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1. Intense contacten in de regio
2. Wervende conferenties en congressen
3. Versterking van onze identiteit
4. Gemeentestichtend werk
5. Een schat aan informatie aanbieden via intranet
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VAKKEN

In dit vak wordt diep ingegaan op de wortels van het 
Europese en in het bijzonder het Nederlandse baptisme. 
Tijdens het CAMA gedeelte van dit vak wordt gekeken naar 
de ontstaansgeschiedenis van deze beweging, zowel 
internationaal als in Nederland. 

In dit vak wordt reflectief gestudeerd op gemeente opbouw 
processen en leren we samen kijken naar de gemeente 
vanuit ervaring, traditie, cultuur en onopgeefbare 
geloofsovertuigingen.

  

In dit vak staan we stil bij de vrije kerk traditie en kijken we 
naar haar kracht en haar zwakheden in relatie tot haar 
missie van vandaag de dag.

In dit vak wordt gekeken naar processen om te komen tot 
een gemeente ethiek zonder te vervallen in moralisme of 
wetticisme. Welkeinvloed heeft de heerschappij van 
Christus op de waarden, principes en regelgeving binnen 
de ‘morele ruimte’ van de gemeente?

In dit vak wordt gezocht naar het wezen van de liturgie: 
wat is het en hoe ‘werkt’ het? Diverse vormen van liturgie 
en type diensten zullen de revue passeren, waarbij we 
kijken naar verdieping en verandering.

Dit portfolio is een bundeling van de eigen geschreven 
essays over een aantal van bovenstaande vakken en bevat 
een persoonlijke reflectie op het geleerde. 

KOSTEN

Het vakkenpakket worden door middel van 
contractonderwijs aangeboden.  Per seizoen is er de 
mogelijkheid om hierop in te tekenen. De kosten voor deze 
studie bedragen €50,- per ects. 

Let op: deze route van 19 ects is uitsluitend bedoeld voor 
huidige voorgangers en wordt slechts tot 2017 
aangeboden. Na 2017 zal de normale route tot ordinatie 
gevolgd moeten worden welke minimaal 60 ects telt.

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u 
contact opnemen met het secretatiaat van COTA van de 
ABC Gemeenten: 
Mevr. R. van Harten 
kantoor@abcgemeenten.nl 
0297-288054

Voor opgave voor dit traject tot ordinatie kunt u contact 
opnemen met het Baptistenseminarium in Barneveld: 
Drs. T. van der Leer
teun.vanderleer@baptisten.nl 
0342-712456

WAT IS ORDINATIE?

Ordinatie is in Nederland een niet of nauwelijks bekend 
begrip. Internationaal daarentegen is het een zeer bekend 
gegeven binnen diverse denominaties, waaronder de 
Baptisten en de Christian & Missionary Alliance. 
Internationaal wordt er na ordinatie gesproken van een 
‘ordained minister’ of ‘reverend’. In veel gevallen mag 
slechts een geordineerde voorganger de sacramenten 
bedienen of een huwelijk sluiten. Ordinatie is een soort van 
‘kwaliteitskeurmerk’ waarmee de roeping, ervaring en 
theologische kennis van een voorganger worden bevestigd.

WAAROM ORDINATIE?

Het is van groot belang om als zittend voorganger 
geordineerd te worden. Naast het hierboven genoemde 
‘kwaliteitskeurmerk’, ben je als voorganger in staat om 
jezelf historisch en theologisch te ‘bronnen’. Anders 
gezegd: je weet waarom je juist Baptisten/CAMA 
voorganger bent. Dit komt je eigen identiteit en 
theologische bewustzijn ten goede. Verder zul je leren om 
op een abstracter niveau te denken en zo je 
probleemoplossend vermogen te vergroten. En naast de 
voordelen van het blijven studeren en het samen met 
collega’s studeren, is het ook gezond om af en toe even 
‘los’ te komen van de gemeentepraktijk. Kortom: ordinatie 
geeft duidelijkheid over je persoonlijke en onze 
gemeenschappelijke identiteit en kwaliteit. 

SCHRIJF JE NU IN!

TRAJECT TOT ORDINATIE?

Zittende voorgangers die voor ordinatie in aanmerking 
willen komen, dienen dit traject in te gaan door (1) zich te 
laten superviseren (hier kan in samenwerking met het 
Baptistenseminarium vorm aan worden gegeven); en (2) 
een verzoek bij het COTA in te dienen voor een 
aanbeveling. Daarnaast worden een aantal vakken gevolgd 
aan het Baptistenseminarium met een totale 
studiebelasting van 19 ects (19x28 studie belastingsuren is 
532 uur). 

 Geschiedenis en theologie van het Baptisme & CAMA

 Gemeente opbouw

 Ecclesiologie

 Gemeente ethiek

 Liturgiek

 Samenstellen van een eigen portfolio
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