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“Gegrepen door Gods Missie”
Debora Krikken,
Alumnus Opleiding Missionair Werk

Portret: Henriëtte van Nes
Jaarverslag 2018-2019

TRAINING EN TOERUSTING

INHOUD

STUDIEDAGEN VOOR
KERKLEIDERS
Ben jij actief als leidinggevende in de kerk en heb jij het verlangen om te
groeien en verder toegerust te worden in deze prachtige taak? Dan zijn de
studiedagen voor kerkleiders bedoeld voor jou!

6 | DE BIJBEL OPEN
3 WAARDEVOLLE LESSEN
UIT LUCAS

In februari en juni bieden we twee gratis studiedagen aan onder het overkoepelende thema ‘richting
zoeken in een veranderende omgeving’. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten,
kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

8 februari 2020

13 juni 2020

Verandertrajecten in de gemeente
dr. Ben Tiggelaar

Ethische dilemma’s in de gemeente
prof. dr. Henk bakker, drs. Yme Horjus,
dr. Erik Groeneveld

Verandertrajecten in de gemeente
za. 8 februari 2020, 10:00 – 13:30 uur
Dr. Ben Tiggelaar is deskundige op het
gebied van leiderschap, verandering en
gedrag. Hij doceert aan verschillende
business-schools en schrijft onder meer
wekelijks een column over werk en management in NRC Handelsblad. Ook de
lokale gemeente is een organisatie waarin
vele veranderingen plaatsvinden, zowel
van binnenuit als van buitenaf. Tijdens
deze studiedag draait het om de vraag hoe
leiders in de gemeente met veranderingen
om kunnen gaan, niet alleen reactief maar
ook proactief. Ben zal ons, als gedragswetenschapper én christen, handvatten geven
waarmee gewenste veranderingen in de
gemeente gestuurd en geborgd kunnen
worden.

Gratis te volgen
Deze studiedagen worden gratis
aangeboden door het Evangelisch
College, inclusief koffie/thee en een
uitgebreide lunch. Vooraf aanmelden
is noodzakelijk in verband met de
catering.
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DEBORA KRIKKEN

“Ik had nooit
gedacht dat ik ooit
voor de klas zou
komen te staan.”

14 | PORTRET
HENRIËTTE VAN NES

Colofon
Evangelisch College Magazine
Uitgave van Stichting Evangelisch College.
Verschijnt drie keer per jaar.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Centraal gelegen locatie
De studiedagen vinden plaats in de
Kapel bij conferentiecentrum Het
Brandpunt: Postweg 18, Doorn.
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Meld je nu aan:

hwww.evangelisc
enag
ed
college.nl/studi
rs
voor-kerkleide

Missie Evangelisch College:
“Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie
van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen
(theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te
rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen
van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.”
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NIEUWS

NIEUWS

Cursussen 2020
ETS-instroomactie

Open dagen 2020

Verantwoord Bijbelgebruik in Amersfoort
Bijbelgespreksleiders in Amersfoort en
Zwijndrecht
Leven met een Missie in Amersfoort
Pastoraat in Groningen, Veenendaal
en Zwijndrecht
Sprekers in Drachten en Zwijndrecht

Dit cursusjaar nog starten met de
ETS-Bijbelcursus? Dat kan tijdens de
instroomactie met korting.
Meld je uiterlijk 31 januari 2020 aan
voor het huidige cursusjaar van de
ETS-Bijbelcursus en ontvang eenmalig
€ 100,- korting op het cursusgeld.

Vanaf maart tot en met juni 2020 zijn er open dagen te bezoeken
van onze verschillende deeltijdopleidingen en de ETS-Bijbelcursus.
We zien al meerdere aanmeldingen binnenkomen voor de open
dagen. Denk je na over het volgen van een opleiding of cursus en
ben je benieuwd naar onze studiemogelijkheden? Meld je dan aan
en bezoek geheel vrijblijvend één of meerdere open dagen.

Wil jij in het seizoen 2020-2021 in jouw gemeente
een cursus door ons laten verzorgen? Kijk op onze
website bij 'Voor kerken' naar het aanbod en neem
contact op.

Kijk voor meer informatie op onze
website: www.evangelisch-college.nl/
ets-instroomactie

In 2020 starten er diverse (toerustings)cursussen:
•
•
•
•
•

Meer informatie en aanmelden:
> www.evangelisch-college.nl/opendag

Wat vind jij van het EC-magazine?
Losse modules Jongerenwerkersopleiding

Recordaantal
ETS-cursisten

De Jongerenwerkersopleiding (JWO) is
modulair opgezet. Hierdoor is het mogelijk
om modules als zelfstandige cursus te volgen.
Kijk voor het actuele aanbod op:

Aan het begin van het collegejaar 20192020 is er een recordaantal bereikt van meer
dan 1275 cursisten bij de ETS-Bijbelcursus.
Niet eerder waren er zoveel aanmeldingen,
verspreid over 55 cursuslocaties en het
ETS-afstandsonderwijs.

> www.evangelisch-college.nl/jwo/
losse-modules-volgen

Diplomeringsdiensten

Doe mee en maak kans op een jaarabonnement
op New Faith Network
Driemaal per jaar versturen wij het EC-magazine naar zo’n 12.000 adressen.
Ruim drie jaar geleden heeft het magazine een nieuwe opzet gekregen, qua
vormgeving en inhoud. We zijn benieuwd hoe jij dit magazine waardeert.
Help ons om hier meer inzicht in te krijgen door de QR-code te scannen of
ga naar: www.evangelisch-college.nl/lezersonderzoek. Iedere deelnemer
ontvangt als dank een gratis proefmaand op New Faith Network én maakt
tevens kans op één van de drie jaarabonnementen (t.w.v. € 59,95).

Nieuwe bestuursleden

Op zaterdag 16 en 23 november werden diploma’s en certificaten uitgereikt aan cursisten van de
ETS-Bijbelcursus en studenten van de deeltijdopleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale
Hulpverlening. De feestelijke diplomeringsdiensten vonden plaats in het EC-Onderwijscentrum in
Zwijndrecht. Een terugblik vind je op: www.evangelisch-college.nl/diplomering2019.

In januari 2020 neemt onze bestuurssecretaris Selma van der Pols afscheid van het bestuur. Wij danken
Selma heel hartelijk voor haar jarenlange trouwe en betrokken inzet als bestuurslid, eerst voor stichting
Evangelische Theologische Academie (vanaf 2004) en daarna voor stichting Evangelisch College (20112019). Bij haar aftreden mogen we gelukkig ook weer nieuwe bestuursleden verwelkomen, namelijk:

Gisela Houter-Seinen

Maaike Bal-Plomp

Gisela studeerde Human Resource
Management aan de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen (HAN) en heeft
de opleiding Missionair Werk gevolgd
aan het Evangelisch College. Is
werkzaam als curriculumvoorzitter/
onderwijscoördinator/docent voor de
opleiding Bedrijfskunde, aan de HAN in
Arnhem. Haar verlangen voor het EC is dat
studenten door de kracht van het Woord van God en
de Heilige Geest de geweldige beloftes van het Koninkrijk
van God zichtbaar gaan maken in hun eigen leven en
in hun omgeving.
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Maaike studeerde
Theologie aan
het Evangelisch
College en is op
dit moment bezig
met de master
Oude Testament
aan de TU in Kampen.
Zij wil zich graag inzetten
voor het Evangelisch College,
zodat velen het onderwijs kunnen
blijven ontvangen, waarvan zij zelf
zo genoten heeft.

DE BIJBEL OPEN
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waardevolle lessen uit

Lucas

Wat een voorrecht dat Lucas, de arts en reisgenoot
van Paulus, zo’n uitgebreide bijdrage aan het Nieuwe
Testament heeft geleverd! Dankzij deze schrijver
weten we relatief veel van de gebeurtenissen
voorafgaand en rondom Jezus’ geboorte, over sociale
gerechtigheid als Jezus’ missie, zijn bewogenheid
met mensen die als outcasts behandeld worden,
en over de vreugde die het Goede Nieuws brengt.
Ook heeft de schrijver aandacht voor Jezus’ eerste
volgelingen en hun groei. Zij waren als eersten op pad
met Jezus, maar zijn wij niet allemaal onderweg met
Hem? Welke waardevolle lessen kunnen wij uit Lucas’
evangelie leren?
1. Gods eeuwenoude plan vindt een vernieuwend
hoogtepunt in Jezus
Lucas verhaalt de gebeurtenissen rondom
de geboorte van Jezus. Dit doet hij in de
vorm van een tweeluik: twee stellen en twee
onverwachte zwangerschappen, waarbij hij subtiel
overeenkomsten en contrasten schetst. Het eerste
stel bestaat uit Zacharias en Elisabet. Ze hebben
geen kinderen gekregen, en zijn inmiddels al te oud
om die nog te verwachten. Maar hen wordt een
zoon beloofd, die Johannes zal heten. Zacharias
kan het niet geloven.
Het tweede stel bestaat uit Jozef en Maria. De
aandacht gaat uit naar Maria, een plattelandsmeisje
van wellicht 15-17 jaar oud, want rond die leeftijd

6

werd een meisje uitgehuwelijkt. De engel zegt
tegen Maria dat zij de gunst van God heeft
gekregen en zwanger zal worden. Haar reactie: “De
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u
hebt gezegd.”
Lucas herinnert met die twee bijzondere geboorteaankondigingen zijn lezers aan andere echtparen
uit Israëls geschiedenis die geen kinderen meer
verwachtten te krijgen, zoals: Abraham en Sara, Isaak
en Rebecca, Jakob en Rachel, en Hanna en Elkana.
Stuk voor stuk zijn deze 'onverwachte' baby's van
cruciaal belang geweest in de geschiedenis van
Israël. Lucas laat zo aan zijn lezers zien dat zowel
de geboorte van Johannes als die van Jezus in een
lange lijn van wonderlijke, onverwachte geboortes
staat. Het zijn kinderen die menselijkerwijs niet
geboren zouden zijn, als God niet had ingegrepen.
Het hoogte- en eindpunt van de lijn van
wonderbaarlijke geboortes is de geboorte van
Jezus, Met deze geboorte van de ‘Zoon van de
Allerhoogste’ (Luc. 1:32) vervult God zijn belofte die
Hij zo'n 1000 jaar eerder aan David deed. Jezus,
Maria's zoon, zal voor eeuwig koning zijn (Luc.
1:32,33). God is trouw aan zijn eeuwenoude belofte
om zijn schepping te bevrijden van de macht van
het kwaad en Lucas toont aan dat God dat op
bijzondere wijze doet door Jezus.

“God is trouw aan zijn eeuwenoude belofte om zijn schepping
te bevrijden van de macht van het kwaad en Lucas toont aan
dat God dat op bijzondere wijze doet door Jezus.”

2. Het goede nieuws geeft blijdschap
Als geen ander beschrijft Lucas de vreugde
van het goede nieuws: God komt door zijn
Gezalfde met bevrijding! Niet alleen door zijn
veelvuldig gebruik van het woord ‘vreugde’ (8x
in het Evangelie, 5x in Handelingen), maar ook
de unieke lofzangen voor God, laten duidelijk
zien dat God geprezen moet worden, omdat de
vreugdevolle tijd van redding is aangebroken.
De vreugde van het evangelie, versterkt Lucas in
de beschrijvingen van de vele maaltijden waar
Jezus bij aanwezig is, samen met de verhalen
over feesten die Jezus vertelt.
Waarschijnlijk benadrukt Lucas dit thema als echo
van Jes. 25:6-9, waar eveneens een overvloedig
feestmaal, redding voor iedereen en vreugdevolle
lofprijzing met elkaar worden verbonden:
6
Op deze berg richt de HEER van de hemelse
machten voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een
feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe
wijnen. 7Op deze berg vernietigt hij het waas dat
alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee
alle volken omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij de
dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van
elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van
de aarde weg – de HEER heeft gesproken. 9Op
die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was
onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER,
hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft
ons gered!’

stoot machtigen van hun troon.’ God grijpt niet
alleen in haar eigen leven in, maar in de hele
maatschappij. En wat een vreugde brengt dit
ingrijpen!
3. Wie is Jezus en wat betekent het om zijn
volgeling te zijn?
Lucas behandelt in de eerste hoofdstukken van
zijn Evangelie vooral de vraag: Wie is Jezus? Hoe
komen zijn woorden en daden zo vol gezag? De
vele wonderen tonen dat Jezus van God komt:
Hij heeft autoriteit over de schepping.
Halverwege het Evangelie is een ommekeer:
Jezus gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem,
de stad waar Hij onschuldig gekruisigd zal
worden. Vlak voor dat moment benoemt Jezus
voor het eerst zijn lijden en sterven, en verbindt
hieraan de afwijzing en het lijden dat zijn
volgelingen eveneens zullen ondergaan. Wellicht
wil Lucas hiermee aan Theofilus (en de rest van
zijn lezers) laten zien dat volgelingen van Jezus
Hem ook hierin zullen navolgen: geloof in God
kan je alles kosten!
Maar Lucas benadrukt ook, dat je gezegend
bent als je God kent. God kennen en volgen
is de grootste prioriteit voor een leerling van
Jezus. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van
Marta en Maria. Het laat zien dat goede dingen
die je doet toch het volgen van Jezus in de weg
kunnen staan. Herkennen we dat niet allemaal?
Wat opvalt is het contrast dat Lucas gebruikt om
het gedrag van de beide zussen te beschrijven:
•
Marta ‘werd helemaal in beslag genomen
door de zorg voor haar gasten’.
•
‘Maria ging aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.’
Lucas houdt ons een spiegel voor: toon je Jezus
de ware gastvrijheid door aan zijn voeten te zitten
en naar Hem te luisteren?

“Jezus laat zien: Gods genade is er voor
arme mensen, voor mensen die zich
verslagen voelen, gevangen zitten,
geketend zijn, die verdriet hebben.”
Een koning die zijn speciale aandacht richt op
mensen die door anderen afgewezen worden,
dat verwacht toch niemand? Maar Jezus laat
zien: Gods genade is er voor arme mensen, voor
mensen die zich verslagen voelen, gevangen
zitten, geketend zijn, die verdriet hebben...
Kortom, Gods hart klopt in het bijzonder
voor mensen die door de samenleving als
minderwaardig behandeld worden. Dit had
Maria al gezongen: ‘God geeft geringen aanzien,

Metta Wierenga, MA
Docent Nieuwe Testament
bij het Evangelisch College
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Ruim 100 docenten
hebben lesgegeven bij
één van de cursussen of
opleidingen. Naast circa 90
externe docenten waren
er 22 personeelsleden en
3 vrijwilligers aan het EC
verbonden.

1.709

studenten
volgden bij ons
een opleiding
of cursus.

De Toerustingscursussen
Bijbelgespreksleiders
en Leven met een Missie
werden voor het eerst
aangeboden.

een negatief resultaat van € 17.250,-. Het geraamde
jaarresultaat was echter positief, daarom is geïnvesteerd
in groot onderhoud van het gebouw. Zie voor meer
informatie: www.evangelisch-college.nl/ANBI, waar ook
binnenkort de jaarrekening 2018-2019 gepubliceerd zal
worden.

De Wittenberg (Zeist) en het
Evangelisch College hebben een
overeenkomst getekend waarin
is vastgelegd dat met ingang van
het studiejaar 2019-2020 de
Jongerenwerkersopleiding van
de Wittenberg ondergebracht
wordt bij het Evangelisch College.

hebben we
samengewerkt in
het aanbieden van
cursussen en
trainingen.

Dit studiejaar is de

nieuwe website
uitgerold, met daarin
een gepersonaliseerd
studenten- en
docentenportaal en een
online-cursussen aanbod.
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We zien een groeiende groep cursisten
gebruik maken van de mogelijkheid om de
ETS-Bijbelcursus te volgen via het
Afstandsonderwijs. Een deel hiervan zijn
cursisten die woonachtig zijn in het buitenland
(voorbeelden hiervan zijn o.a. cursisten uit
Egypte, Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika
en Zweden) en op deze manier toch de
Bijbelcursus kunnen volgen.

44

Financieel gezien hebben we het jaar afgesloten met

Met 14 kerken

In de zomervakantie zond Groot Nieuws
Radio voor de zesde keer een door het EC
ontwikkelde Bijbelquiz uit. In april en mei
zijn interviews met docenten en studenten
van de deeltijdopleidingen uitgezonden
tijdens het programma Mens & Missie.

In samenwerking
met het Baptisten
Seminarium ging de
Sprekersroute van
start in Amsterdam
met een grote groep
van 30 studenten.

gediplomeerden
ontvingen een diploma
of certificaat.

Er zijn in Veenendaal drie

ETS-studiedagen gehouden, dit jaar
rondom het thema ‘Discipelschap in de
kerk’. Sprekers waren dr. Sake Stoppels,
drs. Teun van der Leer en Martijn Vellekoop,
MA. Gemiddeld bezochten per keer 150
bezoekers deze studiedagen.

Marleen Ockels-Louwerse was één van hen; zij volgde de
opleiding Theologie en ontving hiervan het diploma:
“Ik ben meer van God gaan houden door de opleiding
heen. Hij is zoveel groter dan ik ooit heb geweten.”
Bekijk een video van haar getuigenis op:
www.evangelisch-college.nl/diplomering2018

26 april is het boek ‘Door Christus aangesproken’
gepresenteerd op een mini-symposium met
ca. 70 bezoekers. Dit boek is onder redactie van
EC-medewerker dr. Nathan Witkamp en prof. dr.
Marten van Willigen uitgegeven bij Jongbloed en bevat
een bundeling van de artikelen die de afgelopen 10 jaar
in het e-magazine Marturia zijn verschenen.

In maart is een
In april 2019 hebben we een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het Centrum voor Bijbelonderzoek (bekend van
de Studiebijbel). Vanuit een vergelijkbare identiteit hebben we
vastgelegd dat we willen onderzoeken in hoeverre we elkaar
kunnen versterken op het gebied van medewerkers, middelen,
kennis en expertise.
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pastorale
studiedag
gehouden met als
onderwerp:
Samengestelde
gezinnen.

ALUMNI AAN HET WERK

GEGREPEN DOOR
GODS MISSIE
Debora Krikken behaalde in
2012 haar diploma voor de
ETS-Bijbelcursus. Twee jaar
later ging ze de Opleiding
Missionair Werk volgen,
die ze in 2018 afrondde.
Inmiddels heeft ze haar
rol als student ingewisseld
voor de rol als docent
Oude Testament bij de
ETS-Bijbelcursus. Ook is ze één
van de ontwikkelaars en trainers van de
Toerustingscursus Leven met een Missie. Wat
doet Debora naast haar werk bij het Evangelisch
College nog meer en wat heeft haar studie
hieraan bijgedragen?
“Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin, dat
actief deel was van de Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt. Tot en met de middelbare school
ben ik daarin opgegroeid; een klein wereldje,
waarin je altijd wel een link kon vinden met
de ander. Deze wereld voelde veilig, omdat je
overtuigingen niet ter discussie werden gesteld.
Tijdens mijn master Bestuurskunde aan de
Universiteit kwam ik voor het eerst ‘echt’ in
contact met niet-christenen. Dat heb ik als erg
heftig ervaren. Toen ik hen ‘moest’ vertellen
wat ik geloofde, had ik plotseling het gevoel
alsof ik een sprookje aan het vertellen was. Dat
gevoel had ik nog niet eerder gehad en voelde
erg bedreigend. Tijdens mijn opleiding was ik lid
van de Vrijgemaakte Studentenvereniging. Wat
ik daar als heel waardevol heb ervaren was dat
de basis van mijn geloof niet ter discussie stond,
maar dat er ruimte was om mijn eigen geloof te
onderzoeken, los van wat ik heb meegekregen
van mijn ouders, school of kerk.”

in Beleidsstudies en Sociaal
wetenschappelijk onderzoek.
Met name de onderzoekkant
interesseerde me erg, vanwege
de onafhankelijke positie die
je daarmee in kon nemen. Na
mijn studie heb ik ruim tien
jaar als beleidsonderzoeker bij
een gemeente gewerkt. Maar ik
miste een stukje voldoening in mijn
werk. Soms voerde ik een onderzoek
uit naar een bepaald onderwerp dat ik totaal
niet relevant vond. Daarnaast heb ik eigenlijk al
van jongs af aan theologie willen studeren. Maar
omdat je daar als vrouw niet echt iets mee kon
in die tijd en het niet werd aangemoedigd, heb ik
dat niet serieus verkend. Het bleef wel altijd aan
me trekken.”
Verlangen
“Ik ben toen de ETS-Bijbelcursus gaan doen
omdat ik erg van Bijbelstudie houd en het
leek me een goede manier om op een
gestructureerde manier de hele Bijbel door te
gaan en veel achtergrondinformatie te vergaren.
Daarnaast was het erg goed te combineren met
mijn gezin en mijn werk.”
“Na de ETS-Bijbelcursus koos ik voor de
opleiding Missionair Werk omdat de
ETS-Bijbelcursus het verlangen had
aangewakkerd om te studeren in de Bijbel.
De reden om voor deze studie te kiezen en
niet voor Theologie was dat ik heel concreet
op zoek was naar wat geloof voor mijn leven
betekende. We hadden de afgelopen jaren veel
tijd met onze buren doorgebracht en dat leverde
bij mij veel vragen op, die ik niet beantwoord
kreeg in mijn eentje, maar ook niet door de kerk
waar wij lid van waren. Ik kon de studie op een
gegeven moment niet meer combineren met

Op zoek naar voldoening
“Binnen mijn master heb ik me gespecialiseerd
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“Blijkbaar heeft God het verlangen om Zijn Woord
te onderzoeken en daarvan uit te delen door te
spreken, al heel vroeg in mij gelegd.”

mijn werk én gezin (met 3 jonge kinderen). Ik liep
daarin vast, ik wilde mijn baan opzeggen, maar
financieel was dit eigenlijk geen optie. Toen ik
tijdens een conferentie om gebed vroeg, zei God
via de voorbidder die mij niet kende: ‘Debora, ik
heb jou gemaakt. Je naam betekent ‘honingbij’.
Je bent bestemd voor kruisbestuiving, je mag
het kruis brengen bij gebrokenen van hart’. Die
week erop heb ik bij mijn werk aangegeven
dat ik wilde stoppen, maar ook mijn dilemma
verwoord. Ik kreeg uiteindelijk een jaarsalaris
mee en mijn opleiding werd betaald. Dat was
zo’n ontzettende zegen. We hebben tijdens mijn
studie heel zuinig geleefd, zodat ik tijdens de
hele opleiding kon studeren zonder daarnaast te
hoeven werken.”
Missionair zijn
“Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan bij
Stichting Antwoord en daaruit is de MissieMeter
ontstaan. De MissieMeter is een instrument om
kerken bewust te maken van hun
missionair-zijn. Het meet op een aantal niveaus
hoe het ervoor staat qua kennis, houding en
gedrag van gemeenteleden op gebied van
missionair-zijn. Op basis van die ‘thermometer’
kan een gemeente een proces inslaan. Daarnaast
heb ik als eindstage van mijn opleiding een
vrouwendag georganiseerd. Hiermee wilden we
een plek bieden waar christelijke vrouwen hun
niet-christelijke netwerk mee naartoe konden
nemen. Ik geloof dat het krachtigste getuigenis
plaatsvindt als christenen hun leven met hun
niet-christelijke buren, collega’s, enz. delen.”
Verder studeren
“Ik ben na mijn Opleiding Missionair Werk als
theologisch onderzoeksdocent aangenomen
op Hogeschool Viaa. Uiteindelijk heb ik
toch de keuze gemaakt om weer verder te
gaan studeren. Ik volg nu de Master Bible &
Theology aan de ETF in Leuven en ben aan
het Baptisten Seminarium begonnen om mijn
beroepbaarstelling te halen. Naast studeren

probeer ik als zzp’er door middel van doceren,
het geven van trainingen en spreken rond te
komen (www.burobelief.nl). Een deel daarvan
loopt via het Evangelisch College, maar ik
ben bijvoorbeeld ook co-trainer bij een aantal
trainingen van Geloofwaardig Spreken van
Paulien Vervoorn, waarin ik met name het
exegetische gedeelte voor mijn rekening neem.
Toen ik tien jaar geleden met de
ETS-Bijbelcursus begon, dacht ik al: ‘Wauw, dat
lijkt me gaaf als je mag lesgeven uit de Bijbel’. Nu
tien jaar later sta ik er zelf. Mijn werk is enorm
divers, maar het centreert om verantwoorde
Bijbeluitleg en de toepassing daarvan in de
levens van mensen.”
Hart voor onderzoek
“Tijdens de opleiding merkte ik dat ik enorm
hield van exegetiseren, uitpluizen wat de
betekenis van een Bijbeltekst is. Ik ontdekte dat
het doen van exegese ten diepste gewoon een
vorm van onderzoek is. De studie hielp mij om
de onderzoeker in mij weer te leren waarderen.
Een paar maanden geleden vertelde mijn oma
dat ik als 3-jarig meisje al huppelend aan de hand
van mijn opa de kerk uitliep als hij had gepreekt
en dan zei ik tegen iedereen die het wilde
horen: ‘Dit ga ik later ook doen’. Dat dit soort
herinneringen nu weer opkomen, vind ik heel
bemoedigend. Blijkbaar heeft God het verlangen
om Zijn Woord te onderzoeken en daarvan uit
te delen door te spreken, al heel vroeg in mij
gelegd. Door de opleiding Missionair Werk ben
ik veel bewuster bezig met de vraag: ‘Wat is het
goede nieuws vandaag de dag voor de omgeving
waarin ik leef?’. Maar ook: hoe communiceer
ik dat naar de doelgroep, welke kloof moet ik
daarvoor overbruggen? De studie heeft mijn
relatie met God veranderd en de manier waarop
ik mijn geloof vormgeef in mijn dagelijkse leven.
De kerk is geroepen om te participeren in Gods
Missie en ik heb uiteindelijk ontdekt dat die
missie veel meer omvat dan ik in eerste instantie
dacht.”
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VOOR U GELEZEN
De verborgen eenheid van de Bijbel

Een kerk die kan

Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Zoek de bloei van je buurt

Pieter Lalleman

Rudolf Setz & Marten van der Meulen

Als je gewend bent in de Bijbel te lezen,
weet je dat in het Nieuwe Testament
regelmatig op het Oude Testament
wordt teruggegrepen. Pieter Lalleman,
nieuwtestamenticus, maakt in dit boek
duidelijk dat dit zelfs veel vaker gebeurt
dan wij vaak herkennen. Het Nieuwe
Testament bevat bijvoorbeeld niet alleen
citaten uit het Oude Testament, maar ook
veel toespelingen, waarbij de herhaling van
twee of meer belangrijke woorden uit de
oudtestamentische tekst de herinnering
aan die tekst wil oproepen. En dan zijn er
ook nog echo’s, gecombineerde citaten
en gecombineerde toespelingen. De lezer
krijgt geen systematisch totaaloverzicht
van het gebruik van het Oude Testament in
het Nieuwe. Veel meer probeert Lalleman
de lezer onder de indruk te brengen
van de rijkdom en diepte van de Bijbel
door een groot aantal voorbeelden te

bespreken. Hij doet dit vanuit verschillende
invalshoeken: eerst wordt een selectie
van oudtestamentische teksten die
in het Nieuwe Testament prominent
naar voren komen besproken, daarna
volgen een aantal personen en thema’s
die door de hele Bijbel heen een rol
spelen en tenslotte wordt bij sommige
nieuwtestamentische schrijvers ingegaan
op hun persoonlijke aanpak. Het boek
bevat handige registers op onderwerp en
op Bijbelteksten. Van harte aanbevolen
voor wie zich wil verdiepen in
dwarsverbanden binnen
de Bijbel! Wie ervan
houdt om te graven en
nieuwe dingen te leren,
zal zeker van dit boek
genieten.
Leen Stehouwer

Lalleman, Pieter.
De verborgen eenheid van de Bijbel:
het gebruik van het Oude Testament
in het Nieuwe Testament.
Ermelo: Amsterdam: Buijten
& Schipperheijn, 2018
320 pags. € 19,95

Veel mensen zijn op zoek naar meer:
spiritualiteit, diepgaande relaties of
betekenis in het leven. Voor veel
mensen is de kerk niet de aangewezen
plek om deze zaken te vinden. Assen
Zoekt is een gemeenschap die juist
wil aansluiten bij deze zoektocht. In
het boek ‘Een kerk die kan’ beschrijven
Rudolf Setz en Marten van der Meulen
de reis die ze maken met de bezoekers
van Assen Zoekt. Wat mij daarbij opvalt,
is te vatten in twee woorden: relatie
en openheid. Je mag komen zoals
je bent en zo andere mensen leren
kennen. In Assen Zoekt gebruikt men
missiegroepen met 15-40 deelnemers
om deze relaties te laten groeien. De
kerk is een alternatieve familie, wordt
ergens door hen gezegd. Het samen eten
is dan ook hét middel om van elkaar als

‘familie’ te genieten. De kerk is daarnaast
een open gemeenschap. Veel kerken
kennen een duidelijke afbakening. Het
is helder of je erbij hoort of niet. Assen
Zoekt kent deze grenzen niet. Mensen
komen omdat ze aangetrokken worden
door Jezus Christus. Ze nemen zichzelf
en hun achtergrond mee en mogen
ontdekken wat het is om Jezus te
volgen. De schrijvers noemen dit een
inclusieve kerk. Het boek is het waard
om over te reflecteren vanuit de eigen
kerkelijke context. Het spoort aan om
met de ideeën in de eigen
kerkelijke context te
experimenteren.
Een aanrader!
Haije Bergstra

Vrijgesproken!

Genezing en bevrijding

Michael A. Eaton

Jan Minderhoud

Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht

De Keniaanse theoloog dr. Michael
Eaton (1942-2017) is in Nederland nog
vrij onbekend. Toch is zijn nalatenschap
wereldwijd met een honderdtal publicaties
en een veelvoud aan preken groot. Door
de uitgave van de vertaling van Eaton’s
theologische standaardwerk (in het
Engels No Condemnation, a Theology of
Assurance of Salvation) hopen de vertalers
dat Eaton’s erfenis nu ook ingang mag
vinden in Nederland.
Wat Eaton als persoon alleen al de moeite
van het bestuderen waard maakt is zijn
inspirerende bediening. In plaats van een
academische carrière na te jagen, koos
Eaton voor het predikantschap onder de
allerarmsten in Johannesburg, Lusaka
en Nairobi. Het kernpunt in dit boek is
dat we als gelovige volledige zekerheid
mogen hebben over onze redding, op
basis van het genadige volbrachte werk

van Christus. Maar wat betekent dit voor
de plaats van de Wet? Welke plaats neemt
heiliging en goede werken doen in? En
waarom staan er zoveel aansporingen
en waarschuwingsteksten in het Nieuwe
Testament als we toch al zeker mogen
zijn van ons behoud? Eaton biedt hierop
inspirerende antwoorden, welke een
alternatief bieden voor de tegenstellingen
in de theologie van Calvinisten en
Arminianen. Hierbij gaat Eaton steeds weer
terug op de Schrift. Enige theologische
voorkennis is wel vereist en je zal dit boek
moeten bestuderen met een open Bijbel
naast je op schoot. Dit kost tijd, maar
levert je dan wel een hoop
mooie nieuwe inzichten
op!

Jesse van Nes
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Setz, Rudolf & Meulen,
Marten van der.
Een kerk die kan:
zoek de bloei van je buurt.
Assen: 3DM Nederland, 2019.
176 pags. € 18,95

‘nu al’ en ‘nog niet’

Eaton, Michael A. Vrijgesproken!
Genade en verantwoordelijkheid
opnieuw doordacht.
Rotterdam: The Grace Factory, 2019.
400 pags. € 24,50

Een boek vol herkenning! Zo was mijn
eerste reactie bij het lezen van deze
stevige pil. Minderhoud combineert
zijn jarenlange praktische ervaring
met gedegen theologische studie.
Daardoor is het een zeer waardevolle
aanvulling geworden op de boeken
die er al zijn over dit thema. Met
allereerst een helder overzicht van
wat de Bijbel en de kerkgeschiedenis
ons leert over bevrijding en genezing,
komt er vervolgens een gedeelte met
‘worstelingen’. Het dilemma waar de titel
naar verwijst het ‘yet’, ‘not yet’ probleem,
daarnaast de zoektocht naar het
‘grotere tekenen doen dan Jezus’. In dit
middenstuk komen heel veel vragen aan
bod, waar iedereen tegenaan loopt die
enige tijd actief is bij het bidden voor de
genoemde doelgroep. Daarna wordt het
boek wat meer toegespitst op de praktijk:

wat is het verschil tussen een genezingsen een bevrijdingsgebed, bijvoorbeeld.
Het sluit uiteindelijk af met tien valkuilen
voor de praktijk. Op een heldere manier
wordt in dit boek benoemd wat de
overeenkomsten én de verschillen zijn in
de praktijk van genezing en bevrijding.
Het boek is breed kerkelijk van opzet en
daarmee geschikt voor een ruim publiek.
Al denk ik dat het meest gewaardeerd
wordt door de mensen die al enige
meters gelopen hebben in dit specifieke
pastoraat. Voor mensen die onbekend
met de materie zijn, zal het boek
ingewikkeld zijn.
Ik heb in ieder geval van dit
boek genoten en beveel
het onze studenten van
harte aan.
Hermineke Vonk
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Minderhoud, Jan.
Genezing en bevrijding:
‘nu al’ en ‘nog niet’.
Amsterdam: Buijten
& Schipperheijn, 2019.
467 pags. € 29,95

PORTRET
Henriëtte van Nes:

“Ik zeg altijd dat ik de mooiste baan van de wereld heb
omdat ik altijd over Jezus kan en mag praten.”

“IK HAD NOOIT GEDACHT DAT IK OOIT
VOOR DE KLAS ZOU KOMEN TE STAAN”
Henriëtte van Nes raakte in de jaren tachtig
samen met haar man Cees van Nes betrokken bij
de oprichting van de Evangelische Theologische
Academie (ETA), wat later door de fusie met
stichting Evangelische Bijbelscholen het huidige
Evangelisch College is geworden. Hier zette
ze samen met Hermineke Vonk de Opleiding
Pastorale Hulpverlening op, waar ze nu
coördinator van is. “Ik had nooit gedacht dat ik
ooit voor de klas zou komen te staan”.
“Ik kom uit een gereformeerd nest met vier
kinderen. Ik denk dat, naast dat ik het geloof
vanuit mijn opvoeding meekreeg, er een klein
zaadje werd gepland door mijn oude handwerk
juf van de lagere school. Terwijl wij moesten
breien en haken vertelde zij zendingsverhalen.
‘God helpt je altijd hoe bang je ook bent!’ was
de onderliggende boodschap van deze verhalen.
Dat voelde zo veilig. Zo’n God wilde ik ook! Maar
in de puberteit verloor ik dat uit het oog en leek er
weinig van over te zijn. Totdat ik op zestienjarige
leeftijd in aanraking kwam met een koffiebar
van Youth for Christ. Ik proefde daar iets van de
vreugde en blijdschap van het geloof. Het duurde
niet lang voordat ik mij bekeerde en mee ging
draaien in de koffiebar. De verhalen van mijn
handwerk juf leerde ik nu proefondervindelijk
kennen.”
Studie in het buitenland
“Kort daarna leerde ik Cees kennen. We trouwden
in 1976 en daarna hebben we drie jaar gestudeerd
aan het London Bible College. Een geweldige tijd,
waar ik ben begonnen met de studie theologie.
Ik werd geraakt door een Oud Testamentische
lerares die de liefde voor het Oude Testament
bij me overbracht. Er ging een wereld voor me
open. Na drie jaar Engeland zijn we nog een
aantal jaar in Amerika geweest waar we ons verder
specialiseerden. Cees richtte zich op het Nieuwe
Testament en de Systematische theologie en ik
op het Oude Testament. Tegen het einde van mijn
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studietijd werd me gevraagd wat ik ging doen
met het behaalde diploma en ik hoorde mezelf
zeggen: “ik zou zo graag iets willen betekenen
voor de ‘gewone’ mensen in de kerkbank”. Ik had
toen geen idee op welke wijze, maar jaren later
besef je hoe dat is uitgekomen.”
Een school runnen
“Na zeven jaar in het buitenland te zijn geweest
kwamen we terug en werden we gevraagd om les
te geven op een Bijbelschool die in Barendrecht
werd opgericht. We zeiden beiden ja en zo begon
de Evangelische Theologische Academie.

“Als mensen hadden gezegd dat er een tijd
zou komen dat er ruim 1700 studenten
zouden zijn, dan had ik waarschijnlijk
heel hard gelachen.”
Ik had nooit gedacht dat ik ooit
voor de klas zou komen te
staan en de wijze levenslessen
van mijn handwerk juf zelf
nog eens zou uitdelen. Een
jaar later emigreerde de
initiatiefnemer naar Amerika
en bleef Cees en een andere
collega over om de school
te runnen. Door persoonlijke
omstandigheden vertrok ook
deze collega al spoedig en
waren wij samen opeens
verantwoordelijk voor
een heuse ‘school’
naast de kinderen
en de ‘normale’
baan van Cees in
het MBO. Toen er
nog 7 studenten
in de klas zaten
vroegen we
ons ernstig af

of we hier wel mee door moesten gaan; docenten
regelen, een rooster maken, een ruimte huren,
en dat voor 7 mensen! Al onze vrije tijd zat erin,
maar voor wat? We besloten het in Gods handen
te leggen met het gebed: ‘Heer als er na de
zomer geen nieuwe studenten zijn bijgekomen
dan zien we dat als Uw leiding en zullen we het
afbouwen’. Na de zomer zat er opeens een klas
vol nieuwe studenten en vanaf dat moment heb ik
nooit meer een moment getwijfeld: dit was Gods
school, ik zou me er nooit meer écht zorgen om
maken. Als mensen toen hadden gezegd dat er
een tijd zou komen dat er ruim 1700 studenten
zouden zijn, dan had ik waarschijnlijk (à la Sara)
heel hard gelachen.”
Pastoraat
“Rond 2000 leidde God mij richting het pastoraat.
In eerste instantie had ik daar niet zo veel zin
in, maar ik werd tot drie keer toe gevraagd om
samen met iemand het pastoraat op te pakken en
toen ben ik daar langzaam ingerold. Al snel was
ik werkzaam in de psycho-pastorale praktijk Ex It,
waarbij de boodschap ‘uitstappen om opnieuw te
beginnen’ centraal staat (www.stichtingexit.nl).
Het is prachtig om mensen te helpen een
nieuw begin te maken met het leven en om zo
mensenlevens te zien veranderen. In 2004 werd
ik samen met Hermineke
Vonk verantwoordelijk
voor het opzetten van
Henriëtte in het kort
de driejarige opleiding
Naam: Henriëtte van Nes
Pastorale Hulpverlening.
Leeftijd: 63
Hermineke was intussen
Gezin: Getrouwd met Cees, samen
ook aangeschoven bij de
hebben ze 4 kinderen
psycho-pastorale praktijk
en 4 kleinkinderen
Ex It. Dus vanuit het
Broers/zussen: twee broers,
werken in het pastoraat
één zus
konden we de opleiding
Geboorteplaats: Medan, Indonesië
goed vormgeven. Ik zeg
Woonplaats: Zwijndrecht
altijd dat ik de mooiste
Kerk: VEG Eljakim Dordrecht
baan van de wereld heb
Studies: (Bachelor) Theologie aan
omdat ik altijd over Jezus
London Bible College, specialisatie
kan en mag praten, in de
(Master) Oude Testament aan Trinity
klas of bij Ex It. Wat een
Evangelical Divinity School in Illinois,
enorm voorrecht!”
Verenigde Staten
Hobby’s: Werk, boeken lezen, op
kleinkinderen passen, geregeld naar
het klooster voor retraite

ETS-Studiedagen: Pastoraat in de kerk
Dit jaar staan de ETS-studiedagen in het teken
van 'Pastoraat in de kerk'. Henriëtte zal hier ook
spreken. “In een samenleving die steeds meer
de gebrokenheid van mensen laat zien (denk
aan de vele echtscheidingen, de wachtlijsten
bij jeugdinstellingen etc.) is het pastoraat een
speerpunt geworden in kerkelijke gemeenten. De
hoeveelheid nood en verwondingen die mensen
elkaar aan kunnen doen geeft de noodzaak van
dit vakgebied al aan. Waarschijnlijk is iedereen
ooit wel eens aangesproken door iemand die
zijn nood deelde. Veel taboes zijn verdwenen en
mensen maken van hun hart niet meer zo snel
een moordkuil. Iets afweten van wat pastorale
vaardigheden zal allereerst jezelf maar zeker ook
de ander ten goede komen.”
Persoonlijke vorming
“Dankzij de levenskeuzes van mijn man Cees ben
ik zelf ook in het buitenland en in de theologie
beland. Ik had nooit gedacht dat we samen de
schouders onder dit werk van God zouden zetten.
Daarnaast hebben docenten en vriendschappen
mij gevormd tot wie ik ben. Een docente die in
mijn studietijd het O.T. doceerde, wist de liefde
voor het vak op mij over te brengen. Zonder haar
had ik nooit voor het Oude Testament gekozen
als specialisatie. Vrienden van lang geleden die
mij in mijn bekeringstijd opvingen ben ik zeer
dankbaar. Zonder hen zou ik niet weten waar ik
uitgekomen was. Zo neemt collega en vriendin
Hermineke Vonk ook een belangrijke plaats in
mijn leven in. Samen werken, een boek schrijven,
een praktijk runnen, samen het land in voor
spreekbeurten. We kunnen lezen en schrijven met
elkaar, dat is erg kostbaar.”
Drijfveren
“Mijn grootste drijfveer is mijn liefde voor Jezus.
Of het nu om lesgeven gaat, of om het begeleiden
van de mens in nood, ik probeer in alles Jezus
centraal te stellen. Zijn licht te laten schijnen. Mijn
dagelijkse gebed is om het licht op Hem te laten
vallen in mijn doen en laten en vervuld te zijn door
Zijn Geest.”
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AGENDA
December & januari
Instroomkorting ETS-Bijbelcursus				Alle ETS-locaties
15 januari		
Start Toerustingscursus Leven met een Missie		
Amersfoort
15 januari		
Start Cursus Verantwoord Bijbelgebruik			
Amersfoort
18 januari		Start Toerustingscursus Pastoraat				Zwijndrecht, Veenendaal
25 januari
Start Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders		
Amersfoort
1 februari		Start Toerustingscursus Sprekers				Zwijndrecht
5 februari
Start Toerustingscursus Sprekers				Drachten
7 februari
Start losse JWO module: Missionair Werk 		Zeist
8 februari
Studiedag voor kerkleiders | Verandertrajecten in de gemeente Doorn
15 februari		Start Toerustingscursus Pastoraat				Groningen
6 maart		
Open dag Sprekersroute					Amsterdam
7 maart			ETS-Studiedag | Kinder- en jongerenpastoraat		
Doorn
13 maart
Open dag Opleiding Pastorale Hulpverlening		
Zwijndrecht
14 maart		
Start Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders		
Zwijndrecht
14 maart		
Open dag Opleiding Missionair Werk			
Amersfoort
20 maart		Open dag Opleiding Theologie				Zwijndrecht
21 maart		
Open dag Opleiding Theologie				
Amersfoort, Meppel
21 maart		
Open dag Opleiding Pastorale Hulpverlening		
Meppel
April & mei		Proeflessen ETS-Bijbelcursus				Diverse locaties

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

ETS-studiedag:
kinder- en
jongerenpastoraat
Als je optrekt met kinderen en jongeren, kom je allerlei situaties en omstandigheden tegen. Hele mooie, waar je blij
van wordt. Maar ook problematische, soms klein, soms groot: verdriet, onzekerheid, pesten, ziekte, echtscheiding en
allerlei andere ingewikkelde situaties. Wat kun je doen om te zorgen dat ze in jouw kerk in goede handen zijn, ook als
het stormt in hun leven? En hoe zorg je ervoor dat de zorg en aandacht voor kinderen en jongeren door vele handen
wordt gedragen?
Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met Raise Up;
een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van
weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Tijdens deze
studiedag ga je aan de slag met jeugdpastoraat, met als focus het proces
in de kerk: hoe organiseer je dit structureel en op een goede, bestendige
manier? Je krijgt concrete handvatten aan de hand van onder andere een
analyse-instrument en casussen uit de praktijk.
Wanneer:
Waar: 		
Kosten: 		

7 maart 2020, 10:30 – 16:00 uur
Het Brandpunt, Doorn
ETS-cursisten € 5,-; EC-studiepashouders € 10,-; overigen € 20,-.

Meld je aan ogep.n:l/

-colle
www.evangelisch
agen
ed
di
ets-stu

