
Staten Bijbel Instituut 
Over ons:

President en stichter: Dr. Verhoef studeerde economie, theologie, filosofie 
en bijbelse talen in Europa en de VS van Amerika en verdiende zijn B.D., 
M.Th. en zijn Ph.D. in manuscripten bewijs. Hij begon verschillende bijbelse 
diensten (waaronder het stichten van enkele bijbel gelovende gemeenten) en 
trainde de afgelopen 20 jaar mannen in Nederland, Liechtenstein, Zwitserland, 
Oostenrijk, Duitsland, Skandinavie, Polen, Ukraine, India, Nepal en enige 
moslimlanden. Meer dan 60 mannen uit hiervoor vermelde landen zijn 
opgeleid als evangelisten, predikanten en bijbelleraars door het houden van 
bijbel conferenties, straatpreek toeren, zendingsreizen en door het opstarten 
van plaatselijke gemeenten en Bijbel instituten.

Het Bijbel instituut in Europa werd begonnen in 2000 A.D. Het is niet 
geaccrediteerd waardoor de overheid geen invloed op de inhoud van het 
curriculum heeft. Het is het enige bijbelgelovende instituut in Nederland met 



Toelating, alleen voor hen die gered en minimaal 16 jaar oud zijn, met een 
mogelijk interview met de president.

Het S.B.I. biedt op verschillende niveaus correspondentie cursussen aan:
- een basis cursus van 40 plus lessen waarna een theologisch certificaat I kan 

worden verdiend.
- een cursus voor gevorderden van 70 plus lessen waarbij voltooing een 

theologisch certificaat II wordt uitgegeven.
- op Bijbel instituut niveau:

Het eerste niveau duurt een jaar, omvat twee semesters van elk 16 weken met 
16 vakken en kan worden afgesloten met een theologisch diploma. Ieder die de 
Nederlandse reformatie Bijbel wil leren kan deelnemen, ook wanneer de eerste 
twee correspondentie cursussen niet zijn voltooid.

Het tweede niveau bouwt voort op en is een voortzetting van het eerste niveau, 
duurt twee jaar, omvat vier semesters van ieder 16 weken, bevat 32 vakken, 
en is vooral bedoeld voor mannen die zijn geroepen om te preken. Vrouwen 
kunnen niet aan de preek klassen deelnemen. Bij voltooiing kan een B.Th. 
wordt verdiend. Een B.Div. kan worden verkregen als naast eerdergenoemde 
werk d.m.v. zelfstudie drie jaar Grieks en een jaar Hebreeuws wordt 
gestudeerd.
Twee maal per jaar zijn er bijbelstudie weekenden waar studenten en leraars 
samen komen, in het openbaar wordt gepreekt en vragen direct kunnen worden 
besproken. 

Toelatingskosten: euro 50 voor aanmelding, die niet kan worden 
terugverkregen.
Ieder semester (omvattende 16 weken) kost euro 400 en dient voor het 
begin van elk semester te worden betaald. Ieder semester dient binnen zes 
maanden te worden voltooid. Aanbevolen boeken en ander materiaal dient door 
de student te worden betaald.

Examens worden aan het einde van ieder semester schriftelijk afgenomen. Het 
examen wordt als PDF per download aangeboden. Het belangrijkste materiaal 
wordt per download als audio MP3, met daar naast enig videomateriaal, 
ter beschikking gesteld. In zeldzame gevallen wordt het materiaal per post 
gestuurd, waarbij de student het DVD/MP3 materiaal als ook de verzendkosten 
dient te betalen. De kosten zijn dan euro 500 i.p.v. euro 400 per semester.

de Statenbijbel voor Nederlanders (en de AV 1611 internationaal ) als de heilige 
Schrift als uiteindelijk geschreven gezag. Alle grote Nederlandse Bijbelscholen 
en theologische faculteiten hebben alles andere als de SV 1637 als hun gezag en 
zijn in meer of mindere mate humanistisch in hun filosofie tegenover de heilige 
Schrift en gebruiken moderne, afvallige Bijbels vanaf de tweede helft van de 
19e eeuw en vallen de Nederlandse reformatie bijbel gedurig aan, daarmede 
ondermijnende het geloof van de predikanten als ook indirect van het gehele 
lichaam van Christus. Dit was de reden dat Dr. Verhoef naar het buitenland 
ging om het noodzakelijke, authentische materiaal te verzamelen, hetgeen nu 
hier wordt aangeboden aan een ieder die de heilige Schrift wil leren en ten 
tweede, die door God is geroepen om Gods woord in de laatste dagen te leren 
en preken.
 
Het S.B.I. valt onder een plaatselijke, Bijbelgelovende baptisten gemeente in 
Zwitserland met de volgende leerstellige opvattingen:

- de absolute autoriteit in het Nederlands van de SV1637, internationaal in het 
Engels de AV 1611.

- scheiding van kerk en staat.
- autonomie van de plaatselijke gemeente.
- redding door geloof alleen in het eens en voor eeuwig volbrachte werk van 

Jezus Christus op het kruis.
- de eeuwige zekerheid van de gelovige.
- waterdoop van de gelovige door onderdompeling.

Doel: Het tegemoetkomen van de nood van arbeiders, zoals gesteld door de 
Heer Jezus Christus in Mat.9:36-38 d.m.v.:

- het overdragen van kennis van de heiige Schrift in het Nederlands, de SV 
1637.

- leren deze informatie door openbaar preken en -leren door te geven.
- leren de student zelf de Schrift te onderzoeken (Joh.5:39) en recht te snijden 

(2 Tim.2:15).
 De nadruk ligt op:
- de woorden van God in de Nederlandse Bijbel , SV 1637 (Mat.24:35: Psalm 

12:7-8).
- het leren van de gezonde leer (2 Tim.4:3-4).
- openbare prediking (1 Kor.1:21).
- het trainen van trouwe, beschikbare en onderwijsbate predikanten en leraars 

als arbeiders in Gods oogst (Mat.9:38).



Semester 1 Semester 2

1. OT Overzicht 1. NT Overzicht

2. Voorbereiding en overdracht van prediking I,1 2. Voorbereiding en overdracht van prediking I, 2

3. Het woord recht snijden 3. Zielenwinnen

4. Romeinen I 4. Romeinen II

5. I Korinthe I 5. I Korinthe II

6. Galaten / Efeze 6. Filippenzen/ Kolossenzen

7. I & II Thessalonicenzen 7. Plaatselijke gemeente

8. Johannes I 8. Johannes II

Semester 3 Semester 4

1. Voorbereiding en overdracht van prediking II, 1 1. Voorbereiding en overdracht van prediking II, 2

2. Gemeentegeschiedenis I 2. Gemeentegeschiedenis II

3. Genesis I 3. Genesis II

4. Openbaring I 4. Openbaring II

5. Daniel 5. I & II Timotheüs & Titus

6. Mattheüs I 6. Mattheüs II

7. Handelingen I 7. Handelingen II

8. Probleem Teksten 8. Baptisten Zending

Semester 5 Semester 6

1. Voorbereiding en overdracht van prediking III, 1 1. Predikant en zijn problemen

2. Gemeentegeschiedenis III 2. Gemeentegeschiedenis IV

3. Mattheüs III 3. Mattheüs IV

4. Hebreeen 4. Jakobus en I & II Petrus

5. Manuscripten Bewijs I 5. Manuscripten Bewijs II

6. I, II & III Johannes, Judas and Filemon 6. Muziekgeschiedenis / Ev. Zangleiding 

7. Theologie I 7. Theologie II

8. II Korinthe I 8. II Korinthe II

STATEN BIJBEL INSTITUUT

I. Basis cursus (42 lessen)
II. Gevorderden cursus (77 lessen)

 (beiden via correspondentie)
III. Instituut kursus:

 a. De eerste twee semesters van SBI online voor een theologisch diploma
 b. Alle zes semesters van SBI online voor een Bachelor of Theology
 c. Alle zes semesters van SBI online, plus drie jaar Grieks en een jaar Hebreeuws d.m.v. 

zelfstudie voor een Bachelor of Divinity. 

Interesse? schrijf ons: pastor@bluemail.ch


