
SPREKERSROUTE 2017/2018 
ROUTE 

De sprekersroute is ontstaan vanuit een groeiende vraag naar geschoolde sprekers 

binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Met grotere regelmaat komt 

het voor dat gemeenten iemand uit eigen gelederen de gelegenheid willen bieden 

om voor te gaan in een eredienst. Het Baptisten Seminarium wil hen die het preken 

ambiëren of al uitoefenen, maar die om praktische redenen geen volledige 

theologiestudie kunnen volgen, de mogelijkheid bieden om een beperkt 

vakkenpakket te volgen dat voorbereidend is op en ondersteunend bij het spreken 

in gemeenten. 

Het vakkenpakket brengt je naast inhoudelijke exegetische vaardigheden, ook de 

mogelijkheid om je spreekvaardigheid te trainen onder professionele begeleiding. 

Je leert zo je Bijbel te lezen, te bevragen en uit te leggen aan anderen. 

VAKKEN2 

                                                      
1 Eén EC is een onderwijseenheid die gelijk staat aan 28 studiebelastingsuren (SBU). Een vak van 3 EC zal dus 84 uren aan tijdsinvestering 

vragen. 
2 Voor het jaar 2017-2018 is het sterk aan te bevelen de vakken Exegese, Dogmatiek en Hermeneutiek te volgen. 

Titel EC1 Omschrijving Jaar 

Exegese 3 Bij exegese gaan we op zoek naar tekstuitleg in de christelijke 

traditie. Je leert aan de hand van verschillende stappen tot een 

verantwoorde uitleg van de Bijbel te komen, die de bron vormt voor 

je prediking. 

1 

Homileticum 

Practicum I 

3 In het vak Homileticum Practicum 1 (HP1) wordt ingezet op je 

spreekvaardigheid. Hoe komt je boodschap over en welke middelen 

en vaardigheden kun je nog ontwikkelen. Het vak begint met een 

nulmeting en zijn kleinschalig van opzet. Hierdoor word je 

persoonlijk begeleiding geboden in een veilige, maar uitdagende 

omgeving. 

Je dient voor HP1 éérst het vak exegese te hebben afgerond. 
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Hermeneutiek 3 In het vak Hermeneutiek wordt ingegaan op het fenomeen 

‘verstaan’, omdat een boodschap of een tekst die ons voorligt niet 

zomaar toegankelijk is. ‘Verstaan’ is complex. Diverse 

hermeneutische ‘scholen’ worden besproken (vanaf de Vroege Kerk 

tot aan de Reformatie, en vanaf de Verlichting tot nu). 

1 

Dogmatiek 6 Dogmatiek gaat in op de rationele, systematische reflectie van ons 

geloof. We benaderen diverse thema’s als de scheppingsleer, 

openbaring, verlossingsleer, mensbeeld e.d. We doen dat aan de 

hand  van de ‘Christelijke dogmatiek’ van Van den Brink en Van der 

Kooi. 

1 

Bijbelse 

Theologie  

6 De mogelijkheden om Bijbelse Theologie gestalte te geven worden 

voor de zomer van 2018 bekend gemaakt voor het jaar 2018-2018. 

2 

Keuzevak 3 

 

 

 

 

3 

OF: Homileticum Practicum 2 (alléén in jaar 2) 

Dit vak volgt op HP1. Aan de orde komen structuur, houding, 

storytelling en dynamiek. Als je overweegt om HP2 te volgen, kun je 

na HP1 om advies van de vakdocent vragen. 

OF: Liturgiek 

In dit vak wordt gezocht naar het wezen van de liturgie: wat is 

liturgie en hoe ‘werkt’ liturgie? Welke liturgische vormen zijn er en 

wat kunnen wij ervan leren? Welke typen diensten zijn er en hoe 

blijven we bezig met liturgische verdieping en verandering? Hoe 

blijven we ‘overeind’, en bewaren we ‘rust’ (ook liturgische rust) in 

een cultuur die sterk beeldend is en vraagt om snelheid? 
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De sprekersroute bereid je voor op 

en geeft inhoudelijke verdieping 

aan het preken in een gemeente. 

We noemen de inhoud van deze 

vakken ook wel het ‘homiletisch 

minimum’: dit zijn de vakken die je 

het minimaal nodige aanreiken om 

voor te gaan in erediensten. 

De sprekersroute is geen 

vervanging van of aanvulling op de 

volledige seminariumroute, maar 

slechts een kleine greep uit het 

onderwijsaanbod dat zich richt op 

de basale theologische beginselen 

en sprekersvaardigheden. Hiermee 

is de sprekersroute géén opleiding 

tot voorganger. Hiervoor zijn naast 

het spreken andere vaardigheden 

nodig die in andere vakken worden 

aangeboden. 

Omdat de sprekersroute 

gekoppeld is aan het 

onderwijsaanbod van het 

seminarium, volg je de toetsen op 

basis van de normen in het 

examenreglement. Hierdoor kun je 

de vakken die je in de 

sprekersroute hebt gevolgd, 

inbrengen in een evt. 

vervolgtraject aan het seminarium. 

Bij voltooiing van het traject 

ontvang je een getuigschrift. 

De sprekersroute is geschikt voor 

beginnende en gevorderde 

sprekers. 

HOMILETISCH 

MINIMUM 



De concrete inhoud, lesstof, literatuur en toetsing van deze vakken zijn in te zien middels de digitale studiegids. Deze is te 

vinden op http://baptisten.nl/seminarium. Daar tref je ook het rooster aan. 

KOSTEN 

De vakken kosten per EC €70,- en worden per vak gefactureerd. Je ontvangt rondom de collegedata van het vak een factuur 

per e-mail 

DUUR 

Het vakkenpakket is in theorie verdeeld over twee studiejaren, hoewel je er langer over mag doen. Bij je aanmelding stellen we 

in overleg met jou en je mogelijkheden een traject vast. 

OPGAVE 

Overweeg je de sprekersroute te gaan volgen? Neem dan snel contact op met onderwijscoördinator Marijn Vlasblom.  

Het traject van aanmelding kent de volgende stappen: 

 

GESPREK 

We leren je graag kennen! Meld je via marijn.vlasblom@baptisten.nl om een afspraak te maken voor een 

kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om een beeld te krijgen van elkaars verwachtingen en mogelijkheden. 

Tijdens, of na afloop van dit gesprek, volgt een advies vanuit het seminarium. 

AANMELDINGSFORMULIER 

Het aanmeldingsformulier vraagt o.a. om je NAW gegevens en een korte weergave van je weg tot het seminarium. Tevens is 

er een leesverklaring opgenomen over de gehele Bijbel. Van al onze studenten verwachten we dat ze voor aanvang van de 

studie de gehele Bijbel een keer hebben gelezen. Op het aanmeldingsformulier kun je de individuele boeken aankruisen die 

je al gelezen hebt. De nog niet gelezen stof dien je in te halen voor 31 december van het studiejaar. Lukt dat niet? Dan kun je 

pas weer vakken volgen nadat de ingangseis is voltooid. 

TOELATING 

Wanneer je als student aan het seminarium wordt toegelaten, maak je deel uit van onze studentengemeenschap. We volgen 

graag je ontwikkelingen via ons student-volg-systeem (SVS). Elke student wordt ingedeeld in een zogeheten ‘peergroup’: een 

groep studenten die met elkaar optrekken en elkaar driemaal per jaar ontmoeten. Na elke ontmoeting schrijf je een verslag, 

dat je toestuurt naar marijn.vlasblom@baptisten.nl. Op de zogeheten SVS-dag wordt de in de verslagen genoemde 

studievoortgang en (geloofs)ontwikkeling besproken in zogeheten peergroups: kleinere groepen studenten die elkaar (kritisch) 

bevragen en bemoedigen, waarbij één keer per jaar onder begeleiding van een medewerker van het seminarium. Deze 

evaluatiemomenten bieden naast (her)oriëntatie ook de nodige motivatie voor de komende studieweg. Na afloop van deze 

bijeenkomst schrijft de student binnen 10 dagen een persoonlijke evaluatie van de dag, die aan het seminarium wordt 

aangeboden. 
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