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23e wintercursus ssnr – 2017 / 2018
Was de Nadere Reformatie een breuk met de Reformatie? En hoe zit dat 
met het puritanisme en het gereformeerde piëtisme? Hebben deze latere 
vroomheidsbewegingen in Engeland en Nederland afbreuk gedaan aan de 
herontdekking van het sola Scriptura, sola gratia en sola fide? 
Bij de herdenking van 500 jaar Reformatie is het goed om eens te kijken 
naar de doorwerking van de Hervorming. Daarom staat in deze winter-
cursus de vraag centraal welke lijnen er vanuit de zestiende-eeuwse Refor-
matie lopen naar het puritanisme, de Nadere Reformatie en het gerefor-
meerde piëtisme.

Opzet van de cursus
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een cur-
suseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
 – een biografisch/historisch opening, waarin een persoon in zijn of haar 

tijd centraal staat, en
 – een thematische toespitsing, die gerelateerd is aan de besprokene.

De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.
De deelnemers ontvangen een samenvatting of kopieën van de gebruikte 
teksten. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. Na afloop van 
de cursus beschikken de deelnemers over een ringband met de syllabus 
‘Van Reformatie naar puritanisme, Nadere Reformatie en gereformeerd 
piëtisme’.
U kunt deze cursus volgen zonder de voorgaande wintercursussen bijge-
woond te hebben.

Doelgroep
 – allen die geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis, en in het bijzonder 

in de relatie tussen Reformatie en puritanisme, Nadere Reformatie en 
gereformeerd piëtisme

 – geschikt als nascholingscursus; een deelnemersverklaring is op aan-
vraag beschikbaar.

Cursusleider: dr R. Bisschop, tel. 0318 – 52 26 91
Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
 www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie

cursusprogramma

datum onderwerp lector

25 november 
2017

Jean Taffin (1529-1602)
& de boetvaardigheid

drs. G.J. van Kleef

9 december 
2017

Martin Bucer (1491-1551)
& zijn invloed op het 
puritanisme

prof. dr. H.J. 
Selderhuis

23 december 
2017

Guilelmus Amesius (1576-1633) 
& de aanneming tot kinderen 
Gods

prof. dr. W.J. op ’t 
Hof

20 januari 
2018

John Bunyan (1628-1688)
& de verhouding tussen wet en 
evangelie

dr. P. de Vries

3 februari 
2018

Jacobus Koelman (1631-1695)
& de doorwerking van de 
Reformatie

drs. C.J. Meeuse

17 februari 
2018

Theodorus van der Groe (1705-
1784)
& de verhouding tussen 
Reformatie en Nadere 
Reformatie

prof. dr. A. de 
Reuver

Plaats kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien 
Morgen 15, Veenendaal

Cursusduur 6 zaterdagmorgens van 10.00 - 12.30 uur, met een half 
uur pauze

Kosten  130,- per persoon of  235,- per echtpaar voor 
één cursusmap & syllabus,  koffie/thee en lunch. Dit 
bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden 
overgemaakt op iban nl17 ingb0005352562, t.n.v. 
Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven

Aanmelding Vóór 21 oktober 2017 met de kaart
 via email: adminstratie@ssnr.nl 
 of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.
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