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 Stichting  Studie der Nadere Reformatie

26e wintercursus ssnr – 2020 / 2021

Engelse en Schotse puriteinen stonden bekend als ‘artsen van de ziel’. De 
aanvechtingen en twijfels van zielen die tobden met geloofsvragen hadden 
ze vaak zelf doorgemaakt. De worsteling om de zekerheid van het geloof 
en met schijngeloof waren hen niet vreemd. 
De rode draad in deze cursus is de vraag hoe zij hierin geestelijke leiding 
gaven aan hun hoorders of lezers. Hun aanpak was vaak heel praktisch. 
Dat is goed te zien in de puriteinse ondersteuning aan ouders in hun ver-
antwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen.

Opzet van de cursus
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een  
cursuseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
– een biografische/historische 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 cursusmap met de syllabus 
‘Geestelijke leiding van puriteinen’.
Deze cursus kan los van de eerdere wintercursussen gevolgd worden.

Doelgroep
– allen die belangstellen in de geschiedenis van Gods Kerk, en in het bij-

zonder hen die geïnteresseerd zijn in de puriteinen en het puritanisme;
– geschikt als nascholingscursus; er wordt een deelnemersverklaring 

verstrekt.

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

14 november 
2020

Richard Sibbes (1577-1635) 
& zijn verkondiging van 
Christus

dr. R.W. de Koeijer

28 november 
2020

David Dickson (ca. 1583-
1662) & de wedergeboorte

dr. L.J. van Valen

12 december 
2020

Samuel Rutherford (1600-
1661) & het verbond 

ds. J.A. Kloosterman

9 januari 
2021

Walter Marshall (1628-
1680) & de heiligmaking

ds. W. Pieters

23 januari 
2021

Matthew Meade (1628/9-
1699) & de ‘bijna christen’

dr. H. Florijn

6 februari 
2021

James Janeway (1636-1674) 
& de opvoeding

dr. J. Exalto

Plaats kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien 
Morgen 51, Veenendaal

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

Kosten  145,- per persoon of  265,- per echtpaar voor 
één cursusmap & syllabus, koffie/thee en lunch. Dit 
bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden 
overgemaakt op iban nl17 ingb 0005 3525 62, t.n.v. 
Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven

Aanmelding Uiterlijk 17 oktober 2020 met de kaart
 of via email: administratie@ssnr.nl 
 of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.
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