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“Eindelijk kan ik gehoorzaam
zijn aan het verlangen dat God
al zo lang in me heeft gelegd:
me verdiepen in Zijn Woord en
me laten toerusten voor een
taak in Zijn Koninkrijk.”
Gerard Mourik,
student opleiding Theologie

Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap
Portret: Laura Dijkhuizen
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BIJBEL
ETS-Bijbelcursus

4-jarige cursus

>50 cursuslocaties, afstandsonderwijs

Verantwoord Bijbelgebruik

10 lesavonden

Steenwijk, Veenendaal, Zwijndrecht
of op uitnodiging

Rondreis door de Bijbel

12 lesavonden

Op uitnodiging of zelf te verzorgen

THEOLOGIE
Opleiding Theologie

5-jarige deeltijdopleiding

Opleiding Bijbelse Theologie

2-jarige deeltijdopleiding

Opleiding Gemeente Werk

3-jarige deeltijdopleiding

Bijbeltalen Hebreeuws/Grieks

1-jarige cursus

Kadercursus gemeentewerkers

1-jarige cursus

Amersfoort, Meppel, Rotterdam,
Zwijndrecht of Afstandsonderwijs

Amersfoort

MISSIONAIR WERK
Opleiding Missionair Werk

3-jarige deeltijdopleiding

Amersfoort

PASTORAAT
Opleiding Pastorale Hulpverlening

3-jarige deeltijdopleiding

Meppel, Zwijndrecht

Toerustingscursus Pastoraat

5 zaterdagen

Amersfoort, Goes, Meppel, Zwijndrecht

TRAINING EN TOERUSTING
Toerustingsprogramma
Leiderschap

4 bijeenkomsten

Amersfoort, Zwijndrecht

Toerustingscursus Sprekers

5 lesavonden

Aalsmeer, Meppel, Vlaardingen,
Zwijndrecht

Toerustingscursus Kringleiders

4 lesavonden

Op uitnodiging

Toerustingscursus Zangleiders

4 lesavonden

Op uitnodiging
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NIEUWS
Toerustingscursus
Pastoraat

Toerustingscursus
Sprekers

Het afgelopen studiejaar mochten we via onze
Toerustingscursus Pastoraat ruim 100 cursisten
toerusten voor hun taak in de kerk. Ook mochten
we een aangepast programma van deze cursus
verzorgen aan de pastoraal werkers in de Vrije
Evangelisatie Zwolle (VEZ). In het studiejaar 20172018 bieden we opnieuw de Toerustingscursus
Pastoraat aan voor iedereen die bezig is met
pastoraat of daarmee wil beginnen. Vorig jaar was
een van de drie locaties snel volgeboekt en dus is
besloten om een extra locatie toe te voegen. De
cursus kan komend studiejaar gevolgd worden in
Amersfoort, Goes, Meppel en Zwijndrecht. Op
elke locatie wordt vijf zaterdagen lesgegeven van
10.00 – 15.30 uur. Per dag krijgen de cursisten les
over twee verschillende onderwerpen.

Het afgelopen studiejaar mochten we
via onze cursus ‘Preken voor leken’ een
groep van ruim 60 (toekomstige) sprekers,
verspreid over de leslocaties in Apeldoorn,
Groningen en Zwijndrecht, trainen in het
Bijbelvast én cultuurbewust preken.
Ook in het studiejaar 2017-2018 willen
we deze cursus op meerdere plaatsen in
Nederland aanbieden. De eerste cursussen
in Aalsmeer, Meppel, Vlaardingen en
Zwijndrecht staan inmiddels ingepland.
Houd de website in de gaten voor nog
meer leslocaties.
Meld je aan op www.evangelisch-college.nl/
Toerustingscursus-Sprekers.html.

Meld je aan op www.evangelisch-college.nl/
Toerustingscursus-Pastoraat.html.

Cursus Verantwoord
Bijbelgebruik

LinkedIn
Speciaal voor studenten,
alumni en docenten heeft het
Evangelisch College nu ook een LinkedIn
pagina. Naast het delen van nieuws zal
deze pagina gebruikt worden voor het
delen van vacatures van onszelf als ook
van kerken en christelijke organisaties.
Per opleiding is er ook een groepspagina
aangemaakt voor het onderhouden van
contacten met studiegenoten.

Dit jaar werd voor het eerst de cursus Verantwoord
Bijbelgebruik aangeboden onder de vlag van het
Evangelisch College. Deze cursus, opgezet door
John Boekhout, leert je de kunst/methodiek aan
van ontdekkend Bijbellezen en het op verantwoorde
wijze doorvertalen van de Bijbelse boodschap naar
de tijd van nu. Verantwoord Bijbelgebruik is een
cursus die je Bijbellezen voorgoed verandert!
In het studiejaar 2017-2018 wordt deze cursus
aangeboden in Steenwijk, Veenendaal en
Zwijndrecht.

Maak een connectie via www.linkedin.com/
company/evangelisch-college.

Meld je aan op www.evangelisch-college.nl/
Cursus-Verantwoord-Bijbelgebruik.html.

Drie waardevolle lessen uit…
Sinds januari verzorgt het Evangelisch College twee keer
per maand een korte Bijbelstudie op www.cip.nl. Deze
Bijbelstudies sluiten aan bij de Bijbelboeken uit het Oude en
Nieuwe Testament die in die maand behandeld worden bij
de ETS-Bijbelcursus.
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Uitbreiding leslocaties
ETS-Bijbelcursus
In het studiejaar 2017-2018 zal de ETSBijbelcursus ook (onder voorbehoud van
voldoende deelnemers) aangeboden
worden in Katwijk (zaterdag), Middelburg
(donderdagavond), en Tiel (dag nog niet
bekend). Zie voor alle cursuslocaties: www.
evangelisch-college.nl/ETS-Bijbelcursus.html.

Oriëntatiebeurs
Missionair Werk
Vanuit de opleiding Missionair Werk
organiseert het Evangelisch College in
samenwerking met MissieNederland
en InToMission op zaterdag 28 oktober
2017 een netwerk- en oriëntatiebeurs
‘Missionair Werk’. Het doel van deze
beurs is om missionaire organisaties in
contact te brengen met diegenen die zich
oriënteren op missionair werk in binnenof buitenland; hetzij voor een stageplek,
hetzij voor een langere termijn betrekking.
De beurs heeft als thema ‘Onderweg naar
je volgende stap’ en wordt gehouden in
het Onderwijscentrum van het Evangelisch
College in Zwijndrecht.
Meer informatie: www.evangelisch-college.nl/
BeursMissionairWerk.html

Ook in úw kerk of gemeente? Informeer naar
de mogelijkheden.

Website
vernieuwd
Afgelopen maand is
de website van het
Evangelisch College
in een nieuw jasje
gegoten. De website
is overzichtelijker
en toegankelijker
geworden en geeft
een sneller overzicht
van ons studieaanbod.
Neem snel een kijkje op www.evangelisch-college.nl.

Animatievideo ETS-Bijbelcursus
In opdracht van het Evangelisch
College ontwikkelde Studio Moojer een
animatievideo waarin in één minuut de
ETS-Bijbelcursus wordt geïntroduceerd.
Bekijk het filmpje op www.evangelischcollege.nl/ETS-Bijbelcursus.html en
deel het op social media!
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DE BIJBEL OPEN

GEROEPEN, MAAR
WAARTOE?
Inleiding
De term ‘roeping’ wordt veelvuldig gebruikt in
christelijke kringen. Ook in de Bijbel komt de term
regelmatig voor. Maar wat wordt ermee bedoeld?
En waartoe zijn we dan geroepen? En is deze
roeping voor iedereen anders of voor iedereen
gelijk? In deze studie proberen we er meer over te
ontdekken.

Lucas schrijft dat ze naar Macedonië vertrokken,
daar wij eruit opmaakten, dat God ons had
geroepen om hun het evangelie te verkondigen.
Verder krijgen we de indruk dat iemands
persoonlijke ‘roeping’ (tot een taak) sterk
samenhangt met de geestelijke gaven die iemand
heeft ontvangen. Die voorzichtige conclusie
zouden we kunnen trekken uit hoe Paulus
spreekt over het verband tussen toebedeelde
geestesgaven en de plaats die leden innemen
in Christus’ lichaam (1Cor.12) en hoe hij spreekt
tegen Timotheüs over diens taak in combinatie
met het aanwakkeren (en niet veronachtzamen)
van Gods gave in hem (1Tim.4:12-16, 2Tim.1:6-7).

Roeping tot een taak of dienst
In ons reguliere spraakgebruik wordt het woord
‘roeping’ vaak gebruikt voor situaties waarin
iemand zich (voor)bestemd weet of voelt tot een
bepaalde (levens)taak. Daarbij speelt, althans voor
gelovigen, de wil van God (als degene die roept
tot die taak) een bijzonder belangrijke rol.
Zo’n roeping van Godswege tot een speciale taak
of dienst komen we vaak tegen in de Bijbel, vooral
in het Oude Testament. Denk aan de roeping van
Abraham als stamvader (Gen.12), de roeping van
Israël als volk/zoon van God (Hos.11:1, Jes.43:1,
48:12), de roeping van profeten zoals Mozes
(Ex.3), Samuel (1Sam.3), Elisa (1Kon.19), Jesaja
(Jes.6), Jeremia (Jer.1) en Ezechiël (Ez.1) of aan de
roeping van David als koning (1Sam.16).
Ook in het Nieuwe Testament zien we nog enkele
keren zo’n persoonlijke roeping tot een specifieke
taak. Bijvoorbeeld de roeping van discipelen zoals
Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes (Matt.4:1822, Marc.1:16-20) en Mattheüs/Levi (Matt.9:9,
Marc.2:14). Ook zien we Paulus geroepen worden
tot apostel (Hand.9, 22, 26, Rom.1:1, 1Cor.1:1).
Voor het overige wordt in het Nieuwe Testament
relatief weinig gesproken over een roeping tot
een speciale dienst of een bepaald werk. Een
voorbeeld hiervan is te vinden in Hand.13:2, waar
de Heilige Geest zegt: ‘Zondert Mij nu Barnabas
en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen
geroepen heb’, hetgeen de start vormt van de
eerste (in Handelingen beschreven) zendingsreis.
En ook is er nog een keer sprake van roeping
tijdens de tweede zendingsreis, in Hand.16:10 (na
Paulus’ visioen met de Macedonische man), waar

“we zijn primair
geroepen tot een
nieuwe status en
positie (in Christus)”
Roeping tot het heil
Naast deze persoonlijke/specifieke/individuele
roeping tot een bepaalde taak of dienst
spreekt het Nieuwe Testament echter
vooral (met name in de brieven) over onze
gezamenlijke/algemene/collectieve roeping
als gelovigen. De gelovigen, zowel Joden als
heidenen, worden dan ook aangesproken als
geroepen heiligen (Rom.1:7, 1Cor.1:2, 2:23-24).
Het Griekse grondwoord voor ‘gemeente’ is
ekklèsia, wat letterlijk betekent: de uitgeroepenen.
Daarin zit het woord klèsis (roeping), wat weer is
afgeleid van het werkwoord kaleo (roepen).
De gemeente van Jezus Christus bestaat uit
geroepenen die uit de duisternis zijn geroepen
tot Gods wonderbaar licht (1Petr.2:9). Of anders
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gezegd: mensen die zijn verlost
uit de macht van de duisternis en
overgebracht naar het Koninkrijk
van Gods geliefde Zoon
(Col.1:13, zie ook Hand.26:18).
Het gaat in de algemene/
collectieve roeping dus niet om
de roeping tot een taak (iets wat
we moeten doen), maar om de
roeping tot het heil in Christus
(iets wat ons door genade ten
deel valt). Deze roeping geldt
alle gelovigen: we zijn primair
geroepen tot een nieuwe status
en positie (in Christus); we zijn
niet langer verloren, maar verlost!
Gods roeping is een van zijn heilsdaden
God is Degene die roept door de prediking van
het evangelie. F.J. Pop zegt daarover (in ‘Bijbelse
woorden en hun geheim’): ‘Gods roepen is die
daad van God waarin Hij buiten het heil staanden
binnen het heil betrekt.’
Dat roepen van God staat in Rom.8:28-30 als een
van de vijf ‘heilsdaden’ van God:
1. wie Hij tevoren gekend heeft,
2. die heeft Hij ook tevoren bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon;
3. die heeft Hij ook geroepen;
4. die heeft Hij ook gerechtvaardigd;
5. die heeft Hij ook verheerlijkt.

Al deze aspecten zijn redenen voor dankzegging
en lofprijzing aan God!
Opvallend is dat vooral het laatste aspect (roeping
tot eeuwige heerlijkheid) relatief vaak voorkomt in
de roepingsteksten. Regelmatig staat dit aspect in de
context van het lijden van de tegenwoordige tijd dat
ons kan treffen, zeker in de navolging van Christus.
Ook tot dat lijden (in Christus’ voetspoor) zijn
we overigens geroepen (zie 1Petr.2:20-21), wat
gepaard gaat met de bemoediging: Maar de God
van alle genade, die u in Christus geroepen heeft
tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een
korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken
en grondvesten (1 Petr.5:10).

Onze roeping heeft dus te maken met ons tevoren
‘gekend zijn en bestemd zijn’ door God: er is een
verband tussen Gods eeuwige voornemen en ons
‘geroepen zijn’ (zie ook 2Tim.1:9).
Uit de vijf heilsdaden blijkt dat onze roeping
door God ons volledige heil op het oog heeft:
zowel ons gekend zijn en bestemd zijn tot
gelijkvormigheid aan de Zoon (aan de roeping
voorafgaand) als onze rechtvaardiging en
verheerlijking (op de roeping volgend).

De roeping waardig wandelen
Als we beseffen hoe groot de rijkdom is waartoe
God ons geroepen heeft, dan kan dat niet zonder
uitwerking blijven in ons dagelijks leven. Dan
zal ons leven in lijn met die roeping komen: de
roeping waardig (Ef.4:1), erbij passend, ermee in
evenwicht. Immers: God heeft ons niet geroepen
tot onreinheid, maar in heiliging (1Thess.4:7).
Daarom klinkt de aansporing: Zoals Hij, die u
geroepen heeft, heilig is, wordt ook zelf heilig
in al uw wandel (1Petr.1:15). Deze oproep tot
heiliging staat in het licht van een zekere belofte:
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen!
(1Thess.5:24).

Een rijke roeping
Hoe rijk het heil is waartoe we geroepen zijn,
blijkt uit de passages in het Nieuwe Testament die
spreken over ‘waartoe’ we geroepen zijn:
• tot vrijheid (Gal.5:13);
• tot gemeenschap met Christus (1Cor.1:9);
• tot de vrede van Christus (Col.3:15);
• tot het eeuwige leven (1Tim.6:12);
• tot (hoop op) de eeuwige heerlijkheid en
Gods Koninkrijk (2 Thess.2:12, 2:14,
Ef.1:17-18, Ef.4:4, Fil.3:14).

Jan Kranendonk, BTh, BEc
Adjunct-directeur
financiën en docent bij
de opleiding Theologie.
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TRAINING EN TOERUSTING

INTRODUCTIE
TOERUSTINGSPROGRAMMA LEIDERSCHAP
Inleiding
Met ingang van het studiejaar 2017-2018
introduceert het Evangelisch College een
Toerustingsprogramma Leiderschap voor
leidinggevenden in de kerk, bestaande uit jaarlijks
vier bijeenkomsten. Elk jaar wisselt de inhoud van
het programma.

context. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door
een spreker/trainer met een ruime ervaring in
leiderschapsontwikkeling binnen de kerk. Na
afloop van elke training vindt er in kleine groepen
een nabespreking plaats, waarin gereflecteerd
wordt op de eigen praktijksituatie.
Wat kost het?
Deelname aan het Toerustingsprogramma
Leiderschap kost jaarlijks € 275,- (inclusief koffie,
thee en een verzorgde lunch).
Studiepashouders van het Evangelisch College
ontvangen € 25,- korting.

Voor wie is dit programma bedoeld?
Leiderschapsontwikkeling in de kerk ondersteunen
door middel van het aanbieden van trainingen
en het creëren van een vertrouwde plek waarin
gereflecteerd wordt op wat leiderschap in de kerk
inhoudt en welke rol je als leider hierin zelf hebt.

Groepskorting
Bij 2 of 3 deelnemers uit dezelfde kerk wordt een
korting gegeven van € 25,- per deelnemer.
Bij 4 of meer deelnemers is dit € 50,- per deelnemer.

Wat is het doel van dit programma?
Leiders in de kerk ondersteunen door middel
van het creëren van een vertrouwde plek waarin
gereflecteerd wordt op wat leiderschap in de kerk
inhoudt en welke rol je als leider hierin zelf hebt.

Wat krijg je hiervoor?
Als je je aanmeldt voor het ECleiderschapsprogramma krijg je:
• Deelname aan jaarlijks vier bijeenkomsten,
verzorgd door ervaren trainers. Inclusief een
verzorgde lunch.
• Toegang tot de video-opnamen van de
bijeenkomsten.
• Een vertrouwde/veilige plek waarin je met
mede-leidinggevenden uit je eigen regio
praktijkervaringen kunt uitwisselen en reflecteert
op wat leiderschap in jouw context en voor
jezelf inhoudt.

Waar en wanneer wordt het aangeboden?
Het Leiderschapsprogramma wordt aangeboden
in Amersfoort op 4 vrijdagmiddagen (geopend
met een lunch) en in Zwijndrecht op 4
zaterdagochtenden (afgesloten met een lunch).*
Hoe ziet het programma eruit?
De leiderschapstraining bestaat uit jaarlijks
vier bijeenkomsten, waarin onderwerpen
behandeld worden die toegespitst zijn op
de praktijk van het leidinggeven in kerkelijke
Programma 2017-2018
1

Persoonlijk leiderschap
Joël Aerts

2

Valkuilen voor leiders
Wim Grandia

3

De kracht van de kwetsbare leider
Oeds Blok en Liesbeth van Tongeren

4

De leider als herder
Ron van der Spoel
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Meld je aan op:

www.evangelisch-college.nl/
ToerustingsprogrammaLeiderschap.html

ALUMNI AAN HET WERK

GOD GEEFT IEDER
ZIJN TALENT OM
IN TE ZETTEN
Arjan Zantingh volgde van 2005
tot 2011 de opleiding Theologie
van de ETA. Al tijdens deze
opleiding kreeg hij de kans om
de opgedane kennis in praktijk
te brengen in de Stadskerk
| VBG. Nu, een paar jaar
verder, is hij Pastor Bestuur en
Theologie van deze eigentijdse
en groeiende gemeente met ruim
1500 gemeenteleden in Groningen.
We zijn nieuwsgierig naar zijn ervaringen
van toen en nu.

te weinig bagage had om dat goed te
doen. In diezelfde periode kwam ik
voor de keuze te staan om verder
te groeien in mijn seculiere werk.
Dat was eervol en had grote
financiële voordelen, maar ik
besloot om dat niet te doen. Ik
ging juist een dag minder werken,
zodat ik tijd vrij kon maken om
theologie te gaan studeren. Na een
grondige oriëntatie heb ik me aangemeld
bij de ETA. Vooral de modulaire opzet sprak me
aan: op basis daarvan kon ik na twee jaar kijken
of ik het daarbij wilde laten, of behoefte had om
nog meer te leren. En dat heeft uiteindelijk tot een
volledige studie met diploma geleid. Mijn gedachte
was toen: misschien kan ik er ooit iets mee gaan
doen in het Koninkrijk van God.
Maar na een half jaar studie kwam er al een
vacature in de VBG voor pastor Onderwijs
en Kringen. Ik werd gevraagd om daarop te
solliciteren en dat heb ik gedaan, waardoor er al
tijdens mijn studie een carrièreswitch kwam.

Waarom ben jij destijds de deeltijdopleiding
Theologie van de Evangelische Theologische
Academie gaan doen?
Ik ben opgegroeid zonder geloof en kerk,
behalve dan een poosje zondagsschool met een
buurmeisje, maar op mijn 23e ben ik tot geloof
gekomen. Ik had eerst niet zoveel met de kerk:
ik ervoer te weinig verschil tussen kerkgangers
en niet-kerkgangers, ik vond kerkgangers geen
zoutend zout en lichtend licht. Maar op mijn 29e
kwam ik voor het eerst in mijn huidige kerk, de
Vrije Baptisten Gemeente Groningen (VBG) en
toen dacht ik: Oh, zo kan het wel, het kan toch!
Ik ervoer een kerk op een warme, verfrissende
manier met mensen die staan voor hun geloof.
Het was toen nog een kleine kerk. Mijn vrouw en
ik zijn begonnen als jeugdleiders en in 2003 zijn
we gedoopt. Daarna werden we gevraagd om het
kringenwerk in de gemeente op te starten en zo
mee te draaien in de leiding van de gemeente.
Dat paste goed bij mij, want ik was werkzaam als
bedrijfseconoom.

Wat doe je op dit moment en heb je nog andere
functies gehad?
Ik ben nu Pastor Bestuur en Theologie bij de VBG.
Dat maakt me verantwoordelijk voor organisatie
en bestuur en de hele organisatorische kant
van het kerk-zijn. Daarnaast ben ik samen met
voorganger Theo van den Heuvel een van de
hoofdsprekers van de gemeente. Hiervoor ben
ik dus pastor Onderwijs en Kringen geweest,
maar ook stafvoorzitter en pastor Volwassenen.
De verschillende functies hebben gedeeltelijk te
maken met het ontwikkelen en meegroeien van
de gemeente, want de organisatie gaat er anders
uitzien als je groeit van 200 naar ruim 1500
gemeenteleden.

Op een gegeven moment heb ik samen met een
vriend een cursus gegeven over geestelijke groei.
Dat was mooi om te doen en ik merkte dat zoiets
echt bij me past; maar ik ontdekte ook dat ik veel

Daarnaast zit ik in het landelijke bestuur van de
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ABC gemeenten. Ik vind het belangrijk dat wij
als grote gemeente een bijdrage leveren aan het
grotere geheel en andere gemeenten steunen.
Ook heb ik bij het Evangelisch College als
gastdocent lesgegeven bij de opleiding Theologie
en de opleiding Pastorale Hulpverlening.
Tegenwoordig verzorg ik de sprekerscursus van
het Evangelisch College in Groningen, samen met
Theo van den Heuvel.
En samen met mijn vrouw coach ik ook een
andere gemeente. Dat betreft met name coaching
op het vlak van geestelijke lijnen, zoals het leggen
van verbanden tussen de preken op zondag en
de onderwerpen in toerustingen en kringen op
doordeweekse dagen.

“Alle vakken hebben
hun waarde. Het
totaal vormt je als
persoon, je wordt er
nederiger van.”
Wat gebruik je van de opleiding in je
werkzaamheden?
De hele opleiding is van belang voor mijn werk.
Alle vakken hebben hun waarde. Het totaal vormt
je als persoon, je wordt er nederiger van. Ik heb
enorm geleerd om goed te kijken naar de context.
In welk Bijbelboek staat een tekst, wie heeft het
geschreven met welk doel, wat voor soort boek is
het, hoe verhoudt het zich tot andere teksten? Dat
helpt om een tekst goed te begrijpen.
Zelfs vakken over onderwerpen waar ik zelf niet

heel actief mee bezig ben, zoals pastoraat, zijn
nuttig voor mij. Als ik een preek houd heb ik zo
meer bagage om ook te kunnen inschatten wat
nodig is voor de pastorale kant van het onderwerp.
De opdracht die wellicht het meeste invloed
op mijn denken heeft gehad was een opdracht
voor het vak ecclesiologie over de rol van de
vrouw in de gemeente. Ik moest het onderwerp
van alle kanten bekijken en me verdiepen in de
argumenten van voor- en tegenstanders van
vrouwen in het ambt. Het heeft me geleerd
om verder te kijken dan mijn eigen insteek bij
verschillende onderwerpen. Ik heb geleerd dat
voor- en tegenstanders van iets allebei bezig zijn
met een oprechte zoektocht naar een goede
vertaling van de Bijbeltekst naar het leven van nu.
Dat is ook wat ik duidelijk maak in de gemeente:
kom niet aan met het argument ‘dat is onbijbels!’.
Want de kans is groot dat wat jij leest in de Bijbel
het gevolg is van de bril waarmee je leest. We
zijn heel duidelijk over de kern van het evangelie,
maar daarnaast is er ruimte om van mening te
verschillen over zaken daaromheen.
Als ik kijk naar de opbouw van de studie ben ik
blij met de Bijbelse Theologie als start. Dat geeft
een goede basis om verder mee te werken. De
Systematisch Theologie is onmisbaar als pastor
in de gemeente. De praktijkopdrachten voelden
wel eens als corvee: omdat ik al zo actief was in
de gemeente voegden de opdrachten voor mijn
gevoel weinig toe. Maar daar heb ik me overheen
gezet: het was nodig om het diploma te halen. En
dat is gelukt.
Ik heb met name genoten van de gepassioneerde
docenten, zij spraken mij het meeste aan. Maar
het is waardevol dat er veel verschillende typen
docenten zijn: God geeft ieder zijn talent om in te
zetten.
Als ik terugkijk op mijn tijd bij de ETA dan ben ik
louter positief!
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VOOR U GELEZEN
De Grote Wever: Hoe God ons vormt door
de dingen die wij meemaken
Ravi Zacharias
Zacharias is in Amerika een bekende
christelijke spreker die graag met mensen
van andere geloofsovertuiging in debat
gaat. In dit boek houdt hij zich bezig met
de vraag hoe God ons leven leidt en hoe Hij
ons vormt.
Uitgangspunt is dat wij in Gods hand zijn.
Zoals Psalm 31:16 zegt: Mijn tijden zijn in uw
hand. Maar hoe zit dat precies? Zacharias
probeert te laten zien hoe God ons vormt
door de dingen die wij meemaken. Gods
hand is zichtbaar in de unieke aanleg van
ieder van ons en wat Hij doet is maatwerk.

vader heeft het overzicht en geeft zijn
zoon leiding door hoofdknikjes. Na vele
uren inspanning is het resultaat van hun
samenwerking een prachtige bruidsjurk.
Onze roeping is om te letten op de knikjes
van de Grote Wever, dan mogen we zeker
weten dat Hij een prachtig patroon in ons
leven zal uitwerken waardoor we onze
bestemming zullen bereiken.
Bemoedigend vond ik ook deze gedachte:
Als je God zijn ontwerp in jou laat
uitwerken, zul je de impact daarvan zien in
anderen en volgende generaties. Dat geldt

Ook de vraag hoe wij zelf het patroon van
Gods werk in ons leven kunnen gaan zien,
stelt Zacharias aan de orde.
Een prachtig beeld uit het boek vond ik
dat van een vader en zoon uit India die
samenwerken om een veelkleurige sari
(Indiaas vrouwengewaad) te maken. De

niet alleen voor de ‘bijzondere’
gelovigen, maar voor
iedereen die God zijn
speciale ontwerp in zich
laat uitwerken.

Zacharias, Ravi. De Grote Wever:
hoe God ons vormt door de dingen die
wij meemaken. Hoornaar: Gideon, 2017.
203 pags. € 15,95.

Leen Stehouwer

Ontdek de kerkvaders
Brian Litfin
Waarom zouden we überhaupt de
kerkvaders bestuderen? Wie zich dit
af vraagt is bij Litfin aan het juiste
adres. In de inleiding – misschien wel
het belangrijkste deel van zijn boek –
bespreekt en ontzenuwt hij drie veel
voorkomende misvattingen: a) De
kerkvaders waren niet bijbels; b) De
kerkvaders waren rooms-katholiek; en
c) De kerkvaders vertegenwoordigen
‘het verval’ van het christendom. In de
daaropvolgende hoofdstukken bespreekt
Litfin achtereenvolgens Ignatius van
Antiochië, Justinus de Martelaar, Ireneüs
van Lyon, Tertullianus, Perpetua, Origenes,
Athanasius, Johannes Chrysostomus,
Augustinus, en Cyrillus van Alexandrië.
In elk hoofdstuk maakt hij eerst een
bruggetje van het heden naar het verleden,
waardoor je als lezer nieuwsgierig wordt
naar de te bespreken kerkvader. Tijdens
de bespreking zélf maakt Litfin weer
relevante uitstapjes naar gerelateerde
onderwerpen, zoals Constantijn, de

Drie-eenheid en het concilie van Nicea
(bij Athanasius), de gnostiek (bij Ireneüs)
en het martelaarschap (bij Perpetua).
Laatstgenoemde is vermeldenswaard,
omdat Perpetua de enige vrouw is in
het mannelijk gezelschap. Maar haar
getuigenis (tot aan de marteldood) is
er niet minder om. Litfin haalt hierbij
Augustinus aan, die over haar en haar
dienstmeisje Felicitas heeft gezegd:
“Wat is er glorieuzer dan deze vrouwen,
die mannen gemakkelijker kunnen
bewonderen dan imiteren?” (p. 171).
Desondanks valt er ook van ‘de mannen’
meer dan genoeg op te steken, zowel in
leer als in leven. Kortom, het boek geeft
een inspirerend overzicht van een aantal
vroege christenen en hun context. Een
aanrader voor hedendaagse
gelovigen die hun eigen
wortels beter willen leren
kennen!
Nathan Witkamp
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Litfin, Brian. Ontdek de kerkvaders.
Driebergen: Navigators Boeken, 2016.
378 pags. € 19,90.

Eerste hulp bij ongeloof: voor wie vragen
heeft over God en de Bijbel
Gábor Locht
Zit je wel eens om antwoord verlegen als
mensen kritische vooroordelen hebben
ten opzichte van de Bijbel? Of vraag je
jezelf af of de in de Bijbel beschreven
gebeurtenissen wel echt gebeurd zijn?
Voor beide groepen heeft Gábor Locht
zijn ‘Eerste hulp bij ongeloof’ geschreven.
Achtereenvolgens bespreekt Locht
gegevens uit buitenbijbelse bronnen over
de tijd van de aartsvaders, koningen en
profeten. In het deel over het NT bespreekt
hij o.a. de maagdelijke geboorte en de
opstanding van Jezus. Hij toont aan dat de

alleen de Bijbel onbetrouwbaar, maar ook
de God van de Bijbel.
Het is enerzijds sterk dat Locht zijn eigen
motivatie duidelijk presenteert: als lezer
weet je welke insteek je kunt verwachten.
Zijn persoonlijke scope heeft echter als
nadeel dat de nuance ontbreekt. Locht
lijkt slechts twee standpunten te kennen:
de bijbel is historisch betrouwbaar en
daarmee geloofwaardig of de Bijbel bestaat
uit verzonnen geschiedenissen, waarmee
je in het liberale kamp geplaatst wordt.
Verwacht geen nuancerende aandacht

gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven
worden, aannemelijk en waargebeurd
kunnen zijn. Deel 5 behandelt vragen over
de vorming en grootte van de canon en
deel 6 vragen over God.
EHBO is een persoonlijk en toegankelijk
boek, ontstaan vanuit de eigen vragen van
de auteur. Het belang van zijn zoektocht
is groot, schrijft hij, want als de Bijbel zou
bestaan uit verzonnen verhalen, dan is niet

voor de diverse literaire genres in de Bijbel,
of voor de theologische doelstellingen
van de Bijbelschrijvers zelf, maar als je op
zoek bent naar heldere relevante
informatie over de historische
betrouwbaarheid van de
Bijbel, dan ben je bij EHBO
aan het goede adres.

Locht, Gábor. Eerste hulp bij ongeloof – voor wie vragen heeft over
God en de Bijbel. Hoornaar: Gideon,
2016. 340 pags. € 19,95.

Metta Wierenga

Ontmoeting: inspiratie voor
pastorale gesprekken
Peters, Aart en Smelt, Leo (red)
Dit praktijkboek is bedoeld voor iedereen die
in het pastoraat werkzaam is of dat van plan
is. De auteurs willen de lezer inspireren en
leren reflecteren. Het boek is opgebouwd
uit drie delen. Het grootste deel bestaat uit
ervaringsbijdragen van vijftig personen (vnl.
(emeritus)predikanten en ouderlingen uit de
PKN of Hervormde gemeente uit Barneveld
e.o.) in de vorm van beschreven pastorale
ontmoetingen (130!) van elk 1 bladzijde,
aangevuld met een gebed en persoonlijke
reflectie of leerpunt, in een breed gevarieerd
aanbod van 20 categorieën. Elke casus zet
aan tot nadenken over je eigen handelen
en houding. Hoe zou ik dit gezegd hebben?
Wat zou ik anders doen? Het doet goed

vaardigheden. Er wordt beschreven hoe je
kunt leren reflecteren (incl. een handleiding
voor bijv. gebruik in een kerkenraad) en hoe
je komt tot een goed pastoraal gesprek,
waarbij je met de ander ‘oploopt’ en
hoopt te komen tot een ontmoeting met
de Ander. Tenslotte vind je in het derde
deel tien Bijbelstudies (o.a. over Doop en
Avondmaal) met vragen, die ook weer een
reflecterend karakter hebben.
Dit boek leest gemakkelijk, maar je leest
het niet in één adem uit. Het is meer een
werkboek om onder handbereik op de
plank te hebben en te gebruiken
als bemoediging of inspiratie
op momenten waarop je

om mee te mogen kijken, te herkennen en
te ontdekken dat anderen ook gaandeweg
blijven leren door op weg te gaan, te
reflecteren en leervragen te stellen. Het
tweede deel biedt 20 pagina’s praktische

dat als pastoraal bezoeker
soms zo nodig kan
hebben.
Syta Bosma
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Peters, Aart en Smelt, Leo (red).
Ontmoeting: inspiratie voor pastorale
gesprekken. Utrecht: Uitgeverij
Boekencentrum, 2017. 192 pags.
€ 15,99.

PORTRET

LAURA DIJKHUIZEN:
“STA OP EN GA IN DE GEEST
VAN GOD, MAAK HET VERSCHIL
IN JE EIGEN OMGEVING”

Laura Dijkhuizen, getrouwd met Harrie en
moeder van 6 dochters, is docent en sinds
2013 coördinator van de opleiding Missionair
Werk van het Evangelisch College. Naast haar
werk voor het Evangelisch College geeft Laura
spreekbeurten, workshops en verzorgt zij
gastlessen aan de Evangelische Theologische
Faculteit in Leuven en op Windesheim voor het
Baptistenseminarium in Amsterdam.
Ze reist voor haar stichting Sarinha regelmatig
naar Afrika en sinds kort verzorgt ze daar
ook trainingen voor pastors vanuit de Jethro
Foundation. Bij MissieNederland is ze vicevoorzitter van het bestuur en richtte ze het
netwerk Vrouwentheologen op. En ze schrijft
ook nog boeken. Afgelopen maand verscheen
het boek ‘Typisch Evangelisch’ waar zij samen
met Henk Bakker als redacteur ruim twee
jaar aan heeft gewerkt. Een portret van een
veelzijdige en actieve vrouw.

Drijfveer
Op de vraag ‘wat drijft jou’ geeft Laura aan dat ze
daarop verschillende antwoorden heeft gegeven
in de diverse fasen van haar leven. “Ik ben een
enthousiast persoon, altijd al anders dan anderen.
Er was steeds liefde voor mensen, en na mijn

“God gaat zijn weg, en
het is fijn als ik daarin
iets mag doen.”
bekering uitte zich dat vooral in een drive om iets
te betekenen in Gods Koninkrijk. Nu kijk ik daar
iets anders tegenaan: God gaat zijn weg, en het is
fijn als ik daarin iets mag doen. Hij is niet van mijn
inzet afhankelijk. Ik houd ervan om hoop uit te
delen, in het leven van alledag. Aan jongeren in de

Typisch Evangelisch
Begin mei verscheen bij Ark Media het boek ‘Typisch Evangelisch: een stroming in perspectief’, onder redactie van Laura
Dijkhuizen en Henk Bakker.
Dit boek biedt een historisch en anekdotisch overzicht van de
opkomst en ontwikkeling van de evangelische beweging in
Nederland. Het boek heeft enerzijds een beschouwend deel
dat thematisch is opgezet en anderzijds een beschrijvend deel
over allerlei organisaties, evenementen en kerken, die passen
onder het kopje ‘evangelisch’. Het geheel wordt afgewisseld
met een aantal personen binnen de evangelische beweging.
Maar ruim 50 gastauteurs leverden een bijdrage aan het 320
pagina’s tellende boek.
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Dijkhuizen, Laura & Bakker, Henk. Typisch
evangelisch: een stroming in perspectief.
Amsterdam: Ark Media, 2017. 320 pags. € 27,95.

knel, vrouwen, studenten. Ik word heel blij als ik
bijvoorbeeld een student een hart onder de riem
kan steken.

heen, los van wij-zij denken. Net zoals Jezus dat
deed.
Wat ik aan mijn studenten wil meegeven is dat
God herstel wil brengen tussen Hem en de
mens, tussen mensen onderling, in jezelf, met de
schepping, en dat wij als zijn vertegenwoordigers
daarin een rol mogen spelen. En zie dat dan niet
te exclusief! Hij is onderweg met de mensheid en
zoekt steeds middelen, volken, personen, kerken
die van betekenis kunnen zijn. De boodschap die
ik wil uitdragen is: Sta op en ga in de Geest van
God, maak het verschil in je eigen omgeving.”

Ik houd ook van onderwijs: liefde voor Zijn Woord
doorgeven. Heel spannend in deze tijd. In de
Bijbel vinden we het prachtige grote verhaal
van Gods omgang met de mens. Van dit grote
verhaal mogen wij onderdeel van uitmaken. Het
gaat om Gods weg met deze wereld en daarin
mogen wij onze rol spelen door met ons verhaal
daarop in te haken. Voor mij betekent dit het
zoeken van oprechte verbinding met anderen en
het delen van elkaars verhalen. Deze verbinding
is voor mij persoonlijk heel dichtbij gekomen
door de adoptie van onze jongste dochters uit
Mozambique en het werk dat ik sindsdien daar
heb mogen doen: aandacht geven, toerusten en
coachen van leiders in gebieden waar overleven
topprioriteit is. Op dit moment mag ik een aantal
keer per jaar in Afrika pastors trainen vanuit de
Jethro Foundation van ds. Ron van der Spoel. Een
bijzonder voorrecht waarin ik grote veranderingen
in (vaak ongeschoolde) pastors zie gebeuren.”
Boodschap
“Praktische theologie ligt heel dicht bij mijn hart
en mijn opleiding, met daarbij een belangrijke
plek voor de pneumatologie (de leer over de
Heilige Geest) en de missiologie (de theologische
onderbouwing van missionair zijn). Ik wil dat graag
handen en voeten geven: laten we verbinding
zoeken vanuit het geloof naar mensen om ons

Laura in het kort:

Typisch Evangelisch
“Ik ben zelf op een bijzondere manier tot
geloof gekomen doordat ik in contact kwam
met personen die werkten en kerkten bij een
evangelische organisatie. Ik was destijds 19 jaar
en heb in ruim 30 jaar veel gezien en beleefd
binnen de evangelische beweging. Hele mooie en
waardevolle zaken, maar er waren ook verdrietige
momenten. De beweging heeft mij altijd geboeid,
dus toen ik hoorde dat er behoefte was aan
een dergelijk boek, ben ik daar enthousiast
ingestapt. Als een soort projectleider heb ik mij
bijna tweeëneenhalf jaar lang vastgebeten in de
ontwikkelingen van de afgelopen zeventig jaar
binnen de evangelische beweging
in Nederland. Ik ben
dankbaar voor het
resultaat: een
prachtig boek
waar ruim 50
auteurs aan
mee hebben
gewerkt.”

Naam: Laura Dijkhuizen-Gast
Leeftijd: 49
Geboorteplaats: Godlinze (Gr)
Woonplaats: Soest
Broers/zussen: 1 broer(tje)
Kerk/gemeente: LEEM, een pas gestarte groep van
voornamelijk dertigers, zoekend naar hedendaagse
betekenis en beleving van het christelijk geloof.
Gezin: Getrouwd met Harrie en moeder van
6 dochters
Studies: Godsdienst Pastoraal Werk aan Azusa
Amsterdam (internationale variant), Master
Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
specialisme: Pentecostalisme
Hobby’s: Wandelen met man of vriendinnen.
Lunchen (lees: kletsen) met mijn dochters.
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AGENDA
10 juni		ETS-Studiedag ‘Preken voor leken’				Veenendaal
15 juni		Open dag opleiding Theologie				Rotterdam
16 juni		Open dag opleiding Theologie				Zwijndrecht
September
Aanvang studiejaar 2017-2018				Nederland
September
Proeflessen ETS-Bijbelcursus				55 cursuslocaties
1-2 september Introductieweekend opleiding Missionair Werk		
De Glind
2 september
Startdag voor (nieuwe) studenten opleiding Theologie
Zwijndrecht
16 september Start Toerustingscursus Pastoraat				Meppel
20 september Start Cursus Verantwoord Bijbelgebruik			
Steenwijk
21 september Start Cursus Verantwoord Bijbelgebruik			
Zwijndrecht
21 september Start Toerustingscursus Sprekers				Aalsmeer
23 september Start Toerustingscursus Pastoraat				Amersfoort
6 oktober
Start Toerustingsprogramma Leiderschap			
Amersfoort
7 oktober
Start Toerustingsprogramma Leiderschap			
Zwijndrecht
7 oktober
Start Toerustingscursus Sprekers				Zwijndrecht
12 oktober
Start Toerustingscursus Sprekers				Meppel
28 oktober
Oriëntatiebeurs Missionair Werk				Zwijndrecht
4 november
ETS-Studiedag ‘Leiderschap in de kerk’ 			
Veenendaal
18 november
Diplomeringsdienst ETS-Bijbelcursus			Zwijndrecht
18 november
Diplomeringsdienst opleiding Pastorale Hulpverlening
Zwijndrecht
25 november
Diplomeringsdienst opleiding Theologie			
Zwijndrecht
25 november
Diplomeringsdienst opleiding Missionair Werk		
Zwijndrecht

Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap
Het Toerustingsprogramma Leiderschap ondersteunt leiderschapsontwikkeling in de kerk. Het programma bestaat uit
jaarlijks vier bijeenkomsten en wordt aangeboden in Amersfoort (vrijdagmiddag) en Zwijndrecht (zaterdagochtend).
De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren sprekers/
trainers en richt zich op de ontwikkeling van persoonlijken geestelijk leiderschap in de context van de kerk.
De sprekers/trainers voor komend jaar zijn: Joël Aerts,
Wim Grandia, Oeds Blok & Liesbeth van Tongeren en
Ron van der Spoel.

Meld je aan op:

www.evangelisch-college.nl/
ToerustingsprogrammaLeiderschap.html

