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Cursus
Het zien op Jezus
Isaäc Ambrosius
Met Het Zien op Jezus heeft Ambrosius de kerk een van de rijkere geschriften
nagelaten. Het boek heeft velen gesticht, versterkt en opgebouwd in het geloof.
Isaäc Ambrosius leefde als een van de vele puriteinen 13 eeuwen later - in de
17e eeuw - dan zijn naamgenoot de kerkvader Ambrosius. Hij heeft drie keer
vanwege zijn verzet tegen staatsbemoeienis in de kerk gevangen gezeten. In
1648 schreef hij Het zien op Jezus, en in 1664 werd het in onze taal vertaald.
De ondertitel zegt veel over de inhoud van het boek: ‘Een gezicht
van het eeuwig Evangelie of van de zielsogen op Jezus, zoals Hij het grote werk
van 's mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de
duistere tijd voor Zijn komst; en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte,
leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand
Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel.’ Het boek volgt hiermee de lijn
van de 12 Artikelen van het christelijk geloof. In het voorwoord onderscheidt
Ambrosius het voorwerp van het zien, Jezus, en de daad van het zien op Jezus.
Het zien op Jezus is één groot pleidooi voor zondaren om ze te doen geloven in
Jezus Christus en de grote zaligheid in Hem. ‘Kan de wereld u helpen
tot het Koninkrijk der hemelen? Gelijk Christus alles in allen is, laat Hem zo
zijn het volkomen voorwerp van onze begeerte, hoop, geloof, liefde en
blijdschap,’ aldus Ambrosius.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo,
De cursus is verdeeld over 35 lessen.
En is samengesteld door door dhr. P. van der Bas te Stolwijk.
De prijs voor de digitale versie is € 119.
De prijs voor de schriftelijke versie is € 129,=.
Extra voor begeleiding €80.00
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Cursus
De viervoudige Staat
Thomas Boston
Thomas Boston was een theoloog en Schots predikant. Mede door zijn geschriften heeft hij veel
invloed gehad in Schotland, maar ook daarbuiten, met name in Nederland en de Verenigde
Staten. Hij was predikant in Simprin en in Ettrick.

Thomas Boston heeft met zijn De viervoudige Staat menig gelovige gesticht. In zijn tijd –
rond en na 1700 – trok het boek in de Schotse christelijke wereld, maar ook daarbuiten,
zijn sporen. De indeling van de vier staten van de mens komt regelrecht van Ursinus
vandaan. Het boek is oorspronkelijk afkomstig van een serie preken, die hij later herzag
en herschreef tot een manuscript dat voor publicatie bestemd was
Boston beschrijft de vier staten van de mens: de staat der (op)rechtheid, de staat van de
verdorven natuur, de staat van het herstel in Christus, en uiteindelijk óf de eeuwige
heerlijke staat van de godzaligen óf de eeuwige rampzaligheid van de goddelozen.
Het grootste deel van zijn boek wordt ingenomen door de leer van de ‘begonnen
herstelling’, of ook: ‘de staat van genade’. Alleen de wedergeboorte verandert de natuur
van de mens en geeft hem deel aan Christus. Kenmerk van de waarachtigheid der
wedergeboorte is wel de geloofsvereniging met Christus. Zondaren moeten afgesneden
van Adam en Christus ingeplant worden. Deze afsnijding van de oude stam en de
inenting in Christus gebeurt in twaalf bijzonderheden, de zogeheten ‘twaalf bijlslagen
der wet’.
De cursus.

U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of op de PC
De cursus is verdeeld over 12 lessen.
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De prijs voor de digitale versie is € 54,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is €64,=.

Extra voor begeleiding €35..00
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Cursus
Redelijke Godsdienst
Wilhelmus à Brakel
Wilhelmus à Brakel is een bekende oudvader. Zijn boek Redelijke Godsdienst is
een dogmatiek,
bedoeld voor de gewone kerkleden. De Redelijke
Godsdienst onderscheidt zich van veel andere overzichten van de geloofsleer
door de vele toepassingen naar het persoonlijke leven. Naast meer dogmatische
onderwerpen behandelt à Brakel ook onderwerpen zoals dankbaarheid, het
zingen van Psalmen en christelijke nederigheid.
De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel wil vooral een hulp zijn voor
kleingelovigen. Er ligt een schat van mensenkennis en van kennis van het
geestelijk leven in deze geloofsleer opgesloten! Met tere pastorale zorg is Brakel
er op uit om de lammeren te hoeden.
In het hoofdstuk over de roeping zegt à Brakel: ‘Ieder mag en moet in Christus
geloven.’ Al is het waar dat de mens van zichzelf geheel onbekwaam is tot geloof
en bekering, het doet niets af van het feit dat de eis in levende kracht vóór hem
staat, evenmin als van het feit dat de Heilige Geest van die roeping gebruik
maakt tot geloof en wedergeboorte. In orde gaat het geloof voorop, zonder het
geloof doet het Woord, dat het zaad der wedergeboorte is, geen nut.
We mogen de Redelijke Godsdienst als één van de belangrijkste geschriften uit
de tijd van de Nadere Reformatie niet als 'verouderd' of 'onbegrijpelijk' ter zijde
schuiven.
De cursus.
De cursus is verdeeld over 66 lessen.
De cursus is samengesteld door dhr. P. van der Bas te Stolwijk.
De cursus is ook per deel verkrijgbaar.
De prijs voor de volledige versie I, II en III is € 159,=
De prijs voor de volledige Schriftelijk €179
Extra voor begeleiding €100.00
De prijs voor deel I en II per cursus digitaal €71.50 schriftelijk € 81.50
Extra voor begeleiding per deel € 42.50
De prijs voor deel III digitaal € 55.00 schriftelijk €65.00
Extra voor begeleiding per deel €20.00
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Cursus
Redelijke Godsdienst
Wilhelmus à Brakel

Met de nieuwe cursus van de hertaalde Redelijke Godsdienst heeft de
lezer-cursist iets in handen dat zeer waardevol is. Hij of zij stuit niet meer
op minder toegankelijke taal, de stof is veel overzichtelijker, en het is of
oudvader À Brakel u over de eeuwen heen in eigentijdse bewoording
aanspreekt.
De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel wil vooral een hulp zijn
voor kleingelovigen. Er ligt een schat van mensenkennis en van kennis
van het geestelijk leven in deze geloofsleer opgesloten! Met tere
pastorale zorg is Brakel er op uit om de lammeren te hoeden.
In het hoofdstuk over de roeping zegt à Brakel: ‘Ieder mag en moet in
Christus geloven.’ Al is het waar dat de mens van zichzelf geheel
onbekwaam is tot geloof en bekering, het doet niets af van het feit dat de
eis in levende kracht vóór hem staat, evenmin als van het feit dat de
Heilige Geest van die roeping gebruik maakt tot geloof en
wedergeboorte. In orde gaat het geloof voorop, zonder het geloof doet
het Woord, dat het zaad der wedergeboorte is, geen nut.
De cursus.1A

.

De cursus is verdeeld over 16 lessen.
De cursus is samengesteld door P.S. Maljaars te Goes
De prijs voor de digitale versie is €64.00
De prijs voor de schriftelijke versie €74.00
Extra voor begeleiding €40.00
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Cursus De Institutie
Johannes Calvijn
Men zou Calvijn de ‘vader van de oudvaders’ kunnen noemen. Met hem en zijn Institutie begon de
zegenrijke tijd voor de kerk die we de Reformatie noemen. Hij laat in zijn Institutie, een
Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst, zien wat de Reformatie werkelijk op het oog heeft. In
de loop der jaren heeft Calvijn zijn werk regelmatig aangepast en uitgebreid. Hij heeft vijf Latijnse
cursuss van het boek uitgebracht (in 1536, 1539, 1543, 1550 en 1559) en daarnaast heeft hij
Franse vertalingen uitgebracht of meegewerkt aan de uitgave daarvan. In de laatste cursus,
uitgegeven 5 jaar voor zijn sterven, in 1559, is het boek uitgegroeid van 6 tot 80 hoofdstukken.

Calvijn schreef met zijn Institutie een meesterwerk voor leer en vroomheid. Voor hem
bestond tussen deze twee geen conflict. Het draait hem om de leer en het gaat hem om
de vroomheid. De ondertitel van de Institutie zegt het zo: ‘Het is een werk dat vrijwel de
gehele hoofdsom van de vroomheid bevat, alsook al wat in de heilsleer gekend moet
worden.’
Calvijn begint de Institutie met een open brief aan koning Frans I. Daarin toont hij aan
dat de Reformatie geen revolutionaire beweging is, maar voortkomt uit vrome eerbied
en liefde voor de heilsleer. Het boek is verder verdeeld over 80 hoofdstukken in vier
delen. Calvijn wil de Institutie ook een hulpmiddel bij het Bijbellezen laten zijn.
Hij heeft een elitaire vorm van schrijven, wat het lezen niet altijd gemakkelijk maakt,
maar wel heel boeiend. Meesterlijk is zijn hoofdstuk over de rechtvaardigmaking, de
christelijke vrijheid, het gebed, de overdenking van het toekomende leven. Tussendoor
strijdt hij tegen Rome, de Dopersen en de Libertijnen. Calvijn heeft een duidelijke
gerichtheid op de vroege Kerkvaders, waaronder Augustinus een bijzondere plaats
inneemt. In heel het boek geeft hij blijk van een bijzondere studiezin.
De vertaling van professor Sizoo heeft lange tijd de kerk een grote dienst bewezen.
Vandaag de dag is er een betere en meer toegankelijke vertaling van de hand van dr. De
Niet. Overtuig u zelf van het sola gratia, sola fide en sola Scriptura in dit eminente werk
van Johannes Calvijn.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of op de PC
De cursus is zowel geschikt voor de editie
van prof. A. Sizoo als die van dr. C.A. de Niet

De cursus is verdeeld over 46 lessen.
De prijs voor de digitale versie is € 119,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 129,=.
Extra voor begeleiding €80.00
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Cursus
Enige Eigenschappen van het
zaligmakend geloof

Alexander Comrie
Alexander Comrie is met zijn Verhandeling van enige Eigenschappen van het
zaligmakend geloof de eeuwen door velen tot onderwijs en troost geweest. U
kunt ook nu met de cursus de inhoud van het boek op een prettige en leerzame
manier tot u nemen. Het boek dient ertoe dat de lezer zich de verschillende
aspecten van wedergeboorte en geloof op een heldere wijze eigen kan maken.
Het vermeerdert de geestelijke kennis, en het is voedsel voor wie naar de
gerechtigheid hongert en dorst.
Centrale thema’s in het boek zijn wedergeboorte, geloof en rechtvaardigmaking.
Het geloof is een hebbelijke genade die de ziel op het allernauwst verenigt met
Christus. Daarop en daaruit volgen de daden en oefeningen van het geloof,
waarmee de ziel van haar kant Christus en al Zijn weldaden aanneemt en
omhelst, en steeds nauwer met Hem verenigd wordt. In het geloof zelf is
zekerheid, in de gelovige vaak twijfel en ongeloof. Er is verzekering van het
geloof en verzekering van het gevoel, er is directe en indirecte verzekering.
De cursus.

U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de PC
De cursus is verdeeld over 14 lessen.
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.

De cursus is verdeeld over 14 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 64,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 74,=.
Extra voor begeleiding €42.50
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Cursus

Religieuze gevoelens
Jonathan Edwards
Religieuze gevoelens, de Nederlandse vertaling van Religious Affections van Jonathan
Edwards, is als uitgave van Om Sions Wil op de markt gekomen. Edwards maakte als
predikant de Great Awakening mee, een grote opwekking die zich ook manifesteerde in
zijn gemeente Northampton. Hij nam waar dat er niet alleen ware genade gevonden
werd, maar ook onechte vrucht. Zijn boek geeft inzicht in de godsdienstige gevoelens
van een oprechte christen en in die van een huichelaar. Welke godsdienstige werkingen
zijn een blijk van zaligmakende genade en welke niet?
De geloofsband tussen Christus en een christen is een heel persoonlijke band. Het gaat
immers over een kennen in liefde. Juist de liefde is het wezen van de ware godsdienst.
Toch zijn niet alle religieuze ervaringen door de Geest gewerkte ervaringen. We leven in
een tijd waarin we ook in dit opzicht de geesten hebben te toetsen of ze uit God
zijn. Edwards gaat erg nauwgezet te werk als hij alle werkingen die niet uit God zijn,
afscheidt en verwerpt. Het gaat om grondige kennis van wat ware godsdienstige
gevoelens zijn.
Een indeling die bij de behandeling van elk nieuw onderwerp steeds terugkeert, is deze.
Je hebt gevoelens die gerelateerd zijn aan de natuurlijke en aan de godsdienstige
werking in de mens. Daarbij komen dezelfde gevoelens zowel bij de algemene als bij de
bijzondere genade voor. Maar het gaat om de gevoelens die voortkomen uit de
bovennatuurlijke werking van Gods Geest en die onlosmakelijk verbonden zijn aan het
zaligmakende geloof in Christus.
Religieuze gevoelens leest niet zomaar vlot en gemakkelijk. Er moet goed bij nagedacht
worden. In de cursus is geprobeerd vragenderwijs de hoofdgedachte naar voren te
halen, waarbij ook de details tot hun recht komen. Bekijkt u de proefles eens! Het is een
leerzaam en boeiend boek met kennis van waar het in de bekering op aan komt.
De cursus.

U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de pc

De cursus is verdeeld over 10 lessen.
Samengesteld door mevrouw
E.E.M van Tilburg-Van Beek te Waddinxveen.

De cursus is verdeeld over 10 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50.
Extra voor begeleiding €25.00
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Cursus
Het merg van het Evangelie
Edward Fisher

‘Het Merg’, geschreven in 1644 door de lekentheoloog Edward Fisher, is een
reactie op twee soorten dwalingen. Enerzijds is er het front van het zogeheten
neonomianisme, in het boek vertolkt door de figuur Nomista. Het
neonomianisme stelt dat God in Christus de mensheid brengt onder een wet van
genade, een nieuwe wet die lagere eisen stelt dan die van het oude verbond.
Deze nieuwe wet houdt in dat we alleen maar moeten doen wat we wel kunnen,
namelijk ons bekeren en geloven. Aan de andere kant bevindt zich het
zogeheten
anti-nomianisme in de persoon van Antinomista. Gaat het neonomianisme uit
van een nieuwe wet, het antinomianisme neemt afstand van de wet. In de
meest gematigde vorm nemen antinomianen afstand van de wet als leefregel
der dankbaarheid.
Fisher wilde op een rustige en evenwichtige wijze zijn tijdgenoten middels de
persoon Evangelista laten zien waarin beide benaderingen ontsporen, om zo des
te helderder en krachtiger het ware licht van het Evangelie te laten oplichten. De
persoon Neophytus is daarbij een jonge christen die oprechte geloofsvragen
stelt.
‘Het Merg’ is een zeer leerzaam boek. De levensvraag hoe een zondaar op de
juiste manier rechtvaardig tegenover God komt te staan, vormt de grondtoon
ervan.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de pc
De cursus is verdeeld over 5 lessen. De duur van de cursus is 7 maanden.
De cursus is samengesteld door mevr. E.E.M. van Tilburg - Van Beek
De prijs voor de digitale cursus is € 31.50
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 36.50
Extra voor begeleiding €25.00
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Cursus

De Toetssteen
van ware en valse genade
Theodorus van der Groe
Theodorus van der Groe is in de gereformeerde gezindte bekend door vooral zijn
De Toetssteen der ware en valse genade. Hij toont het verschil aan tussen het
algemene werk des Geestes en dat wat zaligmakend is. Het schijngeloof komt
soms in zijn uitingsvorm dicht bij het ware geloof. Toch is er een hemelsbreed
verschil: het eerste blijft aan de oppervlakte en heeft geen wortel, dat wat door
de Geest van God als goede grond des harten wordt bewerkt is diepgaand,
wortelt zich en draagt volstandig vrucht.
Aan de hand van de Dordtse Leerregels - III/IV, 9: dat God aan degenen die Hij
door het Evangelie roept, verscheidene gaven meedeelt en dat sommigen het
woord des levens wel aannemen, maar niet in het binnenste van hun harten laat Van der Groe zien hoe de afgevaardigden van de Dordtse Synode dachten.
Vervolgens vat hij zijn eigenlijke boek aan met alle Zondagen van de
Heidelbergse Catechismus als toetssteen voor het ware geloof te doorwandelen
en behandelen. Op het punt van de rechtvaardigmaking toont hij een echte
nazaat van de Reformatie te zijn. Het hele boek door belicht hij het soms
subtiele, maar toch brede onderscheid dat er is tussen echt en onecht, waar en
vals.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de PC
De cursus is verdeeld over 17 lessen. maanden.
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De prijs voor de digitale cursus is € 64,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is €74,=.
Extra voor begeleiding €40.00
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Cursus
Des christens groot interest
William Guthrie
Een greep uit de inhoud van het boek geeft te zien dat het de schrijver te doen
geweest is om de lezer helderheid te verschaffen over zijn of haar aandeel aan
Christus en de wijze van het deel krijgen aan Hem. Zo weinigen kennen duidelijk
hun staat voor God. Guthrie noemt verschillende oorzaken voor dit gebrek aan
kennis. Hij vervolgt met te zeggen dat Gods gewone weg om zondaren tot
Christus te brengen zich voltrekt door een helder en onderscheiden werk van de
wet en van vernedering. Deze geest van dienstbaarheid eindigt in de Geest der
aanneming tot kinderen. Helder is hij in de beschrijving van het overtuigd
worden van zonde, het inleven van zijn verlorenheid en de onmogelijkheid om
zalig te worden en het begeerte krijgen naar verlossing. God ontdekt Zich naar
de maat der nooddruft. Over het geloof zegt hij onder andere: ‘Laat Christus de
weg inslaan die Hij wil, het geloof keert zich tot en richt zich op die weg tot Hem,
want het geloof vormt het hart van een mens overeenkomstig Gods plan van
verlossing door Jezus Christus.’

Wat betreft het verkrijgen van een aandeel aan Christus trekt Guthrie
Schriftuurlijke lijnen. De Geest van God brengt een mens in vereniging
met Christus door het geloof. De zondaar heeft de plicht om God in
Christus aan te nemen en in te stemmen met het heilsplan van verlossing.
Aan het eind van het boekje gaat de schrijver in op het persoonlijk,
uitdrukkelijk en woordelijk verbond maken met God in Christus.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via pc

De cursus is verdeeld over 7 lessen..
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De prijs voor de digitale cursus is € 34,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,=.
Extra voor begeleiding €15.00
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Cursus
Het teken van de Doop

Matthew Henry

Matthew Henry (1662-1714) is een van de bekendste puriteinse oude schrijvers.
Zijn verklaring van de Bijbel wordt veel in de gezinnen gebruikt. Henry was
ervan
overtuigd dat de Heilige Geest in de huizen wil werken en
kinderen van jongs af wil onderwijzen in het Woord. Met het oog daarop heeft
hij een boek geschreven over het gezinsleven, getiteld Gezinsgodsdienst. Daarin
bespreekt hij onder meer het onderwijs aan de kinderen. Een deel van dit boek
gaat over de noodzaak en de betekenis van de kinderdoop. In Het teken van de
doop geeft Henry praktisch onderwijs over de noodzaak en het nut dit
sacrament.
De kinderdoop is het teken en zegel van Gods verbond. Bij de bediening ervan
leggen de ouders een eed af. Daarmee zweren zij de wereld en het vlees af.
Alleen God heeft recht op een plaats in ons hart. Het sacrament verplicht de
gedoopte om de zonde te haten. Dat kan alleen als hij door Gods Geest aan
Christus verbonden wordt. De doop beeldt de reinigende kracht van het bloed
van Christus uit. Door dit sacrament wordt het kind ingelijfd in de zichtbare kerk.
Daar
is
de doop voor
bedoeld.
Maar
de
doop is
ook
het zegel van het genadeverbond. Daarmee bedoelt Henry dat God belooft en
verzekert dat Hij ons de zonden wil vergeven. Daardoor zijn wij door
onze doop geroepen om tot Zijn volk gaan behoren.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de PC
Samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De cursus is verdeeld over 7 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 34,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is €39,=.
Extra voor begeleiding €15.00
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Cursus De godvruchtige
Avondmaalganger

Petrus Immens
Velen zijn in het bezit van dit bekende boek van Petrus Immens. Over het
Avondmaal is door de eeuwen heen veel geschreven. De Godvruchtige
Avondmaalganger is op dit gebied een klassiek werk. De zeventiende-eeuwse
predikant en professor Petrus Immens (1664-1720) behandelt in een
veertiental verhandelingen alle aspecten die bij de Avondmaalgang aan de
orde komen.
Immens is bijzonder pastoraal in zijn benadering. Er is een rijk onderwijs over
het geestelijke leven; er is voor de ontvankelijke lezer vertroosting,
aansporing, vermaning, besturing.
De Godvruchtige Avondmaalganger verscheen jaren na de dood van Immens,
in 1752. Het is een indrukwekkend werk dat nu ook nog mensen kan
aansporen en leiden tot een goed en heilig gebruiken en genieten van het
Heilig Avondmaal.
Er zijn 2 cursussen van het boek. De oudste cursus is die van de
Oudnederlandse uitgave (blauwe boek) en de nieuwste cursus is die van de
hertaling ervan in het hedendaagse Nederlands. De cursussen verschillen in
aantal vragen. De oude cursus bevat 1207 vragen en de nieuwe 838 vragen.

De cursus is verdeeld over 14 lessen (838 vragen), gelijk aan de 14 verhandelingen
van het boek. Duur van de cursus is 16 maanden. Samengesteld door dhr. P. van der
Bas te Stolwijk.

Revisie door dhr P.S Maljaars te Goes

De cursus is verdeeld over 14 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 56.50
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 66.50
Extra voor begeleiding €37.50
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Cursus
Brief aan de Galaten
Maarten Luther

De uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van Luthers gehele theologie.
Hij spreekt in dit commentaar over een groot aantal ook vandaag nog belangrijke
thema's. Vooral wat hij uiteenzet aangaande de rechtvaardiging, is van groot
belang.
Luther was met de Brief van Paulus aan de Galaten erg ingenomen. Schertsend
noemde hij hem wel eens zijn Katharina van Bora (zo heette zijn vrouw) en in
serieuze ogenblikken prees hij hem als de magna charta (grote oorkonde) van de
christelijke vrijheid. Tweemaal gaf hij er een serie colleges over aan zijn studenten,
colleges die later als Verklaring werden gepubliceerd.

De cursus.

U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de pc

De cursus is verdeeld over 10 lessen.
Samengesteld door mevrouw
E.E.M van Tilburg-Van Beek te Waddinxveen.

De cursus is verdeeld over 10 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50.
Extra voor begeleiding €25.00
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Cursus
De heerlijkheid van Christus
John Owen
Dit laatste werk van John Owen was, zoals hij vertelde, 'tot de beoefening van
zijn geloof als zwakheid, afmatting en de angsten van het naderende sterven
hem zijn zekerheid zouden ontnemen.'
'Het zien van de heerlijkheid van Christus zal ons steeds meer tot de gelijkenis
van Hem brengen. Misschien hebben andere wegen ons misleid, laten wij dan
deze weg gaan.' Met dit boek maken we kennis met een van Owens rijkste en
meest volgroeide geschriften. Hij richt de aandacht op Christus, het hart van
het Evangelie.
De meester-theoloog is hier aan het woord over de Persoon die hem het dichtst
aan het hart ligt. Hij ontvouwt de Middelaarsheerlijkheid van Christus. Hij toont
Hem als de tweede Persoon van de Drie-eenheid; in Zijn naturen en ambten en
staten. Hij onderwijst aangaande het zien op Jezus door het geloof en het
aanschouwen van Hem in de toekomende heerlijkheid. Het boek is voor elke
lezer geschikt, maar door de geheel eigen stijl en de gedrongen manier van
schrijven moet de stof soms meer dan één keer gelezen worden. De cursus met
de lessen maakt het boek daarom extra toegankelijk.
De cursus.

U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de pc
De cursus is verdeeld over 8 lessen (535 vragen).
Samengesteld door dhr. P van der Bas † te Stolwijk.,=.
De cursus is verdeeld over 14 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 40,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 50,=.
Extra voor begeleiding €22.50
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Cursus
Heiligmaking
John Charles Ryle
De uitgeverij van Om Sions Wil heeft het waardevolle initiatief genomen om dit
mooie boek van bisschop Ryle uit te geven. Ryle is ook in de Gereformeerde
gezindte bekend als een getrouw prediker van de Schriftuurlijke waarheid. Hij
onderscheidde zich in de Anglicaanse Kerk van veel van zijn tijdgenoten door
zijn Schriftgetrouwheid en zuiverheid in de leer. Hij ontmaskerde veel van wat in
zijn tijd doorging voor christenzijn als doodsheid en formalisme. Heiligmaking is
een levendig boek, waarin de bevindelijke waarheid van de heiligmaking, die
voortkomt uit het verenigd zijn met Christus, in zijn finesses tot uiting komt.
Men moet niet te rade gaan bij het boek Heiligmaking als men verwacht een
grondige dogmatische uiteenzetting van de heiligmaking tot zich te nemen.
Integendeel is Heiligmaking een uiterst praktisch boek. De levende praktijk van
de godzaligheid, daar gaat het de schrijver om. Enkele titels van de
hoofdstukken laten dit zien. ‘Zonde’, ‘Heiligmaking’, ‘Heiligheid’, ‘De strijd’, ‘De
kosten’, ‘Opwas’, ‘Zekerheid’, ‘Mozes, een voorbeeld’, ‘Lot, een baken’, ‘De
gemeente die Christus bouwt’, ‘Hebt gij Mij lief’. Overtuig u zelf van de waarde
van dit boek
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de PC

De cursus is verdeeld over 12 lessen met in totaal 730 vragen.
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De cursus is verdeeld over 12 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 54,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64.=.
Extra voor begeleiding €35.00
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Cursus
De gezonde gelovige
Thomas Shepard
Thomas Shepard gold in zijn tijd als een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het Puritanisme. Hij werd geboren in
Engeland op 5 november 1604, en hij stierf op 25 augustus 1649.
Doordat hem op allerlei manier zijn ambtswerk onmogelijk werd
gemaakt, maakte hij in 1635 de overtocht naar Amerika.
Door zijn De gezonde gelovige is Shepard bekend geworden bij velen. De vijf
eerste hoofdstukken gaan over de verlossing door Christus’ macht. Hij
spreekt van overtuiging, verbreking en verootmoediging. De eigenlijke
bekering laat Shepard niet opkomen uit het voorbereidende werk. Hij wil niet
weten van enig levensbeginsel buiten de vereniging met Christus door het
geloof. Ondanks zijn uitgewerkte voorbereidingsleer wil hij evenmin weten
van enige geschiktheid om tot Christus te komen. Het tweede hoofddeel telt
zes hoofdstukken die handelen over de vruchten van het geloof. Shepard
heeft een ruim evangelie voor arme zondaren. Het derde hoofddeel heeft
maar een hoofdstuk en gaat over het leven van de dankbaarheid. De gezonde
gelovige laat een helder geluid horen over het voorbereidend werk en over
het komen tot en genieten van Christus en Zijn weldaden.

De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de e-pc
De cursus is verdeeld over 10 lessen.
De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50
Extra voor begeleiding €25.00
De duur van de cursus is 12 maanden.
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Cursus
De worsteling van een
bekeerde zondaar
Willem Teellinck
Willem Teellinck leefde van 1579 tot 1629. Hij stond als predikant in
Zeeland, eerst in Haamstede en tot zijn dood in Middelburg. Tijdens zijn
studietijd rechten in Engeland kwam hij in aanraking met de puriteinen.
Daar werd hij bekeerd en hij besloot alsnog theologie te gaan studeren.
Hij had met zijn geschriften veel invloed op het kerkelijke leven van zijn
dagen. Hij wordt wel de ‘vader’ van de Nadere Reformatie genoemd. De
worsteling van een bekeerde zondaar is een van zijn laatste geschriften en
is een verklaring van Romeinen 7.
Laten we Voetius in zijn voorwoord aan het woord. ‘Ik kan niet nalaten’, zegt hij,
‘een woord te spreken van lof van deze verklaring van het zevende hoofdstuk
van de Romeinenbrief. De analyse of ontleding van de tekst is bondig en goed
getroffen. De nauwkeurige verklaring der woorden die de Heilige Geest gebruikt,
is grondig en toch gepast. De leringen en stukken der religie worden zeer
bekwaam daaruit getrokken met de nodige verklaring en bewijs. De toepassing
op de praktijk, enerzijds tot troost en anderzijds tot verbetering, is zeer diep,
aardig, beweeglijk en gepast voor het volk.’
Het boek geeft inzicht in het hele tekstverband van Romeinen 7. Daarbij toont
Teellinck aan dat het gaat om de tot God bekeerde zondaar.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de pc

Samengesteld door dhr. P. S. Maljaars te Goes.
De cursus is verdeeld over 14 lessen (773 vragen).
De cursus is verdeeld over 14 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 54,=.
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,=.
Extra voor begeleiding €35.00

Brochure 2017

19

Cursus
Het Schatboek
Zacharias Ursinus
HET SCHATBOEK DER VERKLARINGEN
VAN DE HEIDELBERGSE CATHECHISMUS.
De schrijver van Het Schatboek was een geleerd en voornaam man, maar
niet alleen voor theologen. Ook niet gestudeerde mensen kunnen het
boek volgen. Ursinus was een man van niveau en desondanks eenvoudig.
Hij was niet slechts een godgeleerde, maar ook een van God geleerde. Hij
was eenvoudig, en daarom hebben Gods kinderen van alle tijden hem
verstaan.
2013 was het jubileumjaar van 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Ook
vandaag is de Heidelberger nog onverkort actueel. Het was Kohlbrügge,
die op zijn sterfbed zei: “De eenvoudige Heidelberger, kinderen, houdt
daaraan vast!”, en dit mag ook vandaag nog het motto zijn. Ursinus laat
de Schrift aan het Woord. Achterin het tweede deel staat een zeer
uitgebreid tekstenregister. De nog niet zo in de Schrift ingeleide lezer zal
door dit boek zijn of haar kennis vermeerderd zien, en de meer ingeleide
lezer zal zijn kennis bevestigd zien in al haar rijkdom.
De cursus.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of via de PC
Er zijn 2 cursussen van respectievelijk de uitgave van Den Hertog (blauwe
boeken, vert. ds. Van der Haar) en de nieuwste uitgave van de Gebr.
Koster (bruine boeken).
De cursussen zijn verdeeld over 28 en 30 lessen.
De prijs voor de digitale cursus is € 84,= .
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 94.=
Extra voor begeleiding €80.00
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Cursus
Petrus Wittewrongel

Christelijke Huishouding
De Amsterdamse predikant en nadere reformator ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) voltooide
in 1661 zijn veelomvattend tweedelig handboek voor een gereformeerde gezinsopvoeding en
gezinsreformatie. Een standaardwerk, waaraan latere gereformeerde schrijvers over
gezinsopvoeding vrijwel geen wezenlijke zaken meer toegevoegd hebben.
Dit actuele document, herdrukt in hedendaags Nederlands, bestaat uit 5 delen.
In de periode 1631-1632 is Wittewrongel bij Thomas Gataker in Engeland om zich de puriteinse
prediking en het pastoraat eigen te maken. Van 1633-1636 is hij predikant te Renesse en
Noordwelle en van 1636-1638 te Zierikzee.
Van 1638-1662 is hij predikant te Amsterdam, waar in 1661 dit werk verschijnt.
Doel van zijn schrijven was om de huisgezinnen om te vormen tot ware kerken in ’t klein en om
leer en leven in overeenstemming met elkaar te brengen, opdat Gods Naam verhoogd en van kind
tot kind voortgeplant zou worden en de huisgezinnen een zoutend zout in kerk, staat en
maatschappij zouden mogen zijn.
Met klem wijst hij erop dat de ware godzaligheid meer inhoudt dan slechts een burgerlijke wandel
en een uiterlijke gedaante van godzaligheid. Vaders en moeders en ook hun kinderen moeten zich
geen rust gunnen voor en aleer ze door genade zielsbevindelijk kennis mogen hebben aan
Christus’ borgtochtelijke gangen en weldaden. Alleen dan kunnen zij een goed voorbeeld voor hun
kinderen en hun naaste zijn.

De cursussen.
U kunt thuis studeren in uw eigen tempo, schriftelijk of per pc
De 3 cursussen, elk verdeeld in een aantal modules of lessen, behandelen:
(1) Huwelijk - 6 modules, (2) Zedenkunst - 9 modules en (3) Huisdevotie - 11
modules.
De tijdslimiet van de cursus is afhankelijk van het aantal modules: 6, 9 en 11
maanden. De cursus is samengesteld door dhr. B. Schalk te Putten.
Bij afronding van de 3 cursussen ontvangt u een certificaat.
De prijs voor de digitale cursus 1 bedraagt € 29.50 .
De prijs voor de schriftelijke cursus 1 bedraagt € 34.50 .
Extra voor begeleiding van deze cursus €19.50
Cursus 2 en 3 zijn in voorbereiding.
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De hoofdsom van
de geloofsleer
De puriteinse Godgeleerde Thomas Watson heeft dit met een in
rijkdom gedrenkte pen geschreven. Rijkdom: het boek is rijk aan
inhoud zelf, maar ook aan praktische toepassing en zeker ook aan
illustraties van de inhoud met veel beeldspraak, zoals prachtige
vergelijkingen en tegenstellingen; het laatste maakt het lezen van
het boek dikwijls tot een eyeopener. We kunnen het boek dan ook
warm aanbevelen. Geprobeerd is om de vragen van de lessen zo
gevarieerd mogelijk te maken, wat de aantrekkelijkheid van het
beantwoorden ervan verhoogt.

De Tien Geboden is een vertaling van The Ten Commandments van
Thomas Watson. Dit is het tweede deel van Watsons uitleg over de
voornaamste stukken van de leer der waarheid. De vele
voorbeelden en de steeds weerkerende persoonlijke toepassingen
verhogen de leesbaarheid.

Het gebed des Heeren is een vertaling van The Lords Prayer. Dit is
het derde deel van de gehele geloofsleer, die Watson in
leerdiensten heeft behandeld aan de hand van de Westminster
Catechismus.
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Cursus Thomas Watson
De leer der waarheid
Het geboortejaar van Thomas Watson is niet precies
bekend. Het ligt tussen 1616 en 1620. In het najaar van 1646 werd hij
beroepen te Londen. Hij behoorde tot de Anglicaanse Kerk, de Engelse
Staatskerk. Hij was Presbyteriaans gezind, en was zeer ingenomen met
het feit dat in 1642 de Anglicaanse Kerk gezuiverd werd van haar roomse
ceremoniën en het bisschoppenstelsel. Ook was hij blij met de
Westminster Synode en haar Grote en Kleine Catechismus die toen
werden vastgelegd. Watson heeft nog gevangen gezeten omdat hij zijn
stem verhief tegen de koningsmoord op koning Charles I. Ook later nog
werd hij gehinderd in de uitoefening van zijn ambt. In 1698 of 1690 stierf
hij.

Deel I De hoofdsom van de geloofsleer
De cursus is per deel verdeeld over 14 lessen.
De duur van de cursus per deel is 16 maanden.
De prijs voor de digitale cursus is € 56.50
De schriftelijke kost € 66.50
Extra voor begeleiding € 37.50

Deel II De Tien Geboden
De cursus is per deel verdeeld over 8 lessen.
De duur van de cursus per deel is 10 maanden.
De prijs voor de digitale cursus is € 34,=.
De schriftelijke cursus kost € 39,=.
Extra voor begeleiding € 20.00

Deel III Het gebed des Heeren
In voorbereiding door dhr. P.S. Maljaars te Goes.
Klaar D.V 2016/2017
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Veel gestelde vragen
Als ik langdurig ziek ben, hoe zit het dan met de limiet?
Dan wordt de limiet aangepast. Stel dat u 2 maanden niet aan de cursus kan werken vanwege
ziekte, dan schuift de limiet ook 2 maanden op. Dit geldt uiteraard niet voor vakantie of voor
verminderde zin om met de cursus bezig te zijn.
Wat gebeurt er wanneer ik door privéomstandigheden, bijv. in het gezin of in de familie,
verhinderd ben om de lessen op tijd te maken?
Dan wordt na overleg de limiet verlengd.
Als ik de cursus op een zeker moment heb afgebroken door geen lessen meer in te sturen, en ik
wil na lange tijd, zeg 2 jaar, toch weer de draad opvatten, kan dit dan? Of zijn er dan
voorwaarden aan verbonden?
Dit kan. Als u nog voor de datum van de duur van de cursus bent, dan kunt u gewoon weer
insturen. Is dit niet zo, dan hebt u aan een zogeheten langstudeerboete te voldoen. Die is per nog
in te zenden les € 1,50. Dus als u nog 10 lessen hebt te maken, dan kost u dit € 15,= extra.
Als in een les een persoonlijke vraag gesteld wordt, ben ik dan verplicht om daar een antwoord
op te geven?
Nee, dat bent u niet verplicht. Die vragen worden soms gesteld met het doel dat u er over na gaat
denken, bijvoorbeeld: ken ik daar iets van in mijn leven, of: ik moet me op dat punt eens
onderzoeken; of er kan op die manier misschien iets van mailuitwisseling plaatsvinden tussen
cursist en begeleider. Overigens komen deze vragen niet vaak voor.
Als de begeleider wellicht vragen gaat stellen waar ik liever niet op antwoord, moet ik dat dan
toch doen? Of mag ik mij dan beroepen op privacy?
U hoeft alleen de dingen door te geven die u zelf wilt, al kan het voor een begeleider wel eens
prettig zijn om wat meer van iemand te weten.
Wat doet een begeleider met de informatie die ik hem of haar geef, hetzij persoonlijke zaken,
hetzij geestelijke dingen?
Uw begeleider zal dit voor zichzelf houden en niet delen met derden.
Wat moet ik doen als ik een vraag niet weet of niet kan beantwoorden?
Dan mag u zo'n vraag al of niet aan uw begeleider stellen, die zal u er bij helpen.
Wat moet er gebeuren als de cursus te moeilijk voor me blijkt te zijn? Bespreek het eerst met uw
studiebegeleider, die kan u wellicht verder helpen. Elke cursist heeft overigens zijn eigen aanpak
naar kennen en kunnen.
Kan ik meerdelige werken, zoals Het Schatboek van Ursinus en de Institutie van Calvijn, ook per
deel doen?
Ja, dat kan, hierover wordt u bij de aanvraag nader geïnformeerd.
Kan ik ook de cursus uitsluitend voor mezelf doen, zonder begeleiding?
Ja, dat kan. U stuurt dus uw antwoorden niet op, maar maakt die alleen voor uzelf. Het houdt in
dat de kosten lager zijn, hierover wordt u bij de aanvraag van de cursus nader geïnformeerd.
Kan de cursus ook al of niet met begeleiding besteld worden voor bijvoorbeeld gebruik op een
vrouwenvereniging, mannenvereniging of Bijbelstudieclub?
Ja, deze mogelijkheid wordt geboden.
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Doel van de cursussen

Wat is het feitelijke doel dat Cursussen Oudvaders zich stelt met het
aanbieden van cursussen van boeken van oudvaders?
Het is bekend dat veel mensen moeite hebben met het goed lezen van
een ‘oude schrijver’. Men doet zijn best, maar het lukt maar niet. Of men
is ermee begonnen en men haalt het einde van het boek niet.
De cursussen met de lessen zorgen ervoor dat iemand een boek van een
oudvader in zijn geheel gedegen en gedisciplineerd leest.
De lessen leiden de cursist bij het bestuderen van de stof en bieden
inzicht.
Vaak blijkt een cursus ‘goed te werken’ en heeft de cursist er baat bij: de
inhoud van het boek blijft veel meer hangen, de samenhang wordt
gemakkelijker doorzien; daarbij komt dat het de cursist veel voldoening
geeft om op deze wijze de inhoud van het boek tot zich te nemen.
Overtuig uzelf van de waarde van de cursussen!

Brochure 2017

25

De samenstelling van de cursussen
 Bij de Bij de schriftelijke cursussen ontvangt u een map met vragen.

Met begeleiding ontvangt u ook enveloppen (de portokosten, ook van
de retourenveloppen, zijn voor de cursist).
 Bij de digitale cursussen (per e-mail) ontvangt u een cd met al het

lesmateriaal, dat u naar de vaste schijf van uw pc kopieert.
 Met begeleiding verzendt u de lessen per mail naar de begeleider, die

de les naziet en met eventuele correctie ook weer terugzendt.

 Na de laatste les ontvangt u een certificaat.( met begeleiding
 De grotere cursussen kunnen ook per deel of per aantal lessen besteld

worden.
 De cursussen zijn ook geschikt voor verenigingen of studie clubs e.d.
 Met begeleiding is aan elke cursus is een duur verbonden die ruim

gesteld is.
 Als er ziekte of andere omstandigheden zijn die maken dat u de limiet

niet haalt, dan wordt in overleg met de begeleider de limiet verzet.
 Heeft u nog vragen stel ze gerust.
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Bestelbon
naam: ………………………………………………………
adres: ………………………………………………………
postcode: …………… plaats: ………………………….
e-mail: ………………………..@...........................
tel.: ………………………………………..
Ik ontvang graag een proefles van de cursus
…………………………………………………… (schriftelijk/digitaal)*
Graag neem ik deel aan de schriftelijke cursus
……………………………………………… (deel… / delen......)
Met /zonder begeleiding ……………………….
Graag neem ik deel aan de digitale cursus
……………………………………………….. (deel… / delen......)
Met / zonder begeleiding ………………………………

* doorhalen wat niet van toepassing is
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