Syllabus

Theologie van het Koninkrijk
volgens New Wine en Vineyard
2018-2019

Het Koninkrijk van God kunnen uitleggen en uitleven!
New Wine Nederland en Vineyard Benelux bieden twee theologische modules aan. Door
deze te volgen leer je de theologie van het Koninkrijk van God begrijpen en toepassen.

Gods Koninkrijk
Christus verkondigde en liet zien dat het Koninkrijk van God nabij gekomen was. Hij gaf zijn
leerlingen de opdracht zijn werk voort te zetten in de kracht van de Heilige Geest. Velen
kwamen tot geloof, werden bevrijd van kwade machten en ontvingen genezing. Toch is onze
wereld nog niet veranderd in een paradijs en lijkt het kwaad soms vrij spel te hebben. Hoe
moeten we dat zien en hoe kunnen we kerk zijn in dit spanningsveld?

Voor wie?
De beide modules Kingdom Theology kunnen als minor gevolgd worden:
• Studenten (theologie) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en andere
instellingen (hbo of wo).
• Predikanten en missionair pioniers (bijvoorbeeld als invulling van je studieverlof).
• Kerkelijk werkers en teamleiders in de gemeente.
• Iedereen die zich wil verdiepen in de theologie van het Koninkrijk zoals we dit uitleven
in de charismatische vernieuwing van Vineyard en New Wine.
De modules zijn op bachelor-niveau en worden erkend door de Christelijke Hogeschool Ede.

Modulebeschrijving
Beide modules bestaan uit drie blokken van elk 2,5 ec. Elk blok wordt afzonderlijk getoetst.
Per module zijn er elf werkcolleges van elk 2,5 uur.
Module 1: Kingdom theology New Wine-Vineyard I
Deze module is een verdiepende introductie in de koninkrijkstheologie in zowel
bijbelstheologische als systematisch theologische zin. In het derde blok gaan we de praktijk
in en leren we hoe we Gods stem kunnen verstaan en volgen.
Leerdoelen (kennis&inzicht)
• de student kent de hoofdlijnen van de theologie van het Koninkrijk van God zoals
begrepen door New Wine en Vineyard en is in staat om de theologie van het
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koninkrijk te gebruiken als referentiekader voor theorie, praktijk en persoonlijke
ontwikkeling.
Competenties
• De student kan de theologie van het koninkrijk gebruiken als referentiekader voor
theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.
• De student kan de theologie van het Koninkrijk van God demonstreren door profetie
en het zich laten leiden door de Heilige Geest in zijn bediening.
Blok 1: Story of the Kingdom (Biblical theology)
Dit blok bevat een introductie in de bijbelse theologie van het Koninkrijk van God. Het gaat
onder meer over de groeiende verwachting van de komst van Gods Koninkrijk in het Oude
Testament en de komst van het Koninkrijk in het leven en de bediening van Christus, vooral
volgens de Synoptische Evangeliën en Handelingen van de Apostelen. Hiervanuit wordt het
koninkijk gedefinieerd als ‘enacted, inaugurated eschatology’. Met deze definitie in het
achterhoofd, verdiepen we ons in het koninkrijk in het leven van de christen, vooral aan de
hand van de Paulinische theologie. Het Koninkrijk van God blijkt de rode draad te zijn van
het héle verhaal wat de Bijbel ons wil vertellen.
Leerdoel blok 1
• Een gedegen kennis van de bijbelse theologie van het Koninkrijk van God.
Literatuur
• Derek Morphew, Breakthrough: Discovering the Kingdom (Vineyard International
Publishing, 2011).
• Bill Jackson, The Biblical Metanarrative: One God, One Plan, One Story (Seattle:
Radical Middle Press, 2013).
• N.T. Wright, The Challenge of Jesus: Rediscovering Who Jesus Was and Is
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), Chapters 2 and 3.
• Tom Wright, Surprised by Hope (London: SPCK, 2007), Chapters 12 and 13.
Blok 2: Theology of the Kingdom (Systematic theology).
Dit vak verkent de kenmerken van de Koninkrijkstheologie volgens New Wine en Vineyard.
De bedoeling is om deze theologie zorgvuldig te definiëren als ‘enacted, inaugurated
eschatology’ en de implicaties voor de praktijk te bepalen. We onderzoeken de oorsprong en
verdere ontwikkeling van zowel de Vineyard beweging als de charismatische vernieuwing
van New Wine. Daarvoor beginnen we bij John Wimber en zijn theologische reis, waarbij hij
door verschillende eigentijdse christelijke stromingen gaat om uiteindelijk zijn vernieuwende
en unieke ‘smaak’ van theologie en praktijk te ontwikkelen. Maar ook theologen als Jürgen
Moltmann, Wolfhart Pannenberg, Thomas Weinandy en Frank D. Macchia komen ter sprake.
Leerdoelen blok 2
• Een stevige grip te krijgen op het ontstaan en de aard van de theologie en praktijk
van het Koninkrijk van God, zoals als eerst geformuleerd door John Wimber en
verder ontwikkeld binnen de Vineyard en New Wine.
• Het cruciale verband te zien tussen eschatologie (de komst van Gods Koninkrijk) en
pneumatologie (de leer van de Heilige Geest).
Literatuur
• Doug Erickson, Living the Future, The Kingdom of God and the Holy Spirit in the
Vineyard Movement (2016).
• Stephen Hunt, A History of the Charismatic Movement in Britain and the United
States of America: The Pentecostal Transformation of Christianity (Edwin Mellen
Press, 2009), selected paragraphs.
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•
•

Graham Tomlin, The Prodigal Spirit. The Trinity, the Church and the Future of the
World (SPTC Books, 2011), Chapters 1 and 2.
Ronald Westerbeek, Life to the Full (Research Thesis, VU University, 2014), selected
paragraphs.

Blok 3: Demonstrating the Kingdom: Hearing the voice of God
Dit vak zet de stap van theologie naar praktijk, gericht op profetie en profetisch gebed in de
context van een bediening in de (missionaire) gemeente of daarbuiten. Hoe kunnen we
groeien in het verstaan van de stem van God en hoe kunnen we de leiding van de Heilige
Geest volgen in onze bedieningen? En hoe kunnen we een profetische cultuur bevorderen in
onze gemeenten? Een belangrijk onderdeel van dit blok is het deelnemen aan de clinic
‘Verstaan van Gods stem’ en het uitvoeren van de praktijkopdracht ‘Leiding door de Heilige
Geest’.
Leerdoelen blok 3
Het doel van dit vak is om
• Je te helpen groeien in het onderscheiden van Gods stem en het volgen van de
leiding van de Geest in jouw bediening.
• Je toe te rusten om jouw teams te leiden in zowel het ministrygebed als profetie.
Literatuur
• Dallas Willard, Hearing God: Developing a Conversational Relationship with God
(Downers Grove: IVP, 2012), Preface + Chapters 1, 2, 5 en 9.
• Jack Deere, Surprised by the voice of God (Michigan: Zondervan, 1996), Chapters 1
t/m 6.
• Cath Livesey, De schapen horen zijn stem. Gods stem verstaan in een cultuur van
discipelschap en missie (Assen: Nederland Zoekt, 2018).
• Ronald Westerbeek, New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden. Elkaar
opbouwen troosten en bemoedigen met woorden van God (New Wine, 2017).
Module 2: Kingdom theology New Wine-Vineyard II
De tweede module is een verdieping van de eerste en vereist dat je de eerste hebt gevolgd.
We beginnen deze keer met de praktijk van het gebed om genezing om vervolgens te kijken
naar een manier van gemeente-zijn die past bij de Koninkrijkstheologie. We sluiten af met
enkele alternatieve visies op de komst van het Koninkrijk van God.
Leerdoelen (kennis en inzicht)
• De student kent de Bijbelse onderbouwing van het bidden om openbaring, genezing
en bevrijding (ministrygebed).
• De student kent de Philosophy of Ministry binnen New Wine en Vineyard.
• De student heeft verdiepend inzicht in alternatieve visies op de theologie van het
Koninkrijk van God en weet zich daar op een positieve manier toe te verhouden.
Competenties
• De student kan de theologie van het koninkrijk demonstreren door het leiden van
ministrygebed.
• De student kan de theologie van het koninkrijk volgens New Wine en Vineyard
toepassen in het persoonlijk leiding geven aan een deel van het gemeentewerk.
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Blok 1: Doing Healing (Kingdom ministry)
In dit blok wordt vanuit de theologie van het Koninkrijk een Bijbelse en theoretische basis
gelegd voor de genezingsbediening in de christelijke gemeente. De verschillende facetten
van genezing – naar geest, ziel, lichaam, in relaties met God en met elkaar – komen ter
sprake, inclusief concrete handvatten voor ministrygebed. Vanuit deze basis participeert de
student vervolgens ook in de clinic ‘Ministrygebed’ en geeft hij hier tijdens een
praktijkopdracht leiding aan.
Leerdoelen
Het doel van dit vak is om het Bijbels paradigma van Gods Koninkrijk in relatie tot ziekte en
genezing te leren en te ontdekken en ervaren wat daarvan de praktische implicaties voor ons
leven en onze bediening zijn.
Literatuur
• Venter, Alexander, Doing Healing: How to minister God’s kingdom in the power of the
Spirit (VIP: Cape Town, 2008).
• Blue, Ken, Authority to heal: Answers for everyone who has prayed for a sick friend
(Downers Grove: IVP, 1987).
• Coles, John, Learning to heal, a practical guide for every Christian (Milton Keynes:
Authentic Media, 2010).
• MacNutt, Francis, Healing? (Notre Dame: Ave Maria Press, 1999 – herziene uitgave),
Part III.
Blok 2: Doing Church (Philosophy of Ministry)
Dit blok is erop gericht om met elkaar na te denken over het wezen en de praktijk van het
gemeente-zijn en om een praktisch model voor het opbouwen van een gemeente of
bediening te geven. Het samen zoeken naar Gods wil is daarin essentieel en gaat op een
organische manier samen met een goede organisatiestructuur. Een praktijktoets ‘Leiding
geven onder leiding van de Heilige Geest’ maakt een belangrijk deel uit van dit vak.
Leerdoelen
Dit vak leert je
• om een kerk ‘bottom up’ te bouwen.
• om een mission statement voor je bediening te schrijven.
• om plannen te maken om een visie voor een bediening te implementeren.
• hoe je samen met anderen Gods wil kunt verstaan en volgen in je bediening en
gemeente.
Literatuur
• Venter, Alexander. Doing Church: Building from the Bottom Up (VIP: Cape Town,
2000).
• Barton, Ruth Haley, Pursuing Gods will together (Downers Grove: IVP, 2012).
• Reader met teksten van Benno van den Toren en Graham Tomlin (voor studenten
van buiten de Vineyard).
Blok 3: Advancing the Kingdom together (Alternative views)
Dit vak gaat over (charismatische) visies op de realisatie van het Koninkrijk van God die
afwijken van de Koninkrijkstheologie volgens New Wine en Vineyard. Klassieke en moderne
gnostiek krijgen daarbij de meeste aandacht. We kijken naar hoe deze in de geschiedenis
voor zijn gekomen, wat het Nieuwe Testament erover leert en wat hedendaagse vormen van
gnostiek zijn. Een visie op openbaring en een praktijk van profetie spelen daarbij een
sleutelrol. We bestuderen een model om dergelijke stromingen te evalueren en we kijken
naar enkele concrete eigentijdse verschijningsvormen.
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Leerdoelen
Het doel van dit blok is om:
• je te laten weten en begrijpen wat gnostiek is en waarom het Nieuwe Testament het
bestrijdt.
• je te helpen herkennen wanneer er sprake is van gnostiek op basis van overtuigingen
en gedrag.
• je toe te rusten om op een effectieve manier geestelijk leiding te geven aan
christenen die beïnvloed of verwond zijn door gnostiek.
Literatuur
• Morphew, Derek, The Spiritual Spider Web: Ancient and Contemporary
Gnosticism (Bergvliet: Derek Morphew Publications, 2011).
• Alblas, Hans, A Different Breed, An evangelical assessment of Peter Wagner’s
‘New Apostolic Reformation’ to help the Vineyard define its position (Cape Town:
VIP, 2006).
• Reader met teksten van o.a. Scott McNight, Jordan Seng en Ronald Westerbeek.
Zelfstudie en werkcolleges
Het onderwijs bestaat grotendeels uit zelfstudie middels online videocolleges, literatuurstudie
en praktijkopdrachten. Tijdens de werkcolleges reflecteren we vanuit onze Nederlandse
context op de lesstof, maar we gaan óók praktisch aan de slag, bijvoorbeeld rond
ministrygebed, profetie en genezing. Zodat je hier in je eigen gemeente leiding aan kunt
geven. Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels, de werkcolleges zijn in het Nederlands.
Wanneer?
Module I wordt gegeven op vrijdag in de periode van 28 september t/m 9 november 2018.
Module II wordt aansluitend gegeven in de periode van 9 november t/m 14 december.
Werkcolleges zijn op de vrijdagochtend van 10:00 - 12:30 en de vrijdagmiddag van 13:0015:30 uur. Zie voor het volledige rooster bijlage 1.
Waar?
Het meeste doet de student thuis, de videocolleges worden individueel en online bekeken.
De werkcolleges worden gehouden in de Immanuel Kapel, Markt 25 in Wageningen.
Docenten
Beide modules worden gegeven door Hans Alblas (MA), Mark Hage (MA) en Ronald
Westerbeek (MA), die afwisselend een blok voor hun rekening nemen.
Studiebelasting
De studiebelasting is 2 x 7,5 credits, waarbij een credit staat voor 28 studieuren. Elke module
omvat dus 210 uur studie in 7-8 weken, wat ongeveer 25-30 uur per week betekent.
Toetsing
Toetsing vindt plaats door zowel kennistoetsen, reflectieverslagen en praktijktoetsen.
Kosten
Voor studenten die ingeschreven staan bij HBO of universiteit worden geen kosten in
rekening gebracht, behalve de aanschaf van verplichte readers. Voor niet-studenten kost
elke module 525,- euro plus de aanschaf van readers en boeken.
Meer informatie een aanmelden
Voor meer informatie over de modules kun je terecht bij het secretariaat van New Wine
(info@new-wine.nl) en bij Vineyard Benelux (info@vineyardbenelux.nl).
Inschrijven voor de modules kan via info@vineyardbenelux.nl.
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Bijlage 1: Rooster werkcolleges
Rooster Minor Koninkrijkstheologie New Wine/Vineyard
Week Dag
Tijd
39
28-sep 10:00-12:30
13:00-15:30
40
5-okt 10:00-12:30
13:00-15:30
41
12-okt 10:00-12:30
13:00-15:30

Module I
College 01: Story of the Kingdom (Hans)
College 02: Story of the Kingdom (Hans)
College 03: Story of the Kingdom (Hans)
College 04: Theology of the Kingdom (Ronald)
College 05: Theology of the Kingdom (Ronald)
College 06: Theology of the Kingdom (Ronald)

42

19-okt 10:00-12:30

College 07: Demonstrating the Kingdom (Mark)

13:00-15:30

College 08: Demonstrating the Kingdom (Mark)

43

26-okt
27-okt

Vineyard Leaders Retreat in Brussel/Herfstvakantie

44

2-nov 10:00-12:30
13:00-15:30

College 09: Demonstrating the Kingdom (Mark)
College 10: Demonstrating the Kingdom (Mark)

45

9-nov 10:00-12:30
13:00-15:30
16-nov 10:00-12:30
13:00-15:30
23-nov 10:00-12:30
13:00-15:30
30-nov 10:00-12:30
13:00-15:30
7-dec 10:00-12:30
13:00-15:30
14-dec 10:00-12:30
13:00-15:30

College 11: Demonstrating the Kingdom (Mark)

46
47
48
49
50

Module 2
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College 1: Doing Healing (Ronald)
College 2: Doing Healing (Ronald)
College 3: Doing Healing (Ronald)
College 4: Doing Healing (Ronald)
College 5: Doing Healing (Ronald)
College 6: Doing Church (Mark)
College 7: Doing Church (Mark)
College 8: Doing Church (Mark)
College 9: Together (Hans)
College 10: Together (Hans)
College 11: Together (Hans)
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