De Bijbel lezen
in de grondtaal

De CGO biedt al vele jaren de
mogelijkheid kennis te maken
met de grondtalen van de
Bijbel. Als u het Hebreeuws
en/of Grieks beheerst, heeft
u de geweldige mogelijkheid
om de Bijbel in de
oorspronkelijke taal te lezen.
Dat geeft soms verrassend
nieuw zicht op de Bijbeltekst.

De Bijbel lezen
in de grondtaal

Het is een verrijking om de Bijbelboeken te kunnen lezen in
de taal waarin ze door de Bijbelschrijvers geschreven zijn.
1e jaar
De talencursus is toegankelijk voor iedereen die belangstelling
heeft voor de grondtalen van de Bijbel en daarmee kennis wil
maken. U kunt zich voor de beide cursussen opgeven, maar het
volgen van één cursus is ook mogelijk.
In het eerste cursusjaar maakt u kennis met de basisbeginselen
van het Hebreeuws en/of Grieks en oefent u met het vertalen van
eenvoudige zinnen en teksten. Het eerste jaar wordt afgesloten
met een toets.
2e jaar
In het tweede jaar wordt de bestudering van de grammatica
voortgezet en leert u ook zelfstandig de Bijbeltekst te vertalen.

Voor veel cursisten is dat een belangrijke reden om de cursus tot
het einde toe te volgen. De tweejarige cursus is ook geschikt voor
studenten die de hbo-opleiding aan de CGO hebben afgerond en
overwegen door te stromen naar de universiteit, waar kennis van
de grondtalen een verplicht onderdeel van de studie is.
Werkwijze
In de lessen wordt gebruik gemaakt van erkende, toegankelijke
lesmethoden.
Door middel van een jaarplanner bent u het gehele cursusjaar
precies op de hoogte van het lesprogramma.
Er zijn 18 cursusavonden per jaar. In de lessen worden de
grammaticaregels uitgelegd en krijgt u ruim de gelegenheid
gezamenlijk te oefenen met het vertalen van zinnen en
teksten. Door deze aanpak maakt u zich de basisregels van het
Hebreeuws of Grieks gemakkelijk eigen.
Naarmate u verder komt met de studie, wordt er meer nadruk
gelegd op het zelfstandig vertalen van hoofdstukken uit het
Oude of Nieuwe Testament. In beperkte mate wordt er ook
aandacht besteed aan tekstgeschiedenis van de Bijbel.
Afronding
Elk cursusjaar wordt afgesloten met een toets. Als de toets van
het eerste cursusjaar voldoende is afgesloten, kunt u door naar
het tweede cursusjaar. Aan het einde van het tweede jaar volgt er
een eindtoets. Als de tweejarige cursus met succes doorlopen is,
ontvangt u een erkend certificaat.

Algemeen
De lessen worden op woensdagavond gegeven, in het gebouw
van Driestar educatief te Gouda. Voor deelname aan de cursus
kunt u zich inschrijven tot 31 augustus. Het daarvoor bestemde
inschrijfformulier is te vinden op de site www.cgo.nu / HBOopleiding, onder Downloads (‘Inschrijfformulier talencursus)’.
De cursus is zodanig opgezet dat u de cursussen gelijktijdig kunt
volgen.
Inlichtingen
Dhr. W.M. van der Wilt, directeur HBO-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu
Mw. drs. C.J.J. Clements, docent
Tel. 0182-531522
Email: cjjclements@cgo.nu
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

