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Een toegespitst tweejarig studietraject 
Bijbel, theologie en spreekvaardigheid

SPREKERSROUTE

Wil jij 

(beter) leren 

preken?



De SPREKERSROUTE in het kort:

 2-jarig studieprogramma (hbo-niveau).
 Jaarlijks 10 lesdagen op vrijdag-

middag en -avond in Amsterdam.
 Voor zowel beginnende als ervaren 

sprekers zonder theologische 
opleiding.

 Praktijkgerichte toerusting op het 
gebied van o.a. Bijbelse Theologie, 
Exegese, Hermeneutiek en Homiletiek.

 Colleges worden verzorgd door 
ervaren docenten.

 Gevolgde vakken leveren vrijstelling op 
bij de Opleiding Theologie van het 
Evangelisch College.

SPREKERSROUTE

Inleiding
Het Evangelisch College en het Baptisten 

Seminarium bieden gezamenlijk een 
studietraject aan om 'leken'(s)prekers toe te 
rusten om inhoudelijke verdieping aan te 
brengen en de spreekvaardigheid te 
vergroten.

Inhoud
Met de Sprekersroute wordt een kort, maar 
volledig traject aangeboden van twee jaar 
dat voorbereidend is op en ondersteunend 
bij het voorgaan in Baptisten- en 
evangelische gemeenten (of daarbuiten). 
Het vakkenpakket brengt je naast 
inhoudelijke exegetische vaardigheden en 
theologische kennis ook praktische 
toerusting om je spreekvaardigheid te 
trainen. Je leert zo niet alleen zelf de Bijbel 
beter te kennen, maar ook uit te leggen en 
over te brengen aan anderen.

Doelgroep
De Sprekersroute is geschikt voor 
beginnende én gevorderde sprekers die op 
zoek zijn naar inhoudelijke verdieping én 
vaardigheden om (beter) te leren preken.
De Sprekersroute wordt aangeboden op 
hbo-niveau. Om toegelaten te worden voor 
dit studietraject dien je dan ook te 
beschikken over hbo-denk- en werkniveau.
Preekervaring is geen vereiste. 

Docenten
De colleges worden gegeven door ervaren 
docenten van het Evangelisch College en 
het Baptisten Seminarium. 
De masterclasses preekpraktijk worden 
verzorgd door diverse professionals in 
spreekvaardigheid.
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Jaar A EC

Exegese OT 3

Bijbelse Theologie OT 3

Dogmatiek 3

Homiletiek 4

Masterclasses preekpraktijk 1

Praktijkdag 1

Tijden en locatie
Jaarlijks zijn er 10 lesdagen. Deze worden 
aangeboden op vrijdagmiddag en -avond 
in het Baptist House in Amsterdam. Je 
krijgt 7 dagen colleges van docenten, je 
participeert 2 dagen in een masterclass 
preekpraktijk onder leiding van 
professionele trainers en je eindigt het jaar 
met een praktijkdag vol oefenruimte.

�Ik krijg tools in handen om in een 
tekstgedeelte te duiken, het me eigen 

te maken en het vervolgens te 
vertalen richting een preek.� 

Kosten
Het volgen van het programma kost 
jaarlijks � 1250,-. Dit is inclusief koffie en 
thee op de leslocatie en toegang tot de 
Online Studiebijbel.
Studiematerialen en kosten voor eventuele 
herkansing(en) zijn niet inbegrepen.
Betaling in termijnen is mogelijk. 

�God legde het op mijn hart te gaan
spreken. Maar ik miste kennis. Daarom 

wilde ik me theologisch verdiepen. 
 En dus koos ik voor de Sprekersroute; 

een studie waar Bijbel, theologie én 
de vertaalslag naar het preken 

samen opgaan.�

Mirjam Krieken, alumna 

Na de Sprekersroute
Na afronding van dit studieprogramma 
ontvang je het certificaat van de 
Sprekersroute. Door deze studie heb je 
een goede bijbels-theologische basis 
opgebouwd en vaardigheden 
meegekregen om te kunnen preken. 
Ook zijn er goede mogelijkheden voor 
verdere studie. Zo kun je met vrijstellingen 
doorstromen naar de deeltijdopleiding 
Theologie van het Evangelisch College. 
Bij het Baptisten Seminarium zijn in 
overleg diverse modules te volgen na de 
Sprekersroute.

Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie de website:
www.sprekersroute.nl
Mocht je nog vragen hebben, neem dan 
contact op met het Evangelisch College: 
T.: 078-6190037 
E.: sprekersroute@evangelisch-college.nl.

Jaar B EC

Exegese NT 3

Bijbelse Theologie NT 3

Liturgiek 3

Hermeneutiek 4

Masterclasses preekpraktijk 1

Praktijkdag 1

Curriculum en studiebelasting
Het programma bestaat uit twee leerjaren met elk een studiebelasting van 15 studie-
punten (EC: European Credit; 1 EC = 28 studie-uren). 
Uitgaande van 40 studieweken per jaar, vraagt de Sprekersroute een tijdsinvestering 
van gemiddeld één dag per week (lesvoorbereiding, colleges, opdrachten, etc.)


