderzoek te doen en niet al-

leen op het gebied van de theologie, 

ook vakken als sociologie, psycholo-

gie, filosofie en ethiek zijn belangrijk.                                                                   

Deze studie duurt in principe 4 jaar en 

bereidt studenten erop voor om als zij 

dit willen door te studeren en een Ma-

ster te behalen, maar na het afronden 

van de studie zijn de studenten reeds 

geschikt om eventueel les te geven 

aan de BTO of MTO. 

Natuurlijk is de studie veelzijdig en 

ook vakken als Kerkgeschiedenis, 

Missiologie, Bijbelwetenschap, Her-

meneutiek, Homiletiek en Liturgiek 

komen uitgebreid aan de orde en nog 

veel meer. 

BACHELOR THEOLOGY & BACHELOR DIVINITY 

Bachelor Divinity 

De studie Bachelor Divinity is 

een deeltijdstudie van tenmin-

ste 4 jaren. Deze studie is er 

vooral op gericht om predi-

kanten op te leiden, hoewel 

het ook mogelijk is met deze 

studie verder te studeren en 

een Master te behalen. 

Op dit moment wordt deze 

studie gegeven op 3 avonden 

per week. Er wordt gekeken of 

de studie met extra lessen op 

zaterdagmorgen wordt uitge-
breid, Details worden uitgelegd 

bij de administratie. 

Bij deze studie leer je niet alleen de bijbel 

vanuit de context te begrijpen (contextuele 

theologie) je leert ook de verschillen tussen 

verschillende godsdiensten en hoe je over 

de grenzen van culturen heen kunt denken 

(crosculturele theologie) je buigt je over 

vaagstukken,wat medisch wel en niet verant-

woord is. Je leert catechese, maar denkt ook 

na over levensvragen en hoe je jongeren 

kunt leren dat abortus en zelfmoord geen 

Bijbelse basis hebben. 

Je verdiept je in zieken- en stervensbegelei-
ding en traumaverwerking. Je leert te wer-

ken met en voor mensen van alle leeftijden 

volgens het Bijbelse principe. 

Je krijgt ook kerkgeschiedenis en leert iets 

over de kerken in Suriname. En verder krijg 

je nog vakken als ethiek, apostolaat, spiritu-

aliteit, gemeenteopbouw, zendingsweten-

schappen, enz, enz, 

Oecumenisch 

De studie is oecumenisch. De Evange-

lische Broedergemeente Suriname  

heeft het Seminarie opgericht, maar 

de studenten en docenten zijn van ver-

schillende kerken, het Seminarie is 

open voor iedereen. 

Internationaal 

Het Seminarie heeft ook een interna-

tionaal karakter, er geven niet alleen 

Surinamers les, maar er zijn ook do-

centen uit Tanzania, Brazilie, Trinidat 

en Nederland. 

Wat kost de studie? 

De kosten van de studies zijn onder 

voorbehoud in verband met de koers. 
De basiskosten van Bachelor Theology 

en Bachelor Divinity zijn hetzelfde,  

namelijk 1300 srd in het eerste jaar, 

1500 srd in het tweede jaar,  

1700 srd in het derde jaar en  

1800 srd in het 4de jaar.  

Dus totaal kost de studie 6400 srd. 

Het geld kan eventueel in termijnen 

worden betaald.  


