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Inleiding

Meditatief
Een pittige (Kerst)boodschap
Voor het schrijven van een schriftelijke module voor de ETA (Algemene
brieven) heb ik me de afgelopen tijd
beziggehouden met de bestudering
van de brief van Jacobus. En ik ben
geschrokken. Geschrokken van de
pittige boodschap die deze brief
inhoudt. Het gaat bijvoorbeeld om
vragen als: Heeft u hetzelfde geloof
als de boze geesten? Heeft u geloof
dat tot behoudenis leidt of niet?!
Het zijn dergelijke zaken die Jacobus
zijn lezers voorlegt en zo komen
deze vragen ook bij ons terecht. Wat
voor geloof hebben wij eigenlijk?! Jacobus maakt duidelijk dat geloof op
zich niet tot rechtvaardiging, tot behoudenis leidt. Geloof dat samengaat
(2:22; NBG51/HSV: samenwerkt) met
goede werken, dát is het geloof, dat
ons rechtvaardigt in Gods ogen. Als
voorbeeld noemt Jacobus de aartsvader Abraham; hij geloofde, vertrouwde volledig op God en was op
grond hiervan bereid zijn zoon Izaäk
prijs te geven. Met andere woorden
het gaat bij Abraham om geloof dat
bereid is de wil van God uit te voeren,
welk offer dit ook vraagt.
Wellicht dat u zich als lezer afvraagt:
de apostel Paulus zegt toch dat
rechtvaardiging plaatsvindt door
geloof alleen – dan hebben we de
werken daarvoor toch niet nodig?
Ja en nee. Inderdaad, het gaat om
geloof alleen, maar Jacobus stelt dan
de vraag: wát voor geloof?! Dood
geloof of levend geloof?!
Is dit dan iets anders dan Paulus onderwijst? Volstrekt niet. Als u het boek
Handelingen van de Apostelen er op
na slaat, dan leest u in Hand. 26:19,20
hoe Paulus tegenover koning Agrippa
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een mooie samenvatting geeft van
de kern van zijn onderwijs:
Daarom koning Agrippa , ben ik dat
hemelse gezicht niet ongehoorzaam
geweest, maar ik heb eerst hun, die
te Damascus waren, en te Jeruzalem
en in het gehele Joodse land en de
heidenen verkondigd, dat zij met
berouw zich zouden bekeren tot God
en werken doen, met hun berouw in
overeenstemming.
U ziet dat de apostel Paulus hetzelfde
aangeeft als de oudste Jacobus; beiden leren dat geloof en een daarmee
overeenkomstige levenswandel hand
in hand gaat; het een kan niet zonder
het ander, want ze zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Zodra je ze
loskoppelt, is er geen sprake meer
van rechtvaardiging door geloof
noch van rechtvaardiging door werken. Het verbaast dan ook niet, dat
we in de Galatenbrief lezen (2:1-10)
dat Petrus, Johannes én Jacobus
aan Paulus de broederhand reiken
als blijk van hun overeenstemming
aangaande inhoud en verspreiding
van het evangelie.
Abraham wordt een vriend van God
genoemd, en wel omdat zijn geloof
(lees: zijn vertrouwen in, zijn respect
en liefde voor God) zodanig is, dat
hij bereid is zijn zoon Izaäk te offeren. Dit brengt ons direct bij de
Kerstboodschap: de liefde van God
voor ons mensen is zó groot, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft (Joh.3:16).
Jezus zegt tegen Zijn apostelen: U
bent mijn vrienden, als u doet wat Ik
u gebied (Joh.15:14; HSV).
Het jaar 2011 ligt bijna achter ons

en een nieuw jaar verschijnt aan de
horizon. Het is Jacobus die ons de
vraagt stelt: wat voor geloof heeft
u? Om vriend van God en vriend van
Jezus te zijn, dienen we een geloof
te hebben, dat gepaard gaat met een
God welgevallige levenswandel. De
uitdaging ligt voor ons een geloof
te bezitten, dat bereid is voor 100%
de wil van de Vader en de Zoon te
doen, geleid door de Heilige Geest.
Een pittige (Kerst)boodschap.
drs. Cees van Nes
algemeen directeur

Geloof en een
daarmee overeenkomstige levenswandel gaan hand
in hand; het een
kan niet zonder
het ander, want ze
zijn onlosmakelijk
met elkaar
verbonden.
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Voorwoord
Voor u ligt de tweede editie van het EC Magazine.
U ontvangt dit exemplaar nadat de viering van de
oprichting van het Evangelisch College reeds achter
de rug is; een mooie bijeenkomst met bestuur, mede–
werkers en docenten. Een verslag hiervan leest u op
de volgende pagina. Ook de op die dag gehouden
lezing van Nathan Witkamp over ‘Wat is evangelisch? ‘
is (in enigszins bewerkte vorm) in het Magazine opgenomen. Verder leest u over een opnieuw geplande reis
naar Israël en is er allerlei nieuws van de drie scholen.
U kunt daar onder meer lezen dat het cursisten-/studentenaantal zowel bij de ETA, het EPS, als bij de ETS
heeft mogen toenemen. Bijzonder is ook de informatie
over de overeenkomst die het EC heeft gesloten met
de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Studenten
van de ETA die de eerste vier jaar van het bachelorprogramma hebben afgerond, kunnen doorstromen naar
de TUK om daar een overheidserkende mastergraad te
behalen.
Het is nu dus mogelijk dat iemand de theologische
studie bij het EC begint als ETS-cursist (zonder enige
vooropleiding) en dat hij/zij vervolgens op basis van
het ETS-diploma kan worden toegelaten tot de bacheloropleiding van de ETA om tot slot aan de TUK
een masterdiploma theologie te behalen.
Achter ons ligt een enerverend jaar waarin heel veel is
gebeurd. Vele zegeningen hebben we mogen ervaren
en we hebben hiervoor onze dank aan God uitgesproken. De directie wil hierbij ook graag haar medewerkers en de bestuursleden hartelijk bedanken voor alle
inspanningen die in het afgelopen jaar zijn verricht.
Met elkaar hebben we een mooi resultaat mogen
bereiken.
We kijken nu uit naar een nieuw jaar dat voor ons
ligt en we zijn verwachtingsvol wat de Here God
ons hierin schenken wil. Van onze kant de taak om
gewetensvol en getrouw onze arbeid te verrichten.
Dat velen op deze wijze door het EC gezegend mogen
worden, is onze wens en bede.
Met hartelijke groet,
directie Evangelisch College
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Colofon
Het Evangelisch College Magazine is een uitgave van
stichting Evangelisch College en komt voort uit samenvoeging van de EBS-Nieuwsbrief en het ETA-Bericht.
Het Magazine verschijnt jaarlijks tweemaal (in juni en in
december) en heeft met name tot doel te informeren
over de ontwikkelingen van de scholen binnen
het Evangelisch College.
Evangelisch College
Contactadres: Zonnebloemstraat 4,
3333 SW Zwijndrecht
Telefoon: 078-6190037
E-mailadres: info@evangelisch-college.nl
Website: www.evangelisch-college.nl
Het Evangelisch College is verantwoordelijk
voor de volgende scholen:

ETA

Evangelische Theologische Academie
Website: www.eta.nl
Bankrekening: 60 57 98

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Website: www.pastoraat.nu
Bankrekening: 60 57 98

ETS

Evangelische Toerusting School
Website: www.ets-cursus.nl
Bankrekening: 58 43 95

Bestuur
drs. ing. G. van Ginkel (voorzitter)
J.F. de Leeuw, MA (vice-voorzitter)
drs. S.T.N. van der Pols (secretaris)
C.J.M. van der Eerden (penningmeester)
P.F. Fernhout (tweede penningmeester)
P. van Hooidonk (lid)
J.J. Visser (lid)
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Nieuws over het Evangelisch College

Terugblik viering Evangelisch College
Op zaterdag 29 oktober 2011 jl. vond er in
Amerongen een feestelijke bijeenkomst plaats
ter gelegenheid van de officiële oprichting van
het Evangelisch College. In besloten kring van
bestuursleden, medewerkers en docenten vond
de eerste gezamenlijke docentenontmoeting
plaats, welke werd afgesloten met een dankdienst
en een maaltijd.

de vraag ‘Wat is Evangelisch?’ Deze toespraak kunt u
(in samenvattende vorm) nalezen in dit Magazine of
beluisteren (inclusief PowerPoint presentatie) op de
website van het Evangelisch College (zie: Nieuws).
Na afloop van de lezing gingen docenten in groepen
uiteen om met elkaar de lezing te bespreken en na
te denken over de vraag hoe de identiteit van het
Evangelisch College nader gestalte kan krijgen in het
onderwijs.

Historische gebeurtenis
Algemeen-directeur Cees van Nes sprak bij de
openingstoespraak van een ‘historische gebeurtenis’. Terugblikkend op ruim 50 jaar geschiedenis van
stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS) en ruim
25 jaar geschiedenis van st. Evangelische Theologische Academie (ETS), concludeerde hij dat door de
fusie van EBS en ETA er een nieuwe organisatie was
ontstaan, het Evangelisch College, met een ervaring
van 75 jaar van Bijbel(getrouw)onderwijs. Met een
huidig aantal van ruim 1350 studenten/cursisten
benadrukte Van Nes de verantwoordelijkheid die
de organisatie draagt. Onderwijs heeft immers een
grote impact in mensenlevens. Het verlangen werd
uitgesproken dat het Evangelisch College tot zegen
mag zijn voor de kerk van Nederland.

Wat is Evangelisch?
Vervolgens hield Nathan Witkamp een lezing over

Nieuw! Digitale
nieuwsbrief
In oktober verstuurde het Evangelisch College
haar eerste digitale Nieuwsbrief. Deze wordt circa
4 keer per jaar per e-mail verstuurd en is bedoeld
om de achterban op de hoogte te houden van
actuele ontwikkelingen en het aanbod van
onderwijsactiviteiten. Heeft u dit bericht in
oktober niet ontvangen? Meld u dan aan op:
www.evangelisch-college.nl.
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Dankdienst
De middag werd afgesloten met een dankdienst.
Vice-voorzitter John de Leeuw verzorgde hierin
een meditatie waarin hij het levensverhaal van Eta
Linnemann (1926-2009) aanhaalde ter illustratie
van het belang van Bijbelgetrouwonderwijs. In 1978
veroorzaakte Eta Linnemann – toen 52 jaar oud - een
enorme opschudding toen zij verklaarde een omkeer
in haar leven te hebben ervaren. Op grond hiervan
nam zij afstand van de historisch-kritische methode
en vroeg haar lezers al haar vorige publicaties te
vernietigen. De Leeuw: “Eta Linnemann kwam tot
de overtuiging dat de Bijbel betrouwbaar is, zoals
Paulus dat schrijft aan Timotheüs in 1 Tim. 1: 15: ‘Dit
is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren
te behouden.’ Zo wil ook het Evangelisch College
vasthouden aan het getuigenis van de Bijbel.”
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Wat is ‘evangelisch’?
Een verkenning van de
Evangelische Beweging
drs.ing. N. Witkamp
Nathan Witkamp (1973) is docent Systematische
Theologie en Vroege Kerkgeschiedenis aan de
Evangelische Theologische Academie. Aan de
Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
werkt hij aan een proefschrift over de doopriten
van Theodorus van Mopsuestia en Mar Narsai.

Sinds 1 september jongstleden bestaat het Evangelisch College (EC), ontstaan uit een fusie van stichting
Evangelische Theologische Academie (ETA) en stichting
Evangelische Bijbel Scholen (EBS). Maar wat betekent
het dat het EC ‘evangelisch’ is? De term ‘evangelisch’
schept regelmatig verwarring. In zijn handboek A-Z of
Evangelical Theology onderscheidt Roger Olson 7 definities van ‘evangelisch’1. George Marsden onderscheidt
er zelfs 14(!)2. En Timothy Weber heeft eens uitgeroepen
dat het definiëren van ‘evangelisch’ een van de grootste
problemen is van de Amerikaanse geschiedschrijving3.
Deze onduidelijkheid gaat ook aan de Nederlandse situatie niet voorbij, getuige verschillende recente artikelen
in Uitdaging met koppen als ‘Evangelisch: verwarrend
of verwaterd?’ (oktober 2011) en ‘Naam evangelisch is
soms verwarrend’ (juli 2011). Kunnen we deze verwarring te boven komen? Laatstgenoemde artikel zet ons
op het juiste spoor. Verwijzend naar het jaarverslag van
de Evangelische Alliantie (EA), wordt opgemerkt dat de
EA het woord ‘evangelisch’ breed opvat. “Zij beschouwt
de brede vernieuwingsbeweging in alle (orthodoxe)
kerken, van [Rooms] katholiek en gereformeerd tot cha-
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rismatisch, als behorend tot het evangelische smaldeel
op het kerkelijk erf. Wat haar betreft slaat ‘evangelisch’
dus zeker niet louter op christenen in evangelische
gemeenten en vrije groepen.” Op vergelijkbare wijze wil
het EC een interkerkelijk opleidingsinstituut zijn, toegankelijk voor christenen uit de breedte van de evangelische
beweging4 die elkaar vinden in de fundamenten. Welke
zijn deze ‘fundamenten’?

Fundamenten
Alister McGrath noemt zes fundamenten van de
evangelische beweging:5
1. Het soevereine (‘supreme’) gezag van de Schrift.
2. De majesteit van Jezus Christus.
3. De macht (‘Lordship’) van de Heilige Geest.
4. De noodzaak van persoonlijke bekering.
5. De prioriteit van evangelisatie.
6. Het belang van de christelijke gemeenschap.
Een andere gevierde ‘definitie’ van ‘evangelisch’ is van
David Bebbington.6 Hij onderscheidt vier karakteristieken:
1. ‘Conversionism’: wedergeboorte als een
levensveranderende gebeurtenis.
2. ‘Biblicism’: de Bijbel als de ultieme religieuze autoriteit.
3. ‘Activism’: het geloof uitdragen.
4. ‘Crucicentrism’: Christus’ verlossende werk
als enige weg tot behoud.
De Britse Evangelical Alliance vult Bebbingtons definitie
nog aan met een vijfde punt, ‘christocentrism’ – Jezus
als ultieme openbaring van het eeuwige Woord –
en breidt ‘activism’ terecht uit met ‘sociale zorg’.7 In
de punten van Bebbington en de Britse Evangelical
Alliance ontbreekt echter ‘de gemeenschap’ en ‘de Heilige Geest’, toch ook twee belangrijke identity markers
van de hedendaagse evangelische beweging. Daarom
kom ik op basis van McGrath tot het volgende voorstel:
1. Het soevereine gezag van de Schrift.
2. De majesteit van Jezus Christus.
3. Christus’ verlossingswerk als enige weg tot behoud.
4. De realiteit van de Heilige Geest.
5. De noodzaak van persoonlijke bekering.
6. Het belang van de christelijke gemeenschap.
7. Het uitleven van het evangelie door evangelisatie
en sociale zorg.
Het is belangrijk te benadrukken dat deze fundamenten
geen geloofsbelijdenis vormen en niet zijn bedoeld ter
vervanging van bijvoorbeeld de Apostolische Geloofsbelijdenis. Het gaat om accenten, fundamenten ofwel
‘identity-markers’ van de evangelische beweging. Ook
vormen de fundamenten geen definitie van een ‘chrisEvangelisch College Magazine
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Interactie met de kerkvaders kan een geweldige
bron van inspiratie zijn
voor de hedendaagse
evangelische theologie
ten’, maar willen juist aangeven waarin ‘evangelische’
christenen verschillen van andere christenen. Tevens
zijn deze identity-markers geen exclusief ‘bezit’ van de
evangelische beweging, maar het is het geheel van de
fundamenten en het accentueren ervan wat de evangelische identiteit maakt tot wat ze is. Buiten deze fundamenten geldt: ‘we agree to disagree’. Het behoort dus
evengoed tot de evangelische identiteit dat christenen
van mening mogen verschillen over de kerkleer, de positie van de vrouw, de doop, Israël, de eindtijd etc. Want
alleen op deze wijze kan er werkelijk van een interkerkelijke beweging sprake zijn.

Historische wortels
Drie periodes die van groot historisch belang zijn
geweest voor de vorming van de evangelische traditie
en identiteit zijn de protestantse Reformatie, de grote
evangelische opwekkingsbewegingen (Awakenings) van
de achttiende en negentiende eeuw en de recentere
controverse tussen fundamentalisten en modernisten.8
De Reformatie bracht vooral de rechtvaardiging door
geloof en het gezag van de Schrift voor het voetlicht. De
Awakenings – die wortelden in puritanisme en piëtisme
– benadrukten het belang van persoonlijke bekering en
werden verder gekenmerkt door het zingen van liederen, massa-evangelisatie, zending, het oprichten van Bijbelgenootschappen en christelijke sociale hervorming.
In het begin van de twintigste eeuw ontstond het
‘fundamentalisme’, een stroming die in een tijd van
liberalisme opkwam voor de orthodoxie en haar naam
ontleende aan de publicatie van The Fundamentals
(1909), een theologische reeks waarin het orthodoxe
christendom werd verdedigd. Tegen het midden van
de twintigste eeuw werd dit fundamentalisme echter
steeds meer gekenmerkt door anti-intellectualisme
en sektarisme waartegen de jongere generatie stelling
nam. Zij meende dat christenen ook intellectueel en
cultureel ontwikkeld en sociaal betrokken moesten zijn.
Ter onderscheiding van het oudere fundamentalisme
werd de term ‘evangelisch’ (evangelical) gerehabiliteerd.
Deze vernieuwde beweging leidde onder meer tot de
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oprichting van de National Association of Evangelicals
(NAE, 1942), Fuller Theological Seminary (1947), en het
tijdschrift Christianity Today (1956). Leidende figuren van
de evangelicals waren onder meer Billy Graham, John
Stott, Carl Henry en Martyn Lloyd Jones.
Overige stromingen en invloeden die mede bepalend
zijn voor de kleur van de hedendaagse evangelische
beweging zijn het Baptisme, de Nadere Reformatie, de
Heiligingsbeweging, het Réveil, het Dispensationalisme
(vooral via de Scofield Reference Bible), de Pinksterbeweging, de Charismatische vernieuwingsbeweging en
de recentere Third Wave (Vineyard; Wagner, Wimber).

Katholiek-evangelisch?!
Tot zover een herkenbaar resumé van de fundamenten
en wortels van de evangelische beweging. Ik wil echter
afsluiten met een appèl om nog een stap te zetten, maar
dan wel een stap terug. Een evangelische beweging die
meent te wortelen in de Reformatie en de Awakenings,
mag immers niet voorbij gaan aan de gemeenschappelijke basis van deze kerkelijke oplevingen, namelijk: 1)
de Schrift, zoals 2) overgeleverd en geïnterpreteerd. Dit
brengt ons zowel bij de apostolische als de post-apostolische periode. Want de Schrift is weliswaar ontstaan
in de apostolische periode, maar heeft ons in de huidige
vorm bereikt via het kanaal van de post-apostolische
gemeente. Deze vroege Kerk heeft, in overeenstemming met de apostolische leer en geleid door de Geest,
niet alleen de juiste boeken gecanoniseerd, maar ook
in de vorm van de Apostolische Geloofsbelijdenis en de
belijdenis van Nicea-Constantinopel de juiste apostolische leeswijzer bij de Schrift bewaard en overgeleverd.
Dit doet ons beseffen dat, juist als we de Schrift hoog
achten, we niet om de Kerk heen kunnen, zeker niet de
vroege Kerk van de eerste eeuwen.9
Daarom pleit ik, in navolging van Donald Bloesch, voor
een katholiek-evangelische identiteit. Dit ‘katholiek’
heeft niets van doen met rooms-katholiek, maar doelt
op het algemene, orthodoxe, apostolische geloof,
namelijk hetgeen overal, altijd en door allen geloofd
is (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus cre-

ditum est; Vincentius van Lérins). Zonder dit katholieke
bewustzijn en dito verankering ontsporen evangelische
onderstromen maar al te vaak in particuliere en eigenzinnige bewegingen die vanuit een a-historische attitude
niet het ‘eens aan allen overgeleverde geloof’ als norm
voor Bijbeluitleg hanteren, maar de eigen individuele
leesbril (wat die dan ook moge zijn). Niet zelden leidt
dit tot het verwerpen van klassieke leerstellingen, zoals
die van de Drie-eenheid (omdat dit ‘niet Bijbels’ zou
zijn). We worden hier geconfronteerd met het belang
van de gemeenschap, terecht een van de fundamenten
van de evangelische beweging. Maar het waarderen van
de gemeenschap betekent niet alleen dat we in relatie
staan met de nu levende generaties, maar ook dat we de
dialoog aangaan met de kerkvaders die immers evengoed behoren tot de ene universele Kerk, het lichaam
van Christus. Interactie met deze kerkvaders is noodzakelijk voor een gebalanceerde kijk op het eens aan allen
overgeleverde geloof en kan tevens een geweldige bron
van inspiratie zijn voor de hedendaagse evangelische
theologie.
Ik besef terdege dat deze katholiek-evangelische benadering nog geen gemeengoed is onder evangelischen.
Bij de totstandkoming van het EC is in ieder geval een
belangrijke stap gezet door statutair te verankeren dat
men zich verbonden weet met het historisch belijden
zoals uitgedrukt in de Apostolische geloofsbelijdenis
en in de belijdenis van Nicea-Constantinopel.
Daarnaast publiceert het EC tweejaarlijks het e-magazine Marturia, waarin expliciet aandacht wordt gevraagd
voor de vroege Kerk. Verder wil ik, naast de al genoemde Bloesch, nog graag wijzen op de geschriften van
Thomas C. Oden en de publicaties in de reeks Evangelical Ressourcement onder redactie van D.H. Williams als
inspirerende voorbeelden van een katholiek-evangelische attitude. Het is mijn wens en bede dat het hervinden van onze katholieke wortels mag bijdragen tot een
gezonde en evenwichtige evangelische identiteit.

1. R
 oger E. Olson, A-Z of Evangelical Theology, SCM Press (2005), 3-6.
2. Rolland D. McCune, “The Formation of the New Evangelicalism
(Part One): Historical and Theological Antecedents,” Detroit Baptist
Seminary Journal 3 (Fall 1998): 3.
3. Ibid., 3.
4. Ibid., 4.
5. Alister McGrath, Toekomst voor het christelijk geloof: invloed en
betekenis van het evangelicalisme (Kampen: Voorhoeve, 2000), 58-99.
6. David W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from
1730 to the 1980s (London: Unwin Hyman, 1989), 2-19.
7. http://www.eauk.org/about/what is.cfm
8. Timothy George, “If I’m an Evangelical, What Am I?”, Christianity Today,
9, 62 (August 1999). Zie ook McGrath, Toekomst, 22-57.
9. Ik pleit hier niet voor een naïef ‘naspreken’, maar voor dialoog.
Meer over de relatie Schrift-traditie, zie het aankomende december
nummer van Marturia (www.marturia.info) en vooral D. H. Williams,
Evangelicals and Tradition: The Formative Influence of the Early Church,
Evangelical Ressourcement: Ancient Sources for the Church’s Future
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005).
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Agenda
13 januari
14 januari
27 januari
20/21 januari
4 februari
4 februari
10 februari
11 februari
16 februari
17 februari
18 februari
16/17 maart
10 mei
11 mei
1 juni
2 juni
2 juni
2 juni
9 juni

Zwijndrecht
Steenwijk
Zwijndrecht
Goudriaan
Steenwijk
Steenwijk
Zwijndrecht
Veenendaal
Rotterdam
Zwijndrecht
Amersfoort
Goudriaam
Rotterdam
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Steenwijk
Steenwijk
Amersfoort
Veenendaal

ETA
ETA
EPS
EPS
ETA
EPS
ETA
ETS
ETA
EPS
ETA
EPS
ETA
ETA
EPS
EPS
ETA
ETA
ETS

Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Studieweekend: bevrijdingspastoraat
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Studiedag: pastorale thema’s
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Studieweekend: Basispastoraat
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Studiedag: gebed en zegening in het pastoraat

MAR]URIA

E-magazine over de betekenis van de vroege Kerk voor vandaag

Binnenkort
beschikbaar!
Een uitgave van de Evangelische Theologische Academie - www.eta.nl
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Met het Evangelisch College
naar Israël!
Het afgelopen jaar organiseerde de ETS een reis naar
Israël. Vanwege de vele positieve reacties biedt het Evangelisch College dit jaar opnieuw een 11-daagse Israëlreis
aan onder leiding van bestuurslid Paul van Hooidonk.

en de Samaritanen, Safed, de ‘klaag’ muur, de Sionsberg, de plaats waar Johannes de Doper de Heere Jezus
heeft gedoopt en nog vele andere bijzondere plaatsen.
Kortom: een reis van 11 dagen waarin de teksten uit de
Bijbel nog meer tot de verbeelding zullen gaan spreken!

5
 maart t/m 15 maart 2012

Kosten
Net als de vorige reis (waar u in de vorige editie van het
EC Magazine een verslag over hebt kunnen lezen) zullen
bekende en minder bekende plaatsen worden aangedaan, waaronder ook plaatsen die tijdens de vorige reis
niet zijn bezocht.
Of u nu wel of niet in Israël bent geweest, dit is uw kans
om met mede- en oud-cursisten/studenten van het
Evangelisch College, familie en vrienden een rondreis te maken om het land van de Bijbel (nog beter) te
leren kennen. Op het programma staan onder andere
een bezoek aan de volgende locaties: Dan, Chorazim,
Megiddo, de kerk van Petrus van Galicantu, het Temple
Institute, de Olijfberg, Samaria, Shilo, de berg Gerizzim

	De kosten bedragen, op basis van half pension, bij
20-29 deelnemers € 1.498,- p.p. en bij 30 of meer
deelnemers € 1.398,- p.p. De toeslag voor een
éénpersoonskamer bedraagt € 395,-. Wat hier nog
bij komt zijn persoonlijke uitgaven voor souvenirs
en dergelijke en € 60,- pp. fooiengeld voor gids,
chauffeur en hotels.
Zie voor meer informatie en het complete reisprogramma: http://www.ets-cursus.nl/Israelreis.html.

10

Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Studentenaantal
De ETA is het collegejaar 2011-2012 aangevangen met meer studenten dan vorig jaar. Verspreid over de diverse
opleidingen en locaties nam het aantal studenten toe met ongeveer 10 procent. Deze stijging is met name te danken aan de verhuizing van de leslocatie van Deventer naar Amersfoort, waardoor we 20 nieuwe studenten mochten verwelkomen. Ook het aantal studenten dat studeert via het gestructureerd afstandsonderwijs is toegenomen.
■
■

Deeltijdonderwijs (Amersfoort, Rotterdam, Steenwijk, Zwijndrecht): 121*
Gestructureerd afstandsonderwijs: 56

*D
 it aantal is exclusief de studenten van de opleiding Pastorale Hulpverlening. Deze opleiding is per 1 september
2011 ondergebracht bij het onlangs opgerichte Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS).

Kringleiderscursus
In de vorige editie van het EC-Magazine (juni 2011) werd
melding gemaakt van de introductie van de toerustingscursus ‘Kringleiderschap’. Inmiddels is er voor kerken/
gemeenten die hierin geïnteresseerd zijn een informatiedocument opgesteld, dat beschikbaar is op de website
van de ETA (http://www.eta2.nl/ToerustingscursusKringleiderschap.html).

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
december 2011

Ook het actuele aanbod van cursussen die de ETA
verzorgd is hierop te vinden. Begin 2012 zal de eerste
cursus worden verzorgd in kerkelijke gemeenten
in Papendrecht en in Stadskanaal. Geïnteresseerden
van buiten deze gemeenten zijn ook van harte welkom.
Zij kunnen zich via de website hiervoor opgeven.
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Overeenkomst met TU Kampen
ETA-studenten kunnen doorstromen naar pre-master
Recent heeft de ETA een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), aan de Broederweg te
Kampen. Middels deze overeenkomst heeft de TU de
Bachelor Theologie van de ETA erkend als een volwaardige opleiding. Afgesproken is dat de TU een speciaal
schakelprogramma aanbiedt voor studenten die de eerste
vier jaar van het bachelorprogramma hebben afgerond.
Deze eerste vier jaar bestaat uit de blokken Bijbelse en
Systematische theologie. Het schakelprogramma (premaster) van de TU duurt vervolgens een jaar (voltijd; deeltijd: twee jaar) en geeft toegang tot de Master Theologie
Algemeen. Deze master duurt eveneens een jaar (voltijd;
deeltijd: twee jaar). Zodoende kan door zes tot acht jaar
studie (vier jaar aan de ETA en twee tot vier jaar aan de TU)

een overheidserkend masterdiploma theologie worden
behaald. Met deze samenwerking beogen beide partijen
het versterken van Bijbelgetrouw onderwijs in Nederland.
Naast deze samenwerking met de TU Kampen heeft
de ETA ook al enige jaren een overeenkomst met de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE), waar studenten via een
doorstroomtraject een overheidserkend bachelordiploma
Godsdienst Pastoraal Werk (met o.a. het profiel ‘Evangelisch Voorganger’) en Godsdienst Leraar kunnen behalen.

Derde druk Rondreis door de Bijbel
In 2008 publiceerde de ETA de
studiemap ‘Rondreis door de Bijbel’.
Dit full-color materiaal is geschreven
met als doel de inhoud en achtergrond van alle Bijbelboeken voor
iedereen toegankelijk te maken. Dit
materiaal vormde de basis van een
gelijknamige Bijbelintroductiecursus
die de ETA gedurende drie jaar op
diverse plaatsen in Nederland heeft
aangeboden. De ETA stimuleert
nu kerken en gemeenten om deze
cursus zelf te verzorgen, waarbij de
ETA het studiemateriaal levert en de
lesgevers voorziet van materialen
middels een online docentenportaal.
Zie: www.rondreisdoordebijbel.nl.
Met ingang van het cursusjaar 20102011 wordt Rondreis door de Bijbel

ook gebruikt als cursusmateriaal bij
de Evangelische Toerusting School
(ETS).
Inmiddels zijn er circa 3000 stuks
studiemappen verspreid in Nederland en is er deze maand een derde
druk uitgekomen met een oplage
van 2000 exemplaren.

Webshop actie:
Ter gelegenheid van de
vernieuwde Webshop en de
derde druk van Rondreis door
de Bijbel, is de studiemap
Rondreis door de Bijbel t/m
31 januari te verkrijgen voor
€ 22,50 (ipv €27,50).

Nieuwe webshop
Recent heeft de ETA haar Webshop vernieuwd en geïntegreerd in de website. Via deze Webshop zijn op
eenvoudige wijze alle studiemodulen van de ETA te bestellen (zowel voor studenten als voor geïnteresseerden). De studiemodulen bevatten een schat aan informatie en zijn ook bijzonder geschikt voor zelfstudie.
Elke studiemodule is zowel schriftelijk (in een fraaie multomap) of digitaal (PDF-bestand) te verkrijgen.
Wellicht een tip voor de kerstvakantie?

12
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ETA

Evangelische
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Nieuwe module: Pneumatologie
Stefan Paas schreef recent in een
column in CV-Koers (oktober 2011):
“De grote tegenstelling in het protestantse kamp is die tussen charismatische en ‘gewone’ christenen.”
De Heilige Geest is een gevoelig
onderwerp waarover de meningen
vaak uiteenlopen. Want waar veel
christenen de eenheid vinden in
Christus, daar verschillen zij sterk
over de rol van de Geest.
De Evangelische Theologische
Academie brengt nu een nieuwe
module uit als introductie op de
persoon en het werk van de Geest.
Deze module is geschreven voor
het vak ‘Pneumatologie’ dat onderdeel uitmaakt van de Systematische
Theologie. De module wil een
bescheiden fundament leggen voor
het reflecteren op de inhoud van
ons geloof over de derde persoon in
de Godheid. Hiertoe put zij uit drie
bronnen: de Schrift als norm voor
ons spreken en denken; de traditie
als het gedeelde geloof van de kerk
door de eeuwen heen; en de huidige
context, de wereld waarin wij vandaag leven. Elk hoofdstuk behandelt
één van de relaties van de Geest: de
triniteit; Christus; de schepping; de
kerk. Vanuit een Bijbels-Theologisch
kader worden lijnen getrokken
die dienen als achtergrond voor
dogmatische uitwerkingen aangaande de pneumatologie, en welke
worden betrokken op ons actuele
geloof. Het is het verlangen van de
ETA dat deze nieuwe module een
aanzet mag geven tot de doordenking van ons geloof aangaande de
Geest. En dat daar waar er verschillen blijven, we ons “beijveren om de
eenheid van de Geest te bewaren
door de band van de vrede” (Ef. 4:3),
tot opbouw van Gods kerk.

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
december 2011

drs. J.M. Abrahamse
Jan Martijn Abrahamse studeerde theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel werkt hij voor het Baptisten Seminarium aan een
promotieonderzoek over het ambt binnen het congregationalisme. In
januari vertrekt hij voor zeven maanden naar de Verenigde Staten om
daar zijn studie voort te zetten aan Duke University in Durham. Jan
Martijn is aan de ETA verbonden als docent Systematische Theologie.

Webshop actie:
Tot en met 31 januari is
de nieuwe ETA-module
‘Pneumatologie’ in de
Webshop te verkrijgen
voor € 27,50 (ipv € 37,50).

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum
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Advertorial stichting Promise

Het is heel begrijpelijk dat uitbehandelde patiënten

Studentenaantal

koortsachtig zoeken naar genezing en verlichting van
hun kwalen. Maar het is echt te simpel gesteld dat
elke genezing altijd goed is of zelfs van God komt. Zijn

Het studentenaantal van de 3-jarige opleiding
Pastorale Hulpverlening is dit jaar licht gestegen. Verdeeld over de leslocaties Steenwijk en
Zwijndrecht volgen 50 mensen (als student
of toehoorder) de pastorale opleiding. Deze
opleiding werd sinds 2005 aangeboden door
de ETA, en is per ingang van dit collegejaar
ondergebracht bij het EPS.

alternatieve therapieën wel koosjer? Is het wit, zwart
of grijs? Zijn er nog betere alternatieven?
Al ruim een kwart eeuw wil stichting Promise in al die
bijbehorende twijfel, scepsis, veranderingen en verwarring
zich blijven baseren en oriënteren op het betrouwbare
kompas van Gods Woord, de Bijbel. Deze interkerkelijke
christelijke stichting wil bijbels denken in de gezondheidszorg breed uitdragen. De Here Jezus Christus is voor ons,
naast Verlosser van zonden, ook Heiland - dat is heelmaker - en genezer. Als je dorst hebt, wordt er heel veel aangeboden om die te lessen, zelfs vergif maar met een zoete
smaak. Met levend water wil stichting Promise, gezeteld
in Oudewater, mensen dienen door zowel preventief als
curatief te werk te gaan.
Doelstelling:
St. Promise verkondigt het evangelie van Jezus Christus
en toetst allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denkwijzen vooral op medisch en psychosociaal gebied aan het Woord van God.
Maak kennis met ons gedachtegoed door:
■ een gratis bezoek aan www.stichting-promise.nl
■ door u te abonneren op het full-color kwartaalblad
Promise voor slechts € 12,50 per jaar

Groepsaccomodatie ‘ De verwondering’

■ boeken te lezen die door Promise zijn uitgegeven
■ activiteiten (cursussen, lezingen, pastorale

In ontspannen sfeer
toegerust worden in het
pastoraat?
Te midden van de rust van de uitgestrekte weilanden
van de Alblasserwaard, organiseert het EPS een tweetal
toerustingsweekenden voor mensen die actief (willen)
zijn in het pastoraat. Op 20 & 21 januari wordt het thema
‘Bevrijdingspastoraat’ behandeld en op 16 & 17 maart
het thema ‘Basispastoraat’. De opzet is kleinschalig met
maximaal 18 deelnemers. De compleet verzorgde weekenden (van vrijdag t/m zaterdag) worden aangeboden in
de groepsaccommodatie (met 2-of 4-persoonskamers)
van boerderij ‘De Verwondering’ in Goudriaan. Voor
beide weekenden zijn nog plaatsen beschikbaar. Zie voor
meer informatie: www.pastoraat.nu.

gesprekken, therapieën) te volgen.
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Evangelische
Toerusting
School

Cursistenaantal
De ETS mocht dit cursusjaar zo’n 400 nieuwe cursisten verwelkomen. Hierdoor volgen dit jaar verspreid over de 50
cursuslocaties in totaal meer dan 1100 cursisten de 4-jarige Bijbelcursus.

Terugblik
diplomering
Zaterdagmorgen 29 oktober
jongstleden vond in het ZendingsDiaconessenhuis in Amerongen
een feestelijke bijeenkomst plaats,
waarbij aan 13 (oud-)cursisten het
ETS-diploma werd uitgereikt. In de
overdenking deed ETS-docent Piet
Passchier op basis van de Jacobusbrief een oproep om in het leven
woord en daad overeen te laten
komen. Twee gediplomeerden gaven
een getuigenis van wat de cursus in
hun leven betekend heeft. Op de pagina hiernaast leest u een getuigenis
van één van de andere gediplomeerden. In totaal ontvingen dit jaar 22
mensen het diploma van de 4-jarige
Bijbelcursus van de Evangelische
Toerusting School.

Audio opname
cursusmateriaal
Deze zomer ontving de ETS
bericht van een cursiste dat
zij voor een mede-cursist die
slechtziende is, het ETS-cursusmateriaal heeft ingesproken. Dit
materiaal heeft zij aan de ETS ter
beschikking gesteld, zodat ook
andere cursisten met een visuele
beperking toch het materiaal
kunnen bestuderen. Mocht u
als lezer iemand kennen die
hiermee geholpen zou kunnen
worden, neemt u dan contact
op met de ETS.

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
december 2011

Aan 13 (oud-) cursisten wordt het ETS-diploma uitgereikt

ETS-studiedagen

Instroomactie!

Op zaterdag 26 november vond
de eerste landelijke ETS-studiedag
plaats in Veenendaal. Ongeveer 175
ETS-cursisten en geïnteresseerden
werden toegerust in het voeren van
pastorale gesprekken. In het voorjaar
staan nog twee andere ETS-studiedagen gepland. Aanmelden hiervoor
is nog mogelijk:

Altijd al eens de Bijbelcursus
van de ETS gedurende een
aantal maanden willen
‘proberen’?
Maak dan nu gebruik van de
instroomkortingsactie. In plaats
van € 255,- cursusgeld betaalt
u dit cursusjaar nog slechts
€ 155,-. Na afloop kunt u uiteraard de cursus voortzetten of
u kosteloos uitschrijven. Zie:
www.ets-cursus.nl.

■ Zaterdag

11 februari: Pastorale
thema’s (emoties en afwijzing)
■  Zaterdag 9 juni: Gebed en
zegening in het pastoraat
Zie voor meer informatie:
www.ets-cursus.nl/
ETS-studiedagen.html
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Getuigenis
Tessa Baaijens-Van de Vrie (31)
maakte in 2002 een ernstig ongeval
mee; ze viel met haar paard en raakte
in coma. Dat ze tien dagen later
ontwaakte uit haar coma was een
wonder.
Een ‘nieuw leven’ ving aan, waarin
ze alles weer opnieuw moest leren.
Haar coördinatievermogen was echter achteruit gegaan, waardoor leren,
concentreren en focussen erg moeilijk was. Toch behaalde ze dit jaar het
diploma van de ETS. Opnieuw een
wonder! Inmiddels bereidt ze zich
voor op de dressuuramazone van de
Paralympics 2012 in Londen.
Ik ben opgegroeid in het Zeeuwse
land en ging naar de kerk bij de Vrije
Evangelische Gemeente in Goes.
Als tiener ging ik ook graag naar de
Vrije Evangelische Jeugdorganisatie
(VEJO). De basis van Gods liefde
werd hier gelegd. Naast school en

uitgaan werkte ik veel om mijn lieve
paard te kunnen onderhouden. Het
was een druk leven en hoe ik het
allemaal voor elkaar kreeg, vraag ik
mezelf nog steeds af. “Later als ik oud
en met pensioen ben, dan maak ik
wel meer tijd voor God, want nu is er
nog zo veel wat ik wil en kan doen…!”
Het was 20 september 2002; een
mooie en drukke dag en ik deed
weer eens veel tegelijk, te veel. Mijn
paard viel en ik droeg geen hoofdbescherming en maakte dus een flinke
smak. Toen werd het stil….
In mijn coma heb ik Jezus gezien en
Hij vertelde dat Hij nog een doel met
me heeft.
Mijn tijd was nog niet gekomen. Zo
werd ik wakker uit mijn coma in het
lichaam van een 22 jarige vrouw,
maar als een kind. Een wedergeboorte, want ik moest alles weer opnieuw
leren. Zeker voor mijn omgeving was

dit zo raar, want je ziet nog gewoon
vrijwel dezelfde persoon, maar ze kan
niet meer praten, lopen of zelf eten.
Dat is moeilijk, maar met Gods hulp
ben ik heel snel weer opgegroeid. Zo
heb ik mijn man, toen een vriend van
me via de VEJO, anders leren kennen.
In 2006 zijn we getrouwd.
Nu kijk je wel anders tegen dingen
aan. Ik geniet van elke dag! Natuurlijk is niet alles goed gegaan, want ik
heb ook vaak teleurstellingen moeten
verwerken. En ik heb aan mijn hersenbloeding en schedelbasisfractuur meer
overgehouden dan je, in eerste instantie, zal zien. Maar ik heb wel de kracht
gekregen, steeds weer, om dingen te
gaan doen. Zo zijn er veel deuren voor
mij geopend en achteraf zie ik dat God
me door het leven heeft geleid!
Ik verlangde ook steeds meer naar
verdieping van mijn geloof. Want Jezus had toch gezegd dat hij een doel
met me heeft?! En ja, dat heeft hij met
iedereen, maar wat dan…? Vriendinnen van mij volgden de Bijbelcursus
van de ETS en mijn moeder studeerde
bij de ETA. Ik besloot de ETS gewoon
te gaan proberen. En zelfs met mijn
hersenletsel heb ik de tentamens gemaakt, wat natuurlijk niet altijd gemakkelijk was. Maar door de kracht die je
krijgt, van God, bij de cursus, ben ik zo
gegroeid! Mijn man heb ik aangemoedigd en hij volgt nu ook deels de ETS.
Voor mij is de 4 jaar ETS klaar, maar dit
is ‘slechts’ een mooi begin.
Het uitdragen van het geloof in ‘woord
en daad’ (dabar) is de volgende stap.
Zo maakte God me duidelijk dat
ik mijn oude passie en talent, het
paardrijden, mag gebruiken ter ere van
Hem. Hiermee mag ik mensen (internationaal en nationaal) bekend maken
met Gods liefde.
Sportieve groet en veel Zegen

Foto van Tessa en haar man, voor de prijsuitreiking op het EK 2011 (4e prijs).

Tessa Baaijens-van de Vrie
www.baaijens-vandevrie.nl

NIEUW!

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie
tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en
stichting Evangelische Theologische Academie.

l ETA-leslocaties
l EPS-leslocaties

l ETS-leslocaties

BIJBELONDERWIJS BIJ U IN DE BUURT

ETA

Evangelische Theologische Academie
n

Opleidingen Theologie

n

HBO-niveau

n

www.eta.nl

EPS Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
n

Opleiding Pastorale Hulpverlening

n

www.pastoraat.nu

ETS Evangelische Toerusting School
n

Bijbelcursus

n

50 locaties in Nederland

n

www.ets-cursus.nl
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