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Inleiding

Meditatief
Zorg dat je je
Vader kent
Eén van de belangrijkste lessen die
cursisten van de ETS leren is dat het
belangrijk is de Bijbel ‘in de context’
te lezen. De waarde hiervan komt
duidelijk naar voren bij het bestuderen van de vier Evangeliën die dit
cursusjaar aan de beurt zijn. Door
elk Evangelie als een apart boek te
bestuderen, kom je tot de ontdekking
dat ze elk hun eigen verhaal vertellen. Alle vier de evangelisten brengen
een eigen boodschap en schilderen
als het ware een uniek ‘portret’ van
Jezus Christus. Breng je ze samen,
dan ontstaat er een ‘vierdimensionaal beeld’ van Jezus, dat veel rijker
is dan als er maar één Evangelie was
geweest.
Om erachter te komen welk ‘verhaal’
een evangelist probeert te vertellen,
is het van belang nauwkeurig te lezen, teksten met elkaar in verband te
brengen en Evangelie met Evangelie
te vergelijken. Daar waar Lucas zich
onderscheidt van Mattheüs, Marcus
en Johannes, wordt duidelijk welke
aspecten van Jezus’ leven en onderwijs hij wilde benadrukken. Door aandachtig te lezen ontdek je verborgen
schatten die een oppervlakkige lezer
van de Evangeliën niet ziet.
Zo lezend kwam voor mij onlangs
een bekende tekst uit Lucas opnieuw
tot leven. Lucas plaatst Jezus’ op-

roep om niet bezorgd te zijn (ook
te vinden in Mt. 6:25-34) na de
gelijkenis van ‘de rijke dwaas’ (Luc.
12:13-21). Deze dwaas denkt wijs te
zijn door grote schuren te bouwen
om zijn voorraden in op te slaan,
zodat hij de rest van zijn leven zonder
zorgen kan zijn. Wat hij niet beseft is
dat hij, ondanks al zijn overvloed, zijn
eigen leven niet bezit (v. 15, HSV), en
dat God dat leven ieder moment kan
‘opeisen’ (v. 20). De strekking: het is
zinloos om voor jezelf bezittingen
te vergaren, en daarbij God buiten
beschouwing te laten.
“Daarom”, vervolgt Jezus, “maak je
geen zorgen over jezelf en over wat
je zult eten, noch over je lichaam en
over wat je zult aantrekken” (v. 22).
Dat is namelijk volkomen zinloos! Er
is niemand die zijn leven ook maar
voor korte tijd zou kunnen verlengen door zich zorgen te maken. Je
beschikt er namelijk niet zelf over.
Door zorgen kwel je jezelf alleen
maar; het kost onnodig veel energie
(v. 29, NBV).
Maar wat dan? Een mens heeft toch
dingen nodig om te overleven? Jezus
ontkent dit niet. Hij biedt echter een
alternatieve manier aan om met onze
behoeften om te gaan. Net als in
Mattheüs zegt Jezus hier: “Zoek liever zijn koninkrijk….” (v. 31). Misschien
heb je, net als ik, dit vers zo vaak
gehoord/gelezen/gezongen, dat het
je weinig meer doet. Voor mij bracht
het vers erna, dat uniek is voor Lucas,
een verfrissende blik. Lucas voegt
toe: “Vrees niet, kleine kudde, want

jullie Vader heeft jullie het koninkrijk
willen schenken”.
Als ik het in eigen woorden mag
zeggen: “Hallo! De Vader heeft je
het KONINKRIJK willen schenken,
natúúrlijk zorgt hij voor je!”. Als Hij
ons zo’n kostbaar, eeuwigdurend
geschenk geeft, zou Hij dan niet in
onze eenvoudige, dagelijkse behoeften voorzien? Dat is ondenkbaar. Het
alternatief op je zorgen maken is het
kennen van je Vader. Als je beseft wie
Hij is, en welke rijkdom Hij jou in zijn
goedheid geschonken heeft, dan zal
je je energie niet meer verspillen aan
het piekeren over wat je morgen eet.
Kortom, dit onderwijs, in de context
van Lucas, toont ons twee ‘levenswijzen’: ofwel sluiten we God buiten
doordat we de touwtjes van ons
leven in eigen handen proberen te
houden (wat uiteindelijk nooit lukt),
ofwel eren we God door Hem te
erkennen als onze liefdevolle Vader
die ons zelfs zijn eeuwige koninkrijk niet onthouden heeft. “….en die
andere dingen zullen je erbij gegeven
worden.” (v. 31).

Phillian Leeflang, MA
Docent en coördinator
Evangelische Toerusting School
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Voorwoord
Enthousiast
Na het lezen van dit EC Magazine werd ik opnieuw enthousiast over waar we met het EC mee bezig zijn. Waarom?
Als u het Meditatief leest, dan wordt u zich (opnieuw)
bewust hoe goed God voor ons wil zorgen (ook nu, in een
zondige wereld). In Terugblik kijken we dankbaar terug op
een mooie dag, namelijk op de officiële opening van het
nieuwe EC kantoor en onderwijscentrum, waarbij we iets
van die goede zorg van God mogen zien; we werken en
onderwijzen nu in een mooi en goed geoutilleerd eigen gebouw. Qua Personele zaken ervaren we soms tegenslagen,
maar ook bemoedigingen. Financieel moeten we op onze
tellen passen, maar ook wij zouden net als de richter en
profeet Samuël een gedenksteen op kunnen richten met de
naam Eben- Haëzer (Steen van de hulp) en kunnen zeggen:
Tot hiertoe heeft ons de HERE geholpen (1 Sam.7:12)! Leest
u in dit verband ook De waarde van een legaat, als voorbeeld hoe God door mensen heen Zijn zorg verleent.
In het artikel Ga eerst studeren! vindt u een indringende oproep om de Gemeente van de Heer te laten leiden door hen
die onderwijs hiertoe hebben genoten. Het artikel Werken
en studeren?! laat zien hoe betekenisvol dit studeren kan
zijn. In het middenkatern treft u een overzicht aan van het
uitgebreide aanbod van studiemogelijkheden van het EC in
2015-2016. Met name de nieuwe 3-jarige (deeltijd)opleiding
Gemeente Werk wil ik graag onder uw aandacht brengen.
Op bladzijden 17-19 wordt – naar aanleiding van een discussie binnen de ChristenUnie over hun grondslag - aandacht gegeven aan een volgend studiejaar door de ETA te
organiseren symposium over de relatie tussen de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Evangelischen.
En middels een artikel van het EPS wordt u een kijkje gegeven in het leven van Jacob en wordt aangegeven welke
levensles(sen) we hieruit kunnen leren.
Het Magazine sluit af met onder meer de mededeling dat er
op 6 juni 2015 een ETS-studiedag komt over Jezus verkondigen: missionair zijn en dat er in het komende ETS-Verdiepingsjaar bijzondere aandacht zal zijn voor het boek van de
Psalmen en voor het boek Handelingen. Last but not least
leest u hoe al zo’n 40 cursisten dankbaar gebruikmaken van
het ETS-Afstandsonderwijs (dat het afgelopen jaar van start
ging) en hoe deze opleiding praktisch in elkaar zit.
Begrijpt u mijn enthousiasme? Er gebeurt heel veel binnen het EC. En in dit alles zie ik steeds weer Gods zegende
hand, Die ons (en vele anderen!) als Zijn medewerkers wil
gebruiken (1Cor.3:9).
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

Bestuur
drs. M.J. de Haan (voorzitter)
ds. A.W. Mol (vice-voorzitter)
drs. S.T.N. van der Pols (secretaris)
C.J.M. van der Eerden (penningmeester)
P. van Hooidonk (lid)
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Nieuws over het Evangelisch College

Terugblik

open huis en
opening
Zaterdag 31 januari opende het Evangelisch College in Zwijndrecht haar nieuwe kantoor en theologisch onderwijscentrum. ’s Ochtends bezochten zo’n 150 belangstellenden het Open Huis. ’s Middags vond de officiële opening plaats.

Open huis
Na een half jaar hard werken om een voormalige
bibliotheek gebruiksklaar te maken voor
kantoorwerkzaamheden en onderwijsactiviteiten, gingen
op zaterdagochtend 31 januari eindelijk de deuren
open. Ruim 150 familieleden, vrienden, studenten,
buurtbewoners en andere belangstellenden kwamen
af op het Open Huis om een kijkje nemen in het
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opnieuw ingerichte pand. De bezoekers werden gastvrij
ontvangen in de gezellige nieuwe kantine waar een
hapje en drankje voor hen klaar stond. Daarna volgde
een rondleiding door het gebouw door één van de
medewerkers van het Evangelisch College. De reacties
waren lovend. Wat een groot gebouw met zoveel
mogelijkheden!
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Docentenontmoeting en officiële opening
Voor docenten en genodigden was er ’s middags een
informele ontmoeting en lunch georganiseerd waarbij
adjunct-directeur Jesse van Nes de gasten kort bijpraatte
over de laatste ontwikkelingen binnen het Evangelisch
College.
Met het tonen van een promotiefilmpje van het
Evangelisch College werd vervolgens de officiële
bijeenkomst geopend. Na een welkomstwoord van
algemeen-directeur Cees van Nes spraken respectievelijk
bestuursvoorzitter Martien-Jan de Haan, burgemeester
Schrijer van Zwijndrecht en ds. Jan Wessels directeur
EA-EZA.

Openingscollege: Is geloof in God (on)redelijk?
Na een muzikaal intermezzo door Hans Okkerse kon het
gebouw eindelijk ‘in gebruik’ genomen worden waarvoor
het bedoeld is: onderwijs! In een 45 minuten durend
college maakte dr. ir. Emanuël Rutten, wetenschappelijk
medewerker aan de VU in Amsterdam, met een aantal
argumenten duidelijk waarom het volgens hem rationeel
verantwoord is om in God te geloven.
De opening werd vervolgens afgesloten met een
feestelijke receptie. Het was een lange, maar zeer
geslaagde dag waar nog lang met dankbaarheid op
teruggekeken zal worden.

drs. C. van Nes

drs. M.J. de Haan

drs. D.J. Schrijer

ds. J. Wessels

dr. ir. G.J.E. Rutten
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Nieuws over het Evangelisch College

Personele zaken

Financieel

Jonathan Pater, MA nam op 1 februari 2015 om
gezondheidsredenen afscheid van het Evangelisch
College. Hij was sinds september 2013 in dienst als
vakdocent Oude Testament en gaf zowel les bij de ETA als
de ETS.

De jaarrekening van het Evangelisch College over
het boekjaar 2014/2015 is door Drechtsteden
Accountants & Adviseurs beoordeeld en van een
goedkeurende beoordelingsverklaring voorzien.

Joke Bijsterveld, BTh is per 1 april 2015 uit dienst gegaan
bij het Evangelisch College. Zij studeerde theologie aan
de ETA en was daar sinds september 2013 werkzaam als
medewerkster bij het afstandsonderwijs. Joke gaat meer
uren werken bij haar andere werkgever, inloophuis De
Paraplu.
Het Evangelisch College is Jonathan en Joke dankbaar
voor hun getoonde inzet en werkzaamheden die zij voor
het EC hebben verricht.
In maart hebben we Saskia van
Waveren welkom mogen heten
als vrijwilliger bij het Evangelisch
College. Saskia woont in
Alblasserdam en is toehoorder
bij de opleiding Pastorale
Hulpverlening. Als vrijwilliger helpt
zij het EC met administratieve
werkzaamheden.

Digitale
Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van het
laatste nieuws en opleidingsaanbod? Meldt u aan voor de
Digitale Nieuwsbrief op
> www.evangelisch-college.nl

De begroting voor het boekjaar 2014/2015 is negatief, maar zal door enkele onvoorziene meevallers
naar verwachting minder negatief uitvallen dan
begroot. Voor het volgend cursusjaar zal echter bij
gelijkblijvende studentenaantallen sprake zijn van
een aanzienlijk begrotingstekort. Met name de studentenaantallen bij de ETA blijven de laatste jaren
achter bij wat wenselijk is.
Alle vormen van ondersteuning, niet alleen via
giften, legaten en/of gebed, maar ook in de vorm
van positieve (mond-tot-mond)reclame voor onze
opleidingen blijven dan ook welkom!
Zoals u weet is het EC een ANBI, zodat giften aan
het EC (voor donateurs) aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Ontvangen legaten en schenkingen
zijn (bij het EC) onbelast. Wellicht een goede reden
om aan het EC te denken in het kader van uw giften
of nalatenschap? Zo ondersteunt u bijbel(getrouw)
onderwijs in Nederland!

Facebook – op naar 1000 likes
De Facebook-pagina van het Evangelisch College is hard op weg naar
1000 likes. Op deze pagina staan foto’s van activiteiten zoals diplomeringen en studiedagen, maar ook nieuwsberichten en verhalen van cursisten
en studenten.
Bij 1000 likes zal er op de pagina een studiemodule naar
keuze verloot worden! De winnaar kan zelf in de webshop
een module uitzoeken. Wil jij kans maken?
Ga naar www.facebook.com/evangelischcollege en LIKE!
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Kort nieuws:
Net als afgelopen jaar verzorgt het EC voor Groot
Nieuws Radio een Bijbelquiz tijdens de zomerprogrammering. Dit jaar staat de quiz in het teken
van het Bijbelboek Handelingen. Deelnemers
maken dagelijks kans op een EC-studiemodule
‘Handelingen’. De hoofdprijs is een jaar gratis de
ETS-Bijbelcursus volgen.
H
 et Evangelisch College is met een (vernieuwde)
stand aanwezig op de pinksterconferentie van
Opwekking en de New-Wine zomerconferentie,
beiden in Biddinghuizen. Bezoekers van de stand
kunnen een quiz maken op één van de iPads
en zo de cursusmap ‘Rondreis door de Bijbel’
winnen. Ook informeren medewerkers van het
EC iedereen graag over het studieaanbod in het
seizoen 2015-2016.
E
 C-directeur drs. Cees van Nes is ook komend
seizoen beschikbaar om namens het EC een
preekbeurt te verzorgen in uw gemeente.
Contact: c.vannes@evangelisch-college.nl.

Toerustingscursus Zangleiders
in Zierikzee
In het najaar van 2015 wordt de Toerustingscursus
Zangleiders aangeboden in Zierikzee. Het accent
van deze cursus ligt op achterliggende vragen bij de
zangdienst zoals: waartoe komt de gemeente samen
en welke (theologische) functie heeft de zangdienst
in het grotere geheel van de eredienst?
De cursus richt zich primair op zangleiders, maar is
zeker ook bedoeld voor anderen die betrokken zijn
bij de samenkomst, zoals dienstleiders, musici, oudsten, voorgangers en leden van liturgiecommissies.
De cursus vindt plaats in samenwerking met Christengemeente Zierikzee op donderdagavond 10 en 17
september en zaterdag 31 oktober 2015. Docenten
zijn Henk ten Voorde MA, Hans Okkerse en drs. Kees
van Setten. Kosten bedragen € 100,-.
> www.evangelisch-college.nl/ToerustingscursusZangleiders.html

Agenda
22-25 mei
Biddinghuizen
30 mei
Meppel
30 mei
Meppel
4 juni
Rotterdam
6 juni
Veenendaal
12 juni
Zwijndrecht
13 juni
Amersfoort
13 juni
Amersfoort
28 juni
Amersfoort
18-21 juli
Biddinghuizen
September		
10 september
Zierikzee
19 september
Middenmeer
26 september
Amersfoort
3 oktober
Zwijndrecht
30-31 oktober
Goudriaan
31 oktober
Amersfoort
14 november
Veenendaal
28 november
Zwijndrecht
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EC
ETA
EPS
ETA
ETS
ETA
ETA
ETA
ETA
EC
ETA/EPS/ETS
EC
EPS
EPS
ETA
EPS
ETA
ETS
ETA/EPS/ETS

Opwekking (stand Wereldexpo-tent)
Open dag | Opleiding Bachelor Theologie
Open dag | Opleiding Pastorale Hulpverlening
Open dag | Opleiding Bachelor Theologie
Studiedag | Jezus verkondigen
Open dag | Opleiding Bachelor Theologie
Open dag | Opleiding Bachelor Theologie
Open dag | Opleiding Missionair Werk
Contactdag gestructureerd afstandsonderwijs
New Wine-zomerconferentie (stand)
Aanvang opleidingen en cursussen
Start Toerustingscursus Zangleiders
Start Toerustingscursus Pastoraat
Start Toerustingscursus Pastoraat
Symposium | Evangelischen en het apostolicum
Studieweekend | Geestelijk leven
Studiedag | Jezus volgen en bekendmaken
Studiedag | Basisprincipes in het pastoraat
Diplomeringsdienst
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Artikel

07
13

De waarde van een legaat
Bezoek aan een graf
Het Evangelisch College heeft het voorrecht niet in de
´rode cijfers´ te zitten, oftewel de school kent geen
schulden. Hoe komt dit? Afgezien dat deze zegen van God
afkomstig is, is het basisprincipe dat hieraan ten grondslag
ligt eenvoudig: we geven niet meer uit dan we hebben.
Wat betekent dit in de praktijk? Het Evangelisch
College wil qua onderwijs overheidsonafhankelijk zijn
en ontvangt hierdoor geen subsidie. Onze inkomsten
bestaan dan ook met name uit collegegelden en verkoop
van studiemateriaal. Deze inkomstenbronnen bepalen
hoofdzakelijk onze uitgaven.
Gelukkig zijn er particulieren, bedrijven en kerken die ons
giften en legaten geven. Dit zijn extra inkomsten die het
ons mogelijk maken meer te doen. Om u te laten zien wat
dit ‘meer doen’ inhoudt, geef ik u het volgende voorbeeld.
Een paar weken geleden was ik met mijn vrouw op de
begraafplaats in Stellingen (bij Ter Apel). We bezochten
daar het graf van de heer en mevrouw Van Beek (zie
foto). Reden hiervan was dat dit echtpaar enige jaren
geleden, na hun beider overlijden, aan de school al hun
bezittingen hadden nagelaten, met hierbij het verzoek
voor hun graf zorg te dragen. Het graf zag er goed uit
en het weinige vuil dat er nog op zat, veegde ik er af met
wat water en een borstel. Ik realiseerde mij toen ik daar
mee bezig was, hoe bijzonder het was dat ik bij een graf
stond van twee mensen die ik persoonlijk niet kende, maar
die voor het Evangelisch College van groot belang zijn.
Dankzij hun legaat konden we het Van Beek studiefonds
in het leven roepen – een fonds dat studenten die bij ons
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willen studeren en niet voldoende financiële middelen
hebben, te hulp schiet om de studie financieel toch
mogelijk te maken. Daarnaast vermeerderde dit legaat
het vermogen van de school, mede waardoor we recent
in staat waren zonder hypotheek of andersoortige
lening een gebouw te kopen voor onze administratie
en het geven van onderwijs. Deze nieuwe huisvesting is
een langgekoesterde wens, gezien de beperkte ruimte
waar we jarenlang mee te kampen hebben gehad.
Samenvattend, het legaat van de heer en mevrouw Van
Beek helpt mensen om te kunnen studeren en heeft er
mede voor gezorgd dat de school een goede ‘werkplek’
heeft van waaruit we velen tot zegen mogen zijn. Een
mooi voorbeeld van de waarde van een legaat.
Wellicht dat ook u er over denkt een gift te geven of een
legaat aan het Evangelisch College te schenken. Neemt u
dan desgewenst voor verdere informatie contact op met
ondergetekende.
Dat de Heer uw geven zegent, maak ik onder meer op
uit 1 Petrus 3:9 waar staat: “zegen daarentegen, omdat
u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult
beërven”.

drs. Cees van Nes,
algemeen directeur
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Ga eerst studeren!
ingezonden artikel
In de meeste kerken en gemeenten is er een goed opgeleide predikant/voorganger die voltijds of
deeltijds in dienst is van de kerk om als een ‘herder’ zorg te dragen voor de gemeente en leiding en
onderwijs te geven aan de gemeente. Daarnaast zijn er ook (vrije) gemeenten waar een opgeleide
en betaalde voorganger ontbreekt. De leiding in deze gemeenten ligt dan vaak bij een oudstenteam,
bestaande uit mannen en (soms) vrouwen die beschikken over leidinggevende capaciteiten. Voor
deze taak – die veelal in de avonduren wordt uitgevoerd – worden vele persoonlijke offers gebracht.
Het ‘offer’ wat echter helaas vaak ontbreekt - zo leert de ervaring - is het (vooraf) toeleggen op theologisch onderwijs en geestelijke toerusting. En mijns inziens dient zich hier een grote zorg aan waar
vele geloofsgemeenschappen mee worstelen: wie is er dan bekwaam om de gemeente te ‘discipelen’? En wie is voldoende toegerust om verantwoord Bijbels onderwijs te verzorgen in de gemeente?
Jarenlange ervaring in het bedrijfsleven of een gevolgde managementopleiding schieten voor deze
belangwekkende taken tekort…
Het Evangelisch College probeert op alle mogelijke manieren in deze behoefte aan toerusting en
bijbels-theologisch onderwijs te voorzien middels haar uitgebreide opleidingsaanbod (zie het middenkatern van dit Magazine). Aan opleidingsmogelijkheden – alleen bij het Evangelisch College al
– dus geen gebrek. Er is echter helaas wel vaak een gebrek aan mogelijkheid en soms bereidheid om
‘offers’ (tijd en kosten) te brengen voor een gedegen studie alvorens een (leidinggevende) taak op te
pakken in het gemeentewerk.
Het is derhalve belangrijk dat er in gemeenten meer besef komt van het belang van goed opgeleide
gemeentewerkers. In plaats van een korte termijn visie (het zo snel mogelijk opvullen van de taken)
pleit ik voor een duurzame(re) lange termijn visie waarin gemeenten haar leden met (potentieel)
leidinggevende capaciteiten allereerst stimuleert om (het praktisch mogelijk te maken) een theologische opleiding te volgen, alvorens hen te (over)laden met verantwoordelijkheden in de gemeente.
Weliswaar betreft het lange termijn investeringen van de student en van de gemeente, maar de effecten zijn groot. En: Gods molens malen langzaam…
Daar komt nog iets bij. Door de participatiewetgeving van de overheid komt er bij de christelijke gemeenten steeds meer op het bordje te liggen aan opvang van in brede zin in nood verkerende mensen. Dat is ook een schitterende kans voor ons, als christenen, om het getuigenis van Jezus Christus
in nieuwe vormen neer te zetten. Eens te meer hebben we daarvoor goed toegeruste gemeentewerkers nodig.
Daarom een dringend pleidooi aan gemeenten en potentiële leidinggevenden: laat iemand eerst een
gedegen bijbels-theologische opleiding volgen alvorens een leidinggevende taak op te pakken in de
gemeente.
							

			
			

Kees van der Eerden,
bestuurslid Evangelisch College
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Artikel

Werken en
studeren?!
Fulltime werken en theologie studeren?
Sandra Pleijsant (44) uit Kapelle deed het.
Na vijf intensieve jaren nam zij op 7 februari j.l.
haar ETA-certificaten in ontvangst.
“Het was werken – studeren – slapen,
maar ik deed het met liefde.”
“In 2009 schreef ik mij in als student bij de ETA. Mijn oma
en een collega waren toen kort na elkaar overleden. Op
zoek naar troost en antwoorden, bloeide mijn inmiddels
wat verwaterde geloof op en kreeg ik opnieuw het
verlangen om theologie te studeren. Ik wilde meer over
God en de Bijbel weten - kennis vergaren, maar ook
persoonlijk groeien. Eerder dacht ik niet dat het mogelijk
was om naast een fulltime baan te studeren, maar de ETA
adverteerde ermee dat ze gericht waren op werkenden.
Dat sprak mij wel aan. Ik hoefde niet vaak vrij te nemen
van mijn werk voor lessen en kon thuis in de avonduren
en de weekenden studeren. Voor mij een ideale combinatie. Ik dacht: nu ga ik het doen!”

Overtuigd
Dat Sandra theologie ging studeren was niet iets vanzelfsprekends. Ze is, zoals ze het zelf noemt, half-christelijk
opgevoed. Thuis werd er niet over gesproken, maar ze
bezocht wel de zondagsschool van de Hervormde Kerk
en een christelijke middelbare school. Als jongvolwassene komt ze tot geloof tijdens een jongerenvakantie van
een christelijke reisorganisatie. Gesprekken met zowel
jongeren als de leiding overtuigden haar ervan dat er een
grotere Macht moest zijn. In die tijd groeide ook voor het
eerst het verlangen om theologie te studeren.

Ontwikkeling
“De studie begon ik niet met het doel om voorganger of
spreker te worden, maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Ik ben een beetje een studiebol en wil
mijzelf blijven uitdagen. Doordat ik als kind weinig heb
meegekregen van de Bijbel was ik, nadat ik tot geloof ben
gekomen, juist erg nieuwsgierig naar de achtergronden
van de Bijbel. Ik koos er dan ook voor om de volledige
opleiding Bachelor Theologie te doen. De eerste jaren heb
ik alles gedaan, ook de praktijkopdrachten. Maar ik kwam
door allerlei redenen minder in mijn gemeente, het Leger
des Heils in Goes. Het uitvoeren van de praktijkopdrachten
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werd daardoor lastig. Daarom ben ik na het tweede jaar
gestopt met het praktijkgedeelte en heb ik mij toegelegd
op de theorie.”

Opbouwend
“Er ging veel tijd in mijn studie zitten, wat ik moest combineren met mijn fulltime baan bij de gemeente SchouwenDuivenland als teamleider administratie. Voor de lesdagen
nam ik verlof en de zelfstudie deed ik thuis in de avonduren en weekenden. Tijd voor een uitgebreid sociaal leven
had ik niet, maar wel de steun van mijn man. In die vijf
jaar heb ik zoveel geleerd, dat het meer dan waard maakt.
Ook ontdekte ik opnieuw dat dit het geloof is waar ik voor
ga. Er komen weliswaar veel theorieën op je af waardoor
je kan gaan twijfelen aan het geloof, en die twijfels had ik
soms ook. Maar ik heb nog veel meer mooie discussies
en gesprekken gehad met studenten en docenten wat mij
weer opbouwde. Ook vind ik het bijzonder dat God overal
bij betrokken werd, bijvoorbeeld door te bidden voor de
lessen en tentamens.”

Oriënteren
“De vijf jaar vlogen voorbij en omdat ik in de flow van het
studeren zat wilde ik door naar de universiteit. Vanwege
onder meer de afstand koos ik voor de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Daar heb ik een half
jaar gestudeerd, toen ben ik gestopt. Ik kon mijn draai niet
vinden. De dingen die ik juist bij de ETA zo prettig vond,
ontbraken daar. Zo had de ETA maar een beperkt aantal
lesdagen waardoor ik weinig verlof hoefde te nemen;
werd de stof vanuit verschillende kanten belicht en kon
je zelf een keuze maken; werd het geloof in God serieus
genomen en Jezus bijvoorbeeld niet als mythisch figuur
neergezet. Nu ben ik mij opnieuw aan het oriënteren wat
ik wil gaan doen. Ik overweeg een specialisatie bij de ETA
te doen of het ETS-Verdiepingsjaar te volgen. De tijd zal
het leren.”
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Studieaanbod
2015-2016
Ontdek de studiemogelijkheden van
het Evangelisch College

ETA | Theologie

EPS | Pastoraat

ETS | Bijbelonderwijs

Evangelische Theologische Academie

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

Evangelische Toerusting School

Deeltijdopleidingen (HBO)
> Bachelor Theologie* (5-jaar)
> Gemeente Werk* (3-jaar)
> Missionair Werk (3-jaar)
> Bijbelse Theologie* (2-jaar)

Deeltijdopleidingen (HBO)
> Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

* Ook via het (gestructureerd)
afstandsonderwijs te volgen
Cursussen
> Kadercursus (1 jaar)
> Hebreeuws en Grieks

Cursussen
> Toerustingscursus Pastoraat
Activiteiten
> Studieweekenden
> Studiedagen

www.evangelisch-college.nl

Opleiding / cursus
> ETS-Bijbelcursus* (4 jaar)
>E
 TS-Verdiepingsjaar (1 jaar)
(nieuw!)
* Ook via afstandsonderwijs
te volgen!
Activiteiten
> ETS-Studiedagen
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Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod 2015-2016
ETA | Evangelische Theologische Academie
Opleiding

Studieduur

5 jaar
Bachelor
Theologie
(240 ec)

Studieniveaus*

Studiebelasting

Collegegeld

Leslocaties

Student (B-Niveau)

± 24 uur p/w

€ 1250,-

Student (A-Niveau)

± 8 uur p/w

€ 700,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 500,-

• Amersfoort
(16 zaterdagen)
• Meppel
(16 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(16 vrijdagen)
• Rotterdam (34
donderdagavonden)
• Afstandsonderwijs

Voor de opleiding Bachelor Theologie zijn er doorstroomovereenkomsten gesloten met de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE), Theologische Universiteit Kampen (TUK), Evangelische Theologische Faculteit,
Leuven (ETF) en het Baptisten Seminarium (BS).

Gemeente
Werk
NIEUW!
(120 ec)

3 jaar

Student (B-niveau)

± 20 uur p/w

€ 1250,-

Student (A-niveau)

± 8 uur p/w

€ 700,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 500,-

•	Amersfoort
(16 zaterdagen)
•	Meppel
(16 zaterdagen)
•	Zwijndrecht
(16 vrijdagen)
•	Rotterdam (34
donderdagavonden)
• Afstandsonderwijs

De opleiding Gemeente Werk bestaat uit de eerste twee leerjaren Bijbelse Theologie en het vijfde leerjaar
Praktische Theologie van de opleiding Bachelor Theologie, maar dan zonder Bijbeltalen, maar met een
uitgebreid(er) praktijk-leergedeelte.

Bijbelse
Theologie
(58 ec)

2 jaar**

Student (B-Niveau)

± 12 uur p/w

€ 1250,-

Student (A-Niveau)

± 8 uur p/w

€ 700,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 500,-

• Amersfoort
(16 zaterdagen)
• Meppel
(16 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(16 vrijdagen)
• Rotterdam (34
donderdagavonden)
• Afstandsonderwijs

De opleiding Bijbelse Theologie is gelijk aan de eerste twee leerjaren van de opleiding Bachelor Theologie,
maar dan zonder Bijbeltalen, praktijk-leergedeelte en portfolio.

Missionair
Werk
(120 ec)

Student

± 20 uur p/w

€ 1250,Amersfoort
(12 zaterdagen)

3 jaar
Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 500,-

Cursus

Studiebelasting

Cursusgeld

Cursuslocaties

Kadercursus

14 zaterdagen

€ 500,-

Zwijndrecht

Evangelisch College Magazine
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* Toelichting op studieniveaus:
Studieniveau

Lessen

Tentamens

Werkstukken
& praktijk

Diploma

Student (B-niveau)

Ja

Ja

Ja

Diploma of Certificaat B-niveau

Student (A-niveau)

Ja

Ja

Nee

Certificaat A-niveau

Toehoorder

Ja

Nee (wel optioneel
per vak mogelijk)

Nee

Getuigschrift

** Via het gestructureerd afstandsonderwijs is de opleiding Bijbelse Theologie ook te volgen als een 4-jarig traject.

EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Opleiding

Pastorale
Hulpverlening
(100 ec)

Cursus

Toerustingscursus
Pastoraat

Studieduur

Studieniveaus**

Studiebelasting

Collegegeld

Leslocaties

Student

± 16 uur p/w

€ 1250,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 500,-

• Meppel
(11 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(11 vrijdagen)

Studiebelasting

Cursusgeld

Cursuslocaties

€ 250,- (incl.
studiemap)

• Amersfoort (5 zaterdagen vanaf
september 2015)
• Middenmeer (5 zaterdagen vanaf
september 2015)
• Zwijndrecht (5 zaterdagen vanaf
januari 2016)
… en misschien ook in uw kerk/gemeente?

3 jaar

5 zaterdagen of
10 avonden
geen tentamens
en werkstukken

ETS | Evangelische Toerusting School
Cursus

Studiebelasting

Cursusgeld

Cursuslocaties

ETS-Bijbelcursus

9 zaterdagen of
18 avonden

€ 270,-

> 55 cursuslocaties in Nederland!
ETS-Afstandsonderwijs

ETS-Verdiepingsjaar

6 zaterdagen of
12 avonden

€ 240,-

• Apeldoorn (donderdagavond)
• Zwijndrecht (zaterdag)

www.evangelisch-college.nl

Gemeente-onderwijs
van het Evangelisch College
Het Evangelisch College stelt graag haar onderwijs en studiematerialen ter beschikking voor
de opbouw van de plaatselijke gemeenten. De volgende onderwijsprogramma’s kan het
Evangelisch College verzorgen in uw kerk of gemeente:

Cursus

Omvang

Kosten

Toerustingscursus Kringleiders

4 lessen

€ 750,- excl. reiskosten

Toerustingscursus Zangleiders

4 lessen

€ 900,- excl. reiskosten

Toerustingscursus Pastoraat

10 lessen

€ 1750, excl. studiemateriaal en reiskosten

Cursus Rondreis door de Bijbel

12 lessen

€ 1750, excl. studiemateriaal en reiskosten

ETS-Bijbelcursus

18 lessen

€ 3950,- (alle gemeenteleden mogen hiervoor
deelnemen aan de ETS-Bijbelcursus, welke
verzorgd wordt in de eigen gemeente; een
zelf te bepalen cursusprijs mag evt. doorberekend worden aan de deelnemers).

Onderwijs op maat

1-18 lessen

Nader te bepalen

Preekbeurt
door directeur Cees van Nes

1 preekbeurt

Gift voor het Evangelisch College

(0,3 fte)

> www.evangelisch-college.nl/Gemeente-onderwijs.html

Anjerstraat 79 ■ 3333 GC Zwijndrecht ■ 078-6190037 ■ info@evangelisch-college.nl
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NIEUW! Opleiding Gemeente Werk
Met ingang van september 2015 biedt de ETA een nieuwe opleidingsvariant: de 3-jarige
deeltijdopleiding Gemeente Werk (120 EC). De opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbelstheologisch kader, praktisch-theologische vakken en een uitgebreid praktijk-leergedeelte.
Het curriculum is afgeleid van de bestaande 5-jarige opleiding Bachelor Theologie (240 EC) en ziet er als volgt uit:

Leerjaar 1:
Bijbelse Theologie

EC

Inleiding in de Bijbel

4

Pentateuch

Leerjaar 2:
Bijbelse Theologie

EC

Leerjaar 3:
Praktische Theologie

EC

Inleiding in de Theologie

4

Bijbelstudiemethoden

4

6

Koningen en profeten

5

Conflicthantering

2

Historische boeken

4

Dichterlijke boeken

4

Leiderschap

3

Intertestamentaire periode

3

Boeken rond de ballingschap

3

Gesprekstechniek

3

Evangeliën

6

Paulinische brieven

6

Groepsdynamica

3

Handelingen

3

Algemene brieven

4

Homiletiek

5

Hermeneutiek 1

3

Hermeneutiek 2

3

Huwelijk en echtscheiding

2

Praktijk-leergedeelte 1

12

Praktijk-leergedeelte 2

12

Inleiding ethiek

2

Pastoraat

5

Liturgiek

2

Spiritualiteit

3

Missionair Werk

2

Keuzevak

2

Doelgroep
De opleiding, die wordt aangeboden op HBO-niveau,
is bedoeld voor hen die zich willen toeleggen op het
brede spectrum van het gemeentewerk en zich hiertoe
(al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen. In de eerste
twee leerjaren staat de inhoud en het verstaan van de
Bijbel centraal, met daarnaast een uitgebreid praktijkleergedeelte waarbij opdrachten uitgevoerd dienen te
worden in de plaatselijke gemeente. In het derde leerjaar
komen vakken aan bod die te maken hebben met de
praktijk van het gemeentewerk.

Student of toehoorder

de opleiding volledig als student te volgen, bestaat
ook de mogelijkheid om de opleiding als toehoorder
te volgen en/of enkel tentamens af te leggen (student
A-niveau).

Locaties
De opleiding (m.u.v. het derde leerjaar) wordt
aangeboden op
de bestaande ETA-leslocaties:
• Amersfoort (jaarlijks 16 zaterdagen)
• Meppel (jaarlijks 16 zaterdagen)
• Rotterdam (wekelijks op donderdagavond)
• Zwijndrecht (jaarlijks 18 vrijdagen)

Voor hen die vanwege beperkte tijd niet in de

gelegenheid zijn

> Zie voor meer informatie: www.eta.nl/GemeenteWerk.html

Nieuw: deeltijd-dagopleiding!
De nieuwe 3-jarige opleiding Gemeente Werk zal in Zwijndrecht op vrijdagen overdag worden aangeboden.
Hiermee biedt de ETA voor het eerst een deeltijd-dagopleiding aan.
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Missionair Werk
sluit overeenkomst met Redcliffe College
De ETA heeft voor haar opleiding Missionair Werk een
doorstroomovereenkomst gesloten met Redcliffe
College in Gloucester, Engeland. In deze overeenkomst
is vastgelegd dat ETA-studenten na de 3-jarige
deeltijdopleiding Missionair Werk kunnen doorstromen
naar een deeltijds of voltijds (erkend) Master programma
van Redcliffe College. Daarnaast is afgesproken dat
ETA-studenten als onderdeel van de opleiding Missionair
Werk gedurende drie maanden een EQUIP-course
kunnen volgen aan Redcliffe. Hiermee kunnen studenten
internationale ervaring opdoen en zich specialiseren
op het gebied van missiologie en cross-culturele
communicatie.

Redcliffe
Redcliffe College, Centre for Mission Training is
een gerenommeerde internationale universiteit en
trainingscentrum met een focus op zendingswerk.
Studenten over heel de wereld komen naar Redcliffe ter
voorbereiding op een uitzending als missionair werker.
Redcliffe biedt hiervoor een scala aan cursussen en
deeltijd- en voltijdse opleidingen aan op het gebied van
o.a. missiologie, linguistics, interculturele theologie en
leiderschap.

Studiedag ‘Jezus volgen en bekendmaken’
met Evert van de Poll
De opleiding Missionair Werk organiseert op zaterdag
31 oktober een studiedag met het thema: Jezus
volgen en bekendmaken: de integrale missie van de
kerk in de wereld.

zich bezig met de relatie tussen Kerk en Israël, in het
bijzonder de ‘Messiaanse’ beweging van Joden die in
Jezus als Messias geloven.

Onderwerpen tijdens de studiedag
Spreker is Evert van de Poll, hoogleraar
godsdienstwetenschap en missiologie aan de
Evangelische Theologische
Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn
onderzoek richt zich vooral
op ‘Europa en het evangelie’
– de invloed van de Bijbelse
boodschap op de Europese
culturen en de missie van de
Kerk in de specifieke contexten
van Europa. Daarnaast houdt hij
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1. Van Parijs tot Kaapstad: wat is er mis met missie?
2. Mens met een Opdracht: missie in het Eerste
Testament
3. Goed nieuws gaandeweg: de missies van de Kerk in
de wereld
Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18, Amersfoort
Datum: 31 oktober 2015
Kosten: gratis toegankelijk voor ECstudiepashouders, overigen €25,00
Aanmelden: www.eta.nl/studiedagMW2015.html
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Kort nieuws:
In januari en februari werden in Meppel en Zwijndrecht diploma’s en certificaten uitgereikt aan dertien ETAstudenten. We feliciteren: Richard Hakvoort, Ria Braad-Doorn, Christina Duijzer-Stienstra, Inge Verhoef-Postma, Jos Heusinkveld, Rensly Zimmerman, Rob Meurs, Sandra Pleijsant-Helmstrijd, Matthijs Stevens, Kleford
Britt, Maaike Huisman-Zijlstra, Jeanet Penning en Bas Moes.
Geïnteresseerd in een opleiding Bachelor Theologie, Missionair Werk of Gemeentewerk? Bezoek in mei één
van de open dagen. Na een informatief moment sluit je aan bij één van de lesgroepen en volg je de rest van de
dag gratis lessen. Kijk voor de data op de website.
> www.eta.nl/Open-dagen-ETA.html

Symposium ‘Evangelischen
en de apostolische
geloofsbelijdenis’
Op 3 oktober organiseert de ETA een symposium over
‘Evangelischen en de apostolische geloofsbelijdenis’.
Binnen de ChristenUnie (CU) is men momenteel in debat
over de grondslag. Aanleiding hiertoe is dat door de
jaren heen is gebleken dat onder meer evangelischen de
huidige grondslag van de Drie Formulieren van Enigheid
als belemmerend ervaren. Als alternatief voor de Drie
Formulieren denkt men onder meer aan de Apostolische
Geloofsbelijdenis.
De vraag die zich nu aandient is op welke wijze het
Apostolicum zich verhoudt tot de huidige evangelische
identiteit. In hoeverre kennen evangelischen deze
belijdenis en herkennen zij zich hierin? En: is het mogelijk
en wenselijk het Apostolicum als katholieke (algemeenchristelijke) belijdenis te rehabiliteren binnen de
evangelische gelederen? Op dit symposium wordt over
dergelijke vragen nagedacht en zal Joël Voordewind (CU)
in een afsluitende bijdrage op de inleidingen reflecteren
(mede) vanuit de grondslag discussie binnen de CU.
Op de volgende twee pagina’s van dit magazine leest u
een verkenning van dit thema.
Op het symposium zullen spreken (op de foto’s v.l.n.r.):
prof. dr. H.A. (Henk) Bakker, prof. (emeritus) dr. C. (Cees)

© Paul Dijkstra

© Ref. Dagblad

van der Laan, H.J (Henk) ten Voorde, MA, drs. J.S. (Joël)
Voordewind en drs. ing. N. (Nathan) Witkamp.
Drs. T. (Teun) van der Leer is dagvoorzitter.

Onderwerpen tijdens de studiedag
•	In hoeverre is het Apostolicum bekend in de eigen
gelederen?
•	In hoeverre loopt dit in de pas met de bekendheid
en functie van het Apostolicum in het verleden?
(Vroege Kerk, Reformatie, evangelische opwekkingen/
voormannen (Wesley, Whitefield, Spurgeon etc.).
•	Indien het Apostolicum qua belijdenis minder
bekend zou zijn: in hoeverre komt het evangelisch
geloofsgoed overeen met de inhoud van de belijdenis?
•	Zijn er mogelijkheden het Apostolicum meer gewicht
te geven binnen evangelische kerken? Als algemene
basisbelijdenis? Als uitgangspunt voor dialoog met
andere kerken (oecumenisch)? Binnen de liturgie?
•	Zijn er belemmeringen voor acceptatie en gebruik van
het Apostolicum?
•	Leidt opname van het Apostolicum in de grondslag
van de CU inderdaad tot grotere herkenning en het
beoogde drempelverlagende effect (t.o.v. De Drie
Formulieren)?
Locatie: EC-Onderwijscentrum, Anjerstraat 79,
Zwijndrecht
Datum: 3 oktober 2015, van 10.00 – 16.30 uur.
Kosten: € 20,- voor EC-studiepashouders, overigen
€ 30,-, incl. koffie, thee en lunch.
Aanmelden: www.eta.nl/symposium-apostolicum.html

© Anne Paul Roukema
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Artikel

Onbekend maakt onbemind!?
Een voorverkenning op het najaarssymposium: Evangelischen en de Apostolische Geloofsbelijdenis
Door: drs. ing. Nathan Witkamp
Waar denkt u als eerste aan bij de Apostolische
Geloofsbelijdenis (ook wel Twaalf Artikelen of
Apostolicum genoemd)? Is het een moment van
herkenning? Ziet u er heil in? Of komt er niet zo direct
een bepaald beeld bij u naar boven? Misschien omdat u
deze belijdenis niet (goed) kent of bent vergeten ‘hoe die
ook alweer ging’? De praktijk leert dat de Twaalf Artikelen
bij veel evangelische1 christenen onbekend zijn. Het zijn
vaak de gemeenteleden die overgestapt zijn vanuit een
meer traditionele kerk, die (enigszins) vertrouwd zijn met
deze oude geloofsbelijdenis. Des te interessanter is het
dan te vernemen –zoals in verschillende kranten in het
najaar was te lezen– dat het wetenschappelijk instituut
van de ChristenUnie de Apostolische Geloofsbelijdenis
als kandidaat heeft voorgedragen voor een vernieuwde
grondslag van deze politieke partij. Aanleiding hiertoe
is dat evangelischen (en rooms-katholieken) in de
achterban van de ChristenUnie vaak problemen hebben
met specifieke punten in de huidige grondslag, die
bestaat uit de Drie Formulieren van Enigheid2. Dit is
een spannende kwestie en ik ben erg benieuwd of het
Apostolicum het haalt en hoe de nieuwe grondslag van

de ChristenUnie er uiteindelijk uit zal komen te zien.3
Het interessante van deze grondslagdiscussie is
bovendien dat het de meer fundamentele vraag oproept
in hoeverre evangelischen zich (kunnen) herkennen
in het Apostolicum. Sluit deze belijdenis aan bij de
identiteit van evangelische christenen? In hoeverre is de
Apostolische Geloofsbelijdenis (nog) bruikbaar in deze
tijd? Of zou, meer positief geformuleerd, een bewustere
omgang met en inbedding van dit geloofserfgoed in
kerk en liturgie juist kunnen zorgen voor een nieuw
evangelisch elan? Ik denk dan aan een evangelische
identiteit die helemaal ‘van deze tijd’ is, maar zich
tegelijkertijd verbonden weet met het belijden van de
Kerk der eeuwen. Dergelijke vragen staan centraal op
het symposium dat het Evangelisch College D.V. in
het najaar zal beleggen. Als opwarmer hiervoor is het
mijn bedoeling in deze korte bijdrage de oorsprong en
bedoeling van de Twaalf Artikelen voor het voetlicht
te brengen. Hiermee hoop ik de belijdenis wat uit de
schaduw te halen, want: onbekend maakt (sowieso)
onbemind.

Apostolische Geloofsbelijdenis
Om voor iedereen maar meteen duidelijk te maken
waarover we het precies hebben, citeer ik hieronder
eerst de Apostolische Geloofsbelijdenis in z’n geheel:
I.	Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper
van hemel en aarde;
II. e
 n in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit
de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel4 , op de derde dag
opgestaan van de doden, opgevaren naar de
hemel en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te
oordelen de levenden en de doden;
III. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke
kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving
van zonden, de wederopstanding des vleses, en
het eeuwige leven.5
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hoofd leggen, terwijl hij zegt: “Gelooft gij in de
God de almachtige Vader?” En de dopeling moet
antwoorden: “Ik geloof”. Dan doopt hij hem
onmiddellijk eenmaal terwijl hij de hand op zijn
hoofd houdt.

Kruisvormig doopvont in een doopkapel
in Kélibia, Tunesië (zesde eeuw)

Doopcontext
Als we naar de vorm van de belijdenis kijken, dan vallen
twee dingen op. Ten eerste, het Apostolicum is trinitarisch; ze valt uiteen in drie strofen over achtereenvolgens
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Ten tweede, hij
is christocentrisch; de passage over Christus is een stuk
uitgebreider dan die van de Vader en de Geest.
Laten we ons voor nu beperken tot de trinitarische
structuur. Waar komt deze vandaan? Onderzoekers zijn
het erover eens dat de Apostolische Geloofsbelijdenis
is ontstaan vanuit de doopcontext. In het Nieuwe
Testament en de Vroege Kerk is de doop hét
initiatieritueel waardoor een mens wordt ingelijfd bij
Christus en zijn gemeente (vgl. Rom. 6:4; Gal. 3:27; Ef.
4:56 ; Col. 2:23; Tit. 3:5; 1 Pet. 3:21). Jezus instrueert zijn
discipelen om “te dopen in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest” (Matth. 28:19; NBV)7. Naar
aanleiding van deze opdracht kreeg de dopeling in het
Westerse deel van de Vroege Kerk drie doopvragen. Een
getuigenis van deze wijdverbreide praktijk vinden we
bijvoorbeeld in het geschrift De Apostolische Traditie
(vroeger toegeschreven aan Hippolytus van Rome):
De dopeling moet dus afdalen [in het vont, NW]
en hij die hem doopt moet de hand op zijn

Vervolgens moet hij zeggen: “Gelooft gij in Christus
Jezus, de Zoon Gods, die door de Heilige Geest uit
de Maagd Maria geboren is, die gekruisigd is onder
Pontius Pilatus, die gestorven en begraven is, en
op de derde dag levend uit de doden verrezen is,
en die opgestegen is ten hemel en zetelt aan de
rechterhand van de Vader om eens de levenden en
de doden te komen oordelen?” En als hij zegt: “Ik
geloof”, moet hij hem nogmaals dopen.
Dan moet hij nogmaals zeggen: “Gelooft gij in
de Heilige Geest binnen de heilige Kerk en in de
verrijzenis van het vlees?” De dopeling moet dan
zeggen: “Ik geloof”. En dan dope men hem ten
derde male8.
Wie de tekst van de doopvragen vergelijkt met die
van de Twaalf Artikelen, ziet direct de hoge mate van
overeenkomst. Er is dan ook een direct verband: vanuit
de doopopdracht van Christus ontstond de trinitarische
doopondervraging en zo weer het Apostolicum.

Identiteitsverklaring!?
De relatie met de doop maakt duidelijk dat de Apostolische Geloofsbelijdenis feitelijk een identiteitsverklaring
is. Of, zoals weleens is gezegd: de doop is de poort, de
belijdenis het password. Kan deze doopbelijdenis nog
steeds de onze zijn? Is deze ook nog bepalend voor
onze identiteit? Iedere christen die hart heeft voor de hedendaagse evangelische kerk en het een uitdaging vindt
na te denken over de relatie van zijn/haar belijden tot dat
van de Kerk der eeuwen, nodig ik van harte uit voor het
aankomende najaarssymposium!
Zie voor meer informatie over het symposium pagina 17.

Hieronder versta ik in dit verband ook pinksterchristenen. Het gaat hier dus om leden van specifiek evangelische en pinksterkerken.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), de Heidelbergse Catechismus (HC), en de Dordtse Leerregels. Evangelischen hebben vooral problemen met het artikel
over de kinderdoop (NGB art. 34; HC zondag 27 vr. 74); rooms-katholieken met de vervloeking van de mis (HC zondag 30 vr. 80).
3
Toen de drukproeven van het EC-magazine al gereed waren, is op 20 april jl. bekend geworden dat het partijbestuur van de CU een voorstel heeft gepresenteerd
voor een nieuwe grondslag met daarin niet een verwijzing naar het Apostolicum, maar naar de (grotendeels overlappende) belijdenis van Nicea-Constantinopel.
Op 13 juni zal hierover op een partijcongres gedebatteerd worden.
4
De vertaling met ‘hel’ is Bijbels-theologisch bezwaarlijk, aangezien de ‘hel’ (gehenna) de plaats is van het uiteindelijke oordeel (vgl. Matth. 10:28). In het Latijn staat
hier meestal ad inferna, wat juister vertaald is met ‘in het dodenrijk’. Het gaat hier om de gedachte dat Christus tussen zijn sterven en opstanding het evangelie ook
aan de gestorvenen heeft verkondigd. Voor een kritische bespreking van deze voorstelling, zie Riemer Roukema, ‘De belijdenis van Christus’ nederdaling ter helle als
antwoord op een levensvraag.’ Verschenen in M. Barnard, L.J. van den Brom, F. de Lange (red.), Protestants geloven bij bijbel en belijdenis betrokken (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2003), 83-93.
5
Vertaling uit: Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland (Heerenveen: Protestantse Pers, 2009), 13. Voor de bijbelse basis van het Apostolicum
verwijs ik graag naar de interessante studie van Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf: De boodschap van de apostelen en de traditionele geloofsbelijdenissen (Heerenveen: Protestantse Pers, 2004).
6
Het is opmerkelijk dat Paulus hier de doop onder de centrale geloofsartikelen rekent(!)
7
Voor de authenticiteit van de trinitarische doop, zie mijn bijdragen in Marturia 4 (december 2010; www.marturia.info), 6-9 en op CIP.nl (http://www.cip.nl/nieuws/
oktober-2014/44761-Twee-fabels-over-de-Vroege-Kerk).
8
Vertaling uit: Hippolytus van Rome: De apostolische overlevering. Eucharistische gebeden uit de traditie. Kerkvaderteksten met commentaar 6. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door Frans Vromen (Bonheiden: Abdij Bethlehem), 29.
1
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Nieuws van de scholen

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

Toerustingscursus Pastoraat
Komend cursusjaar wordt de Toerustingscursus Pastoraat aangeboden op 5 zaterdagen; in het najaar 2015 in Amersfoort
en Middenmeer en in het voorjaar 2016 in Zwijndrecht.
> www.pastoraat.nu/Toerustingscursus.html.

Kort nieuws:
In januari en februari werden in Meppel en Zwijndrecht diploma’s uitgereikt aan zeven EPS-studenten.
We feliciteren: Lineke Antonides, Els Bos, Jonneke den Engelsman, Maria van Enk, Herma de Haan, Joke
Kortenhoeven en Tine Snoek.
	Op vrijdag en zaterdag 30 en 31 oktober organiseert het EPS een verfrissend studieweekend in Goudriaan over
persoonlijk geestelijk leven. Dit weekend is voor mensen die de moed hebben om te reflecteren op hun geestelijk
leven en die daarin willen groeien of andere vormen willen ontdekken. Er zijn nog plaatsen vrij.
> www.pastoraat.nu/Studieweekenden.html.
	Geïnteresseerd in een opleiding pastorale hulpverlening? Of benieuwd hoe zo’n lesdag er uitziet? Kom 30 mei
naar Meppel tijdens de Open Dag van de opleiding Pastorale Hulpverlening. Na een informatief moment sluit je
aan bij één van de lesgroepen en volg je de rest van de dag gratis de lessen. Meld je aan via de website:
> www.pastoraat.nu/Open-dagen-EPS.html.

Diplomering

Artikel | De VVV en de BBB
Nee, dit gaat niet een stukje worden over de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer en de Boeren, Bed en Brood,
maar de letters zijn een klein ezelsbruggetje naar enkele
manieren van reageren die we in situaties gebruiken. De
drie V’s staan voor de mechanismen van volgen, vluchten
of vechten; reacties die we als mensen heel onbewust
maken. Daar tegenover staan de drie B’s voor bidden,
bedenken, beslissen.
Misschien is het wel eens opgevallen dat u in sommige
situaties voor u zelf opkomt en in andere situaties het
allemaal maar op zijn beloop laat. Het laat zien dat we niet
altijd op dezelfde manier reageren. Maar onze reacties
vallen meestal wel in de sfeer van een van de drie V’s.

Volgen
Nu is de Bijbel natuurlijk geen handboek Pastoraat, maar in
het leven van Jacob zien we deze drie V’s ook terugkomen.
Jacob als volger is iemand die zich aan de hand laat nemen
door zijn moeder rondom het verhaal over het bedriegen
van zijn blinde vader (Genesis 27). Rebekka had het gesprek
afgeluisterd waarin Isaäk aan Esau vroeg een smakelijk
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gerecht klaar te maken zodat hij daarna zijn zoon de eerste
zegen zou kunnen geven. Rebekka kwam met een plan om
Esau daarin voor te zijn, zodat Jacob die zegen zou kunnen
ontvangen. Hij stribbelt eerst wel even tegen, maar volgt
toch al snel de raad van zijn moeder op omdat zij zelfs
bereid was een eventuele vloek op zich te nemen (Genesis
27:13). Er staat dat Jacob de geitenvellen ging halen en
aan zijn moeder bracht. Jacob mogen we hier een volger
noemen als hij netjes precies gaat doen zoals zijn moeder
hem opdraagt. Zijn eigen tegenwerpingen zet hij opzij en
op deze wijze bedriegt hij zijn blinde vader. Daarna is hij
bang voor de vergelding van Esau, want Esau koesterde
wrok tegen Jakob vanwege deze gestolen zegen (Genesis
27:41). Als Rebekka ook daar achter komt, stuurt zij hem
naar haar broer Laban in Haran toe. Ook Isaäk wordt ingeschakeld en zo volgt Jacob opnieuw gedwee het plan van
zijn moeder op. In deze fase van Jacobs leven zien we hem
als een volger. Hij luistert en gehoorzaamt zonder al te veel
strubbelingen.

Vechten
Nadat Jacob in Haran is gekomen zien we een andere kant
van hem. In eerste instantie verandert hij langzaam van
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een volger in een vechter. Als hij zelf door Laban wordt
bedrogen, door eerst Lea als vrouw te krijgen in plaats van
Rachel, zien we dat Jacob zich er snel bij neerlegt (volger)
en tegelijkertijd is dat niet het laatste woord voor hem.
Hij vecht om ook uiteindelijk zijn grote liefde Rachel in de
armen te sluiten. We zien hem ook als vechter in de manier
waarop hij zijn kudde verwerft.

Vluchten
Maar als Jacob na vele jaren via de Engel van God de
boodschap krijgt om terug te keren naar het land waar hij
vandaan kwam (Genesis 31:13), is hij opeens een vluchter
geworden omdat hij het niet aandurft om Laban dit besluit
te vertellen. Er staat letterlijk “zo vluchtte hij met alles wat
hij had…”.
Bij Genesis 32 aangekomen en het moment naderbij kwam
dat hij Esau onder ogen moest komen, zien we Jacob opeens weer in een vechter veranderen. Hij neemt zijn maatregelen om vrouwen en kinderen veilig te stellen en blijft
alleen achter bij de rivier de Jabbok (Genesis 32:22-32). “En
een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak” (Genesis 32:24). Jacob beseft het belang om hier niet eerder
los te laten dan dat hij gezegend zou worden. Hij vecht als
nooit tevoren om de zegen en zegt daarna
“…ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn
leven is behouden gebleven” (Genesis 32:30).

Bidden
Als Jacob zich definitief gaat settelen in het land Kanaän
vlak bij de plaats Sichem, staat er “daar richtte hij een altaar
op en noemde dat: de God van Israël is God” (Genesis
33:20). Een altaar was niet alleen een offerplaats maar ook
een plek van gebed en aanbidding. Het zal ook een plek
van herinnering voor Jacob geweest zijn omdat God bij
de Jabbok zijn naam in Israël had veranderd. Jacob bidt,
aanbidt de God die hem veilig in Kanaän gebracht had. Als
God hem in Genesis 35 opdraagt om verder te trekken naar
Betel, moet hij ook daar een altaar oprichten. Het bidden is
onderdeel van Jacobs leven geworden.

Bedenken en beslissen
Na deze opdracht bedenkt Jacob wat voor maatregelen
hij moet nemen. Het zou me niet verbazen dat hij door
het bidden steeds bewuster zijn omgang met God gestalte
aan het geven is. Hij bedenkt wat gepast is om te doen. En
het bedenken gaat over in beslissen. Hij maakt keuzes en
wil dat zijn huisgezin alle vreemde goden uit hun midden
zal weg doen en dat ze zich zullen reinigen. Jacob maakt
goede keuzes en volgt ze ook op. “Toen gaven ze Jacob al
de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die
in hun oren waren, en Jacob begroef ze onder de terebint
die bij Sichem is” (Genesis 35:4). Hier zien we een Jacob die
zich vernieuwd toewijdde aan God en er op toe zag dat zijn
hele huisgezin dit ook zou doen. De beslissing om rein en
heilig voor God te willen leven heeft een prachtig resultaat. “Daarna braken ze op. En de schrik voor God viel op
de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet
achtervolgden” (Genesis 35:5). God wordt in Jacobs leven
gezien en de inwoners durven hem niets aan te doen.

Toerustingscursus Pastoraat

BBB
Helaas vervalt hij ook weer snel in het oude patroon van
vluchten als hij enerzijds belooft om Esau achterna te
reizen naar Seïr, en anderzijds, nadat Esau is vertrokken,
opbreekt om de totaal andere kant naar Sukkot in te slaan.
Zo moet het eigenlijk niet. We zien verkeerde reacties in het
leven van Jacob. Hierin kwam verandering toen Jacob op
een betere manier begon te reageren; op de manier van
BBB, oftewel: bidden, bedenken, beslissen.

Van de VVV’s naar de BBB’s. We zien deze beweging terug
in het leven van Jacob. Hoe is dat in ons leven?
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ETS

Jezus verkondigen
ETS-studiedag 6 juni
Zaterdag 6 juni a.s. spreekt Laura
Dijkhuizen, MA op de ETS-studiedag
over Jezus verkondigen: missionair zijn.
Het woord missionair is populair!
Nieuwe, missionaire kerkvormen
schieten als paddenstoelen uit de grond
en christelijke organisaties nemen
missionaire doelen in hun beleidsplannen op. We zijn
het erover eens: de kerk moet weer naar buiten. Wij als
volgelingen van Jezus, mogen ons laten horen, want we
hebben geweldig nieuws te vertellen. Maar hoe vertel ik
dat? Wat past bij mij en wat sluit aan bij mijn omgeving?

Evangelische
Toerusting
School

Daar denken we op deze studiedag samen over na om
vervolgens uitgedaagd te worden om praktisch aan de slag
te gaan.
Blok 1: Gods missie: wij hebben een zendende God; een
God met een missie. Wat betekent dat voor de kerk van nu?
Blok 2: Het goede nieuws: waarom is dit goed, en hoezo
nieuw(s)?
Blok 3: Verkondigen: hoe verkondigen wij dit goede nieuws
in deze postmoderne tijd?
Locatie: Veenendaal, ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2,
		
3906 EA
Datum: Zaterdag 6 juni, 10:30 uur tot 16:00 uur
Kosten: 	De studiedag is gratis te volgen voor ETS-cursisten
en EC-studiepashouders.
Voor andere geïnteresseerden bedragen de kosten
per studiedag € 15,00.
Aanmelden: www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html.

ETS-Verdiepingsjaar 2015-2016:
Psalmen en Handelingen
Het ETS-Verdiepingsjaar behandelt het komende cursusjaar de Bijbelboeken Psalmen (docent: dr. Gieneke van
Veen-Vrolijk) en de zeven toespraken in Handelingen (docent: drs. ing. W. Pieter van den Berg). De cursus wordt
aangeboden in Zwijndrecht (6 zaterdagen) en in Apeldoorn (12 donderdagavonden).
> www.ets-cursus.nl/Verdiepingsjaar.html.

Afscheid Joop
Onnekink
Tijdens de docenten-ontmoeting afgelopen
31 januari heeft de ETS afscheid genomen van
Joop Onnekink als docent. Joop startte in
1982 als student Theologie bij de Evangelische
Bijbelschool in Doorn (EBS). Nadat hij zijn studie
had afgerond begon hij in 1990 als docent bij
de Evangelische Toerusting School, toen nog
onderdeel van de Evangelische Bijbelscholen. Hij
gaf uiteindelijk 24 jaar lang gepassioneerd les op
diverse cursuslocaties. Het cursusjaar 2013-2014
was zijn laatste jaar. Het Evangelisch College is
Joop Onnekink zeer erkentelijk voor zijn inzet al
die jaren.
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Kort nieuws:
In mei en september kunnen geïnteresseerden
gratis en vrijblijvend een proefles op één van de
55 cursuslocaties van de Evangelische Toerusting
School bijwonen.
> www.ets-cursus.nl/Proefles-ETS.html.
 In het komende cursusjaar 2015-2016 zullen de
ETS-studiedagen in het teken staan van pastoraat
in de kerk. Het jaarthema is: Eén kudde, met één
herder.
> www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html.
 Nieuwe cursuslocaties! De ETS-Bijbelcursus wordt
volgend seizoen (bij voldoende aanmeldingen)
ook aangeboden in Asperen, Etten-Leur, Ommen
en Venlo.

Op onderzoek: ETS- afstandsonderwijs
Door: Annelies Eijkelenboom

Dit cursusjaar is het ETS-afstandsonderwijs van start gegaan. Met deze variant kun je de ETSBijbelcursus via computer, tablet of smartphone volgen. Handig als er geen ETS-locatie in de
buurt is of je niet altijd op een vaste dag tijd hebt. Zo’n veertig mensen nemen inmiddels op
digitale wijze deel aan de ETS-cursus.De reacties zijn positief. Nieuwsgierig geworden besluit ik
een week mee te doen met de groep.

maart
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maart

Maandag

Het inloggen op Coursepath, de app
waarmee de cursus werkt, is gelukt. Ik
zie een hele lijst met lessen. Twintig per
maand, tien over een Bijbelboek uit het
OT en tien over één uit het NT. Voor
iedere werkdag een les dus. De groep
is momenteel bezig met Lucas. Ik val in
bij Lucas 19, over de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Na een kwartier heb ik de
eerste les doorlopen.
maart
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Dinsdag

Vandaag gaat de les over het pesachmaal en de veroordeling van Jezus.
Met één klik ga ik naar een online Bijbel
waar ik de bijhorende hoofdstukken kan
lezen. Voor het eerst valt me op dat er
staat: “Toen nam Satan bezit van Judas,
…” (Lucas 22:3 NBV). Vervolgens gaat hij
naar de hogepriesters om de uitlevering van Jezus te bespreken. Het raakt
me, want het is zo bizar. Judas was
eerst een trouwe leerling van Jezus, hij
hoorde al zijn onderwijs aan en geeft
alles op om Hem te volgen. Maar aan
het einde van Jezus bediening op aarde
neemt de Satan bezit van Judas en verraadt hij hem. Natuurlijk weten we dat
het allemaal zo moest gebeuren, maar
wat een verdrietig einde voor Judas.
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Woensdag

In de uitleg bij de les wordt meer informatie gegeven over de kruisiging. Een
mooi voorbeeld hoe kennis van de tijd
en cultuur je kan helpen om de Bijbel
beter te begrijpen.
maart
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Donderdag

De cursus is niet alleen lezen en informatie tot je nemen. Iedere les zijn er
ook twee vragen. Een geloofsvraag,
om zelf te overdenken en een verdiepingsvraag waarbij je onderaan de les
jouw antwoord kan achterlaten en met
elkaar in gesprek kan. Ook de docenten
lezen en reageren mee.De verdiepingsvraag vandaag is pittig: “Waarom is het
belangrijk dat Jezus’ missie al lang van
tevoren was aangekondigd in het Oude
Testament?” Wat denkt u?
maart

27

		

Vrijdag

Er staat geen les ingepland, want komende week zijn er juist extra lessen/
overdenkingen in het kader van Goede
Vrijdag en Pasen. Zo spelen de docenten (Franciska Folkertsma, OT en Metta
Wierenga, NT) in op de actualiteit.

Evaluatie
Na deze week heb ik een aardig beeld van het ETS-afstandsonderwijs. Het is prettig dat je dankzij de app de cursus op
ieder gewenst moment, waar dan ook kan volgen. Kom je er niet aan toe om dagelijks een les te lezen, dan kan je ook
meerdere lessen op één dag doen. Er wordt in de lessen veel bruikbare achtergrondinformatie gegeven en dat wordt afgewisseld met afbeeldingen, video’s of een lied. Ook de cursisten zijn positief. Uit een in december 2014 gehouden evaluatie
onder cursisten komen de volgende reacties: “Simpel en gebruiksvriendelijk”, “Verrijkend”, “Goede praktische toepassingen” en “Prettig dat ik in mijn eigen tempo de stof kan doorlopen”.

Meer over het ETS-afstandsonderwijs: >

www.ets-cursus.nl/ETS-Afstandsonderwijs.html.
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NIEUW! 3-jarige opleiding Gemeente Werk
Voor wie verlangt naar...





meer kennis over Gods Woord
verdieping en geloofsgroei
toerusting voor taken in de gemeente
een deeltijdopleiding op HBO-niveau

Nieuw! 3-jarige opleiding Gemeente Werk
Met ingang van september 2015 biedt de Evangelische Theologische
Academie (ETA) een nieuwe opleidingsvariant:
de 3-jarige deeltijdopleiding Gemeente Werk (120 EC).
De opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader,
praktisch-theologische vakken en een uitgebreid praktijk-leergedeelte.

Locaties
De deeltijdopleiding wordt (m.u.v. het derde leerjaar) aangeboden in:
 Amersfoort (zaterdag),
 Meppel (zaterdag),
 Rotterdam (donderdagavond) en
 Zwijndrecht (vrijdag; het derde leerjaar op zaterdag) ,
 (Gestructureerd) afstandsonderwijs.

► www.eta.nl/Gemeente-Werk.html.
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