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“De ETS-Bijbelcursus heeft mij
echt opgebouwd in mijn geloof”
Perrie van der Schee,
Gediplomeerde ETS-Bijbelcursus

Portret: Willem van der Voet
Nieuw! Verdiepingscursus Sprekers: Gelijkenissen
BIJBEL

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

PASTORAAT

TERUGBLIK

DIPLOMERINGSDIENSTEN
Op zaterdag 17 en 24 november vonden de jaarlijkse diplomeringsdiensten plaats van de
ETS-Bijbelcursus en de deeltijdopleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening.
We blikken terug op drie feestelijke diensten. In totaal mochten we 43 certificaten en diploma’s uitreiken.

“Ik ben meer van God
gaan houden door de
opleiding heen.”
Marleen Ockels, gediplomeerde
opleiding Theologie

“De ETS-Bijbelcursus heeft mij echt
opgebouwd in mijn geloof. Ik ben
dankbaar dat ik zoveel heb mogen
ontvangen tijdens de cursus.”
Perrie van der Schee,
gediplomeerde ETS-Bijbelcursus

“Tijdens de opleiding
heb ik geleerd dat
Gods liefde voor alle
mensen is en dat met
God altijd herstel
mogelijk is.”
Mariska Laan, gediplomeerde
Opleiding Pastorale Hulpverlening

> www.evangelisch-college.nl/verslag-diplomeringsdiensten-2018
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NIEUWS
Website vernieuwd

Studiedag
samengestelde
gezinnen

In december 2018 zijn we overgegaan op
een vernieuwde website. De vormgeving is
grotendeels hetzelfde gebleven, er is vooral
gefocust op de gebruiksvriendelijkheid van de
website. Zo is er een verbeterde sitestructuur,
waardoor informatie gemakkelijker te vinden is.
Daarnaast is de inhoud van de site
geoptimaliseerd en is er een verbeterd
studieportaal en gebruiksvriendelijkere webshop.

Zaterdag 23 maart vindt in Zwijndrecht
een studiedag plaats over samengestelde
gezinnen met als thema: Heb je het goed
SAMEN gesteld?

Neem snel een kijkje op de website:
>www.evangelisch-college.nl

Samengestelde gezinnen komen steeds
meer voor, bijvoorbeeld door hertrouwen
na echtscheiding of verlies van een partner.
Tijdens de studiedag denken we na over de
complexiteit van samengestelde families.
Wat doet het bijvoorbeeld met kinderen
als ouders hertrouwen? Pascalle Laban
(relatiecoach) en Syta Bosma (docent
Toerustingscursus Pastoraat) delen uit hun
persoonlijke ervaring en professionele
deskundigheid. De studiedag is allereerst
bedoeld voor mensen die vanuit een
begeleidende rol (pastoraat, hulpverlening
of onderwijs) interesse hebben in dit
onderwerp. Daarnaast zijn alle andere
belangstellenden ook van harte welkom.

ETS-Studiedag –
Jezus aanbidden:
liturgie en
spiritualiteit

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
> www.evangelisch-college.nl/studiedagsamengesteldegezinnen

Op zaterdag 30 maart vindt de
studiedag Jezus aanbidden: liturgie
en spiritualiteit plaats in Veenendaal.

Nieuw bestuurslid Willem
van der Voet

Tijdens de studiedag bezinnen we ons
samen op het wezen van de (zondagse)
samenkomst en de rol van liturgie. Drs.
Teun van der Leer zal deze studiedag
verzorgen. Zowel studenten en cursisten
als andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom.

Dit collegejaar is Willem van der Voet toegetreden
tot het bestuur van het Evangelisch College. Willem
studeerde Nederlands recht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In het dagelijks leven is
hij werkzaam als advocaat bij Advocatenkantoor
Vuurens & Lagerweij in Delft.

Meld je snel aan! Kijk voor meer
informatie op:
> www.evangelisch-college.nl/
ets-studiedag-liturgie-spiritualiteit

Lees meer over Willem, zijn passies en
verlangens en hoe hij zijn steentje wil bijdragen
aan het Evangelisch College in het portret op
pagina 14 & 15.
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BOEKPRESENTATIE

interpretaties in de kerkgeschiedenis en tools
om de gelijkenissen op een verantwoorde
manier uit te leggen. Ook leer je hoe je
vanuit de gelijkenissen kan preken op een
wijze die rechtdoet aan de intentie van de
gelijkenissen en aansluit bij de hedendaagse
leefwereld van je hoorder.
Opzet cursus
De cursus is bedoeld voor sprekers die zich
verder willen ontwikkelen en toegerust
willen worden in het aanstekelijk preken
over de gelijkenissen. Je moet enige
preekervaring hebben. Preek je al jarenlang
wekelijks? Ook dan heeft deze cursus je wat
te bieden. De cursus bestaat uit theoretische
verdieping en inspirerende voorbeelden.
Daarnaast bereid je tijdens de cursus een
preek voor waarin je het geleerde toepast,
houd je deze voor de groep en ontvang je
feedback.

Nieuw!
Verdiepingscursus
Sprekers:
Gelijkenissen
Voor de meer ervaren sprekers bieden we
dit jaar een nieuwe cursus aan, namelijk de
Verdiepingscursus Sprekers, met dit jaar als
thema: Gelijkenissen.

Zwijndrecht
De cursus bestaat uit 3 zaterdagen en
wordt gegeven door Bart van Nes. Bart
spreekt wekelijks in samenkomsten en
jongerendiensten en ontwikkelde eerder
de Toerustingscursus Sprekers: Preken
voor leken. Zaterdag 25 mei is de eerste
cursusdag in Zwijndrecht.

Jezus als meesterverteller
De gelijkenissen werpen uniek licht op
Jezus als meesterverteller en pedagoog. De
gelijkenissen doen niet zozeer een beroep
op ons hoofd als wel op ons hart en onze
verbeelding; Jezus geeft zijn hoorders
een plaatje van Zijn Koninkrijk en nodigt
ze uit om daarin te participeren. In deze
Verdiepingscursus Sprekers gaan we aan de
slag met deze unieke verhalen van Jezus.
Je krijgt een overzicht van de verschillende

Kijk voor meer informatie op:
> www.evangelisch-college.nl/
verdiepingscursus-sprekers

Toerustingscursus Sprekers
in Zwijndrecht
Goed preken vraagt om kennis, een goede voorbereiding,
vaardigheden en de juiste hartsgesteldheid. Tijdens de
Toerustingscursus Sprekers: Preken voor leken leer je hoe
je zowel Bijbelvast als cultuurbewust kunt spreken. De
cursus bestaat uit 5 maandagavonden en start 8 april in
Zwijndrecht met als docent Bart van Nes.
Kijk voor meer informatie op:
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-sprekers
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NIEUWS

BOEKPRESENTATIE
EN MINI-SYMPOSIUM
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het e-magazine Marturia, zal D.V. vrijdagmiddag 26
april het nieuwe boek van dr. N. Witkamp en prof. dr. M.A. van Willigen (red.) worden gepresenteerd:

Door Christus aangesproken
Een ontmoeting met de Vroege Kerk
Dit boek is tot stand gekomen door een bijzondere
samenwerking tussen het Evangelisch College
en Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk en bevat
diverse artikelen van negen deskundigen op het
gebied van het Vroege Christendom. Rondom
de boekpresentatie wordt een mini-symposium
georganiseerd waarin de auteurs nader zullen

ingegaan op de wijze waarop de Vroege Kerk zich
door Christus wist aangesproken en hoe dit ons
vandaag kan inspireren.
Een ieder is voor zowel de presentatie als
het aansluitend mini-symposium van harte
uitgenodigd!

Programma
13.30

Opening en inleiding
Jesse van Nes MA, adjunct-directeur Evangelisch College

13.45

Overhandiging eerste exemplaar
Drs. Jan Jaap Karsten, Royal Jongbloed

14.00

Lezing 1: Johannes en de rover. Een uitnodiging tot Christusgelijkvormigheid.
Dr. Nathan Witkamp, Evangelisch College

14.30

Muzikaal intermezzo
Grace Maurer-Witkamp

14.40

Lezing 2: Hoe leert Chrysostomus ons om niet-gelovigen blijvend te bereiken?
Prof. dr. Marten van Willigen, Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk

15.15

Afsluiting (Aansluitend hapje en drankje)
Jesse van Nes, MA

De boekpresentatie vindt plaats in het EC-onderwijscentrum in Zwijndrecht (Anjerstraat 79).
De toegang is gratis. Aanmelden kan tot 24 april. Kijk voor meer informatie op:
> www.evangelisch-college.nl/door-christus-aangesproken

Bestel in
onze webshop:
€ 14,95

Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse artikelen van negen
deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. Onderwerpen die aan
de orde komen zijn onder meer de relatie tussen de Schrift en het geheel van de
Apostolische overlevering, de uitleg van de moeilijke passage ‘Uw kinderen tegen
de rots’ uit Psalm 137, het ontstaan van de christelijke feesten, en de wijze waarop
Johannes Chrysostomus met zijn preken over Jozef een breed publiek wist aan
te spreken. De afsluitende bijdrage laat op overtuigende wijze zien dat twijfel aan
de betrouwbaarheid van het geloof van alle tijden is en hoe de Vroege Kerk hierop
reageerde. Als rode draad doorheen het boek loopt de vroegchristelijke overtuiging
dat het Christus alleen is die de mens met God verzoent en eeuwig leven schenkt.
Wie de Vroege Kerk ontmoet, mag zich door Christus aangesproken weten!
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TRAINING EN TOERUSTING

ONLINE CURSUSSEN
Met de vernieuwing van onze website (zie nieuws),
lanceren we ook de mogelijkheid om online
cursussen te volgen. Dit zijn cursussen die je
zelfstandig en op geheel eigen tempo doorneemt.

Cursus aanschaffen
Via onze webshop zijn de cursussen aan te
schaffen. Nadat je besteld hebt, wordt er een
gebruikersaccount voor je aangemaakt waarmee
je toegang krijgt tot de betreffende cursus op het
studieportaal. Dit studieportaal is zowel op een
computer, tablet als smartphone te openen.

De inhoud wordt in pasklare lessen aangeboden,
verrijkt met video’s en afbeeldingen. Je voortgang
wordt bijgehouden op het studieportaal en door
een quiz kan je toetsen of je de inhoud van de
lessen eigen hebt gemaakt.

De online cursussen zijn te verkrijgen via onze
webshop: > www.evangelisch-college.nl/webshop

Cursusaanbod

Het grote verhaal
van de Bijbel
In deze cursus word je stap
voor stap meegenomen
door de grote verhaallijnen
van de Bijbel heen; vanaf het
ontstaan van de wereld tot de
komst van een nieuwe hemel
en aarde. Van de Bijbelboeken
Genesis tot Openbaring, met
daartussen een overzicht
van de manier waarop God
Zich door de geschiedenis
heen laat kennen. De
cursus is opgebouwd uit
11 hoofdstukken. In deze
cursus maak je kennis met
de sleutelpassages uit de
Bijbel en krijg je zicht op het
‘grotere verhaal van de Bijbel’.

Prijs: tot 1 juli slechts € 25,- 		
daarna € 32,50
Auteur: Jirska van Hooijdonk, MA

Het einde der tijden
In deze cursus ga je op
rondreis in de christelijke
toekomstverwachting.
Juist op dit gebied bestaan
er onder christenen veel
verschillende zienswijzen
en overtuigingen. Je kunt
je afvragen wat kan ik nog
wel (of niet) geloven? In
deze cursus wordt op een
toegankelijke manier uit de
doeken gedaan hoe de Bijbel
spreekt over de toekomst
en wat er in de theologie
over is gezegd. Daarbij is de
insteek in de eerste plaats
om overzicht te bieden en
niet direct om je van een
bepaalde zienswijze te
overtuigen. De cursus bestaat
uit 10 hoofdstukken met elk
drie lessen en een (deel)toets.
Prijs: € 32,50.
Auteur: Evert Leeflang, MA
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Ontdek de Vroege Kerk
In een tijd waarin
christen-zijn niet (meer)
vanzelfsprekend is, is
het bijzonder verfrissend
om kennis te maken met
de Vroege Kerk. In deze
periode liggen immers onze
gemeenschappelijke wortels!
Deze cursus biedt de unieke
mogelijkheid om op een
toegankelijke manier de
Vroege Kerk te ontdekken.
Elke les behandelt relevante
thema’s aan de hand van
zorgvuldig geselecteerde
vroegchristelijke
geschriften. Afsluitende
verwerkingsvragen
motiveren je het geleerde
I.c.m. het boek
actueel te maken.
'Door Christus
Aangesproken'
slechts € 39,95
i.p.v. € 47,50

Prijs: € 32,50.
Auteur: dr. Nathan Witkamp
Beschikbaar: Vanaf 26 april 2019

DE BIJBEL OPEN
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waardevolle lessen uit

Marcus

Dit evangelie is mogelijk ons oudste evangelie.
Volgens de traditie is Johannes Marcus de auteur.
Hij is een neef van Barnabas, en is met Paulus
en Barnabas op reis geweest. Petrus omschrijft
Marcus als ‘mijn zoon’, dus die twee kenden elkaar
goed. Marcus heeft dan ook zijn evangelie kunnen
samenstellen en schrijven vanuit betrouwbare
bron! Wat leren we uit Marcus over Jezus en over
onszelf als we Hem volgen?

“Marcus maakt meteen duidelijk
hoe hij Jezus ziet, maar in de
rest van zijn boek nodigt hij jou
als lezer uit tot je eigen oordeel:
Hoe zie jij Jezus?”

1. Vorm zelf je oordeel: Wie is Jezus?
Heel anders dan bij Mattheüs en Lucas zijn
er bij Marcus geen geboorteaankondigingen,
geen dromen en engelen, geen moeders vol
verwachting, en is er geen ‘kerstnacht’. Marcus
begint met een stevige claim: “Het begin van het
Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God”.
Marcus maakt meteen duidelijk hoe hij Jezus ziet,
maar in de rest van zijn boek nodigt hij jou als lezer
uit tot je eigen oordeel: Hoe zie jij Jezus?

• “Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat
godslasterlijke taal uit: alleen God kan
immers zonden vergeven!”
(een paar Schriftgeleerden in 2:7)
• “Eet hij met tollenaars en zondaars?”
(Farizese Schriftgeleerden in 2:16)
• “Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?”
(farizeeën in 2:24)
• “Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat
voor wijsheid die hem gegeven is? Hij is toch
die timmerman, de zoon van Maria en de broer
van Jakobus en Joses en Judas en Simon?”
(toehoorders in Jezus’ vaderstad in 6:2)

Het is opvallend hoeveel vragen, die door deze
Jezus Christus opgeroepen worden, door Marcus
aangehaald worden:
• “Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van
Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.”
(een onreine geest in 1:24)
• “Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot
gezag!” (de menigte in 1:27)

In feite stelt iedereen de vraag die Jezus’ leerlingen
stellen in de boot op het meer, als Jezus de storm
tot bedaren heeft gebracht (4:35-41):
• ‘Wie is hij toch?’
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Marcus maakt dan wel meteen duidelijk hoe hij
Jezus zelf ziet, maar in de rest van zijn boek laat hij
jou als lezer over aan je eigen oordeel: hij vertelt
slechts wat Jezus doet en zegt. Hoe reageer jij op
dit portret van Jezus?

“Al is Jezus de Messias en de
Zoon van God, Hij is gekomen
om te dienen en niet om
gediend te worden.”

2. Jezus geportretteerd als de lijdende dienaar
Al is Jezus de Messias en de Zoon van God (1:1),
Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend
te worden. Hij dient door te lijden en te sterven als
de dienstknecht van God. Marcus is in lijn met de
andere evangeliën: Jezus is de Messias en de Zoon
van David. Maar Marcus vult die titels in vanuit
het portret van Gods lijdende dienstknecht (Jes.
53), die zijn leven opoffert voor onze zonden en
onze wandaden. God overwint het kwaad door
zwakheid, wat zelfs door ‘de vijand’ erkend wordt
(15:39). Deze nadruk wordt ook verwoord in het
sleutelvers van Marcus (10:45):
“de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven
als losgeld voor velen.”
Jezus’ leerlingen worden geacht hun kruis op zich
te nemen en deze Jezus te volgen, ook als dat
lijden en opoffering vraagt. Wil jij Jezus volgen, ook
als discipelschap er zo uit ziet?

“Marcus toont aan dat de langverwachte bevrijder is gekomen,
die alle volken zal bevrijden door
voor hen te lijden en die hen
uiteindelijk naar het beloofde
land zal leiden.”
• Over het feit dat Gods bevrijdingsplan ook voor
de heidenen is (11:17): ‘Mijn huis moet voor alle
volken een huis van gebed zijn’, een citaat uit
Jes. 56:7.

3. Bevrijding: een nieuwe exodus voor
Jood en niet-Jood
Jezus’ komst is geworteld in de geschiedenis
van Israël, en is de vervulling van de beloften die
God deed aan dit volk. Jezus is gekomen om het
volk terug te brengen bij God, door de werkelijke
oorzaak van verwijdering tussen God en zijn volk
aan te pakken. Hij bevrijdt het volk van zonde als
het Pesachlam, door zijn lichaam te geven en zijn
bloed te laten vergieten (14:22-24).
Profetische teksten, met name van Jesaja,
benadrukken dit in Marcus’ evangelie. Marcus
citeert Jesaja op cruciale momenten:

Marcus toont aan dat de langverwachte bevrijder
is gekomen, die alle volken zal bevrijden door
voor hen te lijden en die hen uiteindelijk naar het
beloofde land zal leiden (13).

Metta Wierenga
Docent Nieuwe Testament
bij het Evangelisch College

• In contact met Jezus’ tegenstanders en met
buitenstaanders, bijvoorbeeld waarom Hij in
gelijkenissen spreekt.
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ALUMNI

VOORLIEFDE VOOR
TALEN
Jolande van den Oever-Verheul
(50) behaalde in 2018 het
diploma van de Opleiding
Theologie. In eerste instantie
was ze voornamelijk
geïnteresseerd in de grondtalen
van de Bijbel en begon dan
ook met het volgen van losse
vakken waaronder Hebreeuws en
Inleiding in de Bijbel. Ze kreeg de
smaak te pakken en ging zelf lesgeven in
het vak Inleiding Grieks en rondde uiteindelijk
de volledige opleiding Theologie met succes af.
Dat Jolande een voorliefde heeft voor talen valt
niet te ontkennen. Ook haar scriptie stond in het
teken hiervan.

is overleden. Maar ook lastige
dingen op school, zoals gepest
worden en ruzies in de klas. Soms
is één gesprekje voldoende,
andere kinderen zien we
vaker. De meerwaarde die we
bieden is niet alleen dat we volle
aandacht kunnen hebben voor
de kinderen, maar dat we ook met
hen kunnen bidden voor de problemen
die ze ervaren. Natuurlijk heb ik profijt van
de vakken die ik voor Praktische Theologie heb
gevolgd. Hoewel er altijd een vertaalslag gemaakt
moet worden als je met kinderen werkt. We willen
de kinderen bemoedigen vanuit de Bijbel, dus een
gedegen Bijbelkennis is dan fijn. Die heb ik mede
dankzij de Bijbelse Theologie zeker opgebouwd.”

“Ik ben geboren in een klein dorpje in de Betuwe
en kom uit een gelovig nest. Mijn ouders waren
kerkelijk opgegroeid en kwamen in de jaren
zeventig in aanraking met de evangelische
beweging. Vervolgens kwamen we als gezin in
de Vergadering van Gelovigen terecht. Ik heb het
geloof nooit in twijfel getrokken, hoewel er wel een
periode is geweest waarin ik er weinig mee deed.
Ik trouwde met een gelovige man en toen we
kinderen kregen, groeide het verlangen om weer
meer met God te gaan leven.” Na de geboorte
van mijn kinderen ben ik minder gaan werken en
uiteindelijk gestopt met betaald werk. Toen ik thuis
kwam te zitten, zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik
had veel interesse in de Bijbel en wilde deze graag
kunnen lezen in de grondtalen. Ik ging op zoek
naar een opleiding waar ik me in het Grieks en
Hebreeuws kon verdiepen. Via internet kwam ik bij
de Evangelische Theologische Academie uit, wat
nu het Evangelisch College is.”
Kinderpastoraat
“Ik verzorg op dit moment één dag in de week het
kinderpastoraat op een evangelische basisschool.
Samen met mijn collega voer ik gesprekjes met
kinderen die een luisterend oor nodig hebben.
Dit kan zijn omdat het thuis moeilijk is omdat
ouders gaan scheiden. Of omdat een opa of oma
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Blog
“Ik heb sinds ongeveer een jaar een blog
waarop ik korte overdenkingen deel:
www.debijbeloverdenken.nl. Ik richt me vooral
op gelovigen die een verlangen hebben om meer
met de Bijbel bezig te zijn, maar dit ook lastig
vinden. De vraag die ik wil beantwoorden, ook
voor mezelf, is hoe de Bijbel ons kan voeden, zodat
onze geestelijke honger gestild wordt. Ik probeer
hiervoor altijd op zoek te gaan naar Christus in de
Bijbeltekst. Hij is het ‘brood des levens’.”
Kennis delen
“Ik ben als persoon nogal introvert en sociale
interactie kost mij veel energie. Ik heb tijd ‘alleen’
nodig om op te laden en daarom vind ik het zo
heerlijk om te studeren. Maar het staat soms op
gespannen voet met het verlangen om de kennis
die ik heb te delen met andere mensen. Gelukkig
zie ik wel kansen om dit te doen. Bijvoorbeeld
via mijn blog en op school waar ik kan uitdelen
aan kinderen en collega’s. Maar daarnaast ook in
de gemeente, waar ik help met het schrijven en
vormgeven van het onderwijs voor de huiskringen.
Dit voorjaar ga ik de cursus ‘Rondreis door de
Bijbel’ geven in de gemeente. Daar kijk ik erg
naar uit.”

“Vanuit het kinderpastoraat willen we kinderen bemoedigen vanuit
de Bijbel, dus een gedegen Bijbelkennis is dan fijn. Die heb ik mede
dankzij de Bijbelse Theologie zeker opgebouwd. ”

Gehoorzaamheid aan Christus of gehoorzaamheid van Christus?
Jolande schreef ter afsluiting van haar studie
Theologie een interessante scriptie over de
vertaling van twee Griekse woordjes. Hieronder
vat zij haar bevindingen samen.

vertaling met ‘gehoorzaamheid aan Christus’.
Maar het onderliggende Grieks (een zogenoemde
‘genitief-constructie’) biedt ook ruimte voor een
vertaling met ‘gehoorzaamheid van Christus’.
Enkele onderzoekers hebben deze benadering
recentelijk verdedigd. Paulus zou dan in de
eerste plaats verwijzen naar de gehoorzaamheid
van Christus en niet naar die van de Corinthiërs
(alhoewel die twee natuurlijk wel vervlochten zijn).

In mijn scriptie richt ik mij op een frase uit 2 Cor.
10:5. Dit maakt deel uit van de grotere teksteenheid
van 2 Cor. 10:1-6 (HSV):
1. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de
zachtmoedigheid en welwillendheid van
Christus – ik, die volgens sommigen in uw
tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in
mijn afwezigheid flink tegen u doe –
2. ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben,
niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid
waarmee ik meen het te moeten opnemen
tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar
het vlees wandelen.
3. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren
geen strijd naar het vlees.
4. De wapens van onze strijd zijn immers niet
vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van
bolwerken.
5. Want wij breken valse redeneringen af en elke
hoogte die zich verheft tegen de kennis van God,
en wij nemen elke gedachte gevangen om die te
brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,
6. en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid
te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid
volkomen zal zijn.
Paulus doet hier een beroep op de Corinthiërs
vanuit de zachtmoedigheid van Christus. Hij wil
graag dat ze naar hem luisteren, zodat hij niet
streng hoeft op te treden. Mocht dat toch nodig
zijn, dan mogen ze weten dat zijn strijd niet ‘naar
het vlees is’. Een aspect van deze strijd is dat
(verkeerde) gedachten gevangen worden genomen
en gebracht worden tot de gehoorzaamheid
aan Christus. De meeste Bijbelvertalingen en
commentaren kiezen evenals de HSV voor de

De volgende argumenten worden hiervoor
naar voren gebracht. Ten eerste wijzen deze
onderzoekers op de directe context. In vers 1 is
sprake van de zachtmoedigheid en welwillendheid
van Christus. In het Grieks is dit een vergelijkbare
constructie als die in vers 5. Bovendien past
gehoorzaamheid, samen met zachtmoedigheid en
welwillendheid, in een reeks van eigenschappen die
we aan Christus toeschrijven. Ten tweede wijzen
deze uitleggers erop dat Paulus in 2 Corinthe vaker
schrijft over het aardse leven van Jezus en Zijn
karaktereigenschappen (2 Cor. 5:14, Zijn liefde; 11:3,
Zijn eenvoud; 13:4, Hij is gekruisigd in zwakheid).
Ten slotte blijkt ook uit andere brieven van Paulus
dat hij de gehoorzaamheid van Christus belangrijk
vond (Rom. 5:19, Fil. 2:8).
Uit mijn scriptie blijkt dat het moeilijk is om een
definitieve keuze te maken in de vertaling van
2 Cor. 10:5. Zowel gehoorzaamheid aan als
gehoorzaamheid van Christus zijn mogelijk in het
zinsverband én in de gedachtegang van Paulus.
Bovendien zijn beide vertalingen grammaticaal
correct. De constructie die Paulus gebruikt, maakt
meerdere interpretaties mogelijk. Misschien ligt in
deze dubbelheid wel de sleutel tot het begrijpen
van dit vers. Een mogelijkheid waar ik rekening
mee houd, is dat Paulus bewust gekozen heeft
voor deze constructie vanwege de mogelijke
dubbelzinnigheid. Misschien wilde hij beide
aspecten, gehoorzaamheid van en aan Christus,
laten doorklinken.
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VOOR U GELEZEN
Bidden:
Leren van Jezus
Theo van den Heuvel
Boeken over bidden en het belang van
gebed voor ons geestelijk leven zijn
er al in overvloed. Toch biedt dit boek
een geheel eigen waardevolle insteek.
Theo van den Heuvel, voorganger
van de Stadskerk in Groningen en
oud-student van de ETA, neemt je als
lezer op inspirerende wijze mee door
de Evangeliën om te leren van Jezus’
gebedsleven. Je krijgt hierbij geen
stappenplan aangereikt, maar een warme
uitnodiging om het Woord te openen en
te ontdekken wat Jezus ons heeft geleerd
en voorgeleefd. Het doel hierbij is niet dat
wij Jezus’ gebedsleven gaan kopiëren,
maar dat we Jezus’ leven en Zijn woorden
leren bidden: ”Wanneer we onszelf
onderdompelen in het Woord, zullen we
vanzelf boven komen met een gebed op
onze lippen”. Hoewel de focus steeds
ligt bij Jezus, verweeft Van den Heuvel

ook zijn eigen ervaringen, verlangens
en verlegenheid in dit boek. Dit maakt
het boek persoonlijk en daarmee ook
herkenbaar.
Wat overblijft na het lezen van het boek
is een diep verlangen om (meer) te
bidden. Voor Jezus was bidden niet iets
wat hij ‘erbij’ deed, maar vormde het de
fundamentele basis voor alles wat Hij zei
en deed. De uitnodiging is om Hem hierin
te volgen. Dit boek wakkert dat verlangen
aan en helpt je hierin te groeien.
Jesse van Nes

Heuvel, Theo van den.
Bidden: Leren van Jezus.
Utrecht: KokBoekencentrum
Uitgevers, 2018.
240 pags. € 19,99

Het vergeten evangelie:
Het geheim van Jezus verandert alles
Reinier Sonneveld
‘God gebeurde bij Jezus’, ‘Jezus is het
grote Kortom’. Het zijn dit soort uitspraken
die Het Vergeten Evangelie zo leesbaar
maakt. Het boek gaat over het goede,
volle leven in Jezus Christus. Dit goede
evangelie staat tegenover het evangelie
van de staat, de religie en de techniek.
Geloven betekent voor Sonneveld niet
alleen Jezus volgen, maar óók ongeloof in
de alternatieven. Een scherpe observatie.
Sonneveld geeft het verhaal van Jezus
veel historische context mee. Zijn
theologie sluit goed aan bij het verhalende
van de testamenten, hij is zuinig met
abstracties. Let op: Sonneveld maakt
theologische keuzes die net even anders

Lees het boek daarom met aandacht
voor theologische keuzes, die vragen
oproepen.
De centrale gedachte is dat Jezus
het kwaad heeft overwonnen, juist
in de kruisiging. Waar de klassieke
reformatorische theologie de nadruk
legt op Jezus als plaatsvervangend offer
en de liberale theologie op Jezus als
voorbeeld, benadert Sonneveld Jezus als
vertegenwoordiger van de mensheid: pars
pro toto, de nieuwe samenvatting. Omdat
Jezus vertegenwoordiger is, kan zijn
verhaal ook model staan voor het verhaal
van ons leven - en
nodigt het uit om

zijn dan velen gewend zijn. Het probleem
van de mensheid is niet zozeer haar
zonde, maar haar negativiteit: dat zij
liever slecht nieuws gelooft. God is één
en al liefde en maakt slechts op een
prettige manier een einde aan het kwaad.

mee te doen.
Jirska van Hooijdonk
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Sonneveld, Reinier.
Het vergeten evangelie:
Het geheim van Jezus verandert alles.
Amsterdam, Buijten &
Schipperheijn Motief, 2018.
287 pags. € 19,90

Sporen van God in het dorp:
Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland
Jacobine Gelderloos
Jacobine Gelderloos onderzocht als
promovendus de kerkelijke ontwikkelingen
in twee dorpen in Groningen en NoordBrabant. Ook op het platteland zijn de
gevolgen van de secularisatie stevig
merkbaar. Ze ondervond aan den lijve
wat de gevolgen zijn van de afname in
ledental en het sluiten van kerkgebouwen.
De vergrijzing neemt toe, het kerkelijke
leven komt onder druk te staan en een
predikant moet een groter pastoraal
gebied bestrijken. Het samenvoegen
van kerkelijke gemeenschappen zorgt

staan ver af van de rituelen binnen een
geloofsgemeenschap. Bij de kerkmensen
zorgt dat voor kerkelijke verlegenheid:
hoe presenteer je je als kerk in een
samenleving die de kerk de rug toekeert?
Ze zoekt daarvoor naar een positieve
bijdrage van de kerk aan de omgeving.
De sleutel daarvoor vindt zij in de
leefbaarheid van de samenleving. De kerk
kan middelen en mensen aanbieden en zo
een verbindingsschakel tussen groepen
vormen. De dorpskerk blijft betrokken en
de leefbaarheid op het platteland neemt

ervoor dat mensen minder op de hoogte
zijn van elkaars wel en wee. De sociale
cohesie wordt meer dan ooit een
aandachtspunt. Gelderloos ontdekte dat
bij de ontkerkelijkte samenleving sprake
is van religieus analfabetisme. Mensen
kennen de Bijbelse termen niet meer en

toe. Ze herkent daar sporen van God in
het dorp. Een stimulerend boek dat roept
om een missionair vervolg.
Haije Bergstra

Gelderloos, Jacobine.
Sporen van God in het dorp:
Nieuwe perspectieven voor
kerken op het platteland.
Utrecht: Boekencentrum
Uitgevers, 2018.
174 pags. € 14,99

Ontdek uw weg naar verandering:
Hoe de kracht van Motiverende Gespreksvoering kan
onthullen wat u wilt en u kan helpen dat te bereiken
Dr. Allan Zuckoff & Dr. Bonnie Gorscak
Dit boek raakt aan een essentieel punt wat
in pastorale (hulpverlenings)gesprekken zo
vaak langs komt: mensen zéggen dat ze
anders willen, maar het lukt niet om werkelijk
anders te gaan leven. Het boek geeft
hiervoor twee oorzaken aan: het ligt of aan
de motivatie of aan het geloof/vertrouwen
in een goede afloop. In drie delen wordt
dit uitgewerkt: ‘U hoeft niet te veranderen’,
soms mag ambivalentie prima bestaan. ‘Wilt
u veranderen/kunt u veranderen?’ waarin het
dilemma van willen en vertrouwen op een
zeer praktische manier wordt uitgewerkt. En
tot slot: ‘Ontdek uw weg naar verandering’.
De schrijvers nemen de lezer mee in het
eigen proces en door het lezen van het boek
en het doen van de opdrachten voel je –
aan den lijve – hoe innerlijke overtuigingen
kunnen veranderen, waardoor praktische
verandering ook mogelijk wordt.
Het boek is geschreven als een zelfhulpboek,

waardoor het vol staat met praktische
oefeningen, wat zeer waardevol is. Zeker ook
voor mensen die anderen in dit proces willen
begeleiden. Daarnaast lopen vijf personages
door het hele boek mee. Zij illustreren hun
eigen weg naar verandering. Als zelfhulpboek
is het overigens wel lijvig. Persoonlijk mis
ik de verbinding met Bijbelse principes. De
beste Hulpbron om te veranderen wordt
helaas niet aangesproken.
Wat mij betreft een zeer lezenswaardig boek
voor mensen die dingen anders zouden
willen, maar daarin ontmoedigd zijn of voor
diegene die deze mensen
begeleiden/coachen.
Hermineke Vonk
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Zuckoff, Allan; Gorscak, Bonnie.
Ontdek uw weg naar verandering:
hoe de kracht van Motiverende
Gespreksvoering kan onthullen wat
u wilt en u kan helpen dat te bereiken.
Houten: Ekklesia, 2017.
300 pags. € 23,90

PORTRET
Willem van der Voet:

“ZONDER MIJN GELOOF ZOU IK
GEEN ADVOCAAT WILLEN ZIJN”
Willem van der Voet is op verschillende
manieren betrokken bij het Evangelisch College.
Hij is dit collegejaar toegetreden tot het bestuur,
maar is daarnaast ook student. Sinds hij advocaat
is blijft er veel minder tijd over voor de opleiding,
maar dat betekent zeker niet dat hij stil zit.
Naast zijn drukke baan en zijn opleiding is hij op
verschillende plekken betrokken als vrijwilliger.
Een actief bestaan dus, waarin Willem zijn talent
inzet om met name minderbedeelden te helpen.
“Ik ben opgegroeid in de Nederlands Hervormde
Kerk. Ik kom uit een warm christelijk gezin en wist
al op jonge leeftijd dat ik van Jezus hield en bij
Hem wilde horen. Dat gevoel en die wetenschap
is daarna nooit meer weggegaan. Later werd ik
Evangelisch kerkelijk meelevend. Ik ben dankbaar
dat ik mij in beide kerkelijke werelden prima
thuis voel. De veelkleurigheid in het Lichaam
van Christus over kerkmuren heen is iets om te
koesteren.”
Studeren, zending en werken
“Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na mijn
afstuderen in 2004 ben ik voor ruim vier maanden
naar het zendingsveld in Thailand gegaan. Daar
heb ik voor de Overseas Missionary Fellowship
(OMF) en de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) een Nederlands zendingsechtpaar in
Bangkok geholpen met hun onderzoek naar
de staat van de kerk in Thailand. Daarnaast
heb ik ongeveer een maand als vrijwilliger
meegedraaid met de Christian Care Foundation
for Children with Disabilities in Thailand (CCD).
Na deze vier maanden ben ik als jurist voor
verschillende organisaties werkzaam geweest
en in 2005 startte ik met de Opleiding Theologie
aan de Evangelische Theologische Academie
(nu het Evangelisch College). Daar heb ik het
onderdeel Bijbelse Theologie afgerond. In 2010
ben ik advocaat geworden en sinds 2011 ben ik
werkzaam als zelfstandig advocaat. Vanaf het
moment dat ik advocaat werd is mijn status in

de studie geleidelijk aan gewijzigd in ‘eeuwige
student’.”
Willem heeft zich, sinds hij zelfstandig advocaat
is, aangesloten bij Advocatenkantoor Vuurens &
Lagerweij in Delft, een samenwerkingsverband
van zeven advocaten. “Het werkt bijzonder
plezierig dat ik binnen mijn eigen praktijk de
vrijheid heb om mijn eigen ‘Koninkrijksvisie’ te
ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook het voorrecht
heb om met juridisch hooggekwalificeerde
collega’s te kunnen samenwerken.”
Het recht als instrument
“Het recht is voor mij een instrument om
particulieren, organisaties en bedrijven zo
goed mogelijk vooruit te helpen en daarmee
eer te brengen aan de Heere God en zo
iets van Zijn liefde en grootheid te laten
zien. Als advocaat heb je daarbij veel vrijheid
en gaan er deuren voor je open die voor
anderen vaak gesloten blijven. Je mag dingen
die anderen niet mogen, zoals op het
hoogste niveau en op het scherpst
van de snede de zaak van je cliënt
voor het voetlicht brengen. Het
is daarbij zeer bevredigend om
zowel in woord als geschrift de
zaak van je cliënten te bepleiten
die dat zelf niet kunnen, of
niet zouden weten waar ze
zouden moeten beginnen.
Het geeft ook voldoening
om je cliënt een ander
perspectief of vergezicht
te laten zien. Het leukste
is om cliënten vol met
boosheid en in strijdmodus
met de overtuiging ‘de ander
moet kapot’ binnen te zien
komen, om ze vervolgens met
een goede deal op zak veel
rustiger mijn praktijk weer te
zien verlaten. Waarbij ze vrede
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hebben met het verleden en met nieuwe inspiratie
de toekomst tegemoet gaan.”
Hart voor minderbedeelden
“Als advocaat sta ik onder andere vluchtelingen,
zieken en slachtoffers van mensenhandel
en zedenmisdrijven bij. De gebrokenheid in
mensenlevens die ik elke dag zie, raakt mij elke keer
opnieuw. Wat mijn werk betreft is mijn moeder mijn
grootste inspiratiebron.

“De gebrokenheid in mensenlevens die ik elke dag zie, raakt
mij elke keer opnieuw.”
Zij heeft altijd een grote bewogenheid gehad met
minderbedeelden en heeft dat al op jonge leeftijd
op mij over kunnen brengen. Ik voel mij bevoorrecht
dat ik onder leiding van de Heilige Geest als
advocaat steeds weer mijn steentje mag bijdragen
aan het op positieve wijze veranderen van het leven
van mijn cliënten. Je zou me als het ware kunnen
vergelijken met een Jack Russell terriër: wanneer
ik geloof in de goede zaak bijt ik mij hierin vast en
blijf ik vasthoudend, ook als dit jaren kan duren. Als
advocaat werk ik in een voortdurend krachtenveld
en procedeer daarin voor mijn cliënten vaak tegen
de overheid, die in staat is met het grootste gemak
burgers te vermorzelen, met name de kwetsbaren.
Het bieden van ‘tegenkracht’ door advocaten is
daarom onontbeerlijk.”
“Wat mij in loverboyzaken altijd weer pijnlijk
duidelijk wordt, is hoe beschadigd en eenzaam
meisjes (en jongens) kunnen opgroeien en hoe
erg zij kunnen hunkeren naar liefde. Ze lopen
vervolgens in de val van gewetenloze ‘loverboys’
die hen voor eigen gewin en genot tegen betaling
van hun lichaam ‘liefde’ voorspiegelen. Er valt nog
een wereld te winnen om de kwetsbaarheid van
deze meisjes in een zo vroeg mogelijk stadium te
onderkennen en hen vervolgens te helpen bij dit
soort personen weg te blijven.”

Willem in het kort:
Naam: Willem van der Voet
Leeftijd: 41
Studies: Nederlands Recht in Rotterdam, nog bezig met
de opleiding Theologie aan het Evangelisch College
Beroep: Advocaat
Hobby’s: Boeken lezen

Geloof op de werkvloer
“Zonder mijn geloof zou ik geen advocaat
willen zijn. Advocaat zijn betekent een veelheid
van problemen op je schouders nemen en
continu en vaak onder grote tijdsdruk juridische
gevechten voor je cliënten voeren. Voor mij is de
leiding van de Heilige Geest daarin onmisbaar,
voor de juiste inzichten, moed en kracht. In de
afhankelijkheid van God is mijn opleiding, training
en werkervaring een krachtig middel om mensen
in hun gebrokenheid bij te staan. Op die manier
kan ik mijn werk ondanks alle weerstand en
tegenkrachten, op een rustige en blijmoedige
manier doen. Zonder God ligt cynisme op de loer.
Met God is elke werkdag een nieuw avontuur en
mag ik mijn cliënten tot zegen zijn.”
Vrijwilligerswerk
“Op dit moment ben ik naast mijn werk lid van
de Werkgroep Justitiepastoraat van de PKN,
waarbij ik onder andere op ‘huisbezoek’ ga bij
justitiepredikanten in de justitiële inrichtingen. Dit
geeft deze predikanten, die vaak vrij afgezonderd
hun werkzaamheden moeten verrichten, de
gelegenheid om te delen hoe het hen in hun
werk vergaat, waardoor zij zich meer verbonden
kunnen voelen met de zendende PKN. Tot 2017
ben ik bestuurslid geweest van de Stichting de
Ondergrondse Kerk (SDOK).

“Hoe ik het Evangelisch College
over 5 jaar zie? Als een innovatieve
organisatie die naar nieuwe wegen
blijft zoeken om de Grote Schat van
Gods Woord blijvend aan anderen
over te dragen.”
Bestuurslid Evangelisch College
Dit collegejaar is Willem toegetreden als bestuurslid
van het Evangelisch College. “Het Evangelisch
College staat voor Bijbelgetrouw en van de
overheid onafhankelijk onderwijs. In mijn ogen
is dat een unieke en daardoor zeer waardevolle
combinatie. Dit Bijbelgetrouwe en onafhankelijke
karakter wordt in een wereld die steeds minder
met God rekent alleen maar belangrijker. Hiermee
zorgen we ervoor dat nieuwe generaties sterk
staan in hun geloof. Vanuit mijn juridische kennis
en werkervaring wil ik zo mijn steentje bijdragen
aan de organisatie.”
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AGENDA
15 maart		
15 maart		
16 maart		
23 maart		
23 maart		
28 maart		
30 maart		
30 maart		
April, mei		
6 april			
8 april			
12 april			
26 april 		
25 mei			
29 juni			

Open dag Sprekersroute					Amsterdam
Open dag Pastorale Hulpverlening				
Zwijndrecht
Open dag Missionair Werk					Amersfoort
Studiedag Samengestelde gezinnen			
Zwijndrecht
Open dag Theologie					Amersfoort
Open dag Theologie					Rotterdam
Open dag Theologie					Meppel
ETS-Studiedag | Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
Veenendaal
Proeflessen ETS-Bijbelcursus				Nederland
Open dag Pastorale Hulpverlening				
Meppel
Start Toerustingscursus Sprekers				Zwijndrecht
Open dag Sprekersroute					Amsterdam
Boekpresentatie ‘Door Christus aangesproken’		
Zwijndrecht
Start Verdiepingscursus Sprekers: gelijkenissen		
Zwijndrecht
ETS-Studiedag | Jezus verkondigen: missionair zijn		
Veenendaal

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

Bezoek een open dag
Denk je na over het volgen van een opleiding of cursus?
Ben je benieuwd wat je van de lessen kan verwachten? Wil
je weten welke studiemogelijkheden er zijn en ontdekken
wat er bij je past? Bezoek dan geheel vrijblijvend een open
dag van onze opleidingen of cursussen. Van maart tot
en met juni 2019 worden op alle leslocaties open dagen
georganiseerd.
Opleidingen
Elke open dag van een opleiding begint met een
informatiebijeenkomst waarin we je informeren over de
studie en we je gelegenheid bieden om vragen te stellen.
Daarna volg je de colleges van de betreffende lesdag. Zo
kun je een goede impressie opdoen van de opleiding en
huidige studenten naar hun ervaringen vragen.

Een open dag kent geen formele afsluiting, dus voel je vrij
om weer naar huis te gaan wanneer je een goede indruk
hebt gekregen en al je vragen beantwoord zijn.
ETS-Bijbelcursus
Bij de ETS-Bijbelcursus kan je in de maanden april en mei
vrijblijvend de lessen op één van de 55 locaties bijwonen.
Er is geen informatiebijeenkomst, maar in de pauze is er
alle gelegenheid om je vragen te stellen aan de docent,
contactpersoon of andere cursisten. Zo kun je ook hier
een goede indruk opdoen van de cursus.
Meer informatie over de open dagen, de locaties en de
data vind je op onze website.

aan op.n:l/
Meld je
elisch-college

www.evang
opendag

