
Wil je meer weten van de 
Bijbel en de belijdenisge
schriften? Ben je betrokken 
bij de kerk en bij ethische 
vragen?
Dan is de basiscursus van de 
Cursus Godsdienstonderwijs 
(CGO) iets voor jou!            

Welkom op de
CGO basiscursus



Welkom op de CGO

Veel cursisten kunnen uit ervaring zeggen dat de CGO-cursus 
voor hen waardevol is geweest.
De noodzaak van Bijbelonderzoek is intussen niet minder
geworden. De secularisatie neemt toe. Het is daarom te meer 
van belang dat we weten wat de Bijbel ons leert. Doel van de 
CGO- cursussen is een beter verstaan van Schrift en belijdenis.

In deze folder kunt u meer lezen over het cursusprogramma en 
de vakken die gegeven worden. We starten in september a.s.
met een basiscursus van twee jaar (met certificaat) en samen 
met de vervolgcursus van één jaar krijgt u/krijg jij bij een goed 
resultaat een CGO-diploma.

De CGO-docenten geven op boeiende wijze les.  
De CGO biedt ook een goed  en gezellig contact tijdens de 
cursusbijeenkomsten.

Hartelijk welkom op onze cursus!
      

 

J.H. Mauritz, 
directeur CGO – Toerusting

 jh.mauritz@cgo.nu 



De CGO A-/B-cursus

Het cursusprogramma

Het lesprogramma omvat zes vakken:
•  Bijbelkunde
 Bijbelkunde is een kernvak. De lessen zijn gericht op
 Bijbelkennis en een beter verstaan van Gods Woord.
•  Dogmatiek 
 Bestudering van de geloofsleer is in onze 21e eeuw 
 van groot belang. De Gereformeerde Dogmatiek wijst 
 daarin de weg.
•  Ethiek
 Mag alles wat kan? Wat zijn christelijke waarden en 
 normen? Hoe kunnen we verantwoord handelen?
 Eerste jaar: Inleiding in de ethiek. Tweede jaar: Tien geboden.
•  Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen
 Een combinatie van lessen. Van elk vak twee semesters
 per jaar. 
•  Kerkgeschiedenis 
 Tijdens de lessen bespreken we de geschiedenis van 
 het christendom, vanaf de pinksterdag tot onze tijd.
•  Kerkelijke oriëntatie / Apologetiek
 In het eerste jaar zijn de lessen gericht op gemeente-zijn
 en ambtelijke leiding. In het tweede jaar krijgt de cursist   
 boeiende lessen Apologetiek.

Cursusplaatsen
De cursus wordt gehouden op zaterdagochtenden van
08.30 – 12.30 uur in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen;
op donderdagavond van 19.15 – 22.00 uur in het Driestar                                                                             
College in Gouda. 

Inschrijving
Een speciale vooropleiding is niet nodig. In de basiscursus (twee 
jaar) wordt de basis gelegd.  Het rooster voor de cursus 2019 
– 2020 is te vinden op onze website. Het vervolgjaar start in sep-
tember 2020. De lessenserie van elk vak wordt verder uitgebreid.
Aanmelding is mogelijk via onze website: www.cgo.nu



Kosten 
Het cursusgeld voor de basiscursus is jaarlijks € 260,- per cursist. 
Echtparen met één inkomen en studenten betalen € 200,-

Lesprogramma 
Op de website kunt u de roosters met lestijden voor de verschil-
lende locaties vinden. Ook de boekenlijst voor de komende  
cursus kunt u vinden op onze website www.cgo.nu.

Start van de basiscursus
De cursus start in 2019 op D.V. 5 september in Gouda (19.15 uur) 
en op 7 september in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen  
(08.30 uur).

Ccursus / Leergang Puriteinen 
De C-cursus is een verdiepingscursus:
- in Goes wordt lesgegeven in de vakken Bijbelkunde, Dogmatiek  
 en Ethiek;
- in Amersfoort en Dordrecht zijn er drie lesochtenden Bijbel kun-  
 de en  zes ochtenden rond het thema ‘Puriteinen, toen en nu’;
- in Gouda omvat de Leergang ‘Puriteinen, toen en nu’  
 zes lesavonden.

Hboopleiding / Grieks en Hebreeuws
Interesse voor de Hbo-opleiding of de cursus Grieks en 
Hebreeuws? Zie onze website: doorklikken naar de Hbo-
opleiding Theologie.

Wie niet ondergedompeld is in de Bijbelse leer, wordt 
meegesleurd door de tijdgeest. Wie de waarheid bij  
gevoel of intuïtie zoekt, verdwaalt.

dr. Steef Post (RD Accent)


