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Inleiding

Meditatief
Alle paden van de Heer...
Het laatste jaar heeft de inhoud van
Psalm 25 verschillende keren indruk
op mij gemaakt. Kent u deze psalm?
Hij is de moeite van het bestuderen
en overdenken meer dan waard.
Psalm 25 is een lied waarin David bidt
om redding, vergeving en leiding.
Persoonlijke details geeft de psalm
niet, wat het gemakkelijk maakt om
de inhoud op onszelf toe te passen.
De gebeden in de psalm worden telkens weer afgewisseld door beloften.
Die beloften zijn geloofsuitspraken
waaraan David zich optrekt. De
afwisseling tussen gebed en belofte
laat zien dat zich in hem een innerlijke strijd afspeelt, een strijd die vaak
maar al te herkenbaar is.
In vers 2 zien wij bijvoorbeeld het
gebed “laat mij niet beschaamd
worden”, gevolgd door de belofte in
vers 3 “Ja, allen die U verwachten,
worden niet beschaamd”. Zo vindt
ook het gebed om leiding in vers 4
en 5 een bevestiging in de verzen
8-10. Vers 10 luidt (HSV):
Alle paden van de HEERE zijn
goedertierenheid en trouw
voor wie zijn verbond en zijn
getuigenissen in acht nemen.
Een geweldige belofte: alle paden
(‘alle’ komt niet in de NBV-vertaling
voor, maar is wel ontleend aan de
Hebreeuwse grondtekst). Net zoals
David hebben ook wij te worstelen
met teleurstellingen en problemen.
Het leven heeft scherpe kanten, de
werkelijkheid kan weerbarstig zijn:
“want eenzaam ben ik en ellendig”
(vers 16). En zomaar kan zich dan
de vraag opdringen: ‘Wat heeft God
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hiermee van doen? Hoe gaat Hij met
mij om? Ziet Hij mij nog?’. Psalm 25
laat ons enerzijds zien dat we deze
gevoelens aan God voor mogen leggen, ook onze onzekerheid en angst
(vers 17). Anderzijds helpt de belofte
van vers 10 ons om niet aan God te
twijfelen. Hij is niet onberekenbaar,
Hij heeft geen ‘donkere kant’, geen
verborgen agenda. Alles wat Hij voor
en in ons doet, komt voort uit zijn
goedertierenheid en trouw. Halleluja! Die belofte staat voor iedereen
die Hem met liefde en ontzag wil
dienen. En zo bevat Psalm 25 nog
meer prachtige beloften zoals vers
8 en 14.
Alle 22 verzen van Psalm 25 beginnen met opeenvolgende letters
van het Hebreeuwse alfabet, dat 22
letters telt. Behalve dat dit in het Hebreeuws ter verfraaiing diende, hielp
het mensen ook om het lied uit het
hoofd te leren. Opvallend genoeg
is de opeenvolging niet regelmatig.
Eén vers heeft 2 letters, één letter
ontbreekt en één letter is dubbel.
Per saldo betekent dit dat de taw,
de laatste letter, al in vers 21 aan de
beurt is. En dan, als de Hebreeuwse
toehoorder al verwacht dat de psalm
eindigt, komt er nog een vers. Dit

betekent natuurlijk dat dit laatste
vers een speciale nadruk krijgt. Wat
zegt dit vers?
O God, verlos Israël uit al zijn
benauwdheden.
We zouden bijna over vers 22
heen kunnen lezen. Maar niet in
het Hebreeuws! Dit vers laat zien
dat David ondanks zijn problemen
niet alleen met zichzelf bezig is. Hij
hoort bij een groter geheel, Israël,
en dat betrekt hij er nadrukkelijk bij.
Een goede les voor ons, die leven
in een erg individualistische tijd. We
moeten verder kijken dan alleen
onze eigen belangen en onze eigen
interesses. We horen bij een groter
geheel. Geloven en leven doe je niet
in je eentje, maar in verbondenheid
met de Gemeente en met Israël.
Leen Stehouwer
Coördinator
cursusmateriaal ETS

Psalm 25 is een lied waarin David
bidt om redding, vergeving en leiding.
De gebeden in de psalm worden telkens weer afgewisseld door beloften.
Die beloften zijn geloofsuitspraken
waaraan David zich optrekt.
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Voorwoord
Voor u ligt een nieuwe editie van het EC-Magazine.
Hierin leest u onder meer over een wisseling van
bestuursleden en dat het EC (kandidaat) lid is
geworden van de Evangelische Alliantie.
Ook informeren wij u graag over de ontwikkelingen
van onze scholen. Zo leest u bijvoorbeeld dat de
ETS er volgend cursusjaar een nieuwe leslocatie bij
heeft in de Hoekse Waard, en dat de ETA een convenant heeft gesloten met de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (België). Lezenswaardig is
ook het artikel van het EPS over vergeving.
De belangrijkste informatie echter komt tot u,
wanneer u de getuigenissen van (oud)studenten
leest. Dan proeft u iets van de impact van onze
onderwijsprogramma’s. Zo probeert het Evangelisch College met een uitgebreid onderwijsaanbod
en met bekwame docenten mee te helpen aan de
bouw van het Koninkrijk van God (1 Cor.3:9).
Als bijlage bij dit Magazine heeft u onze nieuwe
folder ‘Ondersteun Bijbel(getrouw)onderwijs’
ontvangen. Deze folder is bedoeld u door middel
van een aantal getuigenissen van (oud-) studenten
een indruk te geven hoe ons bijbels-theologisch
onderwijs invloed heeft op mensenlevens en welke
positieve gevolgen dit heeft voor anderen.
Omdat we heel graag verder willen groeien als
organisatie en het onderwijs aan zoveel mogelijk
mensen willen aanbieden en nog toegankelijker
willen maken (bijvoorbeeld door een groter aanbod aan cursuslocaties en gemeente-onderwijsprogramma’s; zie pag. 14 en 15), vragen we u onze
steun te (blijven) geven. Het is mede dankzij onze
bestuursleden, medewerkers, docenten en trouwe
vrijgevige donateurs (gemeenten, kerken, particulieren, e.a.) dat het EC haar werk kan verrichten.
De folder (bedoeld voor uzelf en om door te geven
aan anderen) nodigt u uit ons hierbij verder te helpen. Mocht u deze folder(s) willen verspreiden,
dan sturen we u het gewenste aantal exemplaren
graag toe.
Namens de directie,
drs. Cees van Nes
algemeen-directeur
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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

Evangelisch College lid geworden van
de Evangelische Alliantie
Het Evangelisch College (EC) is (kandidaat-) deelnemer geworden van de
Evangelische Alliantie (EA), een platform van christelijke organisaties, kerkgenootschappen, gemeenten en persoonlijke deelnemers. Als deelnemer
en partner van de EA wil het EC participeren in het netwerk van christelijke
organisaties die zich inzetten voor de opbouw van kerken en gemeenten.
Middels een divers onderwijsaanbod (van het verzorgen van de inleidingscursus Rondreis door de Bijbel in de plaatselijke gemeente tot het opleiden
van voorgangers), hoopt het EC hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Bestuurswisseling

Onderwijsbrochure
2012-2013
De nieuwe EC-Onderwijsbrochure met het 16
pagina’s tellende onderwijsaanbod voor academiejaar 2012-2013 is vanaf heden beschikbaar. Deze
brochure is te raadplegen via onze website, of stuur
een e-mail naar info@evangelisch-college.nl en we
sturen u de Onderwijsbrochure graag per post toe.
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Bij de totstandkoming van stichting Evangelisch College op 1 september 2011 zijn
de huidige voorzitter en vice-voorzitter
overeengekomen om één jaar hun functie
in de nieuwe stichting te vervullen. Tijdens
deze periode zouden zij nieuwe bestuurders
zoeken, om daarna plaats te maken voor
deze nieuwe bestuurders. Dit betekent, dat
zij per 1 september 2012 het bestuur zullen
verlaten (in ons volgend EC-Magazine zullen wij hierop terugkomen). Inmiddels zijn
inderdaad nieuwe bestuurders aangezocht
en bereid gevonden in het bestuur zitting
te nemen. Als nieuwe bestuursvoorzitter zal per 1 september 2012 zitting gaan
nemen drs. Martien Jan de Haan en als
tweede voorzitter zal zitting nemen ds. Arie
Mol. We hebben hen gevraagd zich in het
EC-Magazine voor te stellen en we wensen
hen in het uitoefenen van hun functie graag
Gods zegen toe, opdat zij op goede wijze
mede richting weten te geven aan de koers
van stichting Evangelisch College.
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Bestuursleden voorgesteld

Ieder jaar ben ik weer blij en verwonderd om te zien hoe ook in deze tijd
mensen met nieuwsgierigheid en en-

achtergrond leefde in die tijd het verlan-

thousiasme de cursus volgen en ernaar

gen om Christus te volgen en meer van

verlangen te groeien in het geloof. Juist

de Bijbel te weten te komen. Via Youth

het samen bezig zijn met de Bijbel en

for Christ en andere jeugdbewegingen

de uitdagingen waarvoor we als chris-

kwamen zij op Bijbelscholen terecht.

tenen in onze samenleving gesteld zijn

Voor mij was het een openbaring om zo

is heel inspirerend. Maar dat vraagt ook

intensief met de Bijbel en het geloof be-

een evenwichtige benadering vanuit de

zig te zijn, samen met en onder leiding

opleiding. Ik denk dat het samengaan

van christenen van diverse pluimage.

van ETA en ETS in het Evangelisch Col-

Aan het einde van de opleiding moe-

lege zo’n goede balans biedt.

digde een docent-predikant mij aan om

In de loop van de jaren is het aanbod

Graag wil ik mij hier voorstellen als

verder te studeren om zodoende binnen

van bijbelse opleidingen en cursussen

nieuw bestuurslid van het Evange-

de eigen kerk aan de slag te kunnen.

behoorlijk uitgebreid. Ook binnen de

lisch College. Mijn naam is Arie Mol,

Via theologische opleidingen in Brus-

Kerken is er een groeiende evange-

geboren in Leiden, leeftijd 58 jaar. Ik

sel (Prot. Faculteit) en Kampen (Theol.

lische beweging op gang gekomen.

ben getrouwd met Nely, wij hebben

Hogeschool) ben ik in 1986 bevestigd

Meer dan ooit zullen protestants/refor-

vier kinderen, die op een na allen het

als predikant in de toenmalige Gerefor-

matorische en evangelische gelovigen

huis uit zijn en we wonen in de pastorie

meerde Kerken. Achtereenvolgens ben

elkaar nodig hebben om het christelijk

van Nieuw-Lekkerland. Daar dien ik al

ik werkzaam geweest als dominee in

getuigenis in onze post-christelijke

meer dan tien jaar de gereformeerde

de kerken van Domburg/Westkapelle,

cultuur gestalte te geven. Als lid van het

Ontmoetingskerk (PKN).

Nieuwendijk (NBr) en Nieuw-Lekkerland

bestuur van het Evangelisch College wil

Mijn relatie met het bijbelgetrouw

en vanaf komende zomer hoop ik in de

ik daar graag mijn steentje aan bijdra-

evangelisch onderwijs dateert al van de

Bethelkerk te Zwijndrecht de ‘herders-

gen en zo door dit waardevolle werk,

jaren ‘70, toen ik de driejarige dagoplei-

staf’ op te nemen.

om het eens apostolisch te zeggen: ‘de

ding van de Evangelische Bijbelschool

In al die jaren heb ik daarnaast met veel

heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,

volgde, destijds gevestigd in het Brand-

plezier maandelijks lesgegeven op de

tot opbouw van het lichaam van Chris-

punt te Doorn.

ETS (vroeger BBS/EBS geheten), in o.a.

tus’ (Ef.4,12).

Onder veel jongeren met een kerkelijke

Goes, Dordrecht en Nieuw-Lekkerland.

Arie Mol

Het was in 1985 dat vrienden mij op-

opleidingen gevolgd: Evangelische Ho-

tie. Deze brede ervaring heeft mij verrijkt.

merkzaam maakten op een nieuw te

geschool, Vrije Universiteit, Seminarium

Na een huwelijk van bijna 25 jaar is in

starten bijbelschool: de E.Th.A - Evan-

van de Unie van Baptistengemeenten.

2004 mijn vrouw overleden. Twee en

gelische Theologische Academie. Ik was

In alles wat ik daar heb meegekregen,

een half jaar later ben ik hertrouwd met

het jaar daarvoor op een zomercursus

bleef ik koesteren wat ik bij de ETA heb

Inez en verhuisd naar Enschede. Samen

van Wycliffe Bijbelvertalers in Engeland

meegekregen. Door de ETA weet ik dat

hebben we zeven kinderen (vier van haar

geweest en daar had men mij aange-

het ook in deze tijd mogelijk is om een

en drie van mij). Inmiddels zijn we de

raden minstens één jaar bijbelschool te

orthodox-evangelische gelovige te zijn.

trotse opa en oma van zes kleinkinderen.

volgen. De E.Th.A (later: ETA) was geves-

Toen ik werd gevraagd om zitting te ne-

Martien Jan de Haan

tigd in Barendrecht en dat was dichtbij

men in het bestuur van het Evangelisch

Rotterdam waar ik toen met mijn gezin

College, heb ik dan ook geen seconde

woonde. Mijn interesse was gewekt en

geaarzeld.

ik heb aan een introductieprogramma
deelgenomen. Daarover was ik zo

Ondanks mijn theologische scholing

enthousiast dat ik mij meteen voor de

heb ik veel andersoortige werkervaring

opleiding heb opgegeven.

opgedaan. Ik ben werkzaam geweest als
maatschappelijk werker, hrm-manager,

De ETA heeft mij nooit meer losgelaten.

docent en voorganger. Zes jaar lang was

Nadat ik was afgestudeerd ben ik gaan

ik directeur bij de stichting Tot Heil des

lesgeven en heb ik geparticipeerd in de

Volks en tegenwoordig ben ik cluster-

schoolleiding. Ook heb ik diverse andere

manager bij een grote opvangorganisa-

Nieuws over het Evangelisch College

Agenda
29 mei
1 juni
2 juni
2 juni
2 juni
9 juni
September
6 september
8 september
14 september
15 september
21 september
22 september
29 september
6 november
17 november
23/23 november
24 november

Amstelveen
Zwijndrecht
Amersfoort
Steenwijk
Steenwijk
Veenendaal
50 locaties
Rotterdam
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Steenwijk
Zwijndrecht
Amersfoort
n.n.b.
Drachten
n.n.b.
Goudriaan
Veenendaal

ETA
EPS
ETA
ETA
EPS
ETS
ETS
ETA
ETA
ETA
ETA + EPS
EPS
ETA
EC
ETA
ETS
EPS
ETS

Aanvang Toerustingscursus Kringleiderschap
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Bachelor Theologie
Open huis: opleiding Pastorale Hulpverlening
Studiedag: Gebed en zegening
Aanvang cursusjaar 2012-2013
Aanvang academiejaar 2012-2013
Contactdag gestructureerd afstandsonderwijs
Aanvang academiejaar 2012-2013
Aanvang academiejaar 2012-2013
Aanvang academiejaar 2012-2013
Aanvang academiejaar 2012-2013
Opening collegejaar en docentendag
Aanvang Toerustingscursus Kringleiderschap
Diploma-uitreiking
Studieweekend: De weg van herstel
Studiedag: Woordverkondiging

© christelijknieuws.nl
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Aanwezig op pinksterconferentie Opwekking
Geïnteresseerd in één van de opleidingen van het
Evangelisch College? Wij ontmoeten u graag van
25 t/m 28 mei 2012 bij onze stand in de Wereld
Expo-tent van de EZA op de pinksterconferentie

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
juni 2012

van Opwekking in Biddinghuizen. Graag informeren wij u daar persoonlijk over de opleidingsmogelijkheden die passen bij wat u zoekt.

Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Overeenkomst met
Evangelische Theologische Faculteit

Ondertekening van de overeenkomst door drs. Cees van Nes (algemeen directeur EC) en prof. dr. Patrick Nullens (rector ETF)

Op donderdag 26 april 2012 heeft de ETA een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Evangelische
Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België. In deze
overeenkomst is vastgelegd dat studenten die de eerste
vier jaar van het bachelorprogramma (inclusief de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks) van de ETA hebben afgerond
en die voldoen aan de toelatingscriteria van de ETF, kunnen doorstromen naar het pre-masterprogramma van
de ETF. Vervolgens kan het tweejarige masterprogramma
worden gevolgd onder meer via de ETF Open University
via blended learning; een combinatie van afstandsonderwijs met ontmoetingsdagen en een zomerconferentie;
ook een residentieel programma in Leuven behoort tot
de mogelijkheden.
Zodoende kunnen studenten via de gecombineerde route ETA-ETF het overheidserkende diploma Master in de
godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen behalen.
De ETA en ETF herkennen zich in het verlangen om vanuit hun evangelische identiteit Bijbelgetrouw theologisch
onderwijs aan te bieden en hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst nauwer te willen samenwerken teneinde deze intentie te verwezenlijken.
Studenten die een mastergraad willen behalen, hebben
voortaan na vier jaar studie aan de ETA de keuze om

door te stromen naar de ETF of naar de TUK (Theologische Universiteit in Kampen). Daarnaast heeft de ETA ook
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.

De ETF (1983) komt
voort uit het Bijbelinstituut België (1919)
en richt zich sinds
2003 uitsluitend op
universitair onderwijs. Aan de ETF studeren ruim
180 studenten in het bachelor-, master- en
doctoraatsprogramma.
De ETA is opgericht in 1985 en verzorgt theologische opleidingen op HBO-niveau via deeltijden afstandsonderwijs. Sinds 2011 maakt de ETA
onderdeel uit van het Evangelisch College. Aan
de ETA studeren ruim 175 studenten.
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ETA

Toerustingscursus
Kringleiderschap
Op uitnodiging van een plaatselijke kerk/
gemeente verzorgt de ETA een
toerustingscursus voor kringleiders.
Actueel cursusaanbod:
■ Amstelveen
4 dinsdagavonden
Aanvang: 29 mei
■ Drachten
4 dinsdagavonden
Aanvang: 6 november
■ Middelburg
2 zaterdagen
Aanvang: najaar
Geïnteresseerden van buiten deze gemeenten
zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich
via de website hiervoor opgeven: http://www.
eta2.nl/Toerustingscursus-Kringleiderschap.html.

Evangelische
Theologische
Academie

Publicatie artikelen
Vroege Kerk
In het kader van zijn promotieonderzoek
– waarin de relatie tussen de dooprites
van Theodorus van Mopsuestia (350428) en Narsai van Nisibis (ca. 399-ca.
502) wordt onderzocht - heeft onze medewerker drs.ing. Nathan Witkamp een
wetenschappelijk artikel gepubliceerd in
het tijdschrift Vigiliae Christianae (Vol. 65,
no. 5, pags. 514-542) met als titel: “A Critical Comparison of
the so-called ‘Lawsuit’ in the baptismal rites of Theodore of
Mopsuestia and Narsai of Nisibis”. Dit artikel en het promotieonderzoek draagt bij aan onze kennis van de vroegchristelijke dooppraktijk.
Tevens heeft Nathan verschillende dossiers verzorgd van
de internet encyclopedie Patropedia. Patropedia is een
Nederlandstalige internet encyclopedie over relevante
personen, stromingen, geschriften, e.d. uit de patristische
tijd. Deze encyclopedie wordt verzorgd door het Centrum
voor Patristisch Onderzoek. Patropedia is onderdeel van
de uitgebreidere digitale encyclopedie Lucepedia (www.
lucepedia.nl), die uitgaat van Luce / CRC (Centrum voor
Religieuze Communicatie). De volgende dossiers zijn door
Nathan geschreven: Brief van Barnabas, Canon Muratori,
Didachè, Epistula Apostolorum, Marcionitische Prologen,
Openbaring van Petrus.

Studeren via de tablet
Digitale studiemodulen goedkoper en toegankelijker voor studenten

Al enkele jaren biedt de ETA bij haar
opleidingen de keuze studiemodulen schriftelijk en/of digitaal te
ontvangen. Door de opkomst van
tablets en ultrabooks neemt ook
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de vraag naar digitaal studiemateriaal toe. Want studeren aan de
ETA betekent efficiënt omgaan met
je tijd. Door alle studiematerialen
beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld een iPad kan men altijd en
overal studeren. Om het gebruik
van digitaal studiemateriaal verder
te ondersteunen, biedt de ETA met
ingang van collegejaar 2012-2013
studenten voor een beperkte vaste
meerprijs (€ 12,50 per studiemodule) een digitale versie aan van elke
studiemodule (i.c.m. de schriftelijke
versie). Daarnaast wordt ook de
print- en kopieerbeveiliging aangepast, waardoor annotatiesoftware
(onderstrepen en aantekeningen
maken) wordt ondersteund.
Tot slot zal ook elke studiemodule

worden voorzien van bladwijzers om
snel en eenvoudig te kunnen bladeren naar het gewenste hoofdstuk.

■ Via de ETA-Webshop kunnen ook
niet-studenten naar keus digitale
studiemodulen aanschaffen. Deze
studiemodulen worden voorzien
van een watermerk en per e-mail
toegestuurd als PDF-bestand.
Webshop actie: tot en met
1 september worden de volgende
digitale studiemodulen voor de
prijs van € 22,50 (normaal
digitaal € 37,50, en schriftelijk
€ 45,-) aangeboden: Inleiding in
de Theologie, Pentateuch, Johannes’ Evangelie en/of Handelingen.
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1-jarige kadercursus in Amersfoort
Het lesjaar Praktische Theologie (zie
kader) is tevens te volgen als 1-jarige
Kadercursus waar cursisten als
toehoorder de lessen volgen. Deze
cursus is bedoeld voor diegenen
die in de kerkelijke gemeente een

Uitbreiding
aantal lesdagen
Praktische
Theologie

leidinggevende positie bekleden en
hierin toegerust willen worden, zoals
oudsten, diakenen, kringleiders,
jeugdwerkers, pastoraal medewerkers, etc. Het cursusprogramma
omvat de volgende vakken:

Naam vak

Lesuren

Naam vak

Lesuren

Bijbelstudiemethoden

9

Huwelijk en echtscheiding

9

Conflicthantering

4

Ethiek

15

Gemeentebeheer / leiderschap

12

Pastoraat

15

Gesprekstechniek

9

Liturgiek

9

Groepsdynamica

5

Spiritualiteit

9

Homiletiek

15

Symboliek

9

Met ingang van het collegejaar 2012-2013 zal het
5e jaar Praktische Theologie
van de opleiding Bachelor
Theologie worden uitgebreid van 10 naar 16 lesdagen op zaterdag in Amersfoort. Hierdoor komen er
meer lesuren beschikbaar
voor o.a. de vakken pastoraat, ethiek, liturgiek en
spiritualiteit.

Het cursusgeld voor 16 lesdagen bedraagt € 495,- (excl. studiematerialen).
■ Actie! (oud-) ETS-cursisten betalen bij aanmelding voor 1 september
2012 slechts € 395,- voor deze kadercursus.

Nieuw! Open-collegedagen
Naast de hierboven genoemde kadercursus zal de ETA ook een aantal keer per jaar de lessen van de Praktische Theologie openstellen voor overige belangstellenden. Op deze ‘open-collegedagen’ zal een specifiek
onderwerp of thema worden behandeld. Houdt hiervoor de website van de ETA in de gaten, of meldt u aan
voor de digitale Nieuwsbrief van het Evangelisch College om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Onderzoek kerkelijke achtergrond studenten ETA en EPS
In de periode januari t/m maart 2012 heeft vrijwilliger Herman van Eersel op ons verzoek een inventarisatie gemaakt van
de kerkelijke achtergrond van huidige ETA- en EPS-studenten. De uitkomst is schematisch als volgt weer te geven:

Kerkelijke achtergrond algemeen:
■ Evangelisch
■ Pinkster/
charismatisch
■ PKN
■ Klein gereformeerd
(GKV,NGK,CGK)
■ Reformatorisch
■ Overig
■ Niet-protestants

1%

2%

Evangelisch:

■ Verenigde Pinkster-

2%

1%

1%
2%
3%

12%

7%

10%

8%

15%
54%
16%

35%

4%

28%

en evangeliegemeenten (VPE)
■ Evangelische
gemeenten
(zelfstandig)
■ Baptistengemeenten
(vrij en Unie)
■ ABC-gemeenten
■ Vrije Evangelische
Gemeenten
■ Kerk van de
Nazarener
■ Vergadering
van Gelovigen
■ Leger des Heils
■ Christengemeente
■ Overig
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Van spinazie-academie via de ETA - tot universiteit
Starend naar de punt van mijn
schoenen luisterde ik naar wat de
conrector van de middelbare school
tegen mijn ouders zei: ‘Dit meisje
kan niet zo goed leren, laten we haar
maar naar de huishoudschool sturen’.
Ik hoopte op een groot gat in het
groene tapijt (was de kleur toeval?)
om eindeloos in weg te kunnen zinken. Ik had honger naar kennis, maar
ging naar de huishoudschool, ook
wel smalend de ‘spinazie-academie’
genoemd. Deze keuze paste totaal
niet bij mijn eigen toekomstbeeld. Ik
wilde namelijk dominee worden. Wij
speelden vroeger ook geen schooltje, maar op mijn verzoek kerkje! Mijn
vriendin zat uren onder mijn gehoor in de gang terwijl ik het goede
nieuws preekte en psalmen door het
huis galmde. De pop die elke week
minstens twee keer werd gedoopt, is
inmiddels zalig verklaard. De kansel
was een plek die mij als kind al fascineerde. Nadat de dienst op zondagmorgen afgelopen was, verstopte ik
mij vaak in de kerk. Als iedereen de
kerkzaal had verlaten, dan sloop ik de

“Be careful of
what you dream,
because it may
come true”.
Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
juni 2012

kansel op, liet mijn handen over de
koude sloten van de kanselbijbel glijden en bladerde dromerig door het
Oude en Nieuwe Testament. Zoals
een gedegen preek uit drie punten
bestaat, zo waren er op dat moment
drie hindernissen voor mij om theologie te kunnen studeren en ooit op
deze plek te mogen staan. Ik was een
meisje (bevond mij in bevindelijke
kring), kon volgens zeggen niet goed
leren en zat op de huishoudschool.
Maar het verlangen om meer mensen
dan alleen mijn vriendin en een aantal buurtkinderen met het evangelie
te bereiken en te bemoedigen bleef.
De huishoudschool bracht mij allerlei
aardse zaken bij met betrekking tot
voeding, maar mijn ziel zocht naar
geestelijk en theologisch voer. Ik
voelde me een discipel, wilde Jezus
volgen, maar zat ondertussen op
school in het handwerklokaal te borduren. Mijn droom leek verder weg
dan ooit en ik vroeg mij wel eens af
of God me vergeten was uit school
te halen. Ik haalde mijn diploma, ging
van school de verzorging in, trouwde, werd moeder, maar vergat mijn
droom nooit. Jaren gingen voorbij en
onverwachts was daar het moment
dat mijn honger naar kennis nieuw
leven werd ingeblazen. Ik las een
advertentie van de ETA, een theologische opleiding waar de mogelijkheid

bestond om te kunnen deelnemen
aan het hoger beroeps onderwijs
ook zonder een HAVO diploma. Het
aannamebeleid van de ETA is anders.
Zij heeft er namelijk voor gekozen
om niet overheidserkend te willen zijn en kan zich dus die vrijheid
permitteren. Voor dromers zoals ik
is dit een geweldige keuze! Na mijn
aanmelding als theologiestudent
waren er twee obstakels getackeld:
ik was van harte welkom als vrouw
en de spinazie-academie was voor
de ETA geen onverteerbare kost. Ik
leerde, genoot, bloeide op en voelde
me thuis bij de ETA. God was me niet
vergeten. Door deze geweldige kans
die de ETA mij bood, groeide mijn
zelfvertrouwen en kwam de ETA met
een mooi aanbod. Het is namelijk mogelijk om via de Christelijke
Hogeschool Ede alsnog een overheidserkend diploma te halen. Wat
een uitdaging, mijn droom kwam niet
alleen bijna uit maar werd zelfs nog
groter. Door mijn studie leerde ik niet
alleen meer over God, maar ook over
mijzelf. Ik kon dus toch leren, niet in
mijn dromen, maar echt. Het laatste
obstakel ook getackeld, “ik leer dus ik
kan”. Inmiddels heb ik twee diploma’s
op zak, Bachelor Theologie en ik ben
bevoegd 2e graads docent Godsdienst Levensbeschouwing. Het is
dan niet de kansel geworden maar
een lessenaar, maar wel met dezelfde
missie: de liefde van God delen. Het
afstuderen heeft mij als cadeau een
reis naar Rome opgeleverd, een geweldige afsluiting van een bijzonder
en zinvol studietraject. Droom uitgekomen? Ja, maar er is meer. Sinds
een aantal weken studeer ik aan de
Universiteit Utrecht en volg daar de
(pre) master Theologie en Geestelijke
verzorging. En als ik door de stad
loop richting collegezaal dan denk ik
bij mezelf: “Yes, I dit it”, van spinazieacademie tot universiteit!
“Be careful of what you dream, because it may come true”.
Saskia de Jong-Rijke

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum
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Terugblik studiedagen pastoraat
Afgelopen cursusjaar 2011-2012 hebben Hermineke
Vonk en Henriëtte van Nes vanuit het EPS voor ETS-cursisten een drietal studiedagen verzorgd over pastoraat.

Deze dagen zijn door ruim 200 deelnemers bezocht en
positief ontvangen. Enkele reacties die we binnenkregen:

■“Een leerzame dag! Ik ben me nu al bewust dat ik veel te snel reageer op mensen die mij ‘iets’ vertellen en
dat ik dan ‘fout’ reageer.“
■ “Filmpjes: zeer origineel, blijft hangen. Henriëtte is een klasse apart; zeer appellerend, ook op je eigen
geloofsleven.”
■ “Wat mij betreft, ik had het kunnen waarderen als we de dag begonnen en/of geëindigd hadden met een
mooi lied! Stiekem hoopte ik erop, miste het een beetje. Lijkt me tof!”
■ “De lessen waren helder en de filmpjes maakten het geheel ook levendig.”
■ “Even een bedankje voor de geweldige dag in Veenendaal. Ik heb weer een heerlijke dag gehad en veel
geleerd. Volgens mij herkenden jullie me zelfs en ik heb dat als zeer prettig ervaren. Ik zie jullie als aanstekers,
lopende vuurtjes. Waar mensen in aanraking komen met jullie, dan voel je de warmte en uitnodiging van
God om mee te doen, deel te nemen, te komen zoals je bent, respectvol en een ieder in zijn waarde latend.
Bedankt!”
Het artikel op pagina 12 en 13 is gebaseerd op (een deel van ) de lezing van de tweede studiedag.

Impressie studiedag pastoraat

Studieweekend 23-24 november: De weg van herstel
Van vrijdag 23 t/m zaterdag 24 november verzorgt het EPS in Goudriaan een studieweekend pastoraat over de
weg van herstel. In dit weekend worden de verschillende fases van het verwerkingsproces behandeld.
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Vergeving en
vergevingsgezindheid
Vergeving is een belangrijk thema dat in het
pastoraat vaak ter sprake komt. Helaas is het
onderwerp een heel eigen leven gaan leiden
waardoor er een verkeerd beeld van vergeving
is ontstaan. Hoe vaak horen we niet dat iemand
moet vergeven ongeacht of de ander om vergeving komt vragen? Want vergeven doe je voor
jezelf en niet voor degene die je kwaad heeft
berokkend. Maar is dit wel de vergeving die
de Bijbel ons leert? De twee belangrijkste
Griekse woorden die de Bijbel in verband met
vergeving gebruikt, zijn aphiemi en charizomai.
Beide woorden worden in het Nederlands
vertaald met ‘vergeving’, terwijl er in het
Grieks een verschil in betekenis is.

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
juni 2012

Aphiemi
Het woord aphiemi betekent aflaten, losmaken, scheiden, kwijtschelden, wegzenden. We zouden kunnen
zeggen dat de mens van zijn zonden gescheiden kan
worden. De zondenlast/schuldenlast wordt weggenomen van de mens. Voordat aphiemi plaats kan vinden,
moet er echter erkenning van het verkeerde zijn geweest
(berouw). Op basis van Mattheüs 18:21-35 leren we dat
aphiemi ook voorwaardelijk is. De koning die zijn slaaf
veel geld had kwijtgescholden, komt terug op zijn besluit
nadat hij gemerkt heeft dat deze slaaf een ander zijn
schuld niet kwijt wil schelden.

Charizomai
Het woord charizomai betekent geven, kwijtschelden, uit
genade geven, genadig geven, zich vriendelijk betonen.
Eigenlijk is dit de bereidheid te willen vergeven als de

13
ander daar om vraagt. Charizomai is te begrijpen door te
zien dat het een hartsgesteldheid van vergevingsgezindheid is. Jezus had de mensen lief voor de grondlegging
der wereld (Joh. 3:16). Hij had de houding van barmhartigheid, liefde en vergevingsgezindheid. En ook wij worden opgeroepen om liefdevol met elkaar om te gaan. In
Collossenzen 3:13 staat: Verdraagt elkander en vergeeft
(charizomai) elkander[…] Eigenlijk gaat charizomai vooraf
aan aphiemi. Met de juiste vergevingsgezinde houding
(charizomai) kunnen we de ander vergeven (aphiemi)
als dat gevraagd wordt. Met charizomai alleen kan de
zonden- of schuldenlast niet worden weggenomen.
Charizomai is nodig om tot aphiemi te kunnen komen.

Gods vergeving
Nergens leert de Bijbel dat God zo maar vergeeft (aphiemi). In tegendeel, wij moeten onze zonden belijden en
pas dan is Hij getrouw en rechtvaardig om te vergeven (
1 Joh. 1:9). Wanneer God ons zou vergeven zonder dat
er erkenning van schuld is, komen we terecht in de leer
van de alverzoening. Deze heeft echter geen Bijbelse
grond. God is bereid om te vergeven, maar Hij wacht tot
wij onze schuld erkennen en naar Hem toe komen.

Vergevingsgezindheid
Precies hetzelfde geldt voor de verhoudingen tussen mensen onderling. We moeten vergevingsgezind
(charizomai) zijn naar de ander toe en bereid zijn om te
vergeven als dat van ons gevraagd wordt. De mens die
tegen zijn medemens zondigt en daardoor schuld met
zich meedraagt kan vergeven worden door de benadeelde (en bevrijd worden van deze last) door het uitspreken van spijt en berouw (zie ook Lucas 17:3: Indien
uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw
heeft, vergeef hem). De mens die vergeven wordt, mag
met een schone lei beginnen, bevrijd van schuldgevoelens. Voor degene die vergeving schenkt, is de erkenning
van de ander dat hij/zij schuldig is belangrijk. Vergeving
schenken opent de deur naar het eigen herstel van de
wonden. Vergeving is voor de schuldige en voor de
benadeelde de definitieve afwikkeling van wat verkeerd is
gegaan tussen beiden.

Vergeven zonder schuldbelijdenis?
Hoe zit het nu als er geen vergeving wordt gevraagd? Of
als de dader misschien al lang is overleden en geen spijt
meer kan betuigen? Blijft dan de benadeelde zitten met
de brokken en de pijn? Zal er geen herstel kunnen plaats
vinden? Te vaak horen we in het pastoraat dan toch de
oproep om maar (eenzijdig) te vergeven want dat doe je
immers voor jezelf? Dan kan de pijn tenminste genezen.
Maar kan dat eigenlijk wel? Zonder berouw toch vergeven?
Zomaar vergeven terwijl de ander daar niet om vraagt, is

Vergeving is voor de schuldige
en voor de benadeelde de
definitieve afwikkeling van
wat verkeerd is gegaan tussen
beiden.
als het ongestraft laten van een misdaad. Wanneer het wel
mogelijk zou zijn, dan zou het lijken alsof de zondige daden er niet echt toe doen. Het maakt niet uit wat je doet,
(eenzijdige) vergeving zal er toch wel zijn. We hebben al
gezien dat de Bijbel dit niet leert. Vergeving ontvangen en
vergeving uitspreken is een transactie tussen twee mensen. Er zijn twee partijen actief. Eenzijdig handelen is in
deze onmogelijk, want dat is geen vergeving. Betekent het
dan toch dat een slachtoffer met de ellende en pijn moet
blijven leven? Gelukkig is dit niet het geval.

Overgeven
De Bijbel wijst eigenlijk een andere weg waarmee we
toch op herstel en heling mogen uitkomen. 1 Petrus
2:19-23 geeft het voorbeeld: Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een
voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen
zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens
mond geen bedrog is gevonden; die als Hij gescholden
werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar
het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt (zie ook
Romeinen 12:19).
Jezus riep niet aan het kruis tegen de soldaten: Ik vergeef jullie! Hij kon dat niet roepen want ze vroegen niet
om vergeving, ze toonden geen spijt en berouw. Hij riep
als een gebed naar zijn Vader: Vader vergeef het hun (als
het mogelijk is), ze weten niet wat ze doen. Ook Jezus
gaf het over (gaf het oordeel over het kwaad door) aan
Zijn Vader. Overgeven, doorgeven betekent dat we het
zelf mogen loslaten. Het is niet langer in onze handen,
het is niet langer onze zaak, God zal het afhandelen met
de schuldenaar.
Laten we de roep om eenzijdig te vergeven niet langer
laten horen in het pastoraat. Het doet afbreuk aan de
ernst van schuld en zonde. Het brengt velen die met
pijn en wonden rondlopen in een onmogelijke spagaat.
We willen de boodschap van herstel en genezing laten
horen door het kwaad los te laten en over te geven aan
Hem die rechtvaardig oordeelt.
drs. Henriëtte van Nes,
docent en coördinator van de opleiding
Pastorale Hulpverlening
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Nieuwe cursuslocatie
in Oud-Beijerland
Zaterdag leslocatie
Avond leslocatie

Het ruime aanbod van cursuslocaties wordt in het aankomende cursusjaar verder uitgebreid met een nieuwe
locatie in de Hoekse Waard. De lessen zullen worden
verzorgd op de eerste en derde donderdagavond van de
maand in Pand 75 aan de Oostdijk 75 in Oud-Beijerland.
Leen Stehouwer, die als medewerker bij de ETS verantwoordelijk is voor het cursusmateriaal, en zelf woonachtig
is in de Hoekse Waard, zal de lessen Oude Testament
verzorgen. Wie de docent Nieuwe Testament wordt, is op
dit moment nog niet bekend.

Nieuwe leslocatie!

ETS-studiedag op 9 juni: Gebed en zegening
Op zaterdag 9 juni zal het ETS-cursusjaar worden afgesloten met een studiedag in Veenendaal over de plaats
van gebed en zegening in het pastoraat. Op de twee voorgaande studiedagen van dit cursusjaar mochten we
ruim 200 bezoekers verwelkomen, waarvan ruim 150 cursisten.

ETS-studiedagen 2012-2013
In het cursusjaar 2012-2013 staan
de ETS-studiedagen in het teken
van woordverkondiging. Middels
deze drie studiedagen willen we
cursisten toerusten in het voorbereiden van een Bijbelstudie en
het verzorgen van een overdenking of prediking. Deze drie studiedagen zullen worden verzorgd
door twee bekende sprekers.

Data studiedagen:
■ Zaterdag 24 november
2012: John Boekhout
■ Zaterdag 9 februari 2012:
John Boekhout
■ Zaterdag 15 juni 2013:
Ron van der Spoel

Evangelisch College Magazine
2e Jaargang
juni 2012

John Boekhout is werkzaam voor stichting
Apollos. Deze organisatie is actief in landen als
Roemenië, Suriname en Afrika. Zij zet zich in om
kerken te helpen door leidinggevend kader te
vormen via het opzetten en/of verbeteren van
systematisch, bijbels en toegankelijk onderwijs.
Daarnaast is John een veelgevraagd spreker en
auteur van het boek Verantwoord Bijbelgebruik.
Ron van der Spoel is voormalig predikant binnen
de Protestantse Kerk in Nederland en nu werkzaam
als adjunct-directeur Kerk & Theologie bij Open
Doors. Ook heeft hij zijn eigen communicatiebureau, de Jethro Foundation, waarmee hij pastors en
voorgangers in Afrika traint en toerust. Daarnaast is
hij een veelgevraagd spreker, (mede)oprichter van
de beweging Passie voor Preken, docent Homiletiek aan de Evangelische Theologische Faculteit en
auteur van het boek Preken is Prachtig.

Evangelische Toerusting School
gemeente-onderwijsprogramma
15
Voorwaarden en kosten
■ De ETS biedt het onderwijspro-

De Evangelische Toerusting School
in uw kerk/gemeente?
Stichting Evangelisch College
Zonnebloemstraat 4
3333 SW Zwijndrecht
www.evangelisch-college.nl

ETS als gemeenteonderwijsactiviteit
Informatiedocument |

Als onderdeel van het Evangelisch
College biedt de Evangelische
Toerusting School (ETS) een 4-jarige
Bijbelcursus aan over de inhoud,
achtergrond en boodschap van
de Bijbel. Hierbij komen alle Bijbelboeken aan bod. De cursus is
bedoeld voor iedereen die de Bijbel
beter wil leren kennen, begrijpen en
toepassen. Elk cursusjaar bestaat uit
9 lessen Oude Testament en 9 lessen
Nieuwe Testament van elk 2,5 uur.
De lessen worden één keer per
maand op een zaterdag verzorgd of
twee keer per maand op een doordeweekse avond.

De ETS als onderwijsprogramma
in uw kerk/gemeente?
Bijbel(getrouw)onderwijs is belangrijk! De ervaring leert echter dat het
voor veel kerken en gemeenten
moeilijk is om een gedegen en meerjarig (Bijbel)onderwijsprogramma
aan te bieden aan haar leden.
De ETS wil daarom kerken en gemeenten graag hierin ondersteunen
door haar Bijbelcursus als gemeenteonderwijsprogramma aan te bieden.

kerken en
gemeenten

Wat biedt de ETS uw kerk/
gemeente aan?
■ Jaarlijks (september t/m mei) 18

lessen van 2,5 uur Oude en Nieuwe
Testament.
■ Een vertrouwd, bekend en gedegen Bijbelonderwijsprogramma.
■ Lessen worden verzorgd door
ervaren en bekwame docenten
die verbonden zijn aan het
Evangelisch College.
■ Toegankelijk voor alle leden van
uw kerk/gemeente met volledige
bijbehorende rechten als volwaardig ETS-cursist (bijv. toegang tot
het cursistenportaal, het afleggen
van tentamens, deelname aan de
landelijke ETS-studiedagen, etc.)
■ Diegenen die de 4-jarige cursus
volgen en ook de tentamens afleggen en praktijkopdrachten maken,
komen in aanmerking voor het diploma ‘Assistentgemeentewerker’.
■ Studiemateriaal beschikbaar (maar
afname is niet verplicht).
■ Jaarlijks de keus om de cursus wel
of niet voort te zetten.

gramma aan voor een vaste jaarlijkse
prijs van € 3.950,- (all-in prijs; incl.
reiskostenvergoeding en ongeacht
de groepsgrootte).
■ De organiserende kerk/gemeente
mag zelf bepalen of ze kosten
doorberekent aan haar leden. Bijvoorbeeld: de gemeente vraagt per
deelnemer € 125,- (normaal kost
de cursus € 275,- p.p.), dan is de
cursus bij 30 deelnemers al (grotendeels) kostendekkend.
■ Deelnemers kunnen bij de ETS zelf
éénmalig een pakket cursusmaterialen bestellen voor € 75,-. Middels
deze bestelling wordt een gemeentelid automatisch geregistreerd als
ETS-cursist en heeft daardoor recht
op alle bijbehorende voordelen. Dit
wordt sterk aanbevolen, maar is niet
verplicht. Dus ook gemeenteleden
die geen cursusmaterialen bestellen
zijn welkom op de cursus in de plaatselijke gemeente, maar zij staan niet
bij de ETS geregistreerd als cursist.
■ De organiserende kerk/gemeentedraagt zorg voor een cursuslocatie
en voor de catering (koffie en thee).
■ De organiserende kerk/gemeente
stelt één contactpersoon aan die het
contact onderhoudt tussen het ETSkantoor en de cursusgroep.
■ In overleg met de organiserende
kerk/gemeente geeft de ETS via haar
website bekendheid aan de cursus
en biedt geïnteresseerden van buiten
de gemeente de mogelijkheid om
zich voor deze cursuslocatie aan te
melden.
Meer informatie?
Zie voor meer informatie over de
Bijbelcursus van de ETS:
www.ets-cursus.nl.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Jesse van
Nes, MA, adjunct-directeur | opleidingen van het Evangelisch College
en maak uw interesse kenbaar.
T. 078-6190037
E. j.vannes@evangelisch-college.nl

Bijbel(getrouw)onderwijs

GEZOCHT (m/v):
Christenen die het verlangen hebben zich te
verdiepen in Gods Woord en toegerust
willen worden de opgedane kennis te
verspreiden.

• ETA-leslocaties
• EPS-leslocaties
• ETS-leslocaties

Voldoet u aan dit profiel?
Dan bent u de nieuwe cursist of student die
wij zoeken! Ontdek welke opleiding van het
Evangelisch College bij u past.

Evangelisch College - www.evangelisch-college.nl
078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

