
B R O N  V A N  V E R D I E P I N G ,  V O R M I N G  &  T O E R U S T I N G

•   Kennisbron over Bijbel, Geloven en Kerkzijn
•   Perfect voor verdieping, toerusting en vorming
•   Ruim 175 online videolessen
•   Jaarlijks 40+ nieuwe lessen
•   100 deskundige docenten

De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en 
de academie Theologie van Hogeschool Viaa in Zwolle delen hun 
kennis via AKZ+ Weetwatjegelooft.nl met jou, de kerken en de 
bredere samenleving. Weetwatjegelooft.nl is het online platform 
voor christenen van alle leeftijden die hun inzicht in de Bijbel, 
Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.  

Draag bij aan betrouwbare 
bijbelkennis en geloofstoerusting

Weetwatjegelooft.nl wil dat betrouwbare bijbelkennis en 
geloofstoerusting bereikbaar is voor iedereen en hanteert 
daarom zo laag mogelijke prijzen. Dit brengt met zich mee dat 
Weetwatjegelooft.nl grotendeels afhankelijk is van fondsen 

en giften. Draagt u ons werk een warm hart toe? Word abonnee, geef uw 
gemeente een abonnement en/of maak uw gift (fiscaal aftrekbaar) over op 
NL39ABNA04282375 92, t.n.v. Theologische Universiteit, o.v.v. ‘gift AKZ+’. 

            www.weetwatjegelooft.nl  info@weetwatjegelooft.nl

Ds. S. (Sijtze) de Bruine
‘Een zeer waardevolle aanvulling op al het geschreven bijbel
studiemateriaal van de afgelopen jaren. Bij de tijd en actueel, 
aangeboden door vakkundige docenten!’

Bea Karreman
‘Ik heb al veel videolessen gekeken en heb er heel veel van geleerd. 
Allemaal waren ze verrijkend en inspirerend. Voor zowel christenen als 
ongelovigen is Weetwatjegelooft.nl een geweldige informatiebron!’

 Prof. dr. H.G.L. (Eric) Peels
‘Er is zoveel behoefte aan: betrouwbare en goede cursussen theologie. 
Over de Bijbel, het geloof, kerkzijn vandaag, levensvragen, ethiek, etc. 
Cursussen die voor jong en oud te volgen zijn, waarbij je samen kunt 
leren, je samen laat toerusten.’ 

Klaas Schuring
‘Ik gebruik weetwatjegelooft.nl om aan bijbelstudie te doen. De uitleg 
in de videolessen gebruik ik als start van mijn persoonlijke studie. Ook 
als ik reis blijft dit mogelijk. Er is toch overal internet.’ 

 Paulien Vervoorn
‘Op weetwatjegelooft.nl vind je een veelheid aan videoworkshops die 
je op de bank, op je hometrainer of waar dan ook kunt volgen. Van 
bijbelboeken tot spiritualiteit en van Augustinus tot jeugdcultuur. Plan tijd 
in voor weetwatjegelooft.nl en theologie komt opeens wel heel dichtbij…’
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Dit is Weetwatjegelooft.nl
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Videolessen, ook 
voor groepen 
Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn 
zowel voor persoonlijke vorming en (bijbel)
studie geschikt als voor toerusting van 
groepen in de gemeente. Denk aan huis en 
bijbelkringen, (kerkenraads)vergaderingen, 
voorbereiding van preken en meditaties, 
catechese, ondersteuning van pastorale en 
diaconale teams.

 Gemeenteabonnement
Het zijn herkenbare vragen voor elke gemeente:
•    Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak 

in kerk en samenleving?  
•    Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod 

aan toerustingsmateriaal?  
•    Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?  

Met een gemeenteabonnement krijgen álle gemeenteleden 
toegang tot álle videolessen vanaf € 250 per jaar, 
afhankelijk van de grootte van de gemeente.
Mogen wij uw gemeente ook verwelkomen? 

Dit kost een abonnement
op Weetwatjegelooft.nl
Losse cursussen  € 1,95  € 3,95 per maand 
Maandabonnement  € 5,50
Halfjaarabonnement  € 29, (= € 4,83 per maand) 
Jaarabonnement  € 49, (= € 4,08 per maand) 
Studentenabonnement  € 29, (= € 2,42 per maand) 
Gemeenteabonnement  € 250, tot € 950, per jaar

Welkom bij ons groeiende
kennisplatform!
Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen 
over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+
colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels staan er 
ruim 175 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl meer 
dan 40 nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven 
door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten 
van Apeldoorn en Kampen en Hogeschool Viaa in Zwolle, met 
aanvullend andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig 
studiebijeenkomsten georganiseerd.

 Cursus 66 boeken, 1 Bijbel
Videolessen over de achtergrond en boodschap van 
de bijbelboeken; bijvoorbeeld 4 videolessen over het 
Bijbelboek Job, door Egbert Brink, en 3 lessen over Hosea, 
door Gert Kwakkel. 

Cursus Reformatie Nu
Videolessen over de actualiteit van de Reformatie, door 
Herman Selderhuis, Erik de Boer, Arnold Huijgen, Almatine 
Leene, Hans Burger, Bart Kamphuis en vele anderen. 

Cursus Pastoraat
Een basiscursus voor ouderlingen, pastoraal 
bezoekers etc. 4 videolessen over wat pastoraat is 
en hoe je een goed pastoraal gesprek kunt voeren, 
door Willem van der Horst en Peter van de Kamp. 

Cursus Verantwoord geloven
Videolessen over apologetische thema’s en lastige  
vragen waar veel christenen mee te maken krijgen. 

Cursus Jong & Geloven
... en de cursus Missionair jongerenwerk: videolessen 
speciaal voor iedereen met een hart voor jongeren 
en het Evangelie. 

Weetwatjegelooft.nl telt meer 
dan 25 cursussen, waaronder…


