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Inleiding

Meditatief
God en genot:
een onverwachte
combinatie?
In de wereld hoor je weleens mensen
die (zinspelend op de tien geboden) pleiten voor een extra gebod,
namelijk het elfde gebod: “gij zult
genieten”. Dat past helemaal bij onze
westerse cultuur: genot als hoogste
goed. Maar genieten van Gód? Dat
is niet waar de gemiddelde mens
dan als eerste aan denkt. Genieten:
dat doe je op vakantie, van je (klein)
kinderen, van een mooi concert, het
heerlijke weer of een lekker biertje.
En let wel, daar is op zich niets mis
mee. Immers: Iedere gave die goed
en elk geschenk dat volmaakt is, daalt
van boven neer, van de Vader der
lichten (Jac.1:17, zie ook 1Tim.4:4).
We mogen dankbaar genieten van de
vele goede gaven die God ons geeft:
niet alleen materieel, maar ook geestelijk (in Christus)! In deze meditatie
gaat het echter niet zozeer om Gods
gáven, maar om God zélf: genieten
van wie God is (aanbidding) en niet
zozeer genieten van wat Hij geeft
(dankzegging).
Kijken wij zo naar God? Als Iemand
van wie je kunt ‘genieten’? Over wie
je je kunt verblijden en in wie je je
kunt verheugen? God als Iemand om
oprecht enthousiast over te zijn?
Wellicht is God voor ons toch vooral:
Degene op wie we (proberen te) vertrouwen, Degene die onze eerbied

verdient of Degene die we willen
dienen en gehoorzamen. Allemaal
belangrijk! Maar… zouden we ons
(daarnaast) niet vooral in onze God
verheugen? Genieten van zijn volmaaktheden. Ons hart ophalen aan
zijn woorden, daden en deugden.
Aanbidding laten functioneren als
basis onder discipelschap, dienst en
getuigenis.
Zou God zélf niet vooral onze bron
van blijdschap moeten zijn? Dat we
onze diepste vreugde zoeken en
vinden in Hém. De Bijbel roept daar
geregeld toe op: Proef en geniet de
goedheid van de HERE (Ps.34:9).
Zoek je vreugde in de HERE, verlustig
je in Hem (Ps.37:4). Verblijd je in de
Here te allen tijde (Fil.4:4).
Eigenlijk zijn dat allemaal oproepen
om meer te ‘genieten’ van God. Alsof
God zegt: “Laat Mij je grootste schat
zijn. Ik wil je blijvende vreugdebron zijn.
Je kunt je altijd in Mij verheugen, zelfs
als de omstandigheden tegen zitten.”
Denk aan de situatie van Paulus (in
gevangenschap) en de Filippenzen
(lijdend in een verdorven omgeving):
verre van rooskleurig, maar dan tóch
klinkt die herhaalde oproep: Laat de
Héér je vreugde blijven! (Fil.3:1,4:4).
Maar hoe werkt dat dan? Hoe verheug je je in de Heer? Een suggestie:
door te ‘kijken’ naar hoe God zich
bekend gemaakt heeft: in schepping en geschiedenis, aan zijn volk
Israël en (vooral) in zijn Zoon Jezus.
In Jezus komen al Gods volmaakt-

heden samen: Hij is het ‘toonbeeld’
van Gods glorie en luister (Hebr.1:3,
Joh.1:14).
Jezelf verheugen in de Heer kan
dus door jezelf regelmatig bewust
te richten op Christus om Hem te
beminnen en te bewonderen om zijn
schitterende schoonheid. Die blijkt
uit zijn diepe woorden, zijn ontzagwekkende daden, zijn voortreffelijke deugden en zijn veelzeggende
namen en titels.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat
onze aanbidding altijd een reactie is
op Gods openbaring (aan Israël en
in Christus). Onze aanbidding dient
daarom in lijn te zijn met wat de
Schriften over de HERE/Here openbaren.
Als Evangelisch College leveren met
ons onderwijs graag een bijdrage aan
die aanbidding en de heiliging van
Gods naam. Misschien is God wel het
meest geëerd als we onze diepste
vreugde vinden in Hem! Dat zou tegelijk ook weleens ons levensdoel en
onze bestemming kunnen zijn: God
verheerlijken en ons voor eeuwig in
Hem verheugen. Zou de hemel daar
ook vol van zijn: van God en van genot?
Jan Kranendonk, BTh BEc
Adjunct-directeur (financiën)

Gedachten uit deze meditatie zijn mede ontleend aan enkele boeken van Jos Douma: Jezus aanbidden - de glorie van Christus (2008),
Kijken naar de Heer - veranderen door zijn schoonheid (2011)

“Zou God zélf niet vooral onze bron van blijdschap moeten
zijn? Dat we onze diepste vreugde zoeken en vinden in Hém.”
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Voorwoord
In ontwikkeling
18 maart jongstleden kwam bij uitgeverij Merweboek het boek
‘In ontwikkeling’ uit, een boek geschreven door twee van
onze medewerkers die een donatie hadden ontvangen voor
persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben deze ontwikkeling
gestalte gegeven door het schrijven van een boek, waardoor
ook anderen zich verder zouden kunnen ontplooien. Het boek
gaat over de ontwikkeling van de mens; hoe het in het leven
fout kan gaan en hoe herstel te vinden is. Aan de hand van het
boek Klaagliederen wordt in een artikel in dit Magazine hier
nader op ingegaan.
Ook het Evangelisch College kan zeggen in ontwikkeling te zijn.
Zo is recent het Comité van Aanbeveling ontstaan. We zijn
dankbaar voor deze gelovigen, afkomstig uit een diversiteit van
kerken, dat zij bereid zijn deel te willen uitmaken van dit Comité
en hiermee aangeven ons onderwijs van harte aan te bevelen.
Naast het zojuist genoemde boek dat is uitgekomen, zijn
er recent ook weer diverse studiemodulen (Leiderschap,
Eschatologie, Algemene brieven, Evangelistiek) tot stand
gekomen.
Ook het assortiment van cursussen en opleidingen blijft zich
uitbreiden. Zo zal binnenkort en ook volgend studiejaar de
Toerustingscursus ‘Preken voor leken’ worden aangeboden.
En door een samenwerkingsovereenkomst met drs. John
Boekhout zal met ingang van september a.s. de door hem
ontwikkelde cursus Verantwoord Bijbelgebruik op een
aantal plaatsen worden gegeven. Tevens zal de bestaande
opleiding Missionair Werk (Amersfoort) met ingang van het
nieuwe studiejaar ook in Zwijndrecht worden aangeboden,
driewekelijks (12 lesdagen) op de dinsdagmiddag en –avond. In
onze nieuwe Onderwijsgids treft u het complete aanbod van
cursussen en opleidingen overzichtelijk aan.
Tot slot wijs ik u graag op het meditatief van mijn collega
Jan Kranendonk. Hij wijst ons op de ultieme vreugde die we
verkrijgen in ons gericht zijn op God. Dit gericht zijn op God
kan onder meer door middel van de studie van de Bijbel, waar
we ons als Evangelisch College van harte voor inzetten! Dat dit
studeren inderdaad tot levensvreugde leidt, kunt u afleiden aan
de reacties van een aantal (oud-)studenten die hun ervaring
met de studie met ons delen in dit Magazine.
Vreugdevol leesplezier toegewenst!
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)
drs. F.S.L. Koopmans (vice-voorzitter)
drs. S.T.N. van der Pols (secretaris)
dhr. P. van Hooidonk (penningmeester)
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Nieuws over het Evangelisch College

In memoriam
Het Evangelisch College ontving het bericht dat
1 maart jongstleden ons oud-bestuurslid
Maria Koopmans-van Klaveren is Thuis
gehaald. Zij overleed in sterk verlangen
naar haar Heer op 81-jarige leeftijd. Op haar
rouwkaart stond het volgende liedgedeelte:
In het kruis zal ik eeuwig roemen
En geen wet zal mij verdoemen,
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena’ voor mij verworden
‘k Ben van dood en zonde vrij.
Van harte wensen we de familie Gods zegen
toe bij het leren omgaan met het gemis.

Personele zaken
Bart van Nes, MA is op 1 januari 2016
in dienst gekomen bij het Evangelisch
College, voor één dag per week. Nog
dit seizoen gaat hij in Zwijndrecht de
nieuwe Toerustingscursus ‘Preken
voor leken’ geven (zie blz. 5 voor meer
informatie). Daarnaast werkt hij aan de
studiemodule homiletiek. Bart studeerde
theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België. Naast zijn
baan bij het Evangelisch College werkt hij bij Evangelische
Gemeente Rafaël Goes en spreekt veel in samenkomsten en
jongerendiensten op verschillende plekken in het land.
Recent liepen twee studenten stage bij het Evangelisch College.

Mark Shaw, 3e-jaars student theologie aan de ETF in Leuven
deed diverse werkzaamheden tijdens zijn stage. Onder
andere verzorgde hij een aantal lessen bij de ETS-Bijbelcursus.
Rebekka Systma, 2e-jaars student Missionair Werk bij de
ETA deed onderzoek naar de behoefte aan een Bijbelcursus
voor jongeren.

Bestuurlijke zaken

Nieuwe onderwijsgids

Onlangs is de samenstelling van het bestuur van
stichting Evangelisch College gewijzigd. Ds. Arie
Mol en dhr. Kees van der Eerden hebben afscheid
genomen als bestuurslid. Het Evangelisch College
is hen zeer dankbaar voor hun getoonde inzet en
betrokkenheid.

Het Evangelisch College heeft een nieuwe onderwijsgids
uitgebracht. In deze gids vindt u het complete
opleidings- en cursusaanbod. Wilt u één of meerdere
exemplaren ontvangen van deze gids, bijvoorbeeld om
uit te delen, stuur dan een e-mail naar
info@evangelisch-college.nl. De gidsen worden u
kosteloos toegestuurd.

Drs. Frans Koopmans is bereid gevonden om als
vice-voorzitter het bestuur te versterken. Hij is vanaf
het begin van de ETA bij de
organisatie betrokken als o.a.
docent Hebreeuws en later ook
Filosofie. Daarnaast schreef
hij een aantal studiemodulen.
Frans is werkzaam als
beleidsmedewerker identiteit bij
De Hoop ggz en als manager bij
stichting Family Care.
Dhr. Paul van Hooidonk was
al lid van het bestuur, maar heeft nu de taak van
penningmeester op zich genomen.
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Financieel
De jaarrekening van het Evangelisch College over
het boekjaar 2014/2015 is door Drechtsteden Accountants & Adviseurs beoordeeld en (evenals voorgaande jaren) van een goedkeurende beoordelingsverklaring voorzien. Het resultaat over 2014/2015
viel positief uit dankzij enkele onvoorziene meevallers, waaronder een legaat van bijna € 30.000.
Reden tot dankbaarheid! Tegelijkertijd moet worden
opgemerkt dat deze resultaten alleen mogelijk
zijn dankzij het feit dat werknemers en freelancers
genoegen nemen met een beloning die beduidend
beneden markt- en opleidingsniveau ligt.
De begroting voor het boekjaar 2015/2016 is,
ondanks een stijging van het aantal ETA-studenten,
toch negatief (€ 27.000 tekort). Dit komt met name
doordat het aantal ETS-cursisten in 2015/2016 lager

Samenwerkingsovereenkomst met
de ABC-gemeenten
Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Alliantie van Baptisten en
CAMA gemeenten. In deze overeenkomst is vastgelegd
dat het Evangelisch College zich als ‘Onderwijspartner’
verbindt aan de ABC-gemeenten, met als doel krachten
te bundelen op het gebied van opleiding en toerusting.
Een concrete uitwerking hiervan is de formalisatie
van een opleidingstraject tot voorganger bij de
ABC-gemeenten via de deeltijdopleiding Bachelor
Theologie van de ETA.

is dan in voorgaande jaren. Richting 2016/2017
hopen we dat het aantal ETS-cursisten weer op het
gebruikelijke niveau komt en dat er bij de ETA en
het EPS een lichte groei plaatsvindt. 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 zeer 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 (periodieke) giften of uw nalatenschap? Zo
ondersteunt u Bijbel(getrouw)onderwijs in
Nederland!

Toerustingscursus
‘Preken voor leken’
Op 10 mei start in Zwijndrecht een nieuwe
Toerustingscursus voor sprekers: Preken voor leken.
De cursus zal bestaan uit vijf avonden.
Preken voor leken wil leren hoe je zowel Bijbelvast als
cultuurbewust kunt spreken; dicht bij de oorspronkelijke
tekst en dicht bij de hedendaagse hoorder. Zoals er met
spreken drie aspecten zijn (de spreker, de Bijbel en de
hoorder) zal ook deze cursus uit drie delen bestaan. De
eerste avond gaan we in op de persoon van de spreker
en behandelen we onderwerpen als roeping, karakter
en mandaat. Vervolgens zullen we in hoofdlijnen kijken
naar de context, de boodschap en de focus van de
Bijbel en een stappenplan aanleren voor verantwoord
Bijbelgebruik (exegese). Ten slotte ontdekken we hoe
je een Bijbelse boodschap op zo’n manier structureert,
opbouwt, doorleeft en communiceert dat het de
hoorder inspireert en blijvend veranderd. Het doel is
dat elke cursist op de laatste avond een Bijbelvaste en
cultuurbewuste preek weet te houden.
> www.evangelisch-college.nl/
Toerustingscursus-Sprekers.html
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Nieuws over het Evangelisch College

Nieuw: Comité van Aanbeveling
Het Evangelisch College heeft sinds kort een Comité van Aanbeveling. Het comité bestaat uit theologen, voorgangers
en bestuurders van christelijke organisaties en weerspiegelt de brede evangelische identiteit van het Evangelisch
College. De leden van het comité zijn:
•

•

Ds. Orlando Bottenbley
voorganger Vrije Baptistengemeente (Bethel, Drachten)

•

Drs. Gijs van den Brink

theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist

•
•

Dr. Jos Douma

•

Dhr. Arnoud Drop
Ds. Hans Eschbach
oprichter en voormalig directeur Evangelisch Werkverband
binnen de Protestantse Kerk, voorzitter SOFAK (Stichting
Ondersteuningsfonds Allochtone kerken), predikant in Traject 24
te Driebergen en actief bij ICP (International Church Plants)

•

Mr. Wim Hoddenbagh
Ds. Jelle de Kok
predikant Protestantse Kerk (Gereformeerde Kerk, Diever) en
toeruster voor de regio Noord-Nederland bij het Evangelisch
Werkverband

•

Ds. Ies Maaswinkel
predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark, Maassluis)

•

Ds. Arie W. Mol
predikant Protestantse Kerk (Bethelkerk, Zwijndrecht)

•

•

Mevr. Inge Verhoef-Postma

•

Ds. Jan C. Wessels
predikant in bijzondere dienst Christelijke Gereformeerde Kerken
(Bethelkerk, Veenendaal) en directeur MissieNederland

Kort nieuws:
 et Evangelisch College is met een stand aanwezig
H
op de pinksterconferentie van Opwekking in Biddinghuizen. Kom langs en laat u informeren over
ons onderwijsaanbod.

Dhr. Hans Maat
directeur Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk
en oprichter band SELA

•

voorzitter Alliance World Fellowship
(het internationale verband van CAMA Kerken)

Ds. Henk van den Heuvel

directeur De 4e Musketier, spreker/pastor

•

Ds. Arie M. Verduijn

directeur Arab Vision en bestuurslid MissieNederland

predikant Christelijke Gereformeerde Kerken (Elimkerk,
Ridderkerk)

•

•

Dhr. Theo P. van den Heuvel
voormalig leider van Athletes in Action, mede oprichter van De
4e Musketier en voorganger Vrije Baptistengemeente (Stadskerk
| VBG, Groningen)

•

Ds. Wigle Tamboer
predikant Vrije Baptistengemeente (De Meerkerk, Hoofddorp),
TV-presentator bij de EO voor Nederland Zingt op Zondag

directeur Alpha Nederland

•

Ds. Ron van der Spoel
voormalig predikant Protestantse Kerk, spreker, ambassadeur en
trainer vervolgde kerk bij Open Doors, politicus

auteur, docent spiritualiteit ETF Leuven en predikant
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Plantagekerk, Zwolle)

•

Ds. Richard Santinge
voorganger Vrije Baptistengemeente (De Wijngaard,
Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten

redacteur-auteur Studiebijbel.nl en voorganger Elim
gemeenschap (Doorn)

•

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Dr. Gert Noort

 irecteur drs. Cees van Nes is beschikbaar om
D
namens het EC een preekbeurt te verzorgen in uw
gemeente. Contact: c.vannes@evangelisch-college.nl.

directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)

Agenda
10 mei
13-16 mei
20 mei
21 mei
27 mei
28 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
23 juni
September

Zwijndrecht
Biddinghuizen
Zwijndrecht
Meppel
Zwijndrecht
Meppel
Zwijndrecht
Amersfoort
Veenendaal
Amersfoort
Rotterdam
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EC
EC
ETA
EPS
EPS
ETA
EC
ETA
ETS
ETA
ETA
ETA/EPS/ETS

Aanvang Toerustingscursus ‘Preken voor leken’
Opwekking (stand MissionPlaza)
Open dag | Opleidingen Theologie
Open dag | Opleiding Pastorale Hulpverlening
Open dag | Opleiding Pastorale Hulpverlening
Open dag | Opleidingen Theologie
Studiedag ‘Vreugde begint’ ism Prepare4Joy
Open dag | Opleidingen Theologie
Studiedag | Pastoraat
Open dag | Opleiding Missionair Werk
Open dag | Opleidingen Theologie
Aanvang opleidingen en cursussen
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Maria Besemer volgde de ETS-Bijbelcursus:
“Door de ETS-Bijbelcursus te volgen is mijn zicht op de structuur binnen de
Bijbel veel duidelijker geworden. Vroeger hoorde ik een preek aan. Ik had geen
benul van de verbanden tussen de verschillende mensen. Geen idee welke
periode het was en ik dacht altijd dat de Bijbel een chronologisch boek was.
Nu wanneer ik een preek hoor, weet ik precies wat er wordt bedoeld en hoe
de dingen c.q. personen zich t.o.v elkaar verhouden. Echt een eye opener. IK
BEGRIJP HET NU. Een preek leeft voor mij nu veel meer, waardoor ik er ook
veel meer aan heb. Vier jaar ETS is een verrijking voor je relatie met God. Een
echte aanrader!”

Amanda Vastenhouw-Westerink volgde de opleiding
Bachelor Theologie
“In 2009 ben ik begonnen bij de ETA met de vakken van Bijbelse Theologie.
Wat vond ik het fijn om in twee jaar de hele Bijbel door te lezen! Daarbij heeft
de achtergrondinformatie bij de Bijbelboeken me geholpen om meer van de
Bijbeltekst te begrijpen. Door het maken van opdrachten en exegeses heb ik ook
geleerd hoe ik de Bijbel kan toepassen op mijn leven nu. Daarna volgde twee
jaar Systematische Theologie. Ik leerde wat de Bijbel zegt over o.a. de mens,
over Christus en over de Heilige Geest. En dat werden persoonlijke vragen:
“Wie is Jezus voor míj” en “Wat geloof ík over de Heilige Geest”. In het laatste
jaar mocht ik o.a. leren luisteren en (s)preken. Ik heb in deze jaren steeds weer
ontdekt dat God veel groter is dan ik ooit kan begrijpen. Toch wil Hij dat ik Hem
(beter) leer kennen. Dat brengt me tot aanbidding van Hem. Hij is alle eer waard!”

Niels Haitsma volgt de opleiding Missionair Werk:
“De opleiding Missionair Werk leert mij hoe we als kerk relevant kunnen zijn en
blijven in onze maatschappij. Daarnaast ben ik erg veel aan het leren over de
Bijbel en hoe je deze op een goede manier kan begrijpen. Doordat je met studenten uit veel verschillende kerken aan het studeren bent, krijg je ook een veel
bredere kijk op de kerk en op het Christelijk geloof. Dit alles bij elkaar brengt mij
dichter bij Jezus. Kortom, de opleiding is meer dan de moeite waard!!”

Inge Matthijsse volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening:
“Terugkijkend vind ik de beste samenvatting van wat ik leerde: God liefhebben
boven alles en je naaste als jezelf. Die drie onderdelen hebben voor mij door de
leerstof een hele nieuwe inhoud gekregen. Ik genoot ervan om de Bijbelse waarheid van zoveel theologische en pastorale onderwerpen onder ogen te zien,
mijn eigen denken te vernieuwen en een nieuw vak te leren.
Het besef dat de hele mensheid op weg is naar Gods hoofddoel, Zijn Koninkrijk,
heeft mijn levensperspectief veranderd. In Gods plan met de wereld ontdekte ik
zoveel liefde, geduld en inzet van Zijn kant voor mensen, dat dit mij ten diepste
het meest heeft gevormd. Ik leerde hierdoor leven met God als eerste belangrijkste verbinding in mijn leven. Mijn medemens leerde ik zien in het licht van
Gods plan, dat maakt vrij van oordeel en vol van liefde. Ik dank God Die mij door
deze jaren heen leidde!”
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Rouwen met Klaagliederen
Door: drs. Henriëtte van Nes

Op vrijdag 18 maart is het pastorale boek ‘In ontwikkeling’ gepresenteerd. Het is geschreven door
drs. Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk, BTh. Zie pagina 12 voor meer informatie. Dit artikel is
een gedeelte uit hoofdstuk 8 van dit boek.

Rouw associëren we als eerste met het verlies van een
dierbare, maar rouw kan ook heel goed gekoppeld zijn
aan andersoortig verlies, zoals het verlies van gezondheid,
verlies van werk, een echtscheiding et cetera. Voor al
deze verschillende oorzaken blijkt het rouwproces min of
meer gelijk te zijn, alleen de intensiteit zal soms anders
ervaren worden. Voor het gemak praten we vanaf dit
punt over het rouwen om een geliefd iemand. Rouwen
is een verdrietige en zeer moeilijke zaak. De wereld ziet
er anders uit doordat er een geheel nieuw denkproces
en emotioneel proces in gang wordt gezet. Wat eens
belangrijk was, is nu niet meer interessant. Alles lijkt stil te
staan, zelfs de tijd en tegelijkertijd is er het onwezenlijke
gevoel dat het rumoer van de wereld evengoed doorgaat
als altijd.
Rouw is een specifieke vorm van verliesverwerking.
Rouw is het antwoord op een verlies van iemand die iets
voor je betekende. Rouwen is gezond zolang het binnen
verantwoorde kaders kan blijven. Het is niet mogelijk om
een bepaalde tijdsduur te geven voor gezonde rouw. Voor
de een is dat een jaar, voor de ander drie jaar. De tijdsduur
geeft niet aan of het gezond of ongezond is. Wat een
gezonde rouw als kenmerken heeft, is dat er stap voor
stap gewerkt wordt aan het herstel van dat wat uit balans
is gebracht door het verlies. Daaronder vallen de volgende
punten: realiseren; aanvaarden; verwerken; aanpassen;
hervinden.
Als deze punten goed zijn doorlopen, kunnen we spreken
van gezond rouwen. In het Bijbelboek Klaagliederen worden
deze vijf punten op een prachtige manier uitgewerkt.
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Het boek Klaagliederen is een bijzonder Bijbelboek
dat een aantal handvatten geeft voor rouw. Er zijn
vijf hoofdstukken die elk een mooi aanknopingspunt
geven voor de rouwverwerking: realiseren, aanvaarden,
verwerken, aanpassen en hervinden.
Juist in het midden van Klaagliederen, in hoofdstuk 3,
vinden we het dieptepunt van het boek (3:18, ‘Mijn kracht
is vergaan, en wat ik van de HEERE verwachtte’). Daarna
komt er meer ontspanning in het boek, de put wordt
minder diep. Terwijl ieder klaaglied eindigt met een kort
gebed, merken we dat heel hoofdstuk 5 een gebed is.
Klaagliederen kunnen we als een ‘handboek’ voor rouw
hanteren. De hoofdstukken zijn in een acrostichon
geschreven, dat wil zeggen dat elk vers begint met een
letter van het Hebreeuwse alfabet (in de juiste volgorde).
Het diepste en middelste hoofdstuk koppelt steeds drie
verzen aan een letter. Het geeft het idee dat we mogen
rouwen van a tot z en verwoordt daarmee ook het proces
van rouwen. Alhoewel Klaagliederen een beschrijving
geeft van een nationale ramp (de val van Jeruzalem) en
daardoor de weg van nationale rouw weergeeft, is het
mogelijk om deze rouw te verpersoonlijken.

Handvat 1: realiseren
Het laten doordringen van de realiteit van de gebeurtenis
is een eerste belangrijke stap om met het verlies om te
gaan. De gebeurtenissen moeten als het ware tot in de
tenen doordringen met alle gevoelens die daarbij horen.
Wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is zijn elementen
die belangrijk zijn voor een rouwende. De gevoelens die
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daarbij horen, moeten aan deze feiten gekoppeld worden.
Op deze wijze komt men langzaamaan tot aanvaarding
van de feiten.
In het eerste klaaglied in hoofdstuk 1 van het boek
Klaagliederen vinden we dit ook terug. De elementen
van het verdriet over de val van Jeruzalem zijn duidelijk
zichtbaar. De eerste zeven verzen beschrijven op
verschillende manieren de verliezen (bevolking, rust,
vrijheid et cetera) die er zijn doordat Jeruzalem er niet
meer is. Er wordt een analyse gemaakt van wat de stad
eerst was en hoe ze nu geworden is. Eens vol mensen,
nu zit ze eenzaam neder. Eens was ze groot, een vorstin
onder de landen maar nu is ze een weduwe en een slaaf
geworden. De schande komt daardoor in een breed en
helder licht te staan. Ook komen de oorzaken in de verzen
8 tot en met 11 aan de orde: het was door de zonde van
de stad waardoor ze gevallen is. Waarom? Opdat de stad
zou terugkeren tot God (vs. 12-17). We zien dat de feiten
worden onderzocht. Waardoor en waarom is dit alles
gebeurd?
Maar er is ook ruimschoots plaats voor de gevoelens die
dit alles geeft. Het verdriet wordt geuit. Het mag gezien
worden; de tranen worden geschreid (vs. 2, 16), er wordt
gezucht (vs. 4, 8, 11, 21, 22), er is droefheid alom (vs. 4, 5,
12, 13, 20). Het besef van het verlies van Jeruzalem dringt
langzaam door.

Handvat 2: aanvaarden
De pijn en het verdriet lijken in eerste instantie een
warboel aan gevoelens op te leveren zoals angst, paniek,
ellende, onzekerheid, boosheid en schuldig voelen. Alles
moet een plekje krijgen. De waarom-vraag, de boosheid
naar God en de ellende van het ogenblik worden heftiger
naarmate men de eerste verwarring achter zich laat.
Dit alles zijn goede stappen op weg naar het verwerken
van het verlies. De droefheid mag eruit komen zodat
de gebeurtenis aanvaard kan worden. Zonder die
aanvaarding zal er geen gezond rouwproces zijn.

Handvat 3: verwerken
Het uiting geven aan verdriet en de pijn is op zich
al helend. In het overdenken van de gebeurtenissen
beginnen lichtpuntjes te gloren. Verder leven zonder de
geliefde is ook een leven. De verliezen zijn hevig, maar het
leven gaat door. Weliswaar op andere wijze maar er kan
een nieuwe invulling gegeven worden. Daardoor komt
er nieuwe hoop en nieuwe veiligheid. Het verlies wordt
minder overheersend en kan een andere plek innemen.
Het leven wordt weer hervonden met nieuwe aspecten
en een nieuwe balans.
In Klaagliederen 3 zien we eenzelfde bewustwording
terugkomen. Het hoofdstuk verwoordt het diepste punt
van het boek in 3:18, ‘vergaan is mijn kracht, vervlogen
mijn hoop op de HERE’ (NBG-’51). De wanhoop is enorm.
Maar even zo snel komt er ook de ommekeer als de
rouwende de goedheid van God gaat overdenken (vs. 20-

39). Als alles uitzichtloos lijkt te zijn, kan men toch
de lichtstraaltjes van hoop en een nieuwe toekomst in
de gedachten toelaten. Daardoor komt langzaam het
gevoel op gang dat het leven niet stilstaat, maar dat er
een ander evenwicht mag komen, een andere invulling
van het leven zonder de geliefde. Zo wordt het rouwen
een heroriëntering op een nieuw leven.

“Alles is anders geworden,
het leven zal nooit meer
hetzelfde zijn.”
Handvat 4: aanpassen
Na de lichtpuntjes van hoop en na het heroriënteren komt
de aanpassing aan het nieuwe leven. Verwachtingen,
ideeën, plannen voor de toekomst, de rituelen van elke
dag moeten worden aangepast aan een nieuwe situatie.
De mensen om de rouwende heen zullen zich anders
gedragen, maar ook de rouwende zelf zal zich definitief
moeten aanpassen aan een nieuwe toekomst. Alles is
anders geworden, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
In Klaagliederen 4 vinden we een ‘toen en nu’ thema.
Eens waren ze gewaardeerd als zuiver goud, nu zijn ze
aarden kruiken geworden (vs. 2). Eens aten ze lekkernijen,
maar nu kwijnen ze weg (vs. 5), eens kleedden zij zich in
kostbare klederen, nu omarmen ze het vuil (vs. 5b). Eens
waren ze witter dan sneeuw, nu zijn ze zwart als roet
(vs. 8). Het lijden wordt hiermee afgezet bij de stand van
zaken van vandaag. Het hele leven is anders geworden en er
zullen aanpassingen moeten komen om verder te kunnen.

Handvat 5: hervinden
Met vertrouwen wordt er gewerkt aan een nieuw leven,
met een nieuw evenwicht en nieuwe vergezichten. De
tijd van rouw wordt afgesloten, de cirkel wordt rond
gemaakt en de puntjes kunnen nu op de i worden
gezet. De emoties gaan niet langer alle kanten op, maar
zijn onder controle en men mag weer momenten van
geluk en welbevinden ervaren. Het leven is veranderd
en zingeving is terug gekomen. Men kan het leven weer
aan. Heel hoofdstuk 5 van Klaagliederen is een gebed. Na
alle emoties, verwarring en verdriet van de hoofdstukken
hiervoor is dit een hoofdstuk waaruit nieuw vertrouwen
spreekt. Het zicht op God wordt volledig hersteld in
vers 19: ‘U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van
generatie op generatie!’ Het besef is doorgedrongen dat
God rechtvaardig is en dat wij in de juiste verhouding
met Hem mogen staan. De soevereiniteit van God gaat
met ons mee ook in een veranderd en aangepast leven.
Het boek heeft een open einde en dat is een schitterende
manier om aan te geven dat er na rouw weer een nieuwe
toekomst kan zijn.
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Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Nieuwe studiemodulen
Het afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe studiemodulen verschenen. Hieronder een overzicht.
Alle modulen zijn te verkrijgen in de webshop op www.evangelisch-college.nl.

Leiderschap
Auteur: drs. ing. Arend Kroes
Omvang: 215 pagina’s
In de Bijbel en de kerkgeschiedenis
speelt leiderschap een belangrijke
rol. Daarnaast zien we dat het belang
van leiderschap en goede reflectie
daarop in de loop van de afgelopen
jaren steeds meer wordt herkend.
Deze module wil te midden van alle
dialogen over leiderschap in Schrift,
kerk, wetenschap en samenleving
een heldere oriëntatie

geven op het onderwerp en de
student/lezer introduceren op de
belangrijkste Bijbelse, theologische
en sociologische achtergronden van
het vakgebied. De module valt uiteen
in vier hoofddelen: 1) Een Bijbels- en
historisch-theologische verkenning;
2) Diverse leiderschapstheorieën
toegelicht; 3) Persoonlijke aspecten
van leiderschap; 4) Praktische
aspecten van leiderschap. Al met al
een bruikbare gids voor een goede
kennismaking met leiderschap.

Eschatologie
Auteur: Evert Leeflang, MA
Omvang: ca. 200 pagina’s
Toekomstverwachting is van alle
eeuwen. De eschatologie is het
vakgebied dat specifiek de christelijke
toekomstverwachting theologisch wil
doordenken. Deze studiemodule wil
een inleiding bieden op dit boeiende
en veel-bediscussieerde vakgebied.
Na de belangrijke inleidende vragen,
zoals hoe eschatologisch materiaal in
de Bijbel moet worden gelezen, valt
de module uiteen in drie hoofddelen.
Ten eerste een theologische

verkenning van de eschatologie in
Oude en Nieuwe Testament. Ten
tweede een historisch-theologisch
overzicht van de belangrijkste
eschatologische ontwikkelingen van
de eerste eeuwen tot vandaag de
dag. Ten derde een systematischtheologische behandeling van
de belangrijkste thema’s die te
maken hebben met de christelijke
toekomstverwachting. Ondanks dat
dit zeker een uitdagend vakgebied
is, is haar bestudering de moeite
ruimschoots waard en een verrijking
voor het geloof.

Opleiding Missionair Werk ook in Zwijndrecht
Vanaf september wordt de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk ook in Zwijndrecht aangeboden.
Nu is de opleiding al te volgen in Amersfoort. In Zwijndrecht zullen de lessen op dinsdagmiddag en
–avond gegeven worden in het EC-Onderwijscentrum.
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Evangelistiek
Auteur: prof. dr. Evert van de Poll;
redactie Laura Dijkhuizen, MA
Omvang: ca. 180 pagina’s
Deze studiemodule biedt een
brede blik op een onderdeel van de
christelijke levenswandel dat door
velen als ‘lastig’ wordt ervaren. De
module beschrijft diverse facetten
die van invloed zijn op het fenomeen
evangelisatie. De praktijk van
evangeliseren – de communicatie
van het evangelie en de uitnodiging
tot geloof en omkeer - krijgt een

plaats in het bredere missionaire
gedachtegoed van de opdracht van
de kerk in de wereld. Alle aspecten
worden behandeld, zoals Bijbelse
onderbouwing, motivaties, de
verschillende actoren, voorbeelden
en modellen en methodes, en
barrières. Een module vol praktische
handreikingen. In dit alles is er ruime
aandacht voor de context waarin
de evangelisatie plaatsvindt: de
geseculariseerde samenleving en het
postmoderne gedachtegoed.

Algemene Brieven, deel 2
Auteur: drs. Cees van Nes en Metta
Wierenga, MA
Omvang: ca. 90 pagina’s
In deze studiemodule komen de
brieven van Petrus, de ‘apostel van de
hoop’, van Johannes, de ‘apostel van
de liefde’ en de brief van Judas aan
de orde. Petrus bespreekt vragen als:
hoe leiden wij ons leven vanuit het
hoopvolle perspectief van Jezus’

opstanding? Hoe heeft de terugkomst
van Jezus impact op ons leven van
alledag? Johannes bespreekt zowel de
relatie met God als tussen christenen
onderling. Hij stelt geloofszekerheid
en eenheid in leer en leven aan de
orde. Tenslotte gaat de module in
op de brief van Judas. Hij roept zijn
lezers op te strijden voor het geloof
en zich niet te laten beïnvloeden door
mensen met een verkeerde levensstijl.

Kort nieuws:
In november werden in Zwijndrecht diploma’s en certificaten uitgereikt aan ETA-studenten. We feliciteren:
Harold ten Cate; Richard Dam; Lianne van Dijk; Jaap Feenstra; Marijke de Gruil; Peter Jansen; Henk de Oude;
Martijn Piet; Kees Postma; Miranda Scholten-Tamerius en Amanda Vastenhouw-Westerink.
 anaf september wordt Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4 van de opleiding Bachelor Theologie) aanV
geboden in Amersfoort in plaats van in Meppel en Zwijndrecht.
 r vinden met ingang van het komende studiejaar enkele wijzigingen plaats in het curriculum. Nieuw zijn o.a.
E
de vakken Exegese Oude Testament en Exegese Nieuwe Testament in de Bijbelse Theologie (leerjaar 1 en 2)
en de vakken Ethiek en Hermeneutiek bij de Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4).
 eïnteresseerd in een opleiding Bachelor Theologie, Missionair Werk of Gemeentewerk? Bezoek in mei één
G
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.
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Nieuws van de scholen

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

Nieuw boek: ‘In ontwikkeling’
Het Evangelisch College en Merweboek uitgeverij
hebben een nieuw pastoraal boek uitgebracht met de
titel ‘In ontwikkeling – pastorale bouwstenen voor je
leven’. Het boek is geschreven door Henriëtte van Nes
en Hermineke Vonk. Op 18 maart jongstleden is het
boek gepresenteerd.

Pastorale lezingen
Naar aanleiding van de verschijning van het boek ‘In
ontwikkeling’ zijn de schrijfsters, Henriëtte van Nes
en Hermineke Vonk, beschikbaar voor het geven
van lezingen. Een lezing duurt 1,5 uur en na afloop
kunnen er vragen worden gesteld. Er kan gekozen
worden uit diverse thema’s die ook in het boek aan
bod komen, zoals:
•
•
•
•
•
•

Hechting en hechtingsproblemen
Faalangst en perfectionisme
Hoe houden we onze grenzen vast
Werken aan je identiteit
Rouwen met Klaagliederen
De weg van herstel

> www.pastoraat.nu/Inontwikkeling.html

Kort nieuws:
 et is de bedoeling om komend cursusjaar de
H
Toerustingscursus Pastoraat weer op diverse
locaties aan te bieden, waaronder Amersfoort,
Hoogeveen en Zwijndrecht. Houd de website in
de gaten voor nog meer locaties.
> www.pastoraat.nu/Toerustingscursus.html.

Bouwstenen
Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd,
kan het veel verduren. Dit geldt ook voor je levenshuis:
wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament
gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele
volwassene. Gaan er dingen mis in de eerste levensfasen,
dan kan je daar levenslang de gevolgen van ondervinden.
Het boek helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces
van het leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout
gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met
anderen en God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel
en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de
Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?
Henriëtte en Hermineke zijn werkzaam bij het Evangelisch
Pastoraal Studiecentrum, onderdeel van het Evangelisch
College en aldaar verantwoordelijk voor de driejarige
opleiding Pastorale Hulpverlening. Daarnaast zijn ze
beiden al vele jaren verbonden aan EX IT, een praktijk voor
psycho-pastorale begeleiding. Het boek is verkrijgbaar via
de website van het Evangelisch College.
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In november en januari werden in Meppel en
Zwijndrecht diploma’s uitgereikt aan vijf EPSstudenten. We feliciteren: Dieuwke Greidanus,
Harmke Kregel, Inge Matthijsse, Louisa Penninga
en Gerard Wassink.
 p vrijdag 4 en zaterdag 5 november organiseert
O
het EPS een studieweekend in Goudriaan over de
weg van herstel. Het weekend is bedoeld voor
mensen die anderen op de weg van herstel willen
begrijpen en begeleiden.
> www.pastoraat.nu/Studieweekenden.html.
 eïnteresseerd in de opleiding pastorale hulpverG
lening? Of benieuwd hoe zo’n lesdag er uitziet?
Kom zaterdag 21 mei naar Meppel of vrijdag 27
mei naar Zwijndrecht 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.
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28 mei studiedag
‘Vreugde begint!’
Kan de neurologie bijdragen aan christelijke
hulpverlening? Kan de ontwikkelingspsychologie
bijdragen aan een christelijk karakter? Deze
en andere vragen komen aan de orde op de
studiedag die Prepare4Joy op 28 mei a.s.
organiseert in samenwerking met het Evangelisch
College. Het thema van deze dag is:
VREUGDE BEGINT!
De dag is allereerst bedoeld voor mensen die werkzaam
zijn in de christelijke hulpverlening of pastorale zorg,
of een studie in deze richting volgen. Centraal staat de
methodiek van het LIFE-Model. Deze visie is ontwikkeld
door dr. E. James Wilder, neurotheoloog.

Programma
De studiedag begint om 10.00 uur en is rond 16.00 uur
afgelopen. Er worden vijf lezingen gegeven. Hieronder
een introductie van de lezingen.

De groei van volwassenheid volgens het LIFE-Model
(drs. Johan Konstapel)
Johan Konstapel schetst de menselijke ontwikkeling
volgens het LIFE-Model. Deze visie combineert
eeuwenoude Bijbelse gegevens met recente
ontdekkingen in de hersenwetenschap. Het is een
ideaalbeschrijving die helder aangeeft wanneer iemand
welke vaardigheden moet kennen. Uiteindelijk telt het
LIFE-Model 19 relationele hersenvaardigheden. Dit
onderdeel wordt afgesloten met een oefening.

De wereld van het LIFE-Model
(drs. Martien Jan de Haan)
Martien Jan de Haan legt uit wat er gebeurt als de
ideaalbeschrijving van het LIFE-Model door het leven
wordt getekend. Wat gebeurt er wanneer mensen niet
meer volgens plan groeien? Wat doet dit met hen en
met hun omgeving? Wat doet dit met de wereld? Het
LIFE-Model staat voor herstel door Vreugde en heeft
instrumenten ontwikkeld, die herstel mogelijk maken. Dit
onderdeel wordt afgesloten met een oefening.

Vreugde delen via spiegelneuronen
(Inez de Haan-Vos, MSc)
Inez de Haan geeft uitleg over de werking en het belang
van spiegelneuronen. Als we vreugde willen ontwikkelen

is het belangrijk om
vaardigheden te oefenen.
Maar hoe gaat de
overdracht van
vaardigheden in zijn
werk? Spiegelneuronen
vervullen hierin een
belangrijke rol. Ook spelen zij een
rol bij empathie, waardoor we kunnen
zeggen: “ik ben blij om bij je te zijn”. Dit
onderdeel wordt afgesloten met een oefening.

Het Immanuelproces
(André Roosma, MSc)
André H. Roosma van Accede! en Immanuel levensstijl
inspireert ons om meer inter¬actie met God te be-léven.
Jezus is onze Bron van leven, shalom en vreugde, en Hij
zegt dat Zijn schapen Zijn stem zullen kennen. André zal
concrete aanwijzingen geven, hoe we kunnen leren ons
af te stemmen op God en Zijn stem steeds beter verstaan.
Een oefening zal u laten zien en ervaren hoe dit in de
praktijk werkt.

Vreugde, de belangrijkste factor voor een gezond
emotioneel systeem
(Gerard Feller)
Gerard Feller van Promise laat zien dat ‘in het aangezicht
van God’ komen om vreugde te oefenen een belangrijke
voorwaarde is om geestelijk te groeien. Een vreugdevolle
identiteit wordt gevormd door een bevestiging en
binding door de Here Jezus voor Zijn aangezicht. In de
leerprocessen zijn er opvallende parallellen tussen de
fysieke en geestelijke kant. Dit onderdeel wordt afgesloten
met een oefening.

Kosten
Aanmeldingskosten bedragen € 25,- inclusief koffie,
thee en een verzorgde lunch. Studiepashouders van het
Evangelisch College ontvangen € 5,- korting. Let op! Het
aantal plaatsen is beperkt (max. 100 deelnemers), dus
meld je snel aan!
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Nieuws van de scholen

ETS

Jeugd- en
ziekenpastoraat
ETS-studiedag 11 juni
Zaterdag 11 juni spreken Barbera van de Giessen en Eline
Lindeboom op de laatste ETS-studiedag van dit cursusjaar.
Zij geven onderwijs over jeugd- en ziekenpastoraat. De
studiedag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten
over deze onderwerpen.

Barbera van de Giessen

Eline Lindeboom

Barbera en Eline hebben beiden
Pastorale Hulpverlening gestudeerd
aan het EPS. Na deze opleiding is
Barbera een praktijk voor psychopastorale hulpverlening gestart. Ook
geeft ze leiding aan het pastoraat in
haar gemeente. Vanuit deze kennis
en ervaring spreekt Barbera tijdens
de studiedag over ziekenpastoraat.
Eline staat voor de klas in het
basisonderwijs, is actief geweest in
het jeugdwerk, draait mee in een
pastoraal herstelprogramma in een
grote gemeente en spreekt zo af
en toe op verschillende (jongeren)
bijeenkomsten. Zij neemt het
onderwijs over jeugdpastoraat voor
haar rekening.

Evangelische
Toerusting
School

Vernieuwing
ETS-Bijbelcursus
Ter ondersteuning bij het lezen en eigen maken van de
Bijbelboeken, biedt de ETS met ingang van het cursusjaar
2016-2017 alle cursisten toegang tot Coursepath: een
online leeromgeving bestaande uit korte lessen, waarin
gedurende de cursus elke (werk)dag het volgende wordt
aangereikt:
- Bijbelleesrooster
- Relevante achtergrondinformatie en uitleg bij het
te lezen tekstgedeelte
- Illustraties (video/afbeelding) bij de tekst
- Verdiepingsvragen met online interactie mogelijkheid
met medecursisten
Cursisten ontvangen bij aanvang van het cursusjaar een
persoonlijke inlogcode en krijgen hiermee op elk gewenst
apparaat (computer, tablet, smartphone) toegang tot deze
leeromgeving.

Locatie: Veenendaal, ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2,
		
3906 EA
Datum:
Kosten:
		
		
		

Zaterdag 11 juni, 10:30 uur tot 16:00 uur
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.

Alleen afstandsonderwijs?
Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn de lessen
te volgen op één van 55 cursuslocaties, bestaat de
mogelijkheid om alleen van de online leeromgeving
(Coursepath) gebruik te maken. De cursuskosten bedragen
dan: € 190,-. Een geweldig middel om dagelijks de Bijbel
te openen en hierover meer te leren op een eigentijdse en
toegankelijke wijze.

Nieuw: Jongerenkorting!
De ETS wil graag stimuleren dat ook jongeren de ETS-Bijbelcursus volgen. Daarom ontvangen
jongeren (16 t/m 23 jaar) standaard € 100,- korting op het cursusgeld.
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Diplomering
Zaterdag 28 november vond de diplomering van de ETS-Bijbelcursus plaats. Voor het eerst werd het diploma
assistent-gemeentewerker uitgereikt. Vijf cursisten hebben gedurende vier jaar de lessen en studiedagen bijgewoond,
tentamens én praktijkopdrachten gemaakt. Nog eens twintig cursisten ontvingen het diploma ETS-Bijbelcursus voor
vier jaar Bijbelcursus en het afleggen van tentamens.
We feliciteren: Ditta van den Berg, Maria Besemer-van Houwelingen, Dominique Damminga, Alike Daverschot,
Wilma Dekker-van Laar, Jan Drijver, Jaël de Groot, Petra Hamans, Marinus Heesters, Wouter Heideman, Rens van
Herk, Philip Hogeweij, Petra Huizinga, Harold Lammertink, Mirjam van der Meer-Algra, Wim Mulder, Sanneke OskamRoosegaarde Bisschop, Gerrit Overeem, Jetty Renkema, Willemien Scherff, Rika Sikkema-Meines, Aafke Sonneveld,
Jenny Timmers, Albert Vietje, Josien Vink-van den Berg en Francien van der Werf.

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik
Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met drs. John Boekhout waarin is vastgelegd dat het Evangelisch College de
landelijke aanbieder wordt van de cursus Verantwoord Bijbelgebruik. In het
cursusjaar 2016-2017 zal de cursus onder de vlag van de ETS aangeboden
worden op 10 donderdagavonden in Zwijndrecht en Emmeloord. Houd de
website in de gaten voor nog meer locaties. John Boekhout zal deze cursus zelf
verzorgen.

Verantwoord Bijbelgebruik
Verantwoord Bijbelgebruik is een interactieve 10-delige ‘doe-cursus’ voor
iedereen die verlangt naar meer diepgang en voldoening in het Bijbellezen
en toegerust wil worden in het op verantwoorde wijze
vertalen van de Bijbelse boodschap naar de tijd van nu. In de
cursus leer je stap-voor-stap de kunst van het ontdekkend
Bijbellezen. Hiervoor word je geleerd gebruik te maken van
de beproefde ‘OBT-methode’, bestaande uit drie fasen in het
bestuderen van een Bijbelgedeelte: Ontdekken, Begrijpen
In april, mei en september kunnen geïnteresseeren Toepassen. Deze benadering gaat ervan uit dat de
den gratis en vrijblijvend een proefles op één van
doorvertaling van de Bijbel naar vandaag recht moet doen
de 55 cursuslocaties van de Evangelische Toerusaan hetgeen de Bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij in
ting School bijwonen.
hun tijd en cultuur voor een specifieke doelgroep schreven.
> www.ets-cursus.nl/Proefles-ETS.html.
In de cursus wordt ook uitleg gegeven over genres, stijlen en
tekststructuren in de Bijbel.
In het cursusjaar 2016-2017 zullen de ETS-studiedagen in het teken staan van onderwijs in de kerk.
> www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html.
Gemeente-onderwijs
Nodig het Evangelisch College uit om deze cursus in
De afgelopen twee jaar hebben we het ETSuw kerk/gemeente te verzorgen. De lessen worden
Verdiepingsjaar aangeboden, als vervolg op de
verzorgd door ervaren docenten die verbonden zijn aan
ETS-Bijbelcursus. Om diverse redenen is besloten
het Evangelisch College en getraind zijn door drs. John
dit niet te continueren. Als alternatief bevelen we
Boekhout om deze cursus te verzorgen.
de nieuwe cursus Verantwoord Bijbelgebruik van
harte aan.
> www.ets-cursus.nl/Verantwoord-Bijbelgebruik.html

Kort nieuws:

Opleidingen en cursussen voor
volwassenen op het gebied
Van de Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat.

ETS-Bijbelcursus met > 55 cursuslocaties

Opleidingen en cursussen voor
volwassenen op het gebied
Van de Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat.

Opleiding BACHELOR THEOLOGIE

De BIJBEL beter leren
kennen, begrijpen en toepassen?

Op zoek naar
Bijbelse achtergronden
en geloofsverdieping?

n Alle Bijbelboeken komen aan bod

n Aangeboden in drie varianten:
- 5-jarige deeltijdopleiding Bachelor Theologie
- 3-jarige deeltijdopleiding Gemeente Werk
- 2-jarige deeltijdopleiding Bijbelse Theologie

n 1 zaterdag of 2 avonden per maand les
n Geloofsopbouwend
n NIEUW! Inclusief online leeromgeving

Meppel

n Doorstroomtrajecten naar hogeschool,

ter ondersteuning bij het Bijbellezen

Amersfoort

universiteit of beroepbaarstelling

Bezoek een PROEFLES
april, mei & september

Rotterdam

Bezoek een OPEN DAG
mei & juni

Zwijndrecht

Zaterdag leslocatie

► www.evangelisch-college.nl

► www.evangelisch-college.nl

Avond leslocatie

MISSIONAIR WERK

MISSIONAIR WERK

- Opleiding Missionair Werk

BIJBEL

THEOLOGIE

- Opleiding Missionair Werk

MISSIONAIR WERK

PASTORAAT

BIJBEL

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

Opleidingen en cursussen voor
volwassenen op het gebied
Van de Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat.

Opleiding MISSIONAIR WERK

Opleidingen en cursussen voor
volwassenen op het gebied
Van de Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat.

Opleiding PASTORALE HULPVERLENING

Laat je toerusten
tot een missionaire
levensstijl

Wat wil jij
betekenen voor
een ander?

n 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau

n 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau

n Bijbelse, theologische en praktische vakken,

n Unieke combinatie van Bijbelse theologie

gericht op Missionair Werk
n Inspiratiemomenten en praktijk & stage,
aangeboden i.s.m. missionaire organisaties

n Bijbelgericht en geloofsopbouwend

Bezoek een OPEN DAG
18 juni

en pastoraat; van theorie en praktijk
Amersfoort

Zwijndrecht

► www.evangelisch-college.nl

MISSIONAIR WERK

MISSIONAIR WERK

- Opleiding Missionair Werk

THEOLOGIE

Meppel

n Ook als toehoorder te volgen

Bezoek een OPEN DAG
21 & 27 mei

Zwijndrecht

► www.evangelisch-college.nl

BIJBEL

PASTORAAT

MISSIONAIR WERK

- Opleiding Missionair Werk

PASTORAAT

BIJBEL

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

PASTORAAT

