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Het Evangelisch
College bezit de
ANBI-status waardoor
geven aan het EC
fiscaal voordelig is.

Denkt u bij een goed doel aan het Evangelisch
College (EC)? Mogelijk niet. Het is ook niet het
voornaamste doel van het EC om geld in te
zamelen, maar wel om over en uit Gods Woord
te onderwijzen. Toch bezitten we de ANBI-status,
hebben we een trouwe schare donateurs en
mochten we meerdere legaten ontvangen.

werk te laten groeien is het noodzakelijk dat
de inkomsten uit giften en legaten toenemen.
Vandaar de vraag: vindt u het belangrijk dat wij
onderwijs uit en over de Bijbel kunnen geven
zodat studenten en cursisten toegerust worden
om vrucht te kunnen dragen in en voor Gods
Koninkrijk? Overweegt u dan (als u dit nog niet
bent) om donateur te worden of het Evangelisch
College op te nemen in uw testament.

De financiële steun door middel van giften en
legaten is ieder jaar nodig om de begroting sluitend
te krijgen. Onze belangrijkste inkomstenbronnen
zijn de college- en cursusgelden, maar giften
en legaten zijn goed voor zo’n 6 á 7% van
de totale inkomsten. Zo konden we mede
dankzij opgespaarde giften en legaten het ECOnderwijscentrum aanschaffen en inrichten. Ook
kunnen we dankzij donaties kleine ETS-groepen
in regio’s met weinig locaties in stand houden en
nieuwe initiatieven ontplooien (zoals enkele jaren
geleden de opleiding Missionair Werk, waar dit jaar
de eerste studenten afstuderen).

Hoe bijdragen?
Wilt u donateur worden? Ga dan naar: www.
evangelisch-college.nl/Ondersteun.html. U kunt
daar middels IDEAL een eenmalige gift overmaken
óf u kunt een machtigingsformulier invullen om
ons te machtigen eenmalig of regelmatig een
donatie te innen.
Ook kunt u natuurlijk zelf een (eenmalige of
regelmatig terugkerende) donatie overmaken
op IBAN NL37INGB0000605798 t.n.v. Stichting
Evangelisch College. Wilt u een gift geven
specifiek voor een studiefonds? Vermeld deze
bestemming dan in de omschrijving als u de gift
zelf overmaakt.

Studiefonds
De studiefondsen voor studenten en cursisten
die onvoldoende financiële middelen hebben om
de opleiding of cursus te betalen zijn ook doelen
waarvoor giften en legaten worden ingezet. Zo
is ons Van der Perk studiefonds bedoeld voor
studenten van de opleidingen Bachelor Theologie,
Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening en
het Van Beek studiefonds voor cursisten van de
ETS-Bijbelcursus. Jaarlijks maken enkele tientallen
studenten en cursisten gebruik van deze fondsen.

Als u overweegt (een deel van) uw nalatenschap toe
te laten komen aan het Evangelisch College, laat u
zich dan hierover informeren bij uw notaris, of neem
rechtstreeks contact op met het EC en vraag naar
de heer Jan Kranendonk (tel. 078-6190037 of mail:
j.kranendonk@evangelisch-college.nl).

GRATIS jaarabonnement op Candle

Groei
Het mag duidelijk zijn dat giften en legaten
belangrijk zijn voor de instandhouding en groei
van het Evangelisch College. Om ook komende
jaren de begroting rond te krijgen en om ons

Ter gelegenheid van het vernieuwde EC-Magazine en met de feestdagen
op komst, willen we van de gelegenheid gebruikmaken om u met een
cadeau u te bedanken voor uw gebed, steun en betrokkenheid op ons
werk. Daarom bieden wij u een gratis jaarabonnement op Candle aan
t.w.v. € 34,95. Via Candle krijgt u dagelijks toegang tot de beste artikelen
uit de christelijke bladen (zie bijgaande flyer). Ga naar www.candle.nu/EC
en vul de volgende code in: EC2017. Veel leesplezier toegewenst!
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NIEUWS
In memoriam

Geslaagde
diplomeringsdiensten

Cornelis Geelhoed

Op zaterdag 19 en 26 november werden
diploma’s en certificaten uitgereikt aan
studenten van de opleidingen Bachelor
Theologie, Gemeente Werk, Bijbelse Theologie,
Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening en
aan cursisten van de ETS-Bijbelcursus. De
feestelijke diplomeringsdiensten vonden plaats
in het EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht.
Ook vanaf hier willen we alle gediplomeerden
van harte feliciteren. We hopen dat jullie met de
opgedane kennis, ervaringen en vaardigheden
tot een zegen zullen zijn in jullie omgeving.

Wij ontvingen het droevige bericht dat op
28 augustus 2016 onze docent Cornelis
Geelhoed na een langdurige ziekte op
51-jarige leeftijd is overleden. Sinds 2002
was Cornelis docent bij de ETS-Bijbelcursus
in Goes. Hij deed dit vol overgave, ook in
de laatste periode van zijn leven toen zijn
gezondheid verslechterde.
We wensen zijn vrouw, dochter en overige
naasten Gods kracht toe.

Missionair Werk
Bijzonder was dat er voor het eerst ook
diploma’s werden uitgereikt voor de opleiding
Missionair Werk. Deze 3-jarige opleiding
startte in september 2013. Diverse studenten
van het eerste uur hebben op 26 november
hun diploma ontvangen en anderen hopen
binnenkort de opleiding af te ronden.
Benieuwd wie er een diploma of certificaat
heeft ontvangen? Of nieuwsgierig naar de
foto’s? Ga dan snel naar onze website voor
verslagen van de diplomeringsdiensten.

Collegejaar
2016-2017 van
start met groeiend
aantal studenten
In september is het nieuwe collegejaar gestart. We
zijn dankbaar voor het aantal studenten en cursisten
dat ook dit jaar weer bij ons staat ingeschreven:
School
ETA

Opleiding

Studenten

Opleiding Theologie

187

Opleiding Missionair Werk

28

EPS

Opleiding Pastorale Hulpverlening

61

ETS

Bijbelcursus

1055

Peildatum: 31 oktober 2016

Daarnaast zijn er al meer dan 100 aanmeldingen voor
de andere cursussen die niet allemaal in september
starten zoals de cursus Verantwoord Bijbelgebruik
en de Toerustingscursus Pastoraat. Qua aantallen
is het seizoen boven verwachting goed begonnen.
Maar we beseffen ons dat het niet om aantallen gaat,
maar personen. Personen die allemaal willen leren
uit en over Gods Woord. Daarvoor zetten wij ons dit
collegejaar weer van harte in.
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www.evangelisch-college.nl/Diplomering2016.html

Vernieuwd
EC-Magazine
Misschien was het u al opgevallen, maar het
EC-Magazine is vernieuwd. Met een nieuwe
vormgeving en nieuwe rubrieken hopen
we dat het lezen van dit magazine
nog aantrekkelijker en relevanter
wordt. Ook zal het magazine
voortaan driemaal per
jaar verschijnen. De
volgende editie kunt
u in maart 2017
verwachten.

Toerustingscursus
Pastoraat in Zwijndrecht

Toerustingscursus
Sprekers in Groningen
en Zwijndrecht

Zaterdag 28 januari start er weer een
Toerustingscursus Pastoraat in Zwijndrecht.
Eerder dit seizoen ging deze al van
start in Amersfoort en Hoogeveen. De
Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende
cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die
bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen.
Aanmelden is nog mogelijk.

Vorig seizoen organiseerden wij voor het
eerst de Toerustingscursus Sprekers. De
cursus was volgeboekt en we ontvingen
enthousiaste reacties. In januari start de cursus
in samenwerking met de Stadskerk | VBG
in Groningen en in maart in het
EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht.

www.evangelisch-college.nl/
ToerustingscursusPastoraat.html

www.evangelisch-college.nl/
Toerustingscursus-Sprekers.html

Nieuwe
cursuslocaties
ETS-Bijbelcursus

Nieuwe
studiemodule
Homiletiek
Onlangs is de nieuwe studiemodule Homiletiek
uitgebracht. De module biedt een inleiding in de
wereld van het spreken en is geschreven door Bart
van Nes, MA met medewerking van Henk ten Voorde,
MA. Vanuit de homiletische driehoek (spreker,
hoorder, Woord) geeft deze studiemodule zowel een
theoretisch als theologisch kader voor het (s)preken
en biedt het praktische handvaten voor in de praktijk.
Verkrijgbaar in de Webshop voor € 30,-.

Dit cursusjaar is de ETS-Bijbelcursus ook
van start gegaan in Delft, Enkhuizen en
Venlo. Daarnaast biedt met ingang van
dit jaar de Chinese Christelijke Gemeente
in Nederland de ETS-Bijbelcursus aan als
gemeenteonderwijsprogramma voor haar
leden in Rotterdam.

www.evangelisch-college.nl/Webshop.html

Voorstellen
nieuwe docenten

Astrid van Nes is in dienst getreden
als administratief medewerker en
docent Inleiding Grieks bij de ETA.

Het team van (gast)docenten is dit studiejaar weer verder
uitgebreid. Nieuw zijn (in willekeurige volgorde): Jos Jumelet,
Steven Verhorst, Daniel Smink, Jan Willem Slager, Gerard van der Schee, Thijs van Reijn, Willem Jan
Pijnacker Hordijk, Astrid van Nes, Wietske Noordzij, Aernout de Jong, David Heek en Willem Maarten
Dekker. Zie onze website of Facebookpagina voor een nadere kennismaking met deze nieuwe docenten.
www.evangelisch-college.nl/Docenten.html
www.facebook.com/evangelischcollege
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ALUMNI

NOOIT UITGELEERD
Peter Jansen ontving vorig jaar het
diploma Bachelor Theologie van
de ETA, maar uitgestudeerd is
hij niet. Inmiddels is hij docent
Oude Testament bij de ETSBijbelcursus in Leiden. “De
studie theologie aan de ETA
gaf mij veel praktische kennis en
gereedschappen om de Bijbel te
bestuderen. Als ik nu de les voorbereid
van de ETS-Bijbelcursus heb ik de bagage
van de ETA om mij te verdiepen in de Bijbel en
mijn gedachten te vormen. Het is verrijkend en
enthousiasmerend om zo met de Bijbel bezig te
zijn en dit over te dragen aan de cursisten.”

voor Bijbelse theologie en exegese er
wel, daarom besloot ik hier verder te
studeren.”
“De studie aan de ETA was hard
werken. Zeker omdat ik een jaar
lang parallel aan de ETA diverse
kerkelijke vakken zoals baptistica
en pneumatologie volgde bij het
Baptistenseminarium. Zo kon ik alsnog ook
daar mijn diploma behalen. Het is me gelukt
om in vijf jaar de studie aan de ETA af te ronden. Het
studeren aan de ETA was prettig. De opleiding is goed
opgezet en de docenten zijn bevlogen. Eind vorig jaar
mocht ik mijn diploma in ontvangst nemen. Hiermee
kwam een einde aan het studeren via een school,
maar uitgestudeerd ben ik nog niet.”

Peter (1973) groeide op in een christelijk gezin
in IJmuiden, maar vertrok als twintiger naar
Israël om daar te wonen en werken. “Toen ik
een tijd in Israël woonde kreeg ik het verlangen
om theologie te studeren. Maar dat was daar
toen niet mogelijk. Zodra ik terugverhuisde naar
Nederland greep ik mijn kans en begon ik aan de
deeltijdstudie Godsdienst Pastoraal Werk aan de

“Tegen de huidige studenten zou ik willen zeggen:
zet door, het is het waard! Ja het is soms zwaar,
lastig en veel. Maar het is zo goed om die kennis
te ontvangen. Voor jezelf, maar ook om uit te
delen. Dat merk ik nu ik les mag geven bij de
ETS-Bijbelcursus. Tijdens mijn studie lukte het me
niet om alle stof eigen te maken en te verwerken.
Nu verdiep ik me opnieuw in de Bijbelboeken en
lukt het me wel om mij nog meer te verdiepen
in bijvoorbeeld de Psalmen en mijn gedachten
hierover te vormen. Deze voorbereiding is zegenrijk
en maakt me enthousiast. Ik geniet ervan om deze
kennis en het enthousiasme over te brengen op de
cursisten, want Gods Woord is zo rijk.”

“De studie
theologie gaf mij
gereedschappen
om de Bijbel te
bestuderen”

“Tijdens de studie ontdekte ik mijn passie voor het
geven van Bijbelstudies. De opleiding heeft mij
hiervoor goed toegerust. Samen met mijn vrouw
Donna leid ik nu een kring in onze gemeente. We
vullen elkaar hier goed in aan. Ik vind het mooi
als mensen stappen nemen om dichter bij God
te komen. Onlangs is Donna gezinshuisouder
geworden voor een jeugdwelzijnsorganisatie
en hebben we vier tienermeisjes in ons huis
opgenomen. Het is haar baan, maar omdat ze in
ons huis wonen ben ik nauw betrokken. Het is
fijn om zo samen te werken. We hebben veel te
bieden. We willen God daar graag mee dienen en
mensen zien veranderen.”

CHE. Daar haalde ik mijn propedeuse, maar om
praktische redenen kon ik mijn studie daar niet
vervolgen. Ik besloot verder te studeren aan het
Baptistenseminarium, want ik had het idee dat
God mij riep als voorganger. En het verlangen
om theologie te studeren wilde ik niet opgeven.
Na twee jaar fuseerde het Baptistenseminarium
met Windesheim. Daar was veel aandacht voor
pastorale en theologische vakken, maar minder
voor Bijbelse vakken. Bij de ETA was deze aandacht
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COLUMN
Een wisselend prikkelend geluid uit het EC-netwerk

DE MOND
VAN DE KONING
De mond van de Koning opende zich. De
aanwezige vissers, arbeiders en handelaren
luisterden in hun gewone dagelijkse kleding
naar wat de Koning te zeggen had. En hoewel
de Koning vooral tegen zijn leerlingen leek te
spreken, was hij een berg opgeklommen zodat
iedereen het kon volgen. De mond van de Koning
sprak niet over economische groei noch over een
economische crisis. De Koning stak de armen en
behoeftigen een hart onder de riem – zij waren
het die het échte geluk kenden. Ja, ze zouden het
moeilijk hebben, maar dat was vooral omdat ze
bij de Koning zelf hoorden.

De mond van de koning maakte zijn jaarlijkse
bewegingen. De mensen waren van heinde en
verre gekomen om de mond van de koning te
aanschouwen, die dit jaar werd vervoerd in de
glazen koets. Uit alle provincies waren mensen
aanwezig die soms urenlang moesten wachten
om een glimp van de mond van de koning op te
vangen. Hij stelde hen ook dit jaar niet teleur.
De statig aangeklede Ridderzaal wachtte met
spanning op het moment dat het geluid uit de
mond van de koning zou weerkaatsen tegen
haar muren terwijl het volk met ingehouden
adem luisterde. Speciaal voor deze dag waren
de politici gehuld in de meest prachtige creaties.
Eindelijk was het zover: de koning nam plaats op
de immense troon met naast hem de koningin
die dit jaar ongetwijfeld de prijs zou winnen voor
de meest prachtige outfit. Langzaam opende de
mond van de koning zich en het volk hield de
adem in. De mond sprak woorden van hoop, van
overwinning bijna. De draak van de economische
crisis was verslagen! Er was weer vaste grond
onder de voeten.

De mond van de Koning leerde hen dat als ze
bespot zouden worden door de mensen om
hen heen dat ze dan blij en vrolijk moesten zijn,
want ze zouden een grote beloning krijgen in het
nieuwe koninkrijk van de Vader van de Koning.
De mond van de Koning sprak over eenheid,
gelijkheid, goed doen aan anderen, niet oordelen,
eerst naar je eigen fouten kijken en de mond sprak
zich uit tegen geweld. Het waren woorden die nooit
eerder op de aarde hadden geklonken. De mond
van de Koning sprak over hoop, plezier en de nieuwe
economie van God – de economie van genoeg.
Genoeg voor iedereen, en genoeg is genoeg.

En terwijl de mond van de koning in staccato
verder sprak krulde er voorzichtig een glimlach
rond de mond van de eerste minister. Want
hoewel de mond van de koning sprak waren
het ten diepste zijn woorden, het was zijn
overwinning. Zijn ‘sorry’ kwam net op tijd en hij
maakte zich op voor de volgende verkiezingen.

Jan Wolsheimer

Jan Wolsheimer is voorganger
van CAMA Parousia gemeente in
Woerden. Auteur van het boek
Tegen de draad en initiatiefnemer
van www.gelukkigervangeven.nl.
Studeerde theologie aan de ETA.

De mond van de koning sprak het volk
ondertussen bemoedigend toe. De heilige,
onaantastbare god van de economie werd
hoorbaar geprezen. De engel van de koopkracht
was terug van weggeweest en had het beest van
de crisis gedood met een vlammend zwaard. De
economie zij geprezen! Voor het eerst in jaren
nam de mond van de koning het heilige woord
waar zo lang en smachtend naar was uitgekeken
in de mond: groei. Eindelijk!

Dit (ingekorte) stuk is met
toestemming overgenomen van
zijn weblog www.eeuwigheid.nl.
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DE BIJBEL OPEN

DE VROUW IN HET
HUIS VAN SIMON DE
FARIZEEËR
Lucas 7:36-50

Inleiding
In alle vier de Evangeliën lezen we over een
geschiedenis waarin Jezus wordt gezalfd door een
vrouw. In Mattheüs (26:6-13), Marcus (14:3-9) en
Johannes (12:1-8) gaat het om een zalving in het
huis van Simon de melaatse in Bethanië, waarbij de
vrouw (alleen Johannes noemt haar naam: Maria)
deze handeling verrichtte met het oog op Jezus’
naderende sterven. In het evangelie van Lucas
lezen we echter een unieke geschiedenis, die
eerder plaatsvond in het leven van Jezus, in Galilea.

eerder hebben ontmoet. Des te
meer stelt het ons als lezer voor de
fascinerende vraag wat deze vrouw van
Jezus had meegemaakt, dat ze besloot
om naar deze vijandige locatie - het
huis van een farizeeër - te gaan met
een flesje met olie, om daar Jezus haar
liefde en dank te betonen.
Je hebt me niet begroet met een kus;
maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam,
onophoudelijk mijn voeten gekust. – 7:45

Lucas vertelt zijn lezers dat Jezus door Simon de
farizeeër wordt uitgenodigd voor een maaltijd.
Tegen alle gebruiken in wordt Jezus niet gastvrij
onthaald. Lucas verhaalt ook over een andere
aanwezige in de eetzaal: een vrouw, bekend in de
stad als een zondares. Waarschijnlijk verbloemende
taal om aan te duiden dat het hier om een
prostituee gaat. Zij is degene die Jezus wél liefde
betoont. Naar aanleiding hiervan ontstaat een
dialoog tussen Jezus en Simon, waarbij Jezus een
gelijkenis vertelt over een schuldeiser die de schuld
van twee schuldenaars kwijtscheldt.

In vers 45 lezen we dat Jezus aan Simon
duidelijk maakt dat de vrouw al sinds
binnenkomst zijn voeten heeft gekust.
Dit betekent dat de vrouw al aanwezig
was toen Jezus aankwam. Zij zal hebben
gezien hoe koel en afstandelijk Jezus
werd behandeld. En het is juist deze
vrouw die deze pijn en schaamte voelt.
Hoe kan zoveel goedheid en zoveel
genade worden beantwoord met zoveel
afstand en zoveel reserve?
Een daad van moed, liefde en toewijding
De Amerikaanse theoloog Kenneth Bailey die
40 jaar in het Midden-Oosten heeft geleefd en
onderzoek heeft gedaan naar de cultuur van
Jezus’ tijd, legt de opvallende en ongebruikelijke
actie van de vrouw als volgt uit. Wat er gebeurt, zo
schrijft hij (Jesus Through Middle Eastern Eyes, pg.
239-260), is een uitzonderlijke daad van moed.
Als blijkt dat haar plan om Jezus’ hoofd te zalven
met geurige olie teniet wordt gedaan door de
ongastvrije ontvangst (waardoor Jezus niet wordt
gewassen), kiest de vrouw om het schandelijke
gedrag van de gastheer te compenseren. Met
haar tranen doet ze wat Simon had moeten doen:
ze wast de voeten van Jezus. Een beschamende

De vrouw in het huis van Simon
De cruciale vraag bij dit tekstgedeelte is de vraag naar
de reden van aanwezigheid van deze vrouw in het
huis van een farizeeër. Wat brengt haar hier? Door
de farizeeër(s) zal ze immers veracht en veroordeeld
worden vanwege haar levenswijze. Lucas geeft ons
als lezer een antwoord op deze vraag:
[ze] had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou
eten […]. – 7:37
Blijkbaar had deze vrouw iets van Jezus gezien
en gehoord en wilde ze nu weten waar ze Jezus
(weer) kon vinden. Niets uit deze geschiedenis
toont dat de vrouw en Jezus elkaar persoonlijk
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huis van een farizeeër, de gastheer te kijk zet,
publiekelijk haar haren laat zien en op intieme
wijze de voeten van Jezus aanraakt en kust. Maar
in plaats van afwijzing, gebruikt Jezus de daad van
deze vrouw om met Simon in gesprek te komen.

actie voor de gastheer, want hiermee wordt direct
zijn ongastvrijheid publiekelijk tentoongespreid en
wordt Jezus op bijzondere wijze alsnog welkom
geheten als een zeer welkome gast.
Meer nog, ze droogt Jezus’ voeten met haar
haren. In de toenmalige oosterse cultuur – en
vaak nog steeds – moeten vrouwen hun haren
altijd bedekken. Zo staat er in de Mishnah (de
Joodse mondeling overgeleverde leer en uitleg
van de Thora) dat een man mag scheiden van zijn
vrouw – zelfs zonder financiële compensatie –
als zijn vrouw naar buiten gaat met ongebonden,
onbedekte haren en/of praat met een vreemde

Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets
te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens
een geldschieter die twee schuldenaars had:
de een was hem vijfhonderd denarie schuldig,
de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden
terugbetalen, schold hij beiden hun schuld
kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde
betonen?’ Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel
degene aan wie hij het grootste bedrag heeft
kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist
geoordeeld.’ – 7:40-43
Door deze gelijkenis te vertellen, laat Jezus een
heel ander licht schijnen op de ontstane situatie.
Dit is voor Hem geen ongehoorde daad van een
zondige vrouw, maar een buitengewone daad van
moed en liefde van een vergeven vrouw die Jezus
haar liefde en dankbaarheid wilde betuigen. En in
dat licht steekt de handelswijze van Simon karig
af. Opeens staat niet meer de vrouw, maar Simon
in het beklaagdenbankje. De vrouw had liefde
betoond, maar Simon…
Uit de gelijkenis blijkt echter dat Jezus niet alleen
de vrouw wil vergeven, maar ook Simon. Van
beide schuldenaars wordt immers de schuld
kwijtgescholden. En Jezus was toch zeker in
Simons huis? Waarom was Jezus gebleven ondanks
de schandelijke, ongastvrije ontvangst? Jezus
wil bij Simon zijn, ook al is hij nog zo kritisch en
afstandelijk. Ook voor de vrome Simon – die zich
nog niet bewust is van zijn schuld – is Jezus er.

man. Het was zeer ongepast als een vrouw in het
openbaar haar haren liet zien. Het laten zien van de
haren aan een man, was pas voorbehouden aan de
huwelijksnacht; als teken van volledige overgave.
Bovendien gebruikt ze haar geurige olie niet om
Jezus’ hoofd te zalven, zoals gebruikelijk was, maar
wrijft Jezus’ voeten hiermee in: een teken van
diepe verering en/of intense dankbaarheid.

Een les voor ons…
Zo wil Jezus ook in onze wereld zijn; ook als
Hij daar kritisch en vijandig wordt ontvangen.
En dat is een les voor ons. Zijn wij bereid om –
ook in een ‘kritische’ omgeving – in woord en
daad onze liefde te betuigen aan Jezus? Is ons
verlangen naar Jezus zo groot, dat we Hém willen
ontmoeten en eren, op welke plaats dat ook is?
Dat deze moedige, niet-bij-naamgenoemde vrouw ons hierin tot
voorbeeld mag zijn.

De reactie van Jezus
De actie van de vrouw was dus een zeer moedige,
maar ook aanstootgevende daad, waarmee ze
een groot risico nam. Hoe zou Jezus reageren?
Uit de reactie van Simon blijkt duidelijk dat er
religieus en cultureel gezien maar één gepaste
reactie was: afwijzing van deze aanstootgevende
daad van deze prostituee, die nota bene in het

Jesse van Nes, MA
Adjunct-directeur opleidingen
bij het Evangelisch College
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JAARVERSLAG

PUBLIEKSJAARVERSLAG
2015-2016
1.945 personen

42 personen

volgden op enige wijze
onderwijs bij het EC.

ontvingen een
diploma of certificaat

De opleiding Theologie (en daarvan afgeleide
trajecten) van de ETA telde in totaal 241 studenten
(en toehoorders) en de opleiding Missionair
Werk 25. Bij het EPS volgden 54 personen de
opleiding Pastorale Hulpverlening en 158 de
Toerustingscursus Pastoraat. 1.058 mensen
volgden een cursus bij de ETS: 983 de reguliere
ETS-Bijbelcursus, 50 de ETS-Bijbelcursus via het
afstandsonderwijs en 25 het ETS-Verdiepingsjaar.
Daarnaast bezochten honderden mensen een
open dag, alumnidag, studiedag of -weekend en
namen vele mensen deel aan een cursus via het
gemeente-onderwijs.

Jenny Timmers was een van deze mensen. Zij
ontving het diploma van de ETS-Bijbelcursus:
“Al vanaf de eerste dag werd ik geboeid door de
diepgang van zowel het Oude als het Nieuwe
Testament. Het bevat zoveel verbanden!
Gaandeweg werd ik steeds meer getroffen door de
diepe liefde en het geduld van God. Het volgen van
de ETS-Bijbelcursus heeft mijn kennis van de Bijbel
sterk vergroot en is heel waardevol en opbouwend
geweest voor mijn persoonlijke relatie met God.”

Ruim 100 externe
en interne docenten
hebben lesgegeven
bij één van de cursussen of
opleidingen.

Om de kerkelijke breedte van het EC zichtbaar te
maken is een Comité van aanbeveling opgericht.
In totaal 21 personen traden toe tot dit Comité,
waaronder Arnoud Drop (Alpha Nederland), Wim
Hoddenbagh (4e Musketier), Hans Maat (Evangelisch
Werkverband) en Jan Wessels (Missie Nederland).

Comité van
aanbeveling

Voor de volledige ledenlijst zie: www.evangelisch
-college.nl/Comit-van-aanbeveling.html

Naast circa 80 externe docenten waren er 24
personeelsleden (10,9 fte), 1 vrijwilliger en 2
stagiaires aan het EC verbonden.

Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/ANBI.html.
Hier vindt u onder andere de
jaarrekening 2015-2016.
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Leslocaties 2015-2016
ETS-Bijbelcursus
ETS-Verdiepingsjaar
Opleiding Theologie / Gemeente Werk
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat
Toerustingscursus Sprekers
Toerustingscursus Kringleiders
Toerustingscursus Zangleiders
Cursus Rondreis door de Bijbel

De cursus Rondreis door de Bijbel werd
gratis aangeboden aan de inwoners van
Zwijndrecht ter gelegenheid van de
opening van het nieuwe EC-Onderwijscentrum. Een groep van ruim 40
deelnemers heeft hier gebruik van gemaakt,
waaronder diverse cursisten zonder
christelijke- en/of kerkelijke achtergrond.

De Toerustingscursus Sprekers is
toegevoegd aan het onderwijsaanbod. De eerste editie was
volgeboekt.

Vanuit de opleiding Theologie werd
op 6 februari 2016 in Zwijndrecht
een studiedag over de vastentijd
georganiseerd.

Er is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de Alliantie van
Baptisten en CAMAgemeenten in
Nederland.

“Al vanaf de eerste dag
werd ik geboeid door de
diepgang van zowel het
Oude als het Nieuwe
Testament.”
Jenny Timmers

Er zijn drie ETS-Studiedagen
gehouden in Veenendaal, dit
jaar rondom het thema
‘Pastoraat in de kerk’. Gemiddeld
werden deze dagen bezocht
door 150 bezoekers.

PASTORAAT
THEOLOGIE
De opleiding Gemeente
Werk startte als nieuwe
opleiding op de vier leslocaties
van de ETA. De studenten
schoven aan bij de al
bestaande theologieopleiding, maar volgen
een aangepast 3jarig traject.

BIJBEL
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
drs. John Boekhout rondom
het aanbieden van de cursus
Verantwoord Bijbelgebruik.
Het Evangelisch College is nu
de landelijke aanbieder.
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Op 18 maart 2016 werd op
de alumnidag van de
opleiding Pastorale
Hulpverlening het boek
‘In ontwikkeling: Pastorale
bouwstenen voor je leven’
gepresenteerd .

MISSIONAIR
WERK
Vanuit de opleiding
Missionair Werk werd op 31
oktober 2015 de studiedag
‘Jezus volgen en
bekendmaken’
georganiseerd, met prof.
dr. Evert van de Poll
als spreker.

VOOR U GELEZEN
Van blijvend belang
Pieter J. Lalleman
Pieter Lalleman is een nieuwtestamenticus die in Londen
woont en daar doceert aan het
Spurgeon’s College. In het verleden
werkte hij onder andere mee aan
het Commentaar op het Nieuwe
Testament onder redactie van Van
Bruggen en aan de Studiebijbel.
Onlangs kwam een nieuw boek van
hem uit, ‘Van blijvend belang’, over de
betekenis van het Oude Testament
voor christenen nu. Interessant is
de aandacht die hij geeft aan ‘het
tegoed van het Oude Testament’:
dat wat wel in het Oude Testament
voorkomt maar niet in het Nieuwe,
en nog steeds voor christenen van
belang is. Na uitleg hierover behandelt

Lalleman een aantal uiteenlopende
onderwerpen die hij onder het tegoed
schaart, zoals bijvoorbeeld klagen,
God tegenspreken, de vreemdeling
en de betekenis van het boek Esther.
Prikkelend is dat de auteur ook enkele
hoofdstukken wijdt aan verkeerd
gebruik van het Oude Testament
door christenen.
Een prettig geschreven, lezenswaardig
boek dat opvalt door het bespreken
van een aantal onderwerpen die in
andere boeken over
het Oude Testament
vaak niet aan de orde
komen.

Lalleman, Pieter J. Van blijvend belang.
Amsterdam: Ark Media, 2016. 128 pags.
ISBN: 9789033801075. €14,95

Leen Stehouwer

Achteruit lezen: Jezus ontdekken
in het Oude Testament
Richard B. Hays
Hoe leert het Oude Testament
ons de Evangeliën te lezen en hoe
leren de Evangeliën ons het Oude
Testament (OT) te lezen? Het zijn
deze twee vragen die het hart vormen
van waar Richard B. Hays, bekend
nieuwtestamenticus aan de Duke
Divinity School (VS), met dit boekje
het over wil hebben. En dat is goed en
belangrijk. Zonder in te zien hoe de
Evangeliën ingebed zijn in de teksten
en verhalen van het OT is het risico
groot dat de volle betekenis van de
Evangeliën gemist zal worden. Maar
ook: pas in het licht van de Evangeliën
komen bepaalde lagen van betekenis
van het OT aan de oppervlakte.
Na een heldere inleiding op het thema
behandelt Hays de Evangeliën elk in
een afzonderlijk hoofdstuk en toont
hij aan hoe het OT verweven is met de
boodschap van de evangelist en welke
leesstrategie (hermeneutiek) deze
toepast bij de uitleg van het OT.

Naast dat dit écht verrassende nieuwe
inzichten biedt op tal van passages,
geeft het vooral een goede indruk van
de aanpak van elke Evangelist in zijn
unieke portrettering van Jezus met
behulp van het OT.
Wat kunnen wij leren van deze aanpak?
Meer dan genoeg, stelt Hays, en ik
deel zijn mening. Het is tijd dat we de
rijkdom van het ‘achteruit lezen’ van de
evangelisten herontdekken en ons toeeigenen. Te veel en te vaak wordt de
christelijke interpretatie van het OT aan
banden gelegd door hermeneutische
vooronderstellingen die aan de Schrift
vreemd zijn. Hays’ boekje helpt ons
daarvan los te komen en net als de
Emmaüsgangers ons de ogen te laten
openen voor hoe ‘al de
Schriften’ op Christus
betrekking hebben.
Evert Leeflang
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Hays, Richard B. Achteruit lezen:
Jezus ontdekken in het Oude
Testament. Zoetermeer: Uitgeverij
Boekencentrum, 2016. 160 pags.
ISBN: 9789023970675. €21,50

Preken: Geloof overbrengen
in een sceptische tijd
Tim Keller
Preken is alweer het vijftiende boek
van Tim Keller dat (in relatief korte
tijd) door hem is geschreven en
in het Nederlands is vertaald. Wat
de boeken van Keller de moeite
van het lezen waard maken, is
zijn vaardigheid om de Bijbelse
boodschap door te vertalen naar de
leefwereld van het hier en nu; een
opdracht die Keller toeschrijft aan
elke prediker. In zijn nieuwste boek
beschrijft Keller deze taak dan ook
als volgt: “Het is het geheim van
God… verkondigen (1 Cor. 2:1) en
het verkondigen aan ‘zowel Joden
als Grieken’ (1 Cor. 1:24) – pg. 24.

Vanuit zijn jarenlange ervaring geeft
Keller prachtige richtingaanwijzers
hoe je vanuit de verkondiging van de
oorspronkelijke boodschap van de
tekst – in het licht van het grotere
Bijbelse verhaal (Christus) – tot het
hart kunt spreken van je hoorders.
De (meer)waarde van dit boek zit
hem wat mij betreft met name in dit
laatste onderdeel: hoe verkondig je
Christus op zo’n wijze
dat het aansluit bij de
cultuur en leefwereld
van je hoorders.
Jesse van Nes

Keller, Tim. Preken: Geloof overbrengen in een sceptische tijd. Franeker:
Uitgeverij van Wijnen, 2016. 336 pags.
ISBN: 9789051945492. €19,95

All in the game. Opvoeden rond gamen:
hoe houd je het leuk?
Wietske Noordzij & Erik Smit
Dit boekje (64 pagina’s) is allereerst
geschreven voor ouders en opvoeders,
niet zo zeer voor pastoraal werkers.
Tegelijkertijd is het ook voor hen boeiend
om door middel van dit boek in de wereld
van de computerspellen te stappen.
Er wordt op duidelijke wijze uitgelegd
wat gamen is; welke games er zijn; hoe
je als ouders/opvoeders het gesprek
aan kunt gaan met je kind en hoe het
van leuk/ onschuldig uit kan lopen
op verslavend gedrag. Ze wijzen vier
gevarenzones aan waar je als ouders/
opvoeders alert op moet zijn, te weten:
geweld, taalgebruik, seks, occultisme
(p39). Dit zet tot nadenken over wat je
zelf als grenzen zou willen hanteren.
Waardevol! Op een prettige manier
proberen de schrijvers ook de Bijbel erbij
te betrekken, zonder belerend te zijn.
Wietske en Erik hebben de moed om een
boek te schrijven waarvan het onderwerp
zo snel ontwikkelt dat het boek snel
gedateerd zal zijn. Dat beseffen ze heel

goed en benoemen ze eerlijk. Daarbij
blijft staan dat het op dit moment, mede
door de ‘tips’ en ‘doordenkers’ na ieder
hoofdstuk, een boek is dat hopelijk het
gesprek tussen ouder(e) en kind/jongere
op gang brengt. Daarnaast rijken ze extra
materiaal aan via internet en via hun
organisatie Raise Up (raiseup.nl).
All in the game is een praktisch, zeer
toegankelijk boekje uit de ‘leefstijlserie’.
In deze reeks is al eerder de titel ‘Eros
online’ verschenen en wordt binnen
afzienbare tijd een nieuw boekje
verwacht over Social Media.
Het EC biedt op 10 december een
studiedag aan over de onderwerpen
gamen en sociale media, waarbij er
vooral gekeken wordt hoe wij als kerken/
pastoraal werkers hierbij
jongeren (en/of ouders)
kunnen begeleiden.
Hermineke Vonk

13

Noordzij, Wietske & Smit, Erik. All in
the game, opvoeden rond gamen:
hoe houd je het leuk? Amsterdam:
Ark media, 2016. 64 pags. ISBN:
9789033801037. €9,95

PORTRET

METTA
WIERENGA:

“IK GENIET ERVAN
MENSEN TE ZIEN GROEIEN
IN LIEFDE VOOR GOD.”
Metta Wierenga is sinds 2014 docent Nieuwe
Testament bij het Evangelisch College (EC), al
zei ze vroeger dat ze nooit zou gaan lesgeven.
Toch liep het anders. Ze doceert nu bij alle
opleidingen van het EC, schrijft Bijbelstudies
voor ETS-online én spreekt op 25 februari 2017
op de ETS-studiedag over Bijbelstudie in kring en
gemeente. Ze verlangt ernaar mensen te helpen
om te groeien in liefde voor God. In dit artikel
maken we verder kennis met haar.
“Nadat ik mijn Vwo-diploma had behaald besloot
ik niet te gaan studeren aan een universiteit, zoals
ik altijd wilde, maar om een secretaresseopleiding
te volgen. Na een jaar was ik klaar en begon ik aan
mijn eerste baan als secretaresse in Haarlem. Twee
jaar later trouwde ik met mijn jeugdliefde John,
die ik leerde kennen op de middelbare school.
Hij studeerde toen nog en we spraken af dat als
hij klaar was met zijn studie het mijn beurt was
om te studeren. Op de dag dat hij zijn diploma
haalde, werd onze eerste dochter geboren. Na
enige tijd begon ik dan inderdaad aan een studie:
cultuurwetenschappen via de Open Universiteit.
Maar toen ik in verwachting was van mijn tweede
kind bleek het te veel en moest ik stoppen.
Toch bleef het kriebelen, ik wilde meer. Al van
jongs af aan had ik de behoefte aan een eigen
identiteit en zelfstandigheid. Een studie volgen en
mijzelf ontwikkelen vond ik dan ook belangrijk.
Daarom besteedde ik mijn avonduren graag aan
vrijwilligerswerk, voor bijvoorbeeld de organisatie
Evangelisatie & Recreatie.”

Ik doe ertoe voor God
“Op een gegeven moment kwam ik weer in
contact met een vroegere vriendin. Zij had
een bewonderenswaardige relatie met God en
adviseerde mij de Grote Opdracht School van
Agapè te volgen. Het was maar één ochtend in de
week, één jaar lang. Dat was wel te combineren
met mijn gezin. De school veranderde mij.
Ik besefte dat ik er voor God toe doe. Ik laat
Hem niet koud. Ook al verhoort Hij niet al mijn
gebeden zoals ik het verwacht, Hij is goed. Mijn
gezin (man en kinderen) zijn ook erg belangrijk
geweest hierin. We hebben best wat zorgen en
verdriet gekend, onder andere door langdurige
ziektes. Ik bad en bid voor genezing en als je
geen verhoring ziet is dat best moeilijk. Maar
ik heb geleerd dat God er is en dat er meer
in het leven is dan gezondheid. Dat God op
mij betrokken is was echt een eyeopener en
veranderde mijn relatie met Hem.”
Lesgeven?!
“Het was op diezelfde Grote Opdracht School
dat iemand zei: jij moet gaan lesgeven!
Lesgeven? Ik zei altijd dat ik nooit zou gaan
lesgeven. In mijn familie zijn veel docenten
en ik vond het niets voor mij. Toch was er
iets in mij veranderd waardoor ik het nu wel
wilde. Zelf had ik namelijk zoveel gehad
aan het onderwijs op de Grote Opdracht
School dat ik het verlangen kreeg om
andere mensen te helpen om te groeien in
liefde voor God. Daarom begon ik aan de
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ETS-Studiedag

Op zaterdag 25 februa
ri 2017 spreekt Metta
op de ETS-Studiedag
in Veenendaal met het
thema ‘Rondom de Bijb
el’.
Wanneer: 25 februari,
10.30 – 16.30 uur
Waar: De Goede Reede,
Von
dellaan 2, Veenendaal
begon ik daar in
Voor wie: Iedereen die
geïnteresseerd
2010 aan mijn
is in het onderwerp
master ‘Kerk en
Kosten: €15,00; GRATI
S voor
pastoraat’.”
EC-studiepashouders
en ETS-cursisten
Aanmelden:
Evangelisch
www.evangelisch-colleg
e.nl/
College
ETS-studiedagen.html
Hetzelfde jaar ontmoette

leiderschapsschool bij Agapè. Na een onderbreking
door ziekte en verhuizing naar Gorinchem maakte
ik in 1998 de school af en ben ik bij Agape gaan
werken en begonnen met lesgeven.”
Studeren
“Alhoewel ik genoot van
mijn werk bij Agapè,
was mijn verlangen
om te studeren er
nog steeds. Toen
een leslocatie
onvoldoende
aanmeldingen
had en dat jaar
niet doorging,
kreeg ik meer
tijd beschikbaar
en zag ik mijn
kans om te gaan
studeren. Het werd
theologie aan het
Bijbelinstituut België.
Uiteindelijk haalde ik via
de CHE mijn Hbo-diploma
Godsdienst Pastoraal Werk.
Na een brugprogramma
aan de Evangelische
Theologische
Faculteit (ETF)
te hebben
gevolgd,

ik Henriëtte van Nes en
Hermineke Vonk op een bruiloft. Zij
waren enkele jaren daarvoor de opleiding Pastorale
Hulpverlening bij het Evangelisch College gestart.
Voorzichtig informeerde ik of er geen plaats was
voor mij bij het EC. Op hun advies stuurde ik mijn
CV op en dat leidde tot de aanstelling als gastdocent
voor het vak Algemene brieven/Openbaring bij
de ETA. Zo ben ik bij toeval mij gaan specialiseren
in de boeken van het Nieuwe Testament. In 2014
mocht ik mijn diploma van de ETF in ontvangst
nemen. Daarna kreeg ik een interne positie bij het
EC en ben ik meer les gaan geven, ook bij de andere
opleidingen zoals Missionair Werk en Pastorale
Hulpverlening. Ik vind het lesgeven erg dankbaar,
want de studenten willen leren!”
Groeien
“Een belangrijke drijfveer voor mij is dat ik mensen
wil helpen om God beter te leren kennen en
dat ze groeien in liefde voor God en de Bijbel.
Daarbij houd ik van een praktische inslag, dus
goed kijken wat er staat, maar daarna kijken:
wat betekent dit voor mijn dagelijks leven? Een
boek wat mij erg aanspreekt is ‘Het feest van de
navolging’ van Richard Foster. Het is een praktisch
boek met geestelijke oefeningen die helpen om
geestelijk te groeien. Ik heb het ook gebruikt
in de voorbereiding op de ETS-studiedag vorig
seizoen over spiritualiteit. Dit jaar mag ik weer één
van de ETS-studiedagen verzorgen. Ik wil graag
handvatten geven voor Bijbelstudie in een kring
of een andere groep. Hoe kun je samen leren en
groeien?”

Metta in het kort
Naam: Metta Wierenga
Leeftijd: 50 jaar
Geboorteplaats: Groningen
Woonplaats: Sleeuwijk
Broers/zussen: 4 broers

15

Kerk/gemeente: Opgegroeid in de
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, nu lid
Vrije Evangelische Gemeente
Gezin: Al 29 jaar getrouwd met jeugdliefde John, samen 3 volwassen kinderen
Hobby’s: Lezen, fietsen, wandelen en
koken voor en eten met vrienden onder het genot van een goed gesprek

AGENDA
10 december		
Studiedag ‘HELP! Kind online’			
Zwijndrecht
16 januari		Start Toerustingscursus Sprekers			Groningen
28 januari		Start Toerustingscursus Pastoraat			Zwijndrecht
17-18 februari		Pastoraal studieweekend				Goudriaan
25 februari		
ETS-Studiedag ‘Rondom de Bijbel’			
Veenendaal
9 maart			Open dag Theologie				Rotterdam
10 maart		
Open dag Pastorale Hulpverlening			
Zwijndrecht
11 maart
Open dag Theologie				Amersfoort
17 maart
Open dag Theologie				Zwijndrecht
25 maart		
Open dag Theologie & Pastorale Hulpverlening
Meppel
1 april			Open dag Missionair Werk				Amersfoort
April			Proeflessen ETS-Bijbelcursus			Nederland

Wil je meer weten over één van deze activiteiten? Ga naar www.evangelisch-college.nl.

10 HELP! KIND ONLINE
10 december

EC-Onderwijscentrum
in Zwijndrecht

Studiedag over gamen en sociale media
voor pastoraal werkers en jongerenwerkers
Op zaterdag 10 december organiseert het
Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS) een
studiedag over gamen en sociale media.
Kinderen groeien op in een wereld van internet,
smartphones, games en nieuwe media. De technische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan
razendsnel. Ook binnen het kinder- en jongerenpastoraat krijg je steeds meer te maken met
deze thema’s.
Hoe kun je kinderen en jongeren hierin goed
begeleiden? Hoe weet je wat een kind nodig heeft
en waar je goed aan doet? Hoe pas je de Bijbel
toe in deze tijd? God geeft ons een verantwoor-

delijkheid om voor hen te zorgen, hen te onderwijzen en de weg te wijzen. We gaan kijken hoe
we dat rondom gamen en sociale media kunnen
doen, allereerst binnen de kerk. Daarnaast is deze
studiedag ook interessant voor ouders, docenten,
kinderwerkers en jeugdleiders.
Wanneer: 10 december, 10.00 – 16.30 uur
Waar: EC-Onderwijscentrum Zwijndrecht
Voor wie: pastoraal werkers, kinder- en jongerenwerkers, ouders, docenten en jeugdleiders
Kosten: €17,50; EC-studiepashouders ontvangen
€5,- korting
Aanmelden: www.evangelisch-college.nl/
Studiedag-Help-kind-online.html

