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Inleiding

Meditatief
Dood belangrijker
dan geboorte?
In het Nieuwe Testament komen
we relatief weinig tegen over de
geboorte van Jezus. Mattheüs geeft
een summier verslag (1:18-2:1), Marcus zegt er niets (!) over, Lucas is er
wel uitvoerig over (1:26-38; 2:1-7),
en Johannes geeft de informatie:
“Het Woord is vlees geworden!”
(1:14). Ook in het boek Handelingen zien we weinig aandacht voor
Jezus’ geboorte. De vervanger voor
Judas hoeft geen getuige geweest
te zijn van Zijn geboorte, maar wel
van de periode vanaf Zijn doop tot
en met Zijn opstanding (1:22). Ook
in de overige nieuwtestamentische
geschriften komen we weinig informatie tegen als het gaat om historische gegevens aangaande Jezus’
geboorte. Het verrast daarom niet,
dat we in de vroege kerk eveneens
weinig aandacht voor deze gebeurtenis aantreffen (zie artikel van dr.
Hans van Loon in dit EC Magazine
en in Marturia).
De dood van Jezus daarentegen
wordt in het Nieuwe Testament zowel historisch als theologisch breed
uitgemeten; onder meer de gebeurtenissen rond Zijn kruisiging onder
Pontius Pilatus (zelfs genoemd in
1Tim.6:13), Zijn plaatsvervangend
lijden, Zijn totstandbrenging van
verzoening met God, en Zijn verrijzenis uit de dood zijn uiterst belangrijke
ingrediënten van het evangelie.
Hoe is het met onze eigen geboorte
gesteld? Het is gebruikelijk in onze
(westerse) wereld dat we onze ge-
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boortedag vieren. Maar in het Evangelie van Johannes lezen we dat
deze geboorte ‘overgedaan’ moet
worden om het Koninkrijk van God
te kunnen zien (3:3)! Oftewel, bij ieder mens blijkt er een soort tweede
geboorte nodig te zijn. Maar ook in
dit opzicht is de Schrift duidelijk, dat
het alleen bij deze (weder)geboorte
niet mag blijven. Jezus geeft in Zijn
onderwijs van de Bergrede duidelijk aan, dat geloven gepaard moet
gaan met handelen (Matth. 5-7). Hij
geeft dan ook de opdracht mee om
‘te onderhouden al wat Hij geboden
heeft’ (Matth. 28:19). De (half)broer
van Jezus, Jacobus, laat op soortgelijke wijze weten, dat geloof zonder
daarbij behorend gedrag, de goede
werken, dood geloof is (Jac.2:14).
De apostel Paulus geeft aan koning
Agrippa te kennen dat hij overal predikt dat men zich met berouw moet
bekeren tot God en ‘werken doen’
die met het berouw in overeenstemming zijn (Hand. 26: 20). Opvallend
is ook het gedeelte in Openbaring
2 en 3, waar het gaat over zeven
gemeenten; zij worden door Jezus
geëvalueerd op hun theologie, maar
met name op hun werken. Ook bij
het laatste oordeel (Openb. 20:11-15)

zien we een beoordeling door Jezus
‘naar hun werken’. De duivel gelooft
in velerlei opzicht in God, maar is
op grond hiervan niet behouden,
eenvoudigweg omdat zijn werken
anti-goddelijk/anti-christelijk zijn;
zijn einde is dan ook ‘in de poel van
vuur en zwavel’ (Openb. 20:10).
Samenvattend kunnen we stellen dat
niet je (weder)geboorte, je ontstaan,
je komaf van belang is, maar wat je
na je geboorte met en in je leven
gedaan hebt. Na je geboorte zijn
er volop kansen, maar bij je sterven geldt: het is de mens gegeven
eenmaal te sterven en daarna het
oordeel (Hebr. 9:27).
De geboorte van Jezus laat ons zien:
de geboorte is een start, maar het
gaat uiteindelijk om de afloop ...
drs. Cees van Nes,
algemeen directeur

Na je geboorte zijn er volop kansen,
maar bij je sterven geldt: het is de
mens gegeven eenmaal te sterven
en daarna het oordeel (Hebr. 9:27).
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Voorwoord
Het jaar 2012 is bijna ten einde. Terugkijkend moet
ik zeggen dat het geen prettig jaar is geweest; in
de persoonlijke, familiale sfeer hebben de meeste
medewerkers met ziekte, verdriet, zorg of andere
narigheid te kampen gehad. Tegelijkertijd heeft het
werk van het Evangelisch College een ongekende
bloei gekend. Onze zegeningen mogen we volop
tellen: mooie studentenaantallen, veel gediplomeerden, nieuwe gemotiveerde medewerkers en
bestuurders, goede financiële resultaten, uitbreiding van ons netwerk zijn een aantal van die vele
zegeningen. We gaan dan ook in 2013 rustig door,
in vertrouwen dat onze God ons ook persoonlijk
datgene zal geven, wat we nodig hebben om
Hem dienstbaar te kunnen zijn.
Op 10-11-‘12 zijn bestuur en directie in Het
Brandpunt in Doorn bijeengekomen om te komen
tot een grondslag voor een nieuw beleidsplan.
De uitkomst hiervan vormt een uitdaging.
Eben-Haëzer - tot hiertoe heeft de Here geholpen
- is hierbij een geruststellende gedachte en met die
ervaring mogen we uitzien naar de toekomst, te
beginnen in 2013.
Graag wens ik namens de directie van het
Evangelisch College allen die bij het EC
betrokken zijn, zoals docenten, studenten,
bestuurders, medewerkers, en donateurs,
een zeer gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar.

Inhoud
Nieuws over het Evangelisch College
Artikel: Ontstaan Kerstfeest
Artikel: Boeken en cursussen
inleiding christelijk geloof
Nieuws van de scholen:
• Evangelische Theologische Academie
• Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
• Evangelische Toerusting School

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

| 10
| 12
| 14

Colofon
Het Evangelisch College Magazine is een uitgave van
stichting Evangelisch College. Het Magazine verschijnt
tweemaal per jaar en heeft met name tot doel te
informeren over de ontwikkelingen van de scholen
binnen het Evangelisch College.
Evangelisch College
Contactadres: Zonnebloemstraat 4,
3333 SW Zwijndrecht
Telefoon: 078-6190037
E-mailadres: info@evangelisch-college.nl
> www.evangelisch-college.nl
Het Evangelisch College is verantwoordelijk
voor de volgende scholen:

ETA

Evangelische Theologische Academie
> www.eta.nl
Bankrekening: 60 57 98

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
> www.pastoraat.nu
Bankrekening: 60 57 98

ETS

Evangelische Toerusting School
> www.ets-cursus.nl
Bankrekening: 58 43 95

Namens de directie,
drs. Cees van Nes,
algemeen directeur

|4
|6
|8

Bestuur
drs. M.J. de Haan (voorzitter), ds. A.W. Mol (vicevoorzitter), drs. S.T.N. van der Pols (secretaris),
C.J.M. van der Eerden (penningmeester), P.F. Fernhout
(tweede penningmeester), P. van Hooidonk (lid).

04

Nieuws over het Evangelisch College

Terugblik opening collegejaar
Afscheid bestuursleden
Op zaterdagochtend 29 september
heeft het Evangelisch College tijdens
de jaarlijkse docentenontmoeting
afscheid genomen van de vertrek-

kende bestuursleden drs. ing. Gerrit
van Ginkel (voorzitter), John de
Leeuw, MA (vice-voorzitter) en Jaap
Visser (lid). Het Evangelisch College

is zeer dankbaar voor de jarenlange
trouwe inzet van deze bestuursleden.
De nieuwe bestuursleden drs. Martien Jan de Haan (voorzitter) en ds.
Arie Mol (vice-voorzitter) hebben
hun taak overgenomen. In de juni
2012 editie van het EC-Magazine
werden zij reeds voorgesteld.

Drs. ing. G. van Ginkel
Na zijn 4-jarige studie bij de ETA, is hij in 1989
als penningmeester lid geworden van het
bestuur van stichting ETA; in 2004 werd hij
voorzitter en – na de fusie met de EBS –
in 2011 voorzitter van stichting Evangelisch
College. Dit betekent dat hij in totaal 27 (!) jaar
nauw met de school verbonden is geweest.

Studiemiddag
‘Leven in crisistijd’
’s Middags waren er twee lezingen
over het thema ‘Leven in crisistijd’,
waar ook de docenten, studenten en
cursisten van de ETA/EPS/ETS voor
waren uitgenodigd. Het was voor
de eerste keer dat het Evangelisch
College op deze wijze het studiejaar
formeel opende.
De lezingen werden verzorgd door
dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk – vanuit
het Oude Testament (Jeremia) –
en prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
– vanuit het Nieuwe Testament
(Hebreeën). Beide lezingen zijn terug
te luisteren via de website.
> www.eta.nl/Terugblik-openingstudiejaar-2012-2013.html

J.F. de Leeuw, MA
Als oud-student van de Brandpunt Bijbelschool en oud-docent van de ETS werd hij
in 2004 voorzitter van stichting EBS en – na
de fusie met de ETA – in 2011 vice-voorzitter
van stichting Evangelisch College.

J.J. Visser
Als oud-docent van de ETA en van de ETS
is hij vanaf 2004 bestuurslid geweest van
stichting ETA en – na de fusie met de EBS –
in 2011 lid van stichting Evangelisch College.

Studentenaantallen
In lijn met de stijging van de afgelopen jaren mocht het Evangelisch
College het studiejaar 2012-2013
opnieuw aanvangen met een toegenomen aantal studenten en cursisten. Met name het aantal studenten
van het gestructureerd afstandsonderwijs bij de ETA steeg; de ETS
bleef min of meer gelijk.

Evangelisch College Magazine
Jaargang 3
December 2012

School

Opleiding

Aantal 2012/2013

Aantal 2011/2012

ETA

Theologie*
(deeltijdonderwijs)

134

121

Theologie*
(gestructureerd
afstandsonderwijs)

74

56

EPS

Pastorale Hulpverlening

60

54

ETS

4-jarige Bijbelcursus

1089

± 1100

* Onder de opleiding ‘Theologie’ vallen de programma’s:
- 5-jarige opleiding Bachelor Theologie
- 2-jarige opleiding Bijbelse Theologie
- Bijbeltalen en afzonderlijke vakken
- 1-jarige Kadercursus
Peildatum: 9 november 2012
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Annelies Wolters

Evert Leeflang

Friso Goudriaan

Personele zaken
Met ingang van 1 september 2012
is Annelies Wolters voor 0,4 FTE
aangesteld als coördinator van
de deeltijdopleidingen van de ETA.
Zij neemt de taken over van drs.
Marianne Visser die zich dit jaar meer
gaat toeleggen op haar lesgevende
taken en het coördineren van het
gestructureerd afstandsonderwijs.

Friso Goudriaan is met ingang van
dit studiejaar als vrijwilliger 2 dagen
per week werkzaam als financieel
administratief medewerker.
Met ingang van 1 november 2012 is
Evert Leeflang, MA , afgestudeerd
aan de Evangelische Theologische
Faculteit te Leuven (ETF), aangesteld
voor 0,5 FTE als medewerker bij het

Financieel

Agenda
10 januari
11 januari
12 januari
12 januari
12 januari
14 januari
16 januari
31 januari
1 februari
9 februari
18 januari
15 februari
14 maart
15 maart
23 maart
6 april
13 april

Rotterdam
Zwijndrecht
Amersfoort
Steenwijk
Steenwijk
Oldebroek
Dordrecht
Appingedam
Sneek
Veenendaal
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Rotterdam
Zwijndrecht
Amersfoort
Steenwijk
Steenwijk

ETA
EPS
ETA
ETA
EPS
ETA
ETA
ETA
ETA
ETS
ETA
ETA
ETA
EPS
ETA
ETA
EPS

gestructureerd afstandsonderwijs, als
docent Grieks en als schrijver van
modulen. Van februari t/m april 2013
zal Jasper Knecht, 3e jaars Bachelorstudent ETF, stage lopen bij het Evangelisch
College. Hij zal zich o.a. toeleggen op
het lesgeven aan de ETS en het samenstellen van een docentenhandleiding
voor de cursus Rondreis door de Bijbel.

Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Diploma-uitreiking
Aanvang Kringleiderscursus
Aanvang Kringleiderscursus
Aanvang Kringleiderscursus
Aanvang Kringleiderscursus
Studiedag woordverkondiging
Diploma-uitreiking
Open dag
Open dag
Open dag
Open dag
Open dag
Open dag

Preekbeurten
Algemeen directeur drs. Cees van Nes is in 2013 (m.u.v. juli t/m september) beschikbaar om bij u in de kerk/gemeente een preekbeurt te verzorgen. Kosten bedragen niet meer dan de (in uw gemeente) gebruikelijke
sprekersvergoeding. Contact: c.vannes@evangelisch-college.nl

Het Evangelisch College mocht het
boekjaar 2011-2012 dankbaar met
een mooi positief resultaat afsluiten.
Ondanks teruglopende giften stegen
de inkomsten onder andere door
toegenomen studentenaantallen.
Daarbij moet worden aangetekend
dat dit positieve resultaat mede
mogelijk is gemaakt door de trouwe
inzet van werknemers en freelance
docenten die zich voor een relatief
geringe vergoeding inzetten voor de
missie van het Evangelisch College.
En ook de donateurs, die vaak al
jarenlang ons financieel ondersteunen, willen we langs deze weg
hartelijk bedanken voor hun trouwe
steun.

Nalatenschap
Met dank aan de familie Uytenbogaardt ontving het Evangelisch
College afgelopen zomer uit een
nalatenschap een collectie van ruim
600 grotendeels Nederlandstalige
theologische literatuur, bedoeld
voor de (nog op te zetten) bibliotheek.
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Artikel

Het ontstaan
van de christelijke feesten: het Kerstfeest
door dr. Hans van Loon

Evenals Hemelvaartsdag en Pinksteren
hebben Kerst en Epifanie zich pas in de
loop van de vierde eeuw tot zelfstandige
feesten ontwikkeld.
dr. Hans van Loon is medewerker van het
Centrum voor Patristisch Onderzoek en een
van de eindredacteuren van Patropedia
> www.patropedia.nl
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Binnenkort vieren we het Kerstfeest, het feest van
de geboorte van Jezus Christus. Kerst is niet alleen
een vast onderdeel van ons kerkelijk jaar, het is
ook als seculier feest niet meer weg te denken uit
de westerse wereld. En het gaat terug op Bijbelse
verhalen, vooral die uit het evangelie van Lucas. De
gedachte dat de christenheid vanaf het allereerste
begin dit feest heeft gevierd, kan dan ook gemakkelijk postvatten. Dit is echter niet het geval.
De ontstaansgeschiedenis van het Kerstfeest of Kerstmis
(oorspronkelijk Christus-mis) kan niet los worden gezien
van die van Epifanie of Driekoningen, want beide feesten zijn min of meer tegelijkertijd ontwikkeld, Kerst op
25 december in de westerse kerk, Epifanie op 6 januari
in de oosterse kerk. In de begintijd zal op het oosterse
Epifaniefeest, naast zijn doop, ook de geboorte van Jezus
aandacht hebben gekregen, terwijl op het Kerstfeest vanaf
het begin de geboorte centraal stond. Toen Oost en West
elkaars feest overnamen, werd Jezus’ geboorte alleen
nog op het Kerstfeest gevierd, ook in het Oosten, terwijl
Epifanie een andere invulling kreeg.
Voor ons is het heel normaal om op het Kerstfeest de
geboorte van Jezus Christus te vieren, net zoals we onze
eigen verjaardagen kennen. Maar in de eerste helft van de
tweede eeuw schrijft Origenes nog met nadruk dat het
zondaars zijn die geboortedagen vieren, niet heiligen. In
de christelijke kerk was het daarentegen gebruikelijk om
de sterfdagen van de martelaren in ere te houden, die
men als hun ‘geboorte in de hemel’ beschouwde. Evenals
Hemelvaartsdag en Pinksteren hebben Kerst en Epifanie
zich pas in de loop van de vierde eeuw tot zelfstandige
feesten ontwikkeld.
De eerste vermelding van een feest ter gelegenheid van
de geboorte van Jezus vinden we in een Chronografie uit
Rome uit 354. Jezus’ geboortedag wordt in een lijst met
sterfdata van martelaren aangegeven als 25 december.
Ook al is het uitzonderlijk dat niet de sterfdatum maar de
geboortedatum van Jezus opgenomen is, wijst dit erop
dat de dag van Jezus’ geboorte evenals de sterfdagen van
de martelaren als een feestdag werd gezien. Men gaat
ervan uit dat het feest voor het eerst in Rome is gevierd
en zich van daaruit langzaam maar zeker heeft verspreid.
In Constantinopel noemt Gregorius van Nazianze (ca.
380) zich de ‘initiator’ (exarchos) van de gewoonte om het
Kerstfeest ook in deze stad te vieren. Dit suggereert dat
Constantijn de Grote bij de invoering van het feest geen
rol heeft gespeeld, zoals wel is beweerd.

verband legt met het heidense Zonnefeest, en de ‘berekeningshypothese’, die uitgaat van het belang dat aan symbolische getallen en data werd toegekend. In gematigde
vorm zijn beide hypotheses overigens goed met elkaar te
combineren.
Volgens de juliaanse kalender uit die tijd viel de zonnewende op 25 december. Deze dag, waarop de zon weer
in kracht begon toe te nemen, was belangrijk voor de
verering van de Zonnegod in het Romeinse Rijk. In 275
plaatste keizer Aurelianus de god Sol Invictus (de Onoverwinnelijke Zon) aan het hoofd van het hele pantheon,
waardoor de verering van Sol toenam. Volgens de religiehistorische hypothese was de aandacht voor de Zonnegod de aanleiding om het Kerstfeest op 25 december in
te voeren. Hoewel de hypothese ouder is, heeft hij vooral
in de gematigde vorm van Bernard Botte (1932) grote
invloed gekregen:1 het Zonnefeest was mede aanleiding
voor het Kerstfeest, maar niet de oorzaak ervan.
Volgens de berekeningshypothese is de oorzaak voor
het ontstaan van het Kerstfeest gelegen in de interesse
die de kerkvaders hadden voor de data van bijzondere
gebeurtenissen in Jezus’ leven, vanwege de symbolische
betekenis die aan data en getallen werd toegekend. Zo
werd de aankondiging van Jezus’ geboorte, en dan ook
zijn conceptie, geplaatst op 25 maart, in de juliaanse
kalender de dag van de lente-equinox. Op die dag werd
ook de schepping van de wereld herdacht, zodat schepping en herschepping hier samenkomen. De geboorte
van Jezus zou dan negen maanden later hebben plaatsgevonden, op 25 december. De berekeningshypothese
kreeg aanvankelijk heftige kritiek te verduren, maar keerde
herhaalde malen enigszins gewijzigd terug. De versie die
in de tachtiger jaren van de 20e eeuw door Thomas Talley
werd verdedigd, doet tot op de dag van vandaag opgeld.2
De bronnen laten zien dat het Kerstfeest op 25 december vanuit Rome langzaam maar zeker door een steeds
groter deel van de wereldwijde kerk werd overgenomen.
In 386 hield Johannes Chrysostomus in Antiochië een
vurige preek om de viering van het recente Kerstfeest aan
te moedigen. In sommige delen van het Oosten duurde
het langer voor men het feest introduceerde. In Armenië
wordt de geboorte van Christus tot op de huidige dag op
6 januari gevierd.
Voor de rest van dit artikel, waarin ook de andere christelijke feesten worden besproken, zie Marturia 8 (december
2012) > www.marturia.info
1

Er zijn twee hoofdhypotheses die het ontstaan van het
Kerstfeest willen verklaren, een religiehistorische, die een

Bernard Botte, Les origines de la Noël et de l’Épiphanie: étude historique
(Textes et études liturgiques, 1; Louvain: Abbaye du Mont César, 1932).

2

Thomas J. Talley, The Origins of the Liturgical Year (New York: Pueblo, 1986).
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Artikel

Boeken en cursussen
inleiding christelijk geloof
door Leen Stehouwer, BTh

de PKN.

“Hoe leggen we het christelijk geloof op een begrijpelijke manier uit?” Een
vraag waar veel kerken en individuele christenen over nadenken. Gelukkig
maar! Op allerlei manieren proberen we interesse op te roepen voor het
Evangelie, zoals recent nog rond het project ‘Is er meer? ’. Maar hoe helpen
we geïnteresseerden vervolgens verder? Welke mogelijkheden bieden we
hen aan om hun kennis van het christelijk geloof te vergroten en te verdiepen? Er is een diversiteit aan boeken, materialen en cursussen beschikbaar
die een basale inleiding geven op het christelijk geloof. Deze diversiteit
is goed, want geen situatie is immers hetzelfde. Dit artikel biedt een (niet
uitputtend) overzicht met korte toelichting van een aantal boeken en cursussen die gebruikt zouden kunnen worden om mensen te introduceren
met het christelijk geloof.

De cursus
bestaat uit
7 bijeenkomsten
van 3 uur
en 1 van
5 à 6 uur.
De bijeenkomsten
worden
begonnen met een maaltijd, gevolgd door een
inleiding, gesprek in groepjes en geza-

■

menlijke afsluiting. De 7+1 Basiscursus

Alpha-cursus

zijn: (1) Is er meer? (2) Wie is Jezus? (3)

geloven is niet gericht op het overtui-

De Alpha-cursus is een uit Engeland

Waarom stierf Jezus? (4) Hoe kun je

gen van deelnemers, maar probeert

afkomstige bekende en zeer veel

geloven? (5) Bidden (6) Bijbellezen (7)

de geloofsinhoud open ter sprake te

gebruikte cursus over het christelijk

Hoe leidt God ons? (8) Wie is de Heilige

brengen met behulp van Bijbelverha-

geloof. Volgens het meest recente

Geest? (9) Wat doet de Heilige Geest?

len. Voor meegekomen kinderen is

werkboekje voor cursisten (met de

(10) Hoe kan ik vervuld worden met

een eigen programma beschikbaar:

insteek ‘Is er meer?’) is de Alpha-cursus

de Heilige Geest? (11) Hoe kan ik het

7+1Kids. Er zijn verschillende materialen

in Nederland inmiddels door meer dan

kwade weerstaan? (12) Waarom en hoe

beschikbaar, waaronder handleidingen,

200.000 mensen op 800 verschillende

wij het anderen moeten vertellen (13)

een DVD, de vervolgcursus ‘Tegels en

plaatsen gevolgd. De cursus bestaat uit

Geneest God ook nu nog? (14) Hoe zit

15 wekelijkse bijeenkomsten, die met

het met de kerk? (15) Hoe nu verder?

screensavers’ en de jongerenvariant
‘Toppers van geloven’. > www.7plus1.nl

een gezamenlijke maaltijd beginnen.

Voor degenen die de cursus verzorgen,

De opzet van een bijeenkomst is eerst

is een goede handleiding beschikbaar

een inleiding en daarna doorpraten in

en ondersteuning door instructiedagen

Deze cursus is binnen de Anglicaanse

kleine groepen. Het wordt aanbevolen

en regioadviseurs. Sterk punt is, dat

kerk in Engeland ontstaan en op initi-

om ook een keer met de groep een

er uitgewerkt materiaal beschikbaar is

atief van het blad ‘Groei’ in het Neder-

weekend te plannen (waarin 3 bijeen-

voor aparte doelgroepen, bijvoorbeeld

lands vertaald. Aan de hand van het

YouthAlpha en BusinessAlpha.
> www.alpha-cursus.nl

Marcus-evangelie wordt in 10 (of indien

komsten
kunnen
worden
gehouden).

■

7+1 Basiscursus geloven

■

Christianity Explored

gewenst 7) bijeenkomsten nagegaan
wie Jezus is, wat zijn bedoelingen
zijn en wat het betekent om Hem te

De thema’s

Deze cursus is geschreven door Peter

volgen. Naast het cursusmateriaal voor

die worden

Hendriks, PKN-predikant in Hengelo.

deelnemers is er voor de cursusleiders

behandeld

7+1 wordt actief ondersteund door

een instructieboek en dvd-set (met
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boek (ge-

susleiders is op de website aanvullende

schikt voor

ondersteuning beschikbaar via een

zelfstudie)

informatieportaal voor cursusleiders.

en een

Het Evangelisch College is voor-

inleidingen voor de cursusbijeenkomst)

cursusboek

nemens medio mei een volledige

beschikbaar. Het materiaal is er in twee

tegelijk.

docentenhandleiding en bijbehorende

versies: NBV (Nieuwe BijbelVertaling)

Het boek

en HSV (Herziening StatenVertaling).

bestaat

PowerPointpresentatie beschikbaar te
hebben. > www.rondreisdoordebijbel.nl

Er is ook een vervolgcursus Discipleship

uit 4 delen en de cursus beslaat dan

Explored (DE) aan de hand van het Bijbelboek Filippenzen. > www.groei.org

ook minimaal 4 dagdelen (meer is ook

■

 e VREEMDELING op
D
de weg naar Emmaüs

mogelijk). De deelonderwerpen zijn: de

■

Zo is God : Een portret
in veertien gezichten

christelijke boodschap, de Bijbel, Jezus

Het boek “Zo is God: een portret in

Christus, en leven als christen. Aan het

veertien gezichten” is geschreven door

einde van elk deel zijn gespreksvragen

D.A. Carson, onderzoeksprofessor

John Cross, schrijver van ‘De vreemde-

opgenomen. Naast het boek is meer

Nieuwe Testament aan Trinity Evange-

ling’, heeft geprobeerd een objectief

materiaal beschikbaar: een dvd met

lical Divinity School in Deerfield (USA)

boek over de Bijbel te schrijven. Hij kiest

filmfragmenten en PowerPointpresen-

en auteur

ervoor om niet te preken, maar wel de

taties, een handleiding voor cursuslei-

van tientallen

boodschap van de Bijbel weer te geven

ders, posters en uitnodigingskaarten.

boeken. Het

zonder water bij de wijn te doen. Het

Bijbehorende website is www.occg.

uit het Engels

boek probeert het grote thema van de

nl. Sterk punt van deze cursus is de

vertaalde boek

Bijbel overzichtelijk en helder uit te leg-

flexibiliteit. Het boek bevat ook een

‘The God Who

gen en doet dit vooral door in chrono-

aantal handige bijlagen, onder andere

is There’ biedt

logische volgorde belangrijke verhalen

landkaartjes, een tijdsbalk, uitleg over

een diepgaan-

van de Bijbel te vertellen. Naast het

christelijke feestdagen, een lijst met

de introductie

studieboek dat leest als een verhaal, is

moeilijke woorden en een lijst met

op de Bijbel

er ook een werkboek verkrijgbaar. Dit

boeken voor wie verder wil lezen.
> www.occg.nl en > www.izb-ark.nl

werkboek bevat vooral vragen ter herhaling en
bespreking

■

Rondreis door de Bijbel

en de hoofdlijnen van het christelijk geloof, welke
ook mensen die de Bijbel al enigszins
kennen kan aanspreken. Carson neemt

van de

Deze studiemap en bijbehorende

de lezer mee door het grote verhaal

stof. De

cursus van het Evangelisch College is

van de Bijbel en legt daarbij veel dingen

uitgever,

vooral bedoeld om basiskennis over de

uit in plaats van ze bekend te veron-

Grace

inhoud van de Bijbel over te dragen.

derstellen. Het is een echt leesboek,

Publishing

Het cursusmateriaal is een studiemap

dat dus vooral voor individueel gebruik

House,

waarin elk Bijbelboek steeds op gelijke

geschikt is. Toch bieden de afzonder-

beveelt

wijze wordt behandeld. Onder andere

lijke hoofdstukken prima stof om in

‘De

historische achtergrond, inhoud, bood-

kleine groepen te bespreken. Sterk punt

vreemde-

schap en praktische betekenis komen

van het boek is dat lastige vragen niet

ling’ met

daarbij aan de orde. De bij de map

uit de weg worden gegaan. Eén van de

name aan

behorende cursus bestaat uit 10 lessen

14 hoofdstukken heet bijvoorbeeld: ‘De

om samen

(6 lessen Oude Testament en 4 lessen

God die hevig vertoornd is’. De bekende

met een vriend(in) door te nemen of

Nieuwe Testament). Rondreis door de

predikant Tim Keller beveelt ‘Zo is God’

cadeau te geven. Er is geen (docenten)

Bijbel kan als papieren versie aange-

aan omdat het de leer over God helder

handleiding of andere ondersteunende

schaft wor-

uiteenzet en doet wat de catechismus-

materialen beschikbaar.

den, maar

sen van de kerken van de reformatie

> www.gracepublishinghouse.com/

ook digitaal.

ook deden: op een rijtje zetten wat de

product/de-vreemdeling-op-de-weg-

Op de

fundamenten van het geloof zijn. ‘Zo is

naar-emmaus/

website kan

God’ is een uitgave van Uitgeverij Van

het cursus-

Wijnen. In het Engels is er een docen-

materiaal

tenhandleiding, DVD en videomateriaal

digitaal

beschikbaar.
> www.wevervanwijnen.nl/top10

■

 riëntatiecursus
O
Christelijk geloof

René van Loon, predikant binnen de

doorge-

PKN, schreef dit boek in gezamenlijke

bladerd

uitgebreid.asp?isbn=9789051944099

opdracht van IFES-Nederland en de IZB.

worden.

> www.thegospelcoalition.org/

Volgens het voorwoord is het een lees-

Voor cur-

thegodwhoisthere

10

Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Studiefonds

Kringleiderscursus

Al jaren is er voor studenten die zich de studie financieel
niet kunnen veroorloven de mogelijkheid een beroep te
doen op het studiefonds. Onder bepaalde voorwaarden
kunnen studenten hiermee een korting krijgen op het collegejaar. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is een
duidelijke stijging waar te nemen van het aantal studenten
dat een beroep doet op het studiefonds. Oorzaak hiervan
is waarschijnlijk de economische crisis. De ETA is dankbaar
op deze wijze toch studenten de gelegenheid te kunnen
bieden de opleiding te volgen en zodoende mensen op
te leiden voor een taak in Gods Koninkrijk. We hopen dit
ook, ondanks de sombere economische vooruitzichten,
in de toekomst te kunnen voortzetten mede met behulp
van donateurs, ondersteuning door kerken en gemeenten
en/of legaten.
> www.eta.nl/Studiefonds/Informatie-studiefonds.html

De komende maanden verzorgt de ETA op uitnodiging de kringleiderscursus op de volgende
plaatsen.
■ 	Oldebroek: 2 maandagavonden

en 2 zaterdagochtenden,
aanvang 14 januari.
■ 	Dordrecht: 4 woensdagavonden,
aanvang 16 januari.
■ 	Appingedam: 4 donderdagavonden
aanvang 31 januari.
■ Sneek: 4 vrijdagavonden,
aanvang 1 februari.
> www.eta.nl/ToerustingscursusKringleiderschap.html

Diplomering
In januari vinden op de verschillende leslocaties de jaarlijkse diploma-uitreikingen plaats.
Dit jaar mag de ETA aan de volgende studenten een certificaat of diploma overhandigen:
Roelie Gorter-Nienhuis, Peter Hagen, Theo van den Heuvel, Riny Koudstaal-Joustra, Jan van Seventer,
Christian Stier, Alie Valkenburg, Liesbeth van der Ven-Veldman en Otto Veninga.

Nieuw redactielid en uitbreiding adviesraad Marturia
Met ingang van de decembereditie
2012 zal de redactie van Marturia –
het gratis e-magazine van de ETA
over het getuigenis van de Vroege
Kerk – worden versterkt met classicus
en filoloog dr. Marten van Willigen.
In 2008 promoveerde Van Willigen
op de exegese van Ambrosius van
Milaan en in hetzelfde jaar richtte hij
de Stichting Exegese Vroege Kerk op.
Sinds oktober 2009 is hij als seniorresearcher verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een
interuniversitair onderzoeksinstituut
aan Tilburg University en de
Vrije Universiteit Amsterdam.

Evangelisch College Magazine
Jaargang 3
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Marten van Willigen vult de plek op
van vertrekkend lid drs. Jan-Martijn
Abrahamse, die zich vooral zal gaan
richten op zijn proefschrift en voorgangerschap. Daarnaast zal prof. dr.
Paul van Geest zitting nemen in de
adviesraad van Marturia. Van Geest is
hoogleraar-directeur van het Centrum
voor Patristisch Onderzoek en hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg
University. De leden die reeds zitting
hebben in de adviesraad zijn: prof.
dr. Riemer Roukema, prof. dr. Henk
Bakker en prof. dr. Benno Zuiddam.
> www.marturia.info.

dr. Marten van Willegen

prof. dr. Paul van Geest
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Nieuwe docenten

Dr. Kees van Kralingen (1952) studeerde scheikunde
en promoveerde aan de TU Delft. Na een carrière in het
bedrijfsleven is hij theologie gaan studeren aan de VU in
Amsterdam waar hij in 2007 afstudeerde met een scriptie
over de Schrift als bron van gezag in de theologie. Sinds
2007 is hij actief als oudste in een baptistengemeente in
Papendrecht en is hij bezig met een promotieonderzoek
aan de VU over het werk van Alvin Plantinga. Daarnaast is
hij o.a. voorzitter van de stichting Sola 5 Baptisten. Bij de
ETA zal hij o.a. het vak Pneumatologie doceren.
Arjan Zantingh, BTh (1972) groeide op zonder geloof en
kerk. Op een kruispunt in zijn carrière als
bedrijfseconoom besloot hij zich theologisch te laten
scholen bij de ETA en behaalde in januari 2012 zijn
diploma. Sinds 2006 is hij werkzaam voor de Vrije
Baptistengemeente Groningen als stafvoorzitter en
onderwijspastor. Bij de ETA verzorgt Arjan het vak
Inleiding in de Bijbel en bij het EPS het vak Hermeneutiek
1.

Presentatie grote en kleine
catechismus van dr. Ben Wentsel
Begin november publiceerde voormalig ETAdocent dr. Ben Wentsel
de Grote en Kleine Protestantse Catechismus.
Een bijzonder werk waar
de 83-jarige Wentsel zes
jaar aan heeft gewerkt. In
50 ‘gesprekken met God’
met vraag en antwoord
behandelt dit leerboek
het christelijk geloof in al zijn aspecten. De catechismus is uitgebracht
in twee varianten: De Kleine Protes-

tantse Catechismus met
240 vragen, bestemd
voor gebruik in brede(re)
kring en De Grote Protestantse Catechismus met
1077 vragen. Deze Grote
Catechismus, die de
grondslag vormt voor de
Kleine, gaat dieper op de
stof in en verantwoordt
de inhoud in noten en
gebruikte literatuur.
> www.benwentsel.nl
> www.kok.nl

Herziene
uitgave module
Ecclesiologie
De module Ecclesiologie is dit jaar
herzien door ds. Arie Davidse. In
deze module wordt een inleiding
gegeven op de ecclesiologie, de
‘leer aangaande de kerk’. In de
eerste hoofdstukken wordt het
wezen van de kerk, de zgn. notae
ecclesiae (ofwel de specifieke
kenmerken van gemeente-zijn)
uitgewerkt. In de daaropvolgende
hoofdstukken wordt vanuit het
wezen van ‘kerk-zijn’ ingegaan op
het praktisch functioneren van de
gemeente. Hierin komen onder
andere de ambten en de instelling van de doop en het Heilig
Avondmaal aan de orde. Tenslotte
wordt in het laatste deel van de
module de ecclesiologie ingebed
in het geheel van de theologie.
De (herziene) module is vanaf
31 januari verkrijgbaar via de
webshop voor een actietarief van
€ 27,50 (ipv € 37,50). Deze actie
is geldig tot en met 1 juli 2013.
Over de auteur
Ds. Arie Davidse is 55 jaar, 32 jaar
getrouwd met Dorien en vader
van drie kinderen en grootvader
van twee kleinkinderen. Hij studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit
(1977-1982), waar hij sinds 2011
bezig is met een doctoraatstudie.
Naast deze studie is hij werkzaam
als gemeentestichter/voorganger
in de ABC-gemeente Zuidplas
(tussen Rotterdam en Gouda) en
is als docent verbonden aan het
Evangelisch College. Bij de ETA
verzorgt hij de vakken Huwelijk &
echtscheiding en Ecclesiologie;
bij de ETS geeft hij de lessen
Nieuwe Testament op de locaties
Gouda en Zoetermeer.
> www.ariedavidse.nl
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Nieuws van de scholen

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

Diplomering
Op vrijdag 11 januari in Zwijndrecht en zaterdag 12 januari in Steenwijk vinden de jaarlijkse diplomauitreikingen plaats. Dit jaar mag het EPS in totaal maar liefst acht diploma’s overhandigen. De
volgende studenten ontvangen het diploma van de 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening:
Janneke Bregman, Barbera van de Giessen-Broekema, Elly van Kalkert-Schep, Arie Kant, Lidia
van Klaarbergen-Kuiper, Eline Lindeboom-Braad, Hilda Pleysier en Laura van der Wende-Touw.

Barbera van de Giessen

Lidia van Klaarbergen

Eline Lindeboom

Verslag eindgesprek 3 studenten
Op zaterdagmiddag 3 november 2012 heeft er
ter afronding van hun studie een eindgesprek
plaatsgevonden met Barbera van de Giessen, Lidia
van Klaarbergen en Eline Lindeboom , studenten
van de opleiding Pastorale Hulpverlening. Het
gesprek vond plaats op een vertrouwde plek,
namelijk de leslocatie in Steenwijk, op een steenworp afstand van het station, waar ze drie jaar
hun lessen hebben gevolgd. Het zijn studenten
van het eerste uur; in 2009 besloot de ETA om
niet alleen in Zwijndrecht, maar ook in Steenwijk
de opleiding Pastorale Hulpverlening aan te gaan
bieden. Dat maakt deze ontmoeting weer extra

Evangelisch College Magazine
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December 2012

bijzonder: het zijn de eerste gediplomeerden van
de opleiding Pastorale Hulpverlening in Steenwijk
en eigenlijk ook de eerste ‘EPS’ gediplomeerden
(per 1 september 2011 is de opleiding van de ETA
ondergebracht bij het EPS).
Een eindgesprek is een hoogtepunt voor de studenten, maar eigenlijk ook voor ondergetekenden. Het houdt in dat deze studenten al het werk
voor de opleiding, alle tentamens, alle opdrachten en stages met een voldoende hebben afgesloten. In zo’n gesprek ligt een belangrijk accent op
evaluatie van de opleiding. Hieronder volgt een
gedeelte uit de gevoerde gesprekken.
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“De beste dingen waren misschien wel de opdrachten
die ik in eerste instantie het moeilijkst vond.”
Als jullie de opleiding een cijfer mogen geven,
welk cijfer zou dit zijn?
Barbera reageert heel primair en zegt; “tien!” We reageren allebei verbouwereerd: “Is dat niet wat al te enthousiast?” “Ja, misschien wel, vooruit: dikke 9.” Ook Lidia en
Eline geven de opleiding een dikke voldoende.

Zijn jullie door de opleiding veranderd?
Lidia geeft in eerste instantie aan, dat ze het idee heeft
dat dit wel mee valt. Aan het einde van de middag kunnen
we dit ook nog even aan haar man vragen: “Ja! Ze is veel
zelfverzekerder en krachtiger geworden.”
De trotse blik die daarmee gepaard gaat, zegt de rest.
Eline heeft duidelijk van te voren over deze vraag
nagedacht en geeft aan dat door de studie haar relatie
met de Here God verdiept is. ‘Ik ben meer met ogen vol
liefde naar mensen gaan kijken en niet zo zwart-wit zoals
daarvoor.’

Wat voor advies zou je willen geven aan mensen
die overwegen met deze opleiding te starten?
Barbera: “Zorg dat je het voor jezelf afbakent in de tijd.
Het is niet moeilijk je er helemaal in te verliezen, maar
dat hoeft niet, wanneer je jezelf beschermt. Lidia vult
hierop aan: “Het is zo belangrijk je dag met gebed te
beginnen, laat God je agenda bepalen en dan zul je zien
dat het lukt met de tijd. Ook het advies van Eline past
hierbij: “Zorg dat je je prioriteiten goed hebt. De valkuil
is je eigen stille tijd te vervangen door de ‘geestelijke’
opdrachten van de opleiding. Eerst je eigen ziel voeden
door eigen stille tijd, dan aan de gang met al die andere
opdrachten die wellicht ook met de Bijbel te maken
hebben.”

Waar hebben jullie tijdens de opleiding het
meest van genoten?
Lidia: “Het maken van de werkstukken, je inlezen, zoeken
en bidden, studeren en dan een werkstuk maken waarbij
je er ook iets van jezelf inlegt.” Barbera: “De beste dingen
waren misschien wel de opdrachten die ik in eerste instantie
het moeilijkst vond, maar juist daardoor er het meeste van
geleerd heb. Ik moet nu denken aan de praktijkopdrachten
over bijvoorbeeld depressiviteit en homofilie.”

Wat vonden jullie de beste vakken?
Met zijn drieën zijn ze het er over eens dat dit toch echt
de pastorale vakken zijn; Henriëtte en Hermineke vullen elkaar als docenten mooi aan en het was altijd een
aanvulling of uitdieping van de module. Daarnaast noemt
Eline meteen Homiletiek. “Ja, het uitdiepen van een
Bijbelgedeelte en dan zoeken naar een manier om dit
goed over te brengen, daar heb ik echt van genoten.
Maar ook natuurlijk de praktijkopdrachten, de échte
gesprekken met mensen. Die hebben vaak mijn hart geraakt en deden mij het pastorale werk écht begrijpen”.
Ook de intervisie wordt genoemd als waardevol.
Wat voor hen de minder sterke vakken waren, zijn ze het
eigenlijk ook met z’n drieën over eens. “Met name de
vakken, uit de Systematische Theologie”. En dus volgt de
vraag: “Moeten we deze dan schrappen?”, met als antwoord: “Nee, dat zeker niet, ze zijn hartstikke waardevol,
maar ze liggen de pastoraal werker gewoon iets minder”.
Barbera vult aan: ”Mijn laatste werkstuk was van Antropologie en moest ik nadenken over verschillende psychologische mensbeelden, maar ook een eigen (bijbels/christelijk) mensbeeld beschrijven. Ik heb daar zo van genoten.”

Jullie ontvangen op 12 januari 2012 jullie
diploma. Wat ga je nu verder doen?
Barbera: “Ik heb al visitekaartjes gemaakt voor mijn eigen
praktijk ‘De passiebloem’. Ik wil nog kijken hoe ik dit precies vorm ga geven, maar hier heb ik echt zin in. Daarnaast ga ik het pastoraat in onze gemeente coördineren.”
Eline: “Ik ga verder met het programma van Celebrate
Recovery. In de gastles in het eerste jaar heb ik zo Gods
leiding gezien en toen wist ik meteen dat het werken
met groepen mijn hart heeft. Daarnaast zou ik de kennis
van Pastoraat graag willen combineren met onderwijs en
met schrijven, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt.”
Lidia: “Ik ga lekker verder met het werk in onze eigen gemeente, er staan weer allerlei nieuwe dingen te komen
en ik ben heel benieuwd welke deuren de Here God gaat
openen. Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat het
niet voor niets is, dat ik zo meteen een diploma heb.”
Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk
medewerkers/docenten EPS
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Nieuws van de scholen

ETS

Evangelische
Toerusting
School

Instroomactie

Terugblik
ETS-diplomering

Ontvang € 100,- korting op het cursusgeld als u
instroomt in het huidige cursusjaar.
> www.ets-cursus.nl

Zaterdagmorgen 17 november vond in Dordrecht de jaarlijkse ETS-diplomering plaats. Dit jaar ontvingen in totaal
30 cursisten het diploma van de 4-jarige Bijbelcursus.

Nieuw: digitaal tentamen
Dit cursusjaar wordt het tentamen Oude en Nieuwe
Testament afgenomen op twee tentamenmomenten
(cf. voorheen was dit één tentamenmoment aan het
einde van het cursusjaar).
Het eerste deel van het tentamen vindt plaats in de
derde week van januari en wordt thuis afgenomen via
internet, in de aanwezigheid van een tentamenbegeleider. Aan het eind van het cursusjaar wordt het tweede
deel als vanouds schriftelijk afgenomen op diverse
tentamenlocaties. Op deze wijze wil de ETS de studiebelasting meer spreiden en hierdoor het aantal deelnemers aan het tentamen vergroten.

Afscheid en nieuwe docenten
Afgelopen cursusjaar nam de ETS afscheid van de volgende docenten: Jan Capel, Joep Coumou-Laros,
ds. Gerrit Leuvenink, Stephan Muurling, Onno Pronk, Dirk Punt, Jeroen van der Zeeuw, MA en Mark-Jan
Zwart. De ETS is hen zeer erkentelijk voor alle lessen die zij jarenlang hebben verzorgd en de manier
waarop zij vele cursisten tot rijke zegen zijn geweest.
De volgende docenten werden toegevoegd aan de ruim 60 freelance docenten die aan de ETS verbonden
zijn: Roelof Alkema, MA (docent NT in Assen Drachten), Jacqueline Huth, MA (docent OT in Geleen)
en EC-medewerkers Jesse van Nes, MA (docent NT in Papendrecht en Vlaardingen) en Leen Stehouwer, BTh
(docent OT in Oud-Beijerland).
De volgende personen namen in de loop van het afgelopen cursusjaar reeds de taak als docent op zich:
Henk Zwart (docent NT in Woerden), Flip Rademakers (docent NT in Den Haag en Oud-Beijerland) en
Wim Abrahamse (docent NT in Hilversum en Ede).

Nieuwe
cursuslocaties
Met ingang van het cursusjaar 20122013 mocht de ETS het aanbod van
cursuslocaties verder uitbreiden met
de volgende plaatsen:
■ Assen (woensdagavond)
■ Oud-Beijerland (donderdagavond)
■ Rozenburg (zaterdag)
■ Vlaardingen (dinsdagavond)
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ETS-studiedagen
Op zaterdag 24 november vond de eerste ETSstudiedag van dit cursusjaar weer plaats in Veenendaal.
Thema dit cursusjaar is: ‘Woordverkondiging’.
De data van de aankomende
studiedagen zijn: Zaterdag 9 februari
(drs. John Boekhout) en zaterdag 15 juni
(ds. Ron van der Spoel).
> www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html
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Getuigenis van een
gediplomeerde ETS-cursist
Ik ben Debora Krikken-Hoogendoorn, 29 jaar, getrouwd met
Bertrick en moeder van 2 zonen:
Janoah (3 jaar) en Eliam (1 jaar).
Ik vind het heerlijk om in de bijbel
te studeren, om Gods beloften te
ontdekken en vanuit die waarheid
te leren leven.
Dat is dan ook de reden waarom
ik vier jaar geleden begon aan de
Bijbelcursus van de ETS. En naar
tevredenheid! Ik ben erg tevreden
over de opzet van de cursus. Het
is erg bijzonder om met een groep
cursisten van verschillende kerkelijke
achtergronden te praten over wat
de Bijbel ons te zeggen heeft. Ook
de benadering van het studiema-

teriaal en hoe de docenten de stof
behandelden heb ik als bijzonder
prettig ervaren. Het was verrijkend
om verschillende visies over diverse onderwerpen neutraal naast
elkaar te zetten, zodat jezelf Bijbels
onderbouwd een keuze kon maken
hoe jij over dit onderwerp denkt.
Het was fijn dat men elkaar in zijn/
haar waarde liet bij het maken van
een andere keuze. Het ging hierbij
immers om onderwerpen die niet de
kern van het geloof bevatten. Het is
dan geen ruzie waard!
Door in 4 jaar de hele Bijbel door te
gaan, ben ik allerlei verbanden gaan
zien. Dat heb ik als heel waardevol
ervaren. (Vb. Jahweh: Ik ben die ik
ben, Jezus zegt in Johannes ook

steeds ‘Ik ben-‘, de wetten in Leviticus
en de Bergrede in Mattheüs (wetten
en principes, steen en hart). Het heeft
mijn Godsbeeld veel meer inhoud
gegeven. Wat was het bijzonder om
door de Bijbel heen te zien hoe God
zijn volk liefheeft (en mij dus ook)
en wat Hij daar allemaal voor over
had. Dit komt veel meer tot zijn recht
als je de Bijbel in zijn totaliteit laat
spreken, dan wanneer je af en toe
een Bijbelboek pakt en bespreekt.
Verder vond ik het bijzonder om te
zien hoe personen uit de Bijbel met
dezelfde vragen kunnen worstelen als
ik vandaag de dag. Het was mooi om
te ontdekken hoe zij met hun vragen
richting God gingen. Het heeft mij
ervan overtuigd dat God echt een relatie met mij wil. Doordat ik meer van
Gods goedheid, trouw en rechtvaardigheid ben gaan zien, kan ik moeilijke onderwerpen (zoals uitverkiezing,
maar ook lijden in de wereld) ook
makkelijker een plek geven en geeft
mij dat niet zoveel onrust meer.
Dat het geloof ook wat betekent
voor je levensstijl is voor mij nu veel
natuurlijker geworden. Niet meer om
mijn eigen behoud te verdienen. Ook
al wist ik wel dat dit niet mogelijk was,
toch had ik het idee dat je tenminste
wel op een bepaalde manier moest
leven. Maar het gaat God erom dat als
we leven zoals Hij het heeft bedoeld,
we tot ons recht komen, omdat Hij
ons zo geschapen heeft. Het is voor
mij nu cruciaal dat ik wil dat God geëerd wordt in mijn leven en dat nietchristenen door mij heen kunnen zien
wie God is. Omdat God het waard is
en ik Zijn kind ben.
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Vanaf februari 2013 zijn er bij het Evangelisch College de volgende vacatures:

Vacatures

Vakdocent Oude Testament

Het Evangelisch College is voor de
Evangelische Theologische Academie (ETA) op zoek naar theologen
die invulling kunnen geven aan de
taak als vakdocent Oude Testament
en Nieuwe Testament. De dienstbetrekking omvat met name de
volgende werkzaamheden:

Zwijndrecht en het merendeel wordt
thuis en op de betreffende leslocaties
verricht.

• Het schrijven van studiemodulen.
• Het ‘up-to-date’ maken en houden
van de door de ETA ontwikkelde
studiemodulen.
• Lesgeven op de diverse leslocaties
van het deeltijdonderwijs.
• Het inhoudelijk verzorgen van
(digitale) tentamens en opdrachten.
• Het publiceren van artikelen.
• Het verzorgen van lezingen en
cursussen in kerken en gemeenten.
Een klein deel van de werkzaamheden vindt plaats op het kantoor in

(0,3 - 0,6 FTE)

Vakdocent Nieuwe Testament (0,5 - 0,8 FTE)

Functie-eisen
• Universitaire opleiding in de
theologie en gespecialiseerd in het
betreffende vakgebied; gezien de
identiteit van de school is het van
belang dat scholing heeft plaatsgevonden binnen een evangelisch
theologisch opleidingsinstituut.
• Goede didactische en
communicatieve vaardigheden,
zowel mondeling als schriftelijk.
• Bij voorkeur lesgevende ervaring
binnen het vakgebied.
De kandidaat dient van harte in te
stemmen met de geloofsbelijdenis en het identiteitsdocument van
de stichting Evangelisch College en
(kerkelijk) actief te zijn binnen de

(brede) evangelische beweging.
Omdat het Evangelisch College een
non-profit organisatie is die niet
door de overheid wordt gesubsidieerd, dient men er rekening mee
te houden dat, hoewel het om een
betaalde functie gaat, de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden niet
marktconform zijn. Qua vakantieregeling kan grotendeels uitgegaan
worden van de reguliere onderwijsvakanties.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan door middel van het
mailen van een motivatiebrief met CV
naar de algemeen directeur van het
Evangelisch College, drs. C. van Nes:
c.vannes@evangelischcollege.nl
U krijgt een bevestiging van
ontvangst en al dan niet een
uitnodiging voor een gesprek.

