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Inleiding

Meditatief
Bidden vanuit
ballingschap
(Daniel 9)
Daniel leeft in ballingschap samen
met zijn volksgenoten. Ze zijn lang
geleden weggevoerd uit hun land Israël. Velen zijn zelfs in Babel geboren.
Ze missen hun land, Jeruzalem, de
tempel om God te dienen. Ballingschap betekent vervreemding, ontheemd zijn. Het Nieuwe Testament
betrekt de taal van de ballingschap
op christenen. Wij zijn vreemdelingen
en bijwoners (1 Pet 2:11) die verlangen bij Christus te zijn (Fil 1:23). Ook
wij leven in ballingschap.
Het verhaal van Daniel 9 wordt gesitueerd vlak na de val van het Babylonische rijk (vers 1). Mogelijk probeert
Daniel zijn tijd te duiden in het licht
van Jeremia (vers 2), zeventig jaar. Hij
zou het einde van de ballingschap
kunnen berekenen. Maar Daniel
rekent niet, hij bidt. Blijkbaar is het
gebed de sleutel tot het verstaan van
de tijd waarin je leeft. Bidden vanuit
ballingschap dus.
In zijn gebed neemt schuldbelijdenis
een grote plaats in. Daniel spreekt
over “wij hebben gezondigd” (vers
5-9, 13). Dat is opvallend, want Daniel
wordt beschreven als een rechtvaardige. Nergens wordt gesproken over
zonden van Daniel. In vers 23 wordt
gezegd dat hij zeer geliefd is bij

God. Natuurlijk is Daniel niet zonder
zonde. Maar je kunt niet zeggen dat
Daniel gezondigd heeft op de manier
zoals in zijn gebed naar voren komt.
Toch vereenzelvigt Daniel zich met
de zonden van Israël. Je kunt zelfs
spreken van plaatsvervangende
schuldbelijdenis.
Ook wij maken deel uit van een zondige en schuldige werkelijkheid. In al
onze mobieltjes zit coltan. De winning daarvan leidt tot gewelddadige
conflicten, uitbuiting en slavernij. Van
zo’n wereld maken wij deel uit. We
kunnen niet volstaan met wijzen naar
anderen, de wereld of de maatschappij. Een rechtvaardige wijst niet naar
anderen maar vereenzelvigt zich met
schuldigen en bidt plaatsvervangend
voor hen. Zo heeft ook de kerk door
alle eeuwen heen schuld beleden.
Niet alleen eigen schuld. Maar ook
plaatsvervangende schuldbelijdenis.
Dat is de priesterlijke taak van iedere
gelovige en van de gemeente van
Christus in deze wereld.
Het gebed van Daniël beperkt zich
echter niet tot schuldbelijdenis.
Daniel doet ook een hartstochtelijk
beroep op God om in te grijpen. Hij
beroept zich daarbij op het karakter
van God, Zijn trouw en goedheid
(vers 4), barmhartigheid en vergeving (vers 9, 18). Het is immers
“Uw volk”, “Uw stad Jeruzalem, Uw
heilige berg”, waarover “Uw Naam is
uitgeroepen” (vers 15, 18, 19). Daarom
Heer, open Uw oren en Uw ogen,

luister, vergeef, sla acht, doe het,
mijn God. Doe het omwille van Uzelf,
omwille van Uw grote barmhartigheid. Hier is een rechtvaardige aan
het woord die de Heer kent, die weet
wat Hem ten diepste beweegt.
Onze gebeden hebben kracht, zetten
iets in beweging (vers 23), maken
deel uit van de weg die God gaat
met deze wereld. Dat is een gebed
inclusief schuldbelijdenis, persoonlijk,
gemeenschappelijk, plaatsvervangend. Maar ook en vooral een gebed
om ontferming. Met een hartstochtelijk beroep op de barmhartigheid,
vergeving en trouw van God. Op het
karakter van God dat ons ten diepste
is geopenbaard in Christus Jezus.
Daarom bidden wij ook in Zijn Naam.
God belooft het einde van de ballingschap (vers 24-27). Ongerechtigheid
wordt verzoend en eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht. Wanneer Christus komt. Zolang duurt de
ballingschap van Israël en de volken.
Tot die tijd bidden wij vanuit ballingschap.

Henk ten Voorde, MA
Docent en coördinator
Toerustingscursus Zangleiders
(Foto: Reformatorisch Dagblad)

“Een rechtvaardige vereenzelvigt
zich met schuldigen”
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Voorwoord
Oud en nieuw
Toen ik de inhoud van dit EC-Magazine las, had ik de
gedachte van: ‘oud en nieuw’.
Dit geldt bijvoorbeeld voor ons kantoor: de oude situatie
van het appartement waar we bijna 9 jaar in hebben
gewerkt, laten we achter ons en in januari 2015 starten
we het nieuwe jaar in ons nieuwe onderkomen. Eveneens
in de context van ‘oud en nieuw’ en belangrijker dan
een kantoorsituatie is het artikel (en boek) van Pieter van
den Berg ‘Met Petrus op weg’. Hij laat ons (aangaande
het nieuwe ETS-Verdiepingsjaar en aan de hand van het
Exodus verhaal) zien dat de 1 Petrus brief ons wijst op het
leerproces om ons oude leven (gedachten en gewoonten)
achter ons te laten en om het nieuwe (christen)leven als
ambassadeurs van God en Zijn koninkrijk gestalte te geven
hier op aarde. In het Meditatief laat Henk ten Voorde op
praktische wijze een aspect van dit nieuwe leven zien:
Bidden vanuit ballingschap. En bij het EPS leest u over een
nieuw studieweekend met als thema ‘Geestelijk leven’, dat
u – evenals andere cursussen en studiedagen vermeld in dit
Magazine - verder kan helpen handen en voeten te geven
aan het achterlaten van het oude en gestalte te geven aan
het nieuwe leven zoals God het heeft bedoeld. Het artikel
van Richard Hakvoort en van Annet van Willigen, (oud)
studenten van de ETA en het EPS, laat zien hoe studie in
dit opzicht bevorderend werkt. En tot slot, ons bestuurslid
Paul van Hooidonk nodigt u graag weer uit met hem mee
te gaan naar Israël om u daar te vertellen over het ‘oude’ en
‘nieuwe’ Israël.
Zo leest u in het Magazine op verschillende manieren over
‘oud en nieuw’. Met Kerst en ‘oud en nieuw’ in het verschiet
mogen we opnieuw stilstaan bij wat God ons middels Zijn
Zoon wil schenken: nieuw, eeuwig leven met Hem. Laten
we dit prachtige nieuws met aandacht bestuderen en in
vrijmoedigheid royaal uitdelen aan anderen, tot Gods eer en
glorie.

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. Het Magazine
verschijnt tweemaal per jaar en heeft met name
tot doel te informeren over de ontwikkelingen
van de scholen binnen het Evangelisch College.
Evangelisch College
Contactadres: Anjerstraat 79,
3333 GC Zwijndrecht
Telefoon: 078-6190037
E-mailadres: info@evangelisch-college.nl
> www.evangelisch-college.nl
Het Evangelisch College is verantwoordelijk
voor de volgende scholen:

ETA

Evangelische Theologische Academie
> www.eta.nl
Bankrekening: NL37INGB0000605798

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
> www.pastoraat.nu
Bankrekening: NL37INGB0000605798

ETS

Evangelische Toerusting School
> www.ets-cursus.nl
Bankrekening: NL89INGB0000584395
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Nieuws over het Evangelisch College

ANBI-status behouden
Intrekking door fiscus ongedaan gemaakt
In september 2013 besloot de Belastingdienst geheel onverwachts
de ANBI-status van het Evangelisch College in te trekken. Na
een uitvoerige bezwaarprocedure
heeft de belastingdienst medio juli 2014 alsnog
besloten om het Evangelisch College de ANBIstatus te laten behouden.

Dit bericht is met blijdschap ontvangen, omdat
daarmee de argumenten van het Evangelisch College
(EC) tegen de intrekking van de ANBI-status per 1 juli
2013 uiteindelijk toch op waarde zijn geschat.

Evangelisch College wel degelijk een algemeen nut
beogende instelling is. Het doet het EC deugd dat
deze inspanningen niet tevergeefs zijn geweest en zij
is verheugd dat de vele gebeden (ook uit de achterban)
zijn verhoord.
Het Evangelisch College blijft daarmee (vanaf 1 januari
2008) aangemerkt als ANBI, waarmee de aanvankelijke
intrekking van de ANBI-status per 1 juli 2013 nu met
terugwerkende kracht teniet is gedaan. Dit betekent dat:
•	giften aan het Evangelisch College (ETA/EPS/ETS) voor
donateurs aftrekbaar blijven in de inkomstenbelasting;
•	giften en legaten voor het Evangelisch College
niet belast zijn met eventuele schenkbelasting
respectievelijk erfbelasting.

Het bezwaarschrift tegen de intrekking van de ANBIstatus, dat reeds begin oktober 2013 door het EC werd
ingediend, is nu door de belastingdienst gehonoreerd.
Zoals uit het tijdsverloop blijkt, was dit een langdurig
en intensief proces, waarin we als EC tot het uiterste
zijn gegaan (inclusief een hoorzitting en een veelheid
aan toegezonden documenten ter onderbouwing
van onze standpunten) om aan te tonen dat het

Kortom: de fiscale vrijstellingen die verbonden zijn aan
de ANBI-status blijven voor zowel donateur/legator
als voor het EC volledig gelden. Dit geldt dus óók voor
giften die zijn gedaan na 12 augustus 2013 (= de formele
intrekkingsdatum die nu is komen te vervallen). Deze
giften zijn nu alsnog aftrekbaar, wat bij de betreffende
donateurs wellicht tot een herziening van de aftrekpost
giften in de aangifte over 2013 moet leiden.

Financieel
De jaarrekening van het Evangelisch College over het
boekjaar 2013/2014 is inmiddels opgemaakt en wordt
binnenkort beoordeeld door Drechtsteden Accountants & Adviseurs.
Hoewel de begroting voor 2013/2014 negatief was,
laat de concept-jaarrekening over het afgelopen cursusjaar toch een (weliswaar miniem) positief resultaat
zien. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de
verhuizing (en de daarmee samenhangende kostenstijging) later plaatsvindt dan voorzien. Ook voor dit
jaar geldt dat het behaalde resultaat niet mogelijk
zou zijn zonder de inzet van (freelance)docenten en
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medewerkers die genoegen nemen met een relatief
geringe vergoeding.
De begroting voor het boekjaar 2014/2015 is helaas
negatief. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de
gedane investeringen in personeel en huisvesting,
anderzijds door (opnieuw) relatief lage studentenaantallen bij de ETA. Hoewel sprake is van voldoende
‘buffervermogen’ om negatieve resultaten op te vangen, blijven alle vormen van ondersteuning (gevend,
biddend en promotioneel) welkom om onze missie
blijvend gestalte te kunnen geven.
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Personele zaken
Met ingang van 1 september 2014 is Metta Wierenga, MA voor 0,2 fte
aangesteld als docent Nieuwe Testament. Bij de ETA en het EPS verzorgt
ze diverse vakken en daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor het ETSAfstandsonderwijs. Metta studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de
Christelijke Hogeschool Ede en Theologie (Church and Pastoral Studies)
aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Metta Wierenga

Studentenaantallen
Met grote dankbaarheid mochten we het collegejaar 2014-2015 aanvangen
met een (licht) toegenomen aantal studenten en cursisten, verdeeld over de
verschillende opleidingen. Met name het aantal cursisten bij de ETS is weer
verder doorgegroeid. Bij de ETA hadden we gehoopt op iets meer studenten.
School

ETA

EPS

ETS

Opleiding

Theologie*
(Amersfoort,
Meppel, Rotterdam,
Zwijndrecht,
gestructureerd
afstandsonderwijs)

2014-2015

2013-2014

2012-2013

(10 okt. 2014)

(10 okt. 2013)

(9 nov. 2012)

155

159

205

Missionair Werk
(Amersfoort)

25

16

-

Pastorale
Hulpverlening
(Meppel,
Zwijndrecht)

63

56

60

Toerustingscursus
Pastoraat
(Amersfoort, Meppel)

88

103

-

1170

1124

1089

26

-

-

1527

1458

1354

Bijbelcursus
Verdiepingsjaar
Totaal

* Onder de noemer ‘Theologie’ behoren studenten en/of toehoorders van de volgende programma’s:
- 5-jarige opleiding Bachelor Theologie
- 2-jarige opleiding Bijbelse Theologie
- Bijbeltalen en afzonderlijke vakken
- 1-jarige Kadercursus

Kort
nieuws:
E
 C-directeur drs. Cees van
Nes is ook dit seizoen beschikbaar om namens het EC
een preekbeurt te verzorgen
in uw gemeente. Contact:
c.vannes@eta.nl
A
 fgelopen zomer mocht het
EC voor Groot Nieuws Radio
een Bijbelquiz verzorgen. De
reacties waren positief. Dertig
deelnemers wonnen een
Studiemap Rondreis door de
Bijbel en twee deelnemers
wonnen de hoofdprijs: een
jaar lang gratis de ETS-Bijbelcursus volgen.
H
 et EC is dankbaar voor
de ontvangen donaties (in
totaal circa € 3000,-) voor
de realisering van het ECOnderwijscentrum n.a.v. de
oproep in de vorige editie van
het EC-Magazine.
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Stand van zaken verhuizing
Officiële
opening &
Open huis!

De garage doet nu nog dienst als repro, maar het is ‘wat krap’. In het nieuwe pand zal er meer ruimte zijn.

In de vorige editie van het EC-Magazine (editie 7, mei 2014) hebben wij u
geïnformeerd over de aankoop van een voormalige bibliotheek. Afgelopen
maanden is er hard gewerkt om dit pand gebruiksklaar te maken voor onze
kantoor- en onderwijsdoeleinden. Hoewel dit langer heeft geduurd dan vooraf
gehoopt, zijn we inmiddels zo ver dat we de verhuisdatum hebben vastgelegd
op maandag 15 december. Dit betekent dat met ingang van januari 2015
het Evangelisch College gevestigd zal zijn aan de Anjerstraat 79, 3333 GC in
Zwijndrecht.
Zie voor meer informatie de begeleidende brief en zie:
> www.evangelisch-college.nl/Verhuizing.html

Sponsors gezocht
Het Evangelisch College zoekt sponsoren voor de aanschaf van de
volgende apparatuur voor het EC-Onderwijscentrum:
Apparatuur

Doel

Presentatiescherm

Colleges en studiedagen

€ 2500,-

Elektrische piano

Toerustingscursus Zangleiders

€ 1500.-

Geluidsversterking

Studiedagen en symposia

€ 1500,-

> www.evangelisch-college.nl/Verhuizing.html
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Geschatte
kosten

Benieuwd naar het nieuwe
EC-Onderwijscentrum? Op
zaterdag 31 januari 2015 is
de officiële opening van het
gebouw en houdt het EC Open
Huis. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen
nemen! Aansluitend is er in
de middag een docentenontmoeting.
Zie voor meer informatie de
achterpagina en
> www.evangelisch-college.nl/
OpenHuis.html
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Israëlreis – mei 2015

Bestuursleden (V/M)
gezocht
In verband met het vertrek van enkele bestuursleden in 2015 is het Evangelisch College op zoek naar
enthousiaste opvolgers. Belangstellenden dienen
allereerst van harte betrokken te zijn bij het werk
van het Evangelisch College en het belang van bijbels theologisch onderwijs te onderschrijven.

Van 1 tot en met 11 mei 2015 organiseert het Evangelisch College een Israëlreis onder leiding van ECbestuurslid Paul van Hooidonk. Deze reis brengt u
natuurlijk naar Jeruzalem en de Dode Zee, maar ook
naar minder bekende plaatsen zoals Muchraka en Bet
Shemesh. Ook als u Israël al eens of meerdere malen
bezocht heeft, is deze reis de moeite waard. Het is
een unieke gelegenheid om met andere cursisten/
studenten, familie en/of vrienden het land van de
Bijbel te bezoeken.

Verder is het belangrijk dat zij zich kunnen vinden
in de identiteit en het interkerkelijk karakter van de
stichting, en kerkelijk meelevend zijn. Binnen het
bestuur is er specifiek behoefte aan expertise op het
gebied van juridische, financiële en/of secretariële
zaken. Jaarlijks wordt er 4-6 keer vergaderd. Deze
vergaderingen zijn in Zwijndrecht. Reiskosten
worden vergoed.
Belangstellenden kunnen hun reactie vóór 1 januari
2015 via de mail sturen aan drs. Martien Jan de Haan,
voorzitter (mjdehaan@concepts.nl).
Graag met vermelding van motivatie en CV.

> www.evangelisch-college.nl/Israel2015.html

Agenda
28-29 november
29 november
17 januari
24 januari
24 januari
31 januari
6 februari
13-14 februari
13 maart
14 maart
21 maart
21 maart
26 maart
28 maart
28 maart
27 maart
1 mei
1-11 mei

Goudriaan
Veenendaal
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Meppel
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Goudriaan
Zwijndrecht
Amersfoort
Meppel
Amersfoort
Rotterdam
Amersfoort
Veenendaal
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Israël

EPS 		
ETS		
EPS		
EC		
ETA/EPS
EC		
ETA/EPS
EPS		
EPS		
ETA		
ETA/EPS
ETA		
ETA		
ETA		
ETS		
ETA		
EPS		
EC		

Studieweekend: Weg van herstel
Studiedag: Discipelschap
Aanvang Toerustingscursus Pastoraat
Aanvang Toerustingscursus Zangleiders
Diplomering
Opening, open huis en docentenontmoeting
Diplomering
Studieweekend: Geestelijk leven
Open dag
Studiedag: Leiderschap
Open dag
Open dag
Open dag
Open dag Missionair Werk
Studiedag: Liturgie en spiritualiteit
Open dag
Open dag
Israëlreis
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Artikel

Met Petrus op weg
Nieuw: ETS-Verdiepingsjaar
Met ingang van dit cursusjaar biedt de ETS naast haar 4-jarige Bijbelcursus ook
een verdiepingsjaar aan. In het ETS-Verdiepingsjaar wordt één Bijbelboek uit het
Oude en Nieuwe Testament grondig bestudeerd. Dit jaar zijn het de Bijbelboeken
Ezechiël en 1 Petrus. Hieronder volgt een inleiding van ETS-docent
W. Pieter van den Berg op zijn lessen over 1 Petrus.
> www.evangelisch-college.nl/Verdiepingsjaar.html.
Door: drs. ing. Willem Pieter van den Berg

In mijn studietijd reed een klasgenoot in een Volvo Amazone. Ik was op slag verliefd op dat model. Toen ik een
rode Amazone te koop zag staan kocht ik die onmiddellijk. Nadat we haar naar huis hadden gesleept, ging ik erin
zitten. Even een motorisch probleempje oplossen en dan
kon ik rijden.
Het werd warm en ik opende het raam. Met de eerste
draai viel de ruit naar beneden. Ik opende de deur en
zag dat het raam door de onderkant van de deur stak. Ik
opende de motorkap en zag dat de bevestigingspunten
van de spatborden volledig weggeroest waren. In de kofferbak zag ik door de gaten de tegels van de oprit. Wat
had ik gekocht? Een wrak waar ik niets mee kon. Ja, in de
schuur zetten, dacht ik, dan was ik toch de bezitter van
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een Amazone. Maar had ik haar daarvoor gekocht?
Ik had gefantaseerd hoe ik met haar zou rijden, mijn arm
leunend in het geopende raam. Ik zou zwaaien naar
bekenden.
Na een paar dagen nam ik de beslissing om haar te
restaureren. Zes maanden was ik er mee bezig. Ik sleep
roestige stukken weg, laste er nieuwe stukken in en repareerde wat defect was.
Ik herstelde alles wat nodig was om met mijn Amazone
te kunnen rijden. Want hiervoor had ik die Volvo gekocht.
Wat was ik blij en trots toen het klaar was. Mensen keken
me na als ze me zagen rijden en soms kreeg ik complimenten over hoe mooi ze (geworden) was.
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Dit is te vergelijken met Gods bedoeling met zijn kinderen.
Ik kocht per ongeluk een wrak, maar God deed dat met
voorbedachte rade: Hij kocht alle wrakken, de hele sloop.
Petrus zegt in H1:18 tegen de geadresseerden van zijn
brief dat ze niet met zilver of goud, maar met het bloed
van Gods eigen zoon zijn vrijgekocht uit de zinloosheid,
de gebrokenheid en de greep van de zonde. Gods bedoeling is niet om ons vervolgens in onze oude staat verder
te laten leven, maar om ons te herstellen van voor Hem
onbruikbare mensen tot mooie kinderen, vol van Gods
goedheid. Zoals ik een half jaar lang al mijn tijd gebruikte
voor het restaureren van de Volvo, zo wil God zijn kinderen ook stukje bij beetjetransformeren tot mooie mensen.
Dit is wat Petrus in zijn brief aan de gelovigen duidelijk wil
maken. Hij gebruikt dan vanzelfsprekend niet het verhaal
van een Volvo. Uit mijn onderzoek blijkt dat Petrus het
Exodusverhaal als voorbeeld gebruikt om de hoorders
duidelijk te maken dat God een bijzondere bedoeling
heeft met zijn volk.
De geadresseerden kenden dit verhaal goed, want ieder
jaar hoorden ze dit bij Pesach of Pasen. God bevrijdde
Israël uit de slavernij van de farao. Niet om hen daar achter
te laten, maar om ze naar het beloofde land te brengen,
waar ze in vrede met Hem en elkaar zouden leven. Alleen
moesten ze wel eerst door de woestijn om gevormd te
worden tot een volk dat God kende, vertrouwde en gehoorzaamde.
Maar veranderen is niet gemakkelijk. Ieder mens heeft
zijn eigen aangeleerde leefpatronen, verlangens en
overtuigingen die niet zomaar worden opgegeven. Ik heb
bijvoorbeeld lang gedacht dat het geloof een soort toegangsbiljet was voor de hemel. En dat het mijn leven van
alle dag vooral gemakkelijker zou moeten maken. Door
mijn onderzoek van de 1 Petrusbrief ben ik tot nieuwe
inzichten gekomen. Voor Petrus is het geloof vooral het
middel waardoor ik God steeds meer ga betrekken in mijn
leven van alle dag. Door Petrus’ gebruik van het Exodusverhaal zijn de moeilijkheden en vragen van de geadres-

seerden voor mij herkenbaar geworden: Wie is God
eigenlijk? Kan ik Hem vertrouwen? Wat betekent het om
Christus te volgen? Hoe ga ik om met tegenslagen, onbegrip en teleurstellingen? De rode draad door de brief is dat
God mij via een actief en gezuiverd geloof (of vertrouwen)
in Hem, meer en meer wil bevrijden en genezen van zonden en verkeerde denk- en leefpatronen. Dit gebeurt door
de confrontatie met mijn zonde en gebrokenheid
in mezelf en de ander. Dit is een pittig proces dat heel
mijn leven duurt. Maar dit proces van transformatie is een
belangrijk onderdeel van zijn bedoeling met mij, namelijk
zijn aanwezigheid zichtbaar maken in mijn veranderende
leven.
Dit zichtbaar maken van God in mijn leven, zodat anderen
Hem kunnen leren kennen, noemt Petrus priesterschap
(zie 1 Petrus 2:5, 9). God heeft mij geroepen en uitgekozen
om, als getuige van Gods werk in mij, te bemiddelen tussen God en andere mensen die Hem niet (of nog niet zo
goed) kennen. Zij kunnen zien hoe God mij uit het duister,
de onwetendheid, het zondigen, bevrijdt en steeds meer
in zijn nabijheid leert leven. Een belangrijk moment voor
het priesterschap is de publieke wijding van Gods dienaren. Petrus vergelijkt deze priesterwijding met de doop
waarin de gelovigen publiek verkondigen dat God hun
Bevrijder is en dat ze Hem willen leren dienen.

drs. ing. Willem Pieter van den Berg
Na werkzaam geweest te zijn in de
technologische sector, studeerde
hij theologie aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn en de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Is nu werkzaam als spreker en Bijbelleraar (o.a.
als ETS-docent) en werkt aan een
promotieonderzoek over de
1 Petrusbrief.

In het ETS-Verdiepingsjaar volg ik Petrus in zijn uitleg over Gods weg met gelovigen
aan de hand van de stappen van het Exodusverhaal. Ik maak daarbij vooral gebruik
van deel 1 uit mijn boek Met Petrus op weg: 1 Petrus vanuit het perspectief van
het Exodusverhaal. Deel 2 geeft uitleg van de brief per perikoop en van belangrijke
begrippen in de tekst. Het is een full-color-boek met veel foto’s, toelichtingen en
praktische voorbeelden en het wil je aanmoedigen om deel te nemen in Gods
bevrijdingsplan.
Het boek kost 16,50 (incl. verzending) en kan besteld worden via
wpvdberg@solcon.nl of via de boekhandel (ISBN: 978-90-822293-1-8, 208 p.).
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Evangelische
Theologische
Academie

ETA

Evaluatie collegejaar
2013-2014

14 maart 2015: Studiedag ‘Leiderschap in
missionaire context’

Na afloop van het collegejaar 2013-2014 heeft de ETA een
uitgebreide evaluatie gehouden onder haar studenten. De
uitkomsten waren bijzonder positief, met een gemiddelde
algehele waardering voor de opleiding Bachelor Theologie met een 7,7. Met name de organisatie van de school en
de lessen van de docenten sprongen er zeer positief uit.

Vanuit de opleiding Missionair Werk wordt op zaterdag 14 maart 2015 een studiedag georganiseerd
over leiderschap in missionaire context.
Hans Kuijpers, directeur ECM (European Christian
Mission) Nederland, neemt ons
mee op ontdekkingstocht naar
gezond en authentiek leiderschap
en zal daarbij een verdiepingsslag
maken voor leiderschap binnen cross culturele settings. De
studiedag is voor een ieder die leiding geeft binnen
werk, kerk, club en voor pioniers binnen missionaire context.
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Onderwerpen die aan bod zullen komen:
1.		Wat is authentiek leiderschap en hoe
kun je daarin groeien? Welke rol spelen
persoonlijkheid, karakter en kennis en
vaardigheden van de leider?
2.		Staan mensgerichtheid en doelgerichtheid op
gespannen voet binnen missionair leiderschap?
3.		Wat is het effect van een cross culturele context
op leiderschap?

Locatie, tijd en kosten
Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18,
Amersfoort
Datum: 14 maart 2015
Tijd: 10.00- 16.30 uur
Kosten: €25,00, gratis toegankelijk voor ECstudiepashouders
> www.eta.nl/Studiedag-Leiderschap.html
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Toerustingscursus zangleiders in Zwijndrecht
Begin 2014 werd de eerste Toerustingscursus zangleiders gehouden in Almere. De reacties op de cursus
waren positief en daarom is besloten de cursus opnieuw
aan te bieden, maar nu in Zwijndrecht. Het accent van
deze cursus ligt niet zozeer op de techniek van het
leiden van de zangdienst, maar meer op achterliggende
vragen zoals: waartoe komt de gemeente samen, en
welke (theologische) functie heeft de zangdienst in het
grotere geheel van de eredienst?

Evangelisch College Magazine
Jaargang 5
November 2014

De cursus wordt aangeboden in Zwijndrecht, in het
nieuwe Onderwijscentrum van het Evangelisch College,
op zaterdag 24 januari en zaterdag 7 februari. Docenten
zijn Henk ten Voorde MA, ds. Tjitte Wever en drs. Kees van
Setten. Kosten bedragen € 100,-.
> www.eta.nl/Toerustingscursus-Zangleiders.html
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Op zoek naar meer
Als puber zocht Richard Hakvoort (46) al naar verdieping
van zijn Bijbelkennis. Alhoewel hij opgroeide in de
Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Delft, bezocht
hij met veel interesse lezingen bij de Vergadering van
Gelovigen van de broers Fijnvandraat, Dato Steenhuis
en later ook Henk Medema en Willem Ouweneel. De
Bijbelse diepgang en uitlegprincipes (‘Schrift met Schrift
vergelijken’) spraken hem bijzonder aan. Ondertussen
verzorgde hij bij de jeugdvereniging van de CGK zo nu en
dan Bijbelstudies.
Tijdens zijn studie werktuigbouwkunde stapte Richard
over naar de Vergadering van Gelovigen, waar hij ook ging
preken. Aanvankelijk een enkele keer, op een gegeven
moment bijna om de week. Dit zorgde er voor dat hij
regelmatig de Bijbel bleef bestuderen om zijn preken voor
te bereiden.

Verhuizing
Ook in zijn studie zocht Richard verdieping. Een promotieonderzoek in de Systeem en Regeltechniek zorgde ervoor
dat hij in 1994 doctor in de Natuurwetenschappen werd.
Dit leverde hem een baan op bij Shell Research in Rijswijk
waar hij onderzoek deed naar en ontwikkeling van meetinstrumenten voor gebruik in boorgaten. In 2000 verhuisde
hij met zijn vrouw, die hij tijdens een skivakantie van Youth
for Christ leerde kennen en in 1995 mee trouwde, naar Assen om voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
te werken. Daar maakte Richard deel uit van een team
geologen die op zoek zijn naar nieuwe gasvelden in de
Noordzee en deze gasvelden in productie brengen.

schafte een boekje aan ‘Grieks
voor beginners’. Ik merkte dat
ik tegen beperkingen aanliep.
Veel discussie en terminologie
in de theologische werken
ging langs me heen of kon
ik niet goed plaatsen. Ook
het Grieks oppakken lukte niet echt, ik kon me er niet toe
zetten zonder een stok achter de deur. Daarom heb ik me
medio 2007 georiënteerd op een theologische studie, ook
en met name om de Bijbeltalen te leren.”

Toehoorder naar student
“Ik kwam vrij snel uit bij de ETA. Zij gaven les op zaterdag,
onderwezen ook de Bijbeltalen, het was in deeltijd,
evangelisch en destijds gaf prof. Ouweneel nog les bij
de ETA. Al stopte hij voor ik les van hem had gehad. De
opleiding begon ik te volgen als toehoorder, ik wilde mij
alleen in de Bijbeltalen echt verdiepen. Ik vond de colleges
Paulinische Brieven van Cees van Nes echter mateloos
interessant en wilde daarom het hele vak afronden:
opdrachten en tentamens. Zo waren er nog een aantal
vakken die ik in de loop van het eerste studiejaar volledig
afrondde. Aan het eind van het eerste collegejaar bleek
dat ik alle vakken gedaan had op twee na. Toen heb ik
besloten om die opdrachten via het afstandsonderwijs in
de vakantieperiode af te ronden, hetgeen gelukt is. Daarna
heb ik mij ingeschreven als student B-niveau en zo de hele
opleiding doorgelopen. Als specialisatie koos ik Bijbeltalen,
hier heb ik mij het afgelopen studiejaar op toegelegd.” DV
24 januari 2015 ontvangt Richard het diploma Bachelor
Theologie in Meppel.

Op zoek naar meer diepgang
Deze verhuizing naar de andere kant van het land zorgde
ervoor dat Richard en zijn vrouw, Nelly, op zoek gingen
naar een nieuwe gemeente. Uiteindelijk sluiten ze zich
aan bij de Evangelische Gemeente Assen (EGA), met
name vanwege de warmte en de theologie van de EGA.
Richard vertelt: “In de EGA werd ik al snel kringleider van
een wijkkring en leider van een 20+kring. Ook was ik
regelmatig spreker in de EGA. Dit alles zorgde ervoor dat
ik me bezig bleef houden met Bijbelstudies om dat weer
door te kunnen geven. Ik zocht steeds meer diepgang in
mijn Bijbelstudies en schafte allerlei boeken aan, ook meer
theologische werken. Eigenlijk wilde ik ook meer begrijpen
van de grondtekst van het Nieuwe Testament, het Grieks en

Leren en onderwijzen
Richards verhaal laat zien dat leren en onderwijzen hand
in hand gaan. Hij zegt hier zelf over: “Een bekend beeld
is dat van de Dode Zee die alleen maar Jordaanwater
opslokt zonder iets door te geven en daartegenover het
Meer van Galilea dat Jordaanwater binnenkrijgt maar waar
het ook weer uitkomt. Dit Meer van Galilea bevat leven in
tegenstelling tot de Dode Zee. Zo wil ik ook groeien in mijn
geloofsleven door kennis door te geven in plaats van op te
potten.” Richard blijft betrokken bij het Evangelisch College
als docent bij de ETS-cursus in Assen en kan zo ook weer
zijn kennis doorgeven.
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EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

Nieuw: Studieweekend
‘Geestelijk leven’
In februari organiseert het EPS een
nieuw verfrissend weekend met als
thema: ‘Geestelijk leven’.
“Oefen u in de godsvrucht… zij houdt
een belofte in van leven, in heden en
toekomst (1 Tim. 4:7-8)”. Dit is geen
loze oproep, maar een waarheid die
ontdekt zal worden tijdens dit weekend. Hoe kunnen we de godsvrucht
oefenen en waarom moeten we dat
doen? Wat voor oefeningen zijn dat?

combinatie van én groepsonderwijs
én daarnaast een nadruk op individuele verwerking met stiltemomenten.
Naast de heerlijke omgeving van de
boerderij kan men genieten van een
weekend vol van gezelligheid en
heerlijke maaltijden. Verfrissend naar
geest, ziel en lichaam!
Locatie: Boerderij ‘De Verwondering’,
Goudriaan
Datum: 13 & 14 februari 2015
Kosten: € 125,00

De opzet van dit weekend is wat
anders dan de vorige studieweekenden. Ditmaal is het een bijzondere

Meer informatie en aanmelden:
> www.evangelisch-college.nl/
Studieweekenden.html.

Kort nieuws:
In januari 2015 start de Toerustingscursus Pastoraat in het EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht. De cursus wordt aangeboden op 5 zaterdagen. Eerder dit seizoen werd de cursus al aangeboden in Haulerwijk en
Amersfoort.
 et studieweekend ‘De weg van herstel’ wat plaatsvindt op 28 en 29
H
november was al geruime tijd daarvoor volgeboekt. Het zal dus met de
maximale groepsgrootte van 18 personen van start gaan.
 r wordt aan gewerkt om de nieuwe studiemodule Pastoraat die in maart
E
2014 is uitgekomen ook in boekvorm te laten verschijnen.
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Facebook
Om in contact te blijven met (oud)
studenten en (oud)cursisten en
actueel nieuws te delen is er een
Facebook-pagina gemaakt over het
Evangelisch College. Op de pagina
staan foto’s van activiteiten, zoals
studiedagen en –weekenden, maar
ook nieuwsberichten en verhalen
van cursisten en studenten.

Neem eens een kijkje op:
> www.facebook.com/
evangelischcollege.

Digitale
Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van het
laatste nieuws en opleidingsaanbod? Meldt u aan voor de
Digitale Nieuwsbrief op
> www.evangelisch-college.nl
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Missionair pastoraat
Annet van Willigen haalde ruim twee jaar geleden haar
diploma Pastorale Hulpverlening bij het EPS. Inmiddels
is ze docente bij de Toerustingscursus Pastoraat en geeft
zij zo haar kennis weer door. Annet is 45 jaar, getrouwd
en moeder van drie kinderen. Ze vertelt waarom ze de
opleiding Pastorale Hulpverlening is gaan doen en hoe
het haar geholpen heeft.
De 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening was voor mij
een welkome aanvulling op het werk dat ik destijds deed
in het pastoraat van onze PKN-gemeente in Zwijndrecht.
Eigenlijk wilde ik graag theologie studeren, maar een
praktische opleiding waarmee ik meteen tijdens de studie
al aan de slag kon sprak mij erg aan. Het was op beide
terreinen een ware ontdekking. De Bijbel ging spreken
en alle Bijbelboeken bleken praktisch toepasbaar. Het
ontdekken van hoe de levende Heer Jezus door de Heilige
Geest werkt, maakte dat er een nieuwe periode voor mij
aanbrak.
De motivatie tot evangelisatie was er al jaren. Binnen
onze woonplaats coördineerde ik samen met mensen uit
andere kerken evangelisatieactiviteiten. We luisterden op
straat naar voorbijgangers en hoorden van hun problemen
en nood. We waren enthousiast en vol geloof, maar ik
zag niet zoveel gebeuren en veranderen. Mede omdat
het kortdurende contacten waren en we behalve de
kerkdiensten nauwelijks mogelijkheden hadden om een
vervolg contact te bieden. Tijdens de opleiding groeide
de visie voor interkerkelijke pastorale samenwerking in het
kader van evangelisatie. Enerzijds bijstaan en helpen in
geestelijke behoeften en nood van hen die hulp willen en
anderzijds onder leiding van Gods Heilige Geest mensen
helpen groeien naar geestelijke volwassenheid.
Vaak komen we personen tegen, die emotioneel
beschadigd zijn. Onze maatschappij is heel sterk
gericht op oplossingen met medicatie of ingrepen bij
bepaalde diagnoses. Ik werk al meer dan 25 jaar op een
onderzoeksafdeling van een ziekenhuis en zie dat veel
mensen met reële klachten, geen afwijkingen hebben. De
meeste zorgverleners besteden niet veel aandacht aan
onderliggende oorzaken. Hiermee wil ik niet zeggen dat
onze seculiere gezondheidszorg geen goud waard is, het
is ook een zegen. Maar Gods plannen voor herstel gaan
veel verder. Hier ligt een enorme taak voor de kerk. Veel
mensen weten niet meer dat de kerk, het lichaam van

Jezus Christus, een plek
is en hoort te zijn waar
heling voor het innerlijk
te vinden is.
De Bijbel heeft veel te zeggen over de menselijke psyche
en de innerlijke genezing die Jezus wil geven door zijn
overwinning aan het kruis op de dood en duisternis. Niet
alleen schenkt Hij vergeving van zonden, ook vrijmaking
van schuld, schaamte, gebondenheid en demonische
machten. Volgens mij betekent het dat pastorale zorg en
hulpverlening niet alleen een plek binnen de kerk moet
hebben, maar ook daarbuiten heel hard nodig is! Jezus
kwam om ongelovige, zieke mensen te redden en dat
maakt een sterke koppeling van pastoraat en evangelisatie
naar mijn mening noodzakelijk.
Een voorbeeld illustreert hoe mooi een en ander kan
uitwerken. Vorig jaar ontvingen we een oproep van ‘Bij
Bosshardt’ (Leger des Heils) om pastoraat te verlenen.
Ik was beschikbaar en het was mijn verlangen hier te
werken. Maar ik kende de mensen van de buurt niet en
moest vertrouwen proberen te winnen. Tot drie keer toe
zei de coördinator dat er behoefte was aan taalles. Maar
ik werk niet in het onderwijs. Toch liet God mij zien dat
dit de bedoeling was. Er was een groep Chinese vrouwen
die op de taalles wachtten. Kort daarvoor had ik over
Gladys Aylward gelezen. Diep onder de indruk van deze
Engelse zendelinge, die rond 1920 naar China reisde, lazen
en bespraken we met elkaar haar levensverhaal. Later
ontmoette ik de zendelingen Miranda en Phil, die op verlof
waren en in China werkten. Zij hebben deze vrouwen in
hun eigen taal het evangelie uitgelegd en daar mochten we
weer op doorgaan. De vrouwen leerden Jezus kennen.
Taalles blijkt een verrassend middel te zijn om in contact
te komen met mensen die hun noden uiteindelijk bij de
Heiland mogen brengen, maar zo zijn er nog veel meer
mogelijkheden. Via buurthuizen worden velen bereikt en
ook de Alpha-cursus is bij uitstek geschikt om mensen te
bereiken en van daar uit pastorale hulp te geven. Steeds
meer christenen in Nederland proberen zo op verschillende
manieren een brug te slaan van kerk naar maatschappij
door leiding van Gods Heilige Geest. Dat is prachtig en
een groot getuigenis voor de wereld als dit lokaal en
interkerkelijk gebeurt tot eer en glorie van Zijn Naam.
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Kort nieuws:
 De ETS mocht afgelopen maanden meer dan 450
nieuwe cursisten verwelkomen, waardoor de ETS
nu een record aantal van ruim 1200 cursisten telt.
 Er zijn nieuwe ETS-locaties gestart in Arnhem
(zaterdag), Klundert (donderdagavond), Zwolle
(woensdagavond) en Winschoten (dinsdagavond).
 In het kader van het gemeenteonderwijsprogramma
wordt de ETS-Bijbelcursus nu ook aangeboden in
het Leerhuis van de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ).

Evangelische
Toerusting
School

Ruim 40 gemeenteleden meldden zich hiervoor
aan. De VEZ is de vierde gemeente die de ETS
integreert in haar onderwijsprogramma.
 Dit cursusjaar is het ETS-Verdiepingsjaar voor
het eerst van start gegaan in Zwijndrecht en
Veenendaal. In dit verdiepingsjaar, bestaande uit in
totaal 12 lessen (6 OT en 6 NT) wordt elk jaar een
ander Bijbelboek uit het Oude en Nieuwe Testament
grondig bestudeerd. Dit cursusjaar zijn dat Ezechiël
en 1 Petrus (meer hierover op pag. 8-9).
> www.evangelisch-college.nl/Verdiepingsjaar.html

ETS-studiedag over discipelschap in de kerk
Ook dit cursusjaar zijn er weer drie ETS-studiedagen. Deze studiedagen bieden cursisten de gelegenheid zich
meer inhoudelijk en praktisch toegerust te worden voor het werk binnen de gemeente. Ook zijn deze dagen een
mooie gelegenheid om medecursisten vanuit het hele land te ontmoeten. In het cursusjaar 2014-2015 is het
thema ‘De Missie van de kerk’.

Op zaterdag 29 november a.s. zal ds. Jos Douma
een studiedag verzorgen met als thema ‘Jezus
volgen: Discipelschap’.
Op deze studiedag wordt nagedacht over:
1. 		Wat verstaan we onder discipelschap?
2. Hoe geef je in je eigen leven invulling aan het discipel
zijn van Jezus?
3. Hoe kan (een cultuur van) discipelschap een plek krijgen
in de lokale kerk?
Noteer ook de volgende ETS-studiedagen alvast in uw
agenda:

Zaterdag 28 maart 2015
Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
Sprekers: Henk ten Voorde, MA en drs. Henriëtte van Nes

Zaterdag 6 juni 2015
Jezus verkondigen: missionair zijn
Spreker: Laura Dijkhuizen, MA
Locatie: ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2, Veenendaal
Tijdstip: 10:30 tot 16:00 uur
Aanmelden: > www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html
Kosten: De studiedagen zijn gratis te volgen voor ETScursisten en EC-studiepashouders. Voor andere geïnteresseerden bedragen de kosten per studiedag € 15,00.
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Diploma-uitreiking
Op zaterdag 22 november vindt in Dordrecht de jaarlijkse
diploma-uitreiking van de ETS plaats. Negentien cursisten
ontvangen een bekroning op vier jaar Bijbelonderwijs. De
adjunct-directeur opleidingen van het EC, Jesse van Nes,
MA zal een overdenking verzorgen en de bijeenkomst
wordt muzikaal ondersteund door zanger Wouter Seinen.
Daarnaast zullen gediplomeerden getuigen van wat de
cursus in hun leven betekend heeft.

Onze felicitaties gaan uit naar:
Mirjam Aartsen, Kars Baron, Dikkie van de Beek-Bos, Jan
de Blank, Linda Delwel, Gerdien van Doorn, Elisabeth
Eenkhoorn, Peter van Ginkel, Lijda Hordijk, Leonieke
Klop-Brak, Ineke Marchal-Tavenier, Gerard Moen,
Leuntje Ouwehand, André Ringeling, Eric Smeenk, Aafke
Sonneveld-van den Berg, Astrid Veen, Ingeborg van
Wijngaarden en Gabry Zijlstra.

Afscheid en aanstelling docenten
Na afloop van het cursusjaar 2013-2014 heeft de
ETS afscheid genomen van de volgende docenten:
Marius van Asperen, MA, drs. Herman Buitenhuis, Laura
Dijkhuizen, MA, ds. Chris Eijer, Gijsbert Haasnoot, ing.
Joop Onnekink, Flip Rademakers, Henk van de Weg.
De ETS is hen allen zeer erkentelijk voor alle lessen die
zij (jarenlang) hebben verzorgd en de manier waarop zij
vele cursisten tot rijke zegen zijn geweest.
Vanwege het vertrek van bovengenoemde docenten, is
er een aantal nieuwe ETS-docenten aangesteld
(OT: Oude Testament; NT: Nieuwe Testament):

In memoriam
Op 29 juli jl. is ds. Wim Stoorvogel na een kortstondig
en intens ziekbed overleden. Hij is 68 jaar geworden.
Wim Stoorvogel was 17 jaar voorganger van de Vrije
Baptistengemeente Groningen. In september vorig
jaar nam hij afscheid van deze gemeente en werd hij
met zijn vrouw Coby voorgangersechtpaar van de
Evangelische Gemeente Parousia in Den Bosch.
Naast het voorgangerschap verzorgde Wim samen
met zijn vrouw sinds 2011 ook de lessen Oude
Testament bij de Evangelische Toerusting School (ETS)
op de cursuslocatie Groningen.
Wim Stoorvogel was een geliefd ETS-docent; hij zal
worden gemist.
We bidden en wensen familie, vrienden,
gemeenteleden, ETS-cursisten en overige
betrokkenen Gods zegen en troost toe bij het
verwerken van dit verlies.

•		Hans Alblas, MA (OT in Arnhem en Hilversum)
•		Christiaan Bakker, MA (NT in Alphen a/d Rijn)
•		drs. ing. Pieter van den Berg (OT + NT in Zwolle-VEZ
+ ETS-verdiepingsjaar)
•		Francisca Folkertsma, MA (OT in Ede en Veenendaal
+ ETS-afstandsonderwijs)
•		dr. ir. Richard Hakvoort (OT in Assen)
•		ds. Jaap Maris (OT in Oud-Beijerland)
•		Peter Snoek (OT in Sliedrecht)
•		Thijs Tichelaar, MA en Saskia Tichelaar, MA (NT in
Arnhem)
•		Metta Wierenga, MA (NT ETS-afstandsonderwijs)
•		drs. Ernst Zwart (NT in Den Haag en Leiden)

Veel belangstelling
voor ETSAfstandsonderwijs
De ETS-Bijbelcursus wordt naast de 57 cursuslocaties
met ingang van dit cursusjaar óók aangeboden via het
afstandsonderwijs. Ruim 35 cursisten meldden zich hiervoor
aan. Het ETS-afstandsonderwijs maakt gebruikt van de
Let’s Connect App die door CC-Excellence is ontwikkeld.
In deze App krijgen de cursisten dagelijks in dagboekvorm
de studiestof aangereikt middels een Bijbelleesrooster met
achtergrondinformatie en verdiepingsvragen. Zodra een dag
is afgerond, wordt dit zichtbaar in een overzicht. Daarnaast
zijn er twee docenten die via de App contact onderhouden
met de cursisten en beschikbaar zijn om vragen aan te
stellen.
> www.evangelisch-college.nl/ETS-Afstandsonderwijs.html

UITNODIGING

Open Huis

Zaterdag 31 januari 2015
Op zaterdag 31 januari wordt het nieuwe kantoorpand en
onderwijscentrum van het Evangelisch College op feestelijke
wijze geopend.
Van 09:00 tot 12:00 uur is er Open Huis en kunt u een kijkje nemen
in ons nieuwe gebouw. Van harte welkom!
Adres:
Anjerstraat 79, 3333 GC in Zwijndrecht.
Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/OpenHuis.html

