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“Professioneel jeugdwerk
is de sleutel”
Jetteke Noordzij en Martin Tensen
Docenten Jongerenwerkersopleiding

Nieuw! Jongerenwerkersopleiding
Marleen Ockels: Op weg naar verzoening

CURSUSAANBOD 2019-2020
Locatie

Duur

Startdatum

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik
Een intensieve ‘doe-cursus’ voor iedereen die verlangt naar meer diepgang en voldoening in het
Bijbellezen en wil leren op verantwoorde wijze de Bijbel uit te leggen.
Amersfoort

10 woensdagavonden

15 januari 2020

Meppel

10 woensdagavonden

20 november 2019

Zwijndrecht

10 woensdagavonden

14 oktober 2019

Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Een interactieve cursus voor wie toegerust wil worden om met een groep mensen de Bijbel te lezen,
zoals (beginnende) kringleiders.
Amersfoort & Zwijndrecht

2 zaterdagochtenden

nog niet bekend

Meppel

3 woensdagavonden

9 oktober 2019

Toerustingscursus Leven met een Missie
Een cursus voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus
kunt zijn voor de mensen om je heen.
Amersfoort

10 woensdagavonden

15 januari 2020

Zwijndrecht

5 zaterdagen

5 oktober 2019

Toerustingscursus Pastoraat
Een inleidende cursus voor iedereen die verlangt om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale
zorg, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.
Drachten

5 zaterdagen

1 februari 2020*

Lelystad

5 zaterdagen

28 september 2019*

Middelburg

5 zaterdagen

5 oktober 2019*

Zwijndrecht

5 zaterdagen

8 februari 2020*

Toerustingscursus Sprekers
De Toerustingscursus Sprekers – ‘Preken voor leken’ – wil leren hoe je Bijbelvast én cultuurbewust kunt
spreken, dicht bij de oorspronkelijke tekst en dicht bij de hedendaagse hoorder.
Den Haag

6 donderdagavonden

3 oktober 2019

Drachten

6 donderdagavonden

5 februari 2020

Zwijndrecht

3 zaterdagen

1 februari 2020

* Data onder voorbehoud.
Meer informatie en aanmelden: >www.evangelisch-college.nl
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Eén van deze
cursussen ook in
jouw gemeente?
www.evangelischcollege.nl/
voorkerken
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“Jongeren zijn
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NIEUWS

In memoriam
Hans Eschbach
Op 26 maart jongstleden is overleden
Hans Eschbach, lid van ons Comité
van Aanbeveling. Hij is jarenlang een
trouw supporter geweest van ons
opleidingsinstituut en we willen dan ook
graag onze dank uitspreken voor hetgeen
hij voor onze organisatie heeft betekend.
Bij het verlaten van de afscheidsdienst in
Amersfoort kreeg iedere bezoeker een
boekje over Paulus uitgereikt dat Hans in
2018 voor de Internationale Bijbelbond
(IBB) had geschreven. In dit boekje zat
een bijlage met een persoonlijk schrijven,
waarin hij onder meer schrijft: Met velen
van jullie heb ik ‘schouder aan schouder in
de wijngaard’ mogen werken. Dank je wel
en ‘keep going’! Wij, maar vooral ook zijn
gezin en familie zullen dit voortaan zonder
Hans moeten doen. We wensen hen hierbij
graag Gods onmisbare zegen toe.

Jongerenwerkersopleiding van de
Wittenberg naar
Evangelisch College
Op donderdag 18 april tekenden
interim-directeur Peter Oudshoorn
van de Wittenberg en algemeendirecteur Cees van Nes van het
Evangelisch College een overeenkomst
waarin is vastgelegd dat met ingang
van het studiejaar 2019-2020 de
Jongerenwerkersopleiding van de
Wittenberg ondergebracht wordt bij
het Evangelisch College. Zie ook pagina
8 en 9 van dit magazine voor meer
informatie over de opleiding. En lees
het interview met de kerndocenten
Jetteke Noordzij en Martin Tensen op
pagina 14 en 15.

Samenwerking met
Centrum voor
Bijbelonderzoek

Nieuwe ETS-locaties
Haarlem & Maassluis

Recentelijk is het Evangelisch College een
partnerschap aangegaan met het Centrum
voor Bijbelonderzoek (CvB), onder andere
bekend om de uitgave van de Studiebijbel.
Als partnerorganisaties zien we mogelijkheden
tot synergie in onze kernactiviteiten: het
aanbieden van Bijbelstudiemateriaal en het
aanbieden van (theologisch) onderwijs.
We hopen dit te kunnen ondersteunen door
onder andere gebruik te gaan maken van
elkaars communicatie- en PR-kanalen.

Met ingang van het cursusjaar 2019-2020
worden twee nieuwe ETS-locaties toegevoegd.
De ETS-Bijbelcursus zal vanaf september starten
in Haarlem en Maassluis.
Proefles
Interesse? Bezoek dan een vrijblijvende proefles
in Haarlem op zaterdagochtend 15 juni.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

> www.studiebijbel.nl

> www.evangelisch-college.nl/ets-bijbelcursus
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BOEKPRESENTATIE
Systematische
Theologie breidt uit
naar Zwijndrecht
Met ingang van het nieuwe collegejaar worden
de vakken van de Systematische Theologie niet
alleen aangeboden in Amersfoort, maar nu ook
(weer) op de locatie Zwijndrecht. De colleges
van deze vakken vinden plaats op de vrijdag,
verspreid over 15 lesdagen. De lessen worden
gegeven van 9.45 uur tot 17.30 uur.

ETS-studiedagen
naar Het Brandpunt

(Oud-)studenten die interesse hebben om
de draad weer op te pakken nadat ze ooit
de Bijbelse Theologie hebben gedaan, zijn
van harte welkom zich te melden bij de
studentcoördinator: Elske van Dorp
(e.vandorp@evangelisch-college.nl).

De ETS-studiedagen zullen met ingang
van het nieuwe cursusjaar niet meer in
Veenendaal plaatsvinden, maar in Doorn
bij conferentiecentrum Het Brandpunt.
Een bijzondere plaats, aangezien de
ETS-Bijbelcursus voortkomt uit de Brandpunt
Bijbelschool. Het thema van de studiedagen
zal zijn: Pastoraat in de kerk.

Masterclass ‘Het
grote verhaal van
de Bijbel’

Het duurt nog even, maar zet de data alvast
in je agenda:
-

Op uitnodiging van de Evangelische
Gemeente Maranatha (EGMA) organiseren
we op zaterdag 29 juni in Maassluis een
eendaagse masterclass 'Het grote verhaal
van de Bijbel' met dr. Bram van Putten als
docent. Externe deelnemers zijn van harte
welkom. > www.evangelisch-college.nl/
masterclass

9 november 2019
7 maart 2020
20 juni 2020

De laatste ETS-studiedag van het collegejaar
2018-2019 vindt nog wel plaats in
Veenendaal en wel op 29 juni. Zie hiervoor de
achterzijde van dit magazine.

Groot Nieuws Radio Reportages
Maurits Reijnoudt van Groot Nieuws Radio
kroop onlangs in de schoolbanken van onze
opleidingen Pastorale Hulpverlening, Missionair
Werk en Theologie. Hij maakte 3 reportages
van deze lesdagen voor zijn programma Mens
en Missie, waar hij onder andere met docenten
en studenten sprak.
Je kunt de fragmenten hier terugluisteren:
> www.evangelisch-college.nl/gnr-reportages
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DE BIJBEL OPEN
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waardevolle lessen uit

Genesis

Maar lees eens goed: nergens zien we dat God
Ismaël als persoon afwijst of afkeurt. Ismaël mag er
zijn, een grote troost voor mensen die verwekt zijn
in een situatie waar ‘een smetje aan zit’!
Wat lezen we zoal over Ismaël?

Genesis is het eerste boek van de Bijbel en vertelt
over oorsprongen: de oorsprong van de wereld,
de oorsprong van de mens en de oorsprong van
het volk Israël. We lezen over de zondeval, maar
ook begint de ontvouwing van Gods reddingsplan.
Abraham en zijn nakomelingen hebben daar alles
mee te maken.

• Hij is één van de weinige mensen die van God
zelf hun naam ontvangen, en dat al voor zijn
geboorte. (Genesis 16:11)
• Wat een prachtige naam! ‘Ismaël’ betekent ‘God
hoort’. Wat geweldig dat God ervoor kiest Ismaël
met deze belofte in zijn naam te bemoedigen. In
Genesis 21:17 lezen we hoe God de belofte ook
waarmaakt.
• Ismaël ontvangt in zijn leven veel goeds van
God. Hij krijgt 12 zonen en is 137 jaar oud
geworden (Genesis 25:12-18). Ouderdom en
veel zonen waren precies de zaken die iemand
in de tijd van het Oude Testament veel aanzien
gaven. Ismaël was dus een gezegend mens.

De bekende en minder bekende verhalen uit
Genesis over de aartsvaders bevatten veel kostbare
geloofslessen waar wij ons aan op kunnen trekken.
Hier volgen drie van zulke waardevolle lessen die
in Genesis opgetekend staan.

“Nergens zien we dat God Ismaël
als persoon afwijst of afkeurt.
Ismaël mag er zijn!”
1. Niet uitgekozen en toch…
Ismaël lijkt niet te benijden: voortgekomen uit
de verbintenis tussen Abraham en Hagar, een
verbintenis die door God niet gewild was. Niet
uitgekozen door God om een rol te spelen in zijn
heilsplan. De oudste, maar niet de belangrijkste
(een pijnpunt in die tijd), achtergesteld tegenover
een klein halfbroertje.

De verwekking van Ismaël uit de verbintenis tussen
Abraham en Hagar was niet Gods weg. De belofte
van God had geen betrekking op hem, maar op
zijn broer. Zijn gedrag tegenover de kleine Izaäk
was niet goed (en wordt ook niet vergoelijkt). Toch
mogen we concluderen dat God Ismaël liefhad
en hem op een bijzondere manier zijn liefde
betoonde.
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“Abraham bleef Gods belofte geloven, ook al zag
hij daar lange tijd niets van. Hij wordt niet zonder
reden ‘vader van alle gelovigen’ genoemd!”

2. De aankoop van een graf
Is het je weleens opgevallen hoe uitgebreid
wordt verteld over de aankoop van een graf door
Abraham na de dood van Sara? Er is een heel
hoofdstuk aan gewijd! Lees Genesis 23 maar eens
en het wordt duidelijk dat deze gebeurtenis heel
belangrijk is. Maar waarom eigenlijk?
De aankoop benadrukt een contrast. God heeft
Abraham geweldige beloften gedaan, onder
andere dat zijn nakomelingen het hele land Kanaän
zullen bezitten. In Genesis 23 wordt onderstreept
hoe groot de tegenstelling is tussen die belofte
van God en dat wat Abraham er tijdens zijn leven
van heeft gezien. Pas als hij zelf al heel oud is
en zijn vrouw gestorven is, ziet Abraham met
deze aankoop het allereerste kleine begin van
de vervulling van Gods belofte. De woorden van
Hebreeën 11:13 over de aartsvaderfamilie zijn zo
waar: Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun
beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden,
ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en
ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als
vreemdelingen en gasten.

Joodse graven op de olijfberg in Jeruzalem
verkocht door zijn broers, eerst slaaf en later
gevangene in Egypte, gepromoveerd tot
onderkoning en uiteindelijk de redder van zijn
familie. Een bijzonder verhaal dat nog specialer
wordt als we ons realiseren in hoeveel opzichten
Jozef, achteraf gezien, een voorafbeelding van
Christus blijkt te zijn.
Beiden worden door hun vader naar hun broeders
gestuurd. Beiden worden in de boeien geslagen en
vals beschuldigd. Beiden ontvangen na hun lijden
een hoge positie. Beiden schenken vergeving en
brengen redding. In het leven van beiden komt
Gods reddende wijsheid openbaar:
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie
voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde Hij
veel levens redden. (Genesis 45:7)
Waar wij over spreken is Gods verborgen en
geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór
alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden
delen in zijn luister. (1 Korintiërs 2:7)

De aankoop van het graf is dus belangrijk voor
Abraham als glimp van de toekomst. Het is een
bevestiging dat God zijn belofte werkelijkheid
zal maken. Eveneens in Hebreeën 11 (vers 9
en 10) lezen we: Door zijn geloof trok hij naar
het land dat hem beloofd was maar hem nog
niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob,
mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij
daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad
met fundamenten, door God zelf ontworpen en
gebouwd.
Abraham bleef Gods belofte geloven, ook al zag
hij daar lange tijd niets van. Hij wordt niet zonder
reden ‘vader van alle gelovigen’ genoemd!

Leen Stehouwer
Docent en auteur
lesmateriaal ETS-Bijbelcursus
(Oude Testament)

3. Jozef als voorafbeelding van Jezus
Het verhaal van Jozef is bekend en geliefd:
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Nieuw bij het Evangelisch College:

Jongerenwerkersopleiding
Met ingang van het studiejaar 2019-2020 neemt het Evangelisch College
de tweejarige post-hbo Jongerenwerkersopleiding (JWO) over van de
Wittenberg. De JWO is dé christelijke jongerenwerkersopleiding van
Nederland en vervult een cruciale rol in het beroepsmatig opleiden van
jongerenwerkers voor de kerk en christelijke jongerenorganisaties.

De opleiding in het kort:
•
•
•
•
•
•
•

Tweejarige deeltijdopleiding
Jaarlijks 20 lesdagen op vrijdag in Zeist
Praktijkgerichte opleiding op (post)
hbo-niveau
Te volgen als student of als toehoorder
Veel aandacht voor persoonlijke vorming
Colleges van ervaren en bevlogen
docenten

•

jongerenwerker
een praktijkgerichte opleiding willen volgen
met bevlogen docenten uit het werkveld
bereid zijn te investeren in zichzelf

Na de opleiding gaan studenten in de meeste
gevallen beroepsmatig aan de slag in het
jongerenwerk. De opleiding telt inmiddels een
groep van ruim 200 alumni.
Waar en wanneer wordt de opleiding
aangeboden?
De opleiding wordt nu aangeboden op 20
donderdagavonden én vrijdagen, maar vanaf
volgend studiejaar worden de colleges alleen nog
op de vrijdag aangeboden, zodat de opleiding
voor meer studenten haalbaar wordt om te
volgen.
De huidige locatie, het prachtige karakteristieke
gebouw van de Wittenberg in Zeist, blijft ook
komend studiejaar de leslocatie voor de JWO.

Wat is de achtergrond van de JWO?
In augustus 2000 ging op de Wittenberg in Zeist het
eerste jaar van de Jongerenwerkersopleiding van
start op initiatief van Sabine van der Heijden en René
de Boer. Sindsdien heeft de JWO zich onder leiding
van de huidige kerndocenten Jetteke Noordzij en
Martin Tensen doorontwikkeld tot dé christelijke
jongerenwerkersopleiding van Nederland. Onder
andere Harald Overeem, Ietje Melis, René Boeije,
Pieter Both, Hans Maat, Henrike de Gier, Robert
Mazier, Corjan Matsinger, Petra Kiks en vele
gastdocenten leverden door de jaren heen een
belangrijke bijdrage aan de opleiding.

Hoe ziet het programma eruit?
De opleiding bestaat uit 12 modules die elk een
bepaald aspect van het jongerenwerk uitlichten.
Elke module kent drie pijlers: (1) het opdoen van
relevantie kennis, (2) het trainen van praktische
vaardigheden en (3) persoonlijke en geestelijke
ontwikkeling. Ook oefenen studenten gedurende
de gehele opleiding met het voorbereiden en
geven van Bijbelstudies aan jongeren.
De opleiding wordt met ingang van komend
studiejaar cyclisch aangeboden. Eerstejaars en
tweedejaars studenten volgen het eerste deel van
het studiejaar een gedifferentieerd programma en
daarna een gezamenlijk programma.

Wie volgen deze opleiding?
De opleiding bestaat op dit moment uit een
groep van circa 15 studenten, in de leeftijd
van 21 tot en met 45 jaar, met verschillende
kerkelijke achtergronden en uiteenlopende
toekomstplannen. Wat ze echter met elkaar
gemeen hebben is dat ze:
•
een passie hebben voor God en voor
jongeren
•
toegerust willen worden als professioneel
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Modules Jaar 1

Modules Jaar 2

Kennismaken (1e-jaars studenten)
Teamwork: identiteit en teamrollen (2e-jaars studenten)
Jongeren begrijpen: Cultuur en ontwikkeling (1e-jaars studenten)
Pastoraat: Jongeren met problemen (2e-jaars studenten)
Leiderschap 1:
Visie, beleid en projectmanagement

Leiderschap 2:
Vrijwilligers begeleiden en trainen

Missionair Werk 1:
Woorden

Missionair Werk 2:
Daden

Persoonlijke vorming:
Intercultureel werken:
Gebed en Toerustings Pastorale Zorg (conferentie) Omgaan met diversiteit
Leren geloven:
Aanpak en inhoud

Vieren / Straatwerk:
Keuzemodule

Komen kijken?
Dat kan op donderdagavond
13 juni of vrijdag 14 juni. Meld
je aan op www.evangelischcollege.nl/jwo

Investeer mee!
Als Evangelisch College zien we de absolute noodzaak van goed opgeleide jongerenwerkers
voor de kerk in Nederland. We zijn er daarom van overtuigd dat er bestaansrecht is
voor deze opleiding, want de JWO is momenteel de enige beroepsgerichte christelijke
jongerenwerkersopleiding in Nederland. Omdat de opleiding in de huidige opzet niet
financieel rendabel is (en daarom ook niet bij Wittenberg voortgezet kon worden), doen
we er alles aan om de toekomst van deze unieke opleiding toch te waarborgen:
We voeren kostenbesparende maatregelen door
Het bestaande kernteam heeft zich bereid verklaard het werk voort te zetten voor de
(veel beperktere) salariëring van het Evangelisch College
We zetten in op groei van het aantal studenten.
Al deze maatregelen zijn echter niet genoeg om de opleiding kostendekkend te krijgen.
Dit komt omdat we als overheidsonafhankelijk opleidingsinstituut geen subsidie ontvangen,
de opleiding veel persoonlijke begeleiding vraagt en we de opleiding voor jongerenwerkers
financieel haalbaar willen houden. We doen daarom een beroep op onze achterban. Jaarlijks
hebben we € 10.000,- aan gerichte giften nodig om het voortbestaan van de opleiding te
kunnen waarborgen en verder uit te bouwen.
Heb jij een hart voor jongeren en wil je mee-investeren in het opleiden van toegeruste
jongerenwerkers? Verbind je dan aan deze opleiding en word ondersteuner op:
> www.evangelisch-college.nl/ondersteun-de-jwo
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ALUMNI AAN HET WERK

OP WEG NAAR
VERZOENING
Marleen Ockels-Louwerse
(59) begon, samen met
haar dochter, in 2012 aan
de studie Theologie en
behaalde in 2018 haar
diploma. Nu ze haar
diploma op zak heeft gaat
ze (letterlijk) een stap verder.
Samen met haar man is ze een
bediening gestart in Lapland,
om daar het evangelie te brengen
onder de onderdrukte Sami-bevolking.
“Ik groeide op in een gereformeerd gezin. Het werd
mij al jong bijgebracht om naar de kerk te gaan
en de Bijbel te lezen. Het beeld wat ik van God
had, was van een strenge God die erg ontevreden
kon zijn als je het niet goed genoeg deed. Een
docent op de middelbare school bracht daar grote
verandering in. Tijdens zijn wiskundelessen tekende
hij een kwadrant op het schoolbord. Hij vertelde
dat het kwadrant oneindig groot was, maar dat de
liefde van Jezus nog veel groter is. Dit zorgde bij
mij voor een heel ander beeld van God; een God
van liefde, die vol is van vergeving en genade. Het
bracht me op een heel ander spoor, onvergetelijk!”
“Na de HAVO volgde ik de opleiding
verpleegkundige A en wilde daarna naar het
zendingsveld om als verpleegkundige te werken.
Bij TEAR, een christelijke ontwikkelingsorganisatie,
spoorden ze me echter aan om eerst een jaar een
Bijbelschool te volgen. Dat bleef niet bij één jaar,
maar dat werden er drie. Ik kreeg de smaak van
het Woord van God te pakken. Op de Bijbelschool
leerde ik Frits kennen. We zijn getrouwd en hebben
samen 5 mooie kinderen gekregen. Ondertussen
heb ik me op allerlei plekken dienstbaar gemaakt.
Ik heb kinderevangelisatiewerk, jeugdwerk en
kringenwerk gedaan, ik sprak in de kerk en ik ben
25 jaar als auteur/redacteur voor de Internationale
Bijbelbond (IBB) werkzaam geweest. Ik had genoeg
te doen.”
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Meer van Gods Woord
“Maar toch bleef ik verlangen
om nog meer te leren over de
Bijbel en over God. Toen het
werk bij de IBB stopte was dat
het moment om mijn knopen
te tellen. Ik besloot mijn werk als
verpleegkundige op te pakken
én mijn verlangen te volgen om
theologie te gaan studeren. Ik had
een grote behoefte om meer te weten
van het Woord van God. Ik wilde meer
Bijbelse achtergrond en meer verdieping. Het
was voor mij wel een gok of ik naast mijn gezin,
mijn werk en de werkzaamheden in de kerk de
studiebelasting aan zou kunnen. Daar heb ik toen
best aan getwijfeld. Dat mijn dochter zich ook
aanmeldde gaf toen de doorslag.”
Secularisatie
Voor haar eindscriptie deed Marleen onderzoek
naar secularisatie. “Dat ik secularisatie koos als
onderwerp, is omdat ik zie dat de kerken in
Nederland steeds meer vergrijzen en krimpen.
Kerken komen leeg te staan en worden voor hele
andere doeleinden gebruikt. Christelijke waarden
verbleken. Je ziet een steeds kleiner groepje
mensen knokken om de kerk overeind te houden.
Dat gaat me erg aan het hart. Ik wilde me er meer
in verdiepen, vooral om te zien wat je zou kunnen
doen als kerk om het tij te keren. Waar liggen
kansen voor de kerk in een tijd van secularisatie?
Hoe overleef je? In een tijd als de onze is het de
kunst om enerzijds goed te beschermen wat
we hebben en anderzijds missionaire kansen te
benutten. Omdat de middelen schaars zijn zullen
er strategische keuzes gemaakt moeten worden.
Goed leiderschap is daarvoor een belangrijke
sleutel. Ook kinder- en jeugdwerkers zijn zo
belangrijk om kinderen weerbaar te maken voor
een seculiere samenleving.”

“We willen de Sami erkennen voor wie ze
zijn als mens, in de ogen van God; kostbaar
en hoog geacht.”

Bediening
Op dit moment werkt Marleen parttime als
verpleegkundige. Maar ze hoopt over niet te
lange tijd in Zweeds Lapland aan de slag te
kunnen. Zij en haar man Frits zijn hier namelijk een
bediening gestart. “Het begon met een interesse
voor Lapland. We verdiepten ons in wat daar op
christelijk gebied gebeurt. We zijn ervoor gaan
bidden waarbij Frits geraakt werd door Gods liefde
voor de Sami-bevolking. We zijn eens gaan kijken
bij een Nederlandse voorganger in Kiruna, een stad
in Zweeds Lapland, en op onderzoek gegaan. We
kwamen erachter dat de oorspronkelijke bevolking
als een minderwaardig volk behandeld is en daar
nog steeds onder lijdt. Langzaam groeide het
verlangen om daar het evangelie te gaan vertellen.”
Onderdrukte Sami-bevolking
“De Sami zijn de oorspronkelijke bewoners van
Lapland. Vanouds waren het vooral rendierhouders
die leefden in nauwe samenhang met de natuur.
De kolonisatie bracht van alles mee: handel,
drank én de kerk. De kerk heeft met harde hand
gekerstend. Zo werden bijvoorbeeld de drums in
beslag genomen en verbrand. Kinderen werden
op een gegeven moment in internaten geplaatst.
In de dertiger jaren van de 19e eeuw kwam ook
de rassenbiologie op. Door o.a. schedelmaten op
te nemen werd geconcludeerd dat de Sami een
minderwaardig ras was. Dit heeft diepe sporen
nagelaten. We horen verhalen van families die uit
schaamte hun afkomst hebben geprobeerd te
verdoezelen en geheim hielden dat ze Sami waren.
Er is veel weggehaald maar weinig geïnvesteerd.
We merken dat dit in Zweden nog niet goed
bespreekbaar is.”
Brengen van verzoening
“Tegen deze achtergrond willen we de Sami
erkennen voor wie ze zijn als mens, in de ogen
van God; kostbaar en hoog geacht. En ze in
contact brengen met Jezus Christus. ‘Het ambt
der verzoening’ hebben we als motief gekozen.
Verzoening met God maar ook verzoening tussen
mensen. We willen daarin een kleine schakel

zijn. Gebed speelt daarin een belangrijke rol. In
Nederland hebben we een gebedsfront van 50
à 60 mensen die we geregeld gebedspunten
toesturen. Verder onderhouden we contact met de
christen-Sami. Dit levert ons gebedsinformatie op
en het bemoedigt hen in hun evangelisatiewerk.
We willen ook graag in Lapland een gebedsgroep
opzetten. Waar we kunnen, gaan we het gesprek
aan met Sami. Sinds 2018 hebben we een huisje
in Zuid-Lapland, wat we een beetje zien als
uitvalsbasis. We volgen er Zweedse les en leggen
van daaruit contacten.”
Sterk individualisme
“Net als in Nederland is er in Zweden sprake
van secularisatie. Waar de kerken in Nederland
leeglopen, zijn ze in Zweden al leeg. We hebben de
wetenschap, technologie, goede gezondheidszorg
en het zorgstelsel van de overheid. De mens heeft
God bijna niet meer nodig. De maatschappij is ook
individualistisch geworden. In Zweden is dit nog
sterker dan in Nederland. Voor nieuwe generaties
is de kerk niet meer interessant. Als Nederlanders
kunnen we in een gesprek behoorlijk direct zijn en
met wat humor de grenzen opzoeken. Dat ervaren
Zweden al gauw als brutaal en ongepast. Je zult
dan een beleefd antwoord krijgen, met de kans dat
de deuren dichtgaan. Het is er dus sowieso lastiger
om het evangelie te delen. Des te meer bijzonder is
dat we in de gesprekken met de Sami soms wel die
directe inkijkjes in de ziel krijgen. Dat zijn gouden
momenten.”
Studietijd
“Ik heb mijn studietijd bij het Evangelisch College
als heerlijke tijd ervaren. Het is zo fijn om bezig
te kunnen zijn met de dingen van God. Door de
opleiding heb ik meer zicht gekregen op de kerk
van alle tijden en alle plaatsen. Dat is een enorme
verrijking! De kerkgeschiedenis, de visie van
verschillende theologen, het kennismaken met
het zuidelijk christendom; het heeft mij een zoveel
bredere blik op het christendom gegeven.
Dat neem ik echt mee, ook naar Zweden!”
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VOOR U GELEZEN
Christus alleen
Lessen uit de Kolossenzenbrief
Hans Alblas
Hans Alblas is Bijbelleraar, spreker,
geestelijk begeleider en al jarenlang
docent bij de ETS-Bijbelcursus. Vanuit zijn
stichting Omnicus heeft hij dit jaar zijn
eerste boek uitgegeven ‘Christus Alleen’,
een bijbelstudieboek(je) dat de lezer
op een inspirerende ontdekkingstocht
meeneemt door een aantal kernpassages
uit de Kolossenzenbrief. Het boek is
onderverdeeld in vijf delen, waarin per
deel in drie hoofdstukken eenzelfde
tekstgedeelte vers voor vers wordt
uitgediept. Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een verwerkingsblokje bestaande uit
een aantal (gespreks)vragen, gebedspunten
en een praktische oefening. Bij de
inleidende achtergrondinformatie maakt
Alblas duidelijk dat de Kolossenzen
verlangden naar meer kennis en inzicht
van God en zich ijverden in allerlei vormen
van spiritualiteit, maar dat ze daarbij de
kern van het evangelie waren kwijtgeraakt.

Door de hoofdstukken heen legt Alblas uit
hoe Paulus in deze brief de Kolossenzen
daarom wijst op de unieke en verheven
positie van Christus: Hij is de enige weg
tot het werkelijk kennen en dienen van
God. De kracht van dit Bijbelstudieboek
is de eenvoudige wijze waarop Alblas dit
onderwijs van Paulus praktisch weet te
vertalen naar het geloofsleven van alledag.
Paulus’ boodschap aan de Kolossenzen
blijkt ook voor de kerk nog steeds actueel
en relevant te zijn en biedt richting aan
hoe je als discipel van Jezus kunt groeien
in het centraal stellen van Jezus in je
leven. Dit boek is dan ook goed bruikbaar
voor persoonlijke studie of als hulpmiddel
voor gezamenlijke
Bijbelstudie met
bijvoorbeeld een
groep (jong)gelovigen.

Alblas, Hans.
Christus alleen: lessen uit
de Kolossenzenbrief.
Ermelo: Omnicus, 2019.
142 pags. € 13,95

Jesse van Nes

De nieuwe hemel en nieuwe aarde
Een interdisciplinaire vergelijking tussen Rahner, Jürgen Moltmann en Gregory Beale
Raymond R. Hausoul
Onlangs promoveerde Raymond Hausoul
op een studie naar het thema van de
nieuwe hemel en aarde bij drie belangrijke
theologen. Het resultaat van zijn onderzoek
is recent uitgegeven voor een breder
publiek. Nu moet worden toegegeven dat
proefschriften lang niet altijd aantrekkelijk
leesvoer vormen. Toch is dat in dit geval
anders: niet alleen omdat het thema
fascinerend en o zo relevant is, ook niet
alleen omdat dit werk de belangrijke brug
tussen systematische en Bijbelse theologie
slaat, óók niet alleen omdat het een goede
introductie vormt op het denken van drie
voorname theologen, maar vooral omdat
het een mooie voorraadpot is van Bijbelse
en theologische maggiblokjes. Dat zijn
leerzame en rijke ideeën, die beknopt en
geconcentreerd worden aangeboden, maar
wanneer je ze één voor één laat staan en ze
de tijd geeft, ze smaakmakers worden van

je geloof en Bijbellezen. Een voorbeeldje
van zo’n blokje: hoe de tempel als thema
verweven is door het complete Bijbelse
verhaal, van Eden tot Openbaring. Zo’n
paragraaf van Hausoul is slow reading, maar
leerzaam en verrijkend. Het boek heeft een
duidelijke opbouw. Na een inleiding op zijn
vergelijkende methode, worden de drie
theologen achtereenvolgens uiteengezet
en besproken, waarna een uitgebreide
vergelijking en conclusie de boel afronden.
Let wel: het blijft een proefschrift, dus
verwacht grondige analyse en theologisch
vocabulaire. Als lezer moet je stevig aan
de bak. Maar wie na de
worsteling bovenkomt,
heeft wel iets
degelijks in handen.
Wie durft?
Evert Leeflang
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Hausoul, Raymond R. De nieuwe hemel
en nieuwe aarde: Een interdisciplinaire
vergelijking tussen Rahner, Jürgen
Moltmann en Gregory Beale.
Utrecht: KokBoekencentrum
Uitgevers, 2018. 395 pags. € 29,99

Van migrant tot naaste
Plaatsmaken voor jezelf
René de Reuver & Dorrottya Nagy
In het boek willen de auteurs het thema
migratie niet benaderen vanuit wij-zij
denken of links-rechts politiek, maar
willen ze vanuit geloofsperspectief
kijken naar individuele verhalen van
mensen die om heel verschillende
redenen hun land verlaten hebben
en nu in Nederland verblijven (pag.8).
Door migranten en experts met
verschillende achtergronden aan het
woord te laten, maken ze dit ook waar.
De interviewvorm waarin de experts
aan het woord gelaten worden, daagt
uit om mee te denken over hoe we
kunnen komen tot samen leven met
migranten. Centraal hierin staat dat ze
geen vraagstuk zijn dat ‘opgelost’ moet
worden, maar dat zij onze naasten zijn;
medemensen die mij de mogelijkheid
bieden om zelf naaste te worden (pag.
125). Door dit thema toe te voegen

aan gastvrijheid en gerechtigheid, gaat
het boek verder dan het weghalen van
angst voor het onbekende. Het laat
zien dat wij niet alleen wat te bieden
hebben aan migranten, maar dat zij
ook een verrijking zijn voor ons. Door
ruimte te geven aan de identiteit,
talenten en verhalen van zowel de
autochtoon als allochtoon, kan Gods
veelkleurigheid zichtbaar worden. Ook
als de autochtoon geen christen is.
Het boek is verschenen in opdracht
van de PKN, maar ik kan het iedereen
aanbevelen die zijn identiteit ontleent
aan Christus − zelf een Vreemdeling op
aarde − en aan iedereen die vanuit de
Bijbel wil nadenken over
zichzelf in relatie tot de
migrant.
Marianne Visser

Reuver, René en Nagy, Dorottya.
Van migrant tot naaste.
Plaatsmaken voor jezelf.
Utrecht: KokBoekencentrum
Uitgevers, 2018.
144 pags. € 12,99

Gij die zo nabij zijt
Handreiking voor ouderenpastoraat
H.G. de Graaff
‘…we moeten hard werken aan de
toerusting van gemeenteleden om
te groeien in het bewustzijn dat hun
genade geschonken is voor de ander
een Christus te mogen zijn’ is de
allereerste zin die we lezen in dit boek
over ouderenpastoraat van ds. H.G. de
Graaff. Wat mij betreft dekt dit meteen
de lading van het boek. Door dit boek
worden ‘gewone’ gemeenteleden
wegwijs gemaakt en toegerust om
met ouderen op te trekken. Het
biedt mogelijkheden om voorbij de
‘koetjes en kalfjes’ praat diepere en
betekenisvolle gesprekken te voeren.
De eerste vier hoofdstukken zijn een
inleiding die basisinzicht geven voor
dit soort gesprekken. Gaandeweg
verdiepen de onderwerpen zich en
ontpopt er zo een mooi handboek
voor het ouderenpastoraat. Moeilijke

onderwerpen worden niet uit de weg
gegaan zoals: heling van innerlijke
beschadigingen, allerlei mogelijke
verlieservaringen, levensmoeheid, het
gesprek met dementerenden en met
hen die door een diepe depressie gaan.
Er is een hoofdstuk over ouderpijn
waarin bijvoorbeeld kerkverlating van
kinderen, verdriet en schuldgevoelens
een plek krijgen. Niet alleen negatieve
onderwerpen komen aan bod maar ook
onderwerpen als het maken van een
levensboek, vergeving en leven vanuit
dankbaarheid krijgen een plek. Kortom:
voor hen die toegerust
willen worden voor het
ouderenpastoraat is dit een
goed basishandboek om
te lezen.
Henriëtte van Nes
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Graaff, H.G. de.
Gij die zo nabij zijt.
Handreiking voor ouderenpastoraat.
Heerenveen: Uitgeverij Groen, 2018
200 pags. € 13,50

PORTRET
Jetteke Noordzij en Martin Tensen:

“PROFESSIONEEL JEUGDWERK
IS DE SLEUTEL”
Jetteke Noordzij en Martin Tensen gaven
jarenlang les aan de Wittenberg in Zeist bij de
Jongerenwerkersopleiding. Deze opleiding
wordt vanaf het studiejaar 2019-2020
ondergebracht bij het Evangelisch College.
Maar dat betekent niet dat Jetteke en Martin
stoppen. De kerndocenten van dé christelijke
jongerenwerkersopleiding van Nederland
verhuizen met de opleiding mee naar het
Evangelisch College. En daar zijn we blij mee!
We zijn benieuwd naar de twee docenten en hun
hart voor God en jongeren.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de
Jongerenwerkersopleiding?
Jetteke: Ik werkte als Jongerenpastor bij
de Evangelische Omroep. Daar hield ik me
bezig met alle activiteiten voor jongeren in de
leeftijdscategorie 12 tot 25+, dit heette toen nog
Ronduit en is nu BEAM. Toen bleek al dat het
goed zou zijn als er een opleiding zou komen
voor mensen die met jongeren werkten. In 2000
startte de Wittenberg de parttime, post-HBO
Jongerenwerkersopleiding met twee docenten.
Het jaar daarna heb ik gesolliciteerd en werd toen
meteen aangenomen. Dat is inmiddels bijna 18
jaar geleden.

“Ik heb er alles voor over dat mensen
hun bestemming vinden en die ligt
altijd in de verbinding met Jezus.”
Martin: Toen mijn functie bij
de Evangelische Omroep in
2004 werd weg-bezuinigd,
was er een vacature bij de
Jongerenwerkersopleiding.
Dat sloot naadloos aan bij mijn
expertise en visie. Ik geniet ervan
en kan het mooi combineren
met mijn andere werkvelden.

Waarom heb je gekozen voor dit vak?
Jetteke: Soms vraag ik me af: heb ik dit vak
gekozen of heeft het vak mij gekozen? Het laatste
ligt denk ik dichterbij de waarheid dan het eerste.
Billy Graham zei eens: 'Why me, Lord?'. Die
vraag stel ik mezelf ook. Ik heb er geen letterlijk
antwoord op, maar weet dat het klopt.
Martin: Ik ben op mijn 17e in het jeugdwerk
gestapt en ik ben nooit meer gestopt, omdat
jongeren(werkers) de meest ideale doelgroep
vormen. Jongeren zijn goudeerlijk en glashard.
Dat vind ik geweldig. Ze zijn tegelijkertijd
heel kwetsbaar omdat ze intensief met hun
ontwikkelingstaken aan de slag zijn. Dat is zwaar
en spannend, maar Jezus staat middenin hun
wereld. Ik wil hen helpen dat te zien en zich met
hem te verbinden.
Vertel iets over elkaar
Jetteke: Martin zet zich al jarenlang
met veel liefde en toewijding in
om jongeren te discipelen. Hij is
vasthoudend als het gaat om zijn
passie voor jongeren en voor innerlijke
genezing, afzonderlijk van elkaar én
in samenhang met elkaar. Hij
houdt van gekke acties,
is een meester in het
aankleden van podia
en zalen.
Martin: Jetteke
heeft hart voor
Jezus en voor
jongeren! Wat

Martin in het kort:
Woonplaats: Almere
Studie: Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Hobby’s: Bezig zijn in het huis en in de tuin
Overige bezigheden: Heeft samen met zijn vrouw uitgeverij Coconut Uitgaven
en Training opgezet, gericht op pastoraat en jeugdwerk. Is voorzitter van
Stichting Toerusting Pastorale Zorg, gespecialiseerd in innerlijke genezing.
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“De JWO biedt de kapstok voor alle vakgebieden waar ze mee te maken krijgen,
leert mensen waar ze antwoorden kunnen vinden en opent een groot netwerk
aan mede-jongerenwerkers.”

me steeds weer in haar blijft verbazen is hoeveel
mensen Jetteke over de hele wereld kent. Ze is
overal geweest en heeft overal gewoond, zo lijkt
het. En het bijzondere is dat ze met al die mensen
nog contact houdt ook. Dat vind ik heel knap.
Wat drijft jou?
Jetteke: Jongeren bij Jezus brengen en anderen
uitdagen dit ook te doen, is mijn levensmotto
gebleken. Ik zie zoveel in de wereld om me
heen, aan vragen en verlangens, aan strijd en
schoonheid. En elke keer weer treft me de
openheid van jongeren om te praten over wat
hen bezighoudt, hoe ze zoeken en verlangen
en hoe ze vaak geen idee hebben wat Jezus
daarmee te maken zou kunnen hebben.
Martin: Er zijn in kerkelijk Nederland veel hypes en
trends. Ik ben bezorgd over wat christenen vaak
geloven en waardoor ze zich laten beïnvloeden.
Ik signaleer vaak een gebrek aan diepgang en de
brede invloed van de neo-gnostiek (vermenging
van goed en kwaad). Dat maakt de kerk
krachteloos. In de Bijbel speelt ons verstand een
grote rol: geloven gaat nooit tegen ons gezond
verstand in, maar gaat er wel bovenuit.
Daarom heb ik mijn boek: Wat &
waarom ik geloof geschreven.
Ik heb het geschreven
voor en opgedragen aan
mijn kinderen. Maar in hen
natuurlijk voor de hele nieuwe
generatie. Ik heb er alles
voor over dat mensen hun
bestemming vinden en
die ligt altijd in de
verbinding met
Jezus.

Wat is het belang van de
Jongerenwerkersopleiding?
Jetteke: Uit gedegen onderzoek en ervaring is
gebleken dat jongerenwerk niet eenvoudig is en
dat het afvalpercentage onder jeugdwerkers hoog
is. Het is vaak een eenzame positie die mensen
bekleden. Door onderzoek en eerdere ervaringen
in andere landen, waar de ‘youthpastor’ een
begrip is, blijkt dat een goede opleiding die opleidt
tot jongerenwerk als een vak, ervoor zorgt dat
mensen jaren langer aan het werk blijven en hun
motivatie vast kunnen houden. De JWO biedt de
kapstok voor alle vakgebieden waar ze mee te
maken krijgen, leert mensen waar ze antwoorden
kunnen vinden en opent een groot netwerk aan
mede-jongerenwerkers.
Martin: Rond elke jongerenwerker in de klas
staat een team van vrijwilligers die op hun
beurt weer met tientallen en vaak honderden
jongeren contact hebben. De wet in Gods
koninkrijk is geen simpele optelsom, het gaat om
vermenigvuldiging. Dat is onze kracht. Daarom
investeren we veel in de enkeling. Professioneel
jeugdwerk is de sleutel.

Wat is je persoonlijk verlangen wat betreft de
JWO?
Jetteke: Mijn verlangen is dat de bekendheid
van de JWO in de bredere kring van de
christelijke wereld in Nederland en België mag
groeien, zodat meer mensen die met jongeren
werken opgeleid kunnen worden en langer en
effectiever werkzaam kunnen zijn in het werken
met jongeren. Ik hoop en bid dat de JWO nog
jarenlang jongerenwerkers op mag leiden tot
eer van Gods Naam, want die wordt geëerd als
jongeren Hem gaan volgen.
Martin: Ik hoop dat een hele nieuwe groep
studenten de weg naar ons gaat vinden.
Er zijn nog te veel kerken en gemeentes waar
jongerenwerk geen prioriteit is, die tevreden
zijn als er nog een groepje
jongeren is. Ik hoop dat er
bij het Evangelisch College
Jetteke in het kort:
nieuwe loten aan de boom
Woonplaats: Baarn
van het jongerenwerk
Studies: Pedagogische Academie, Tyndale Theological Seminary - MDiv in World
gaan groeien en dat het
Evangelization.
een expertisecentrum op
Hobby’s: Fotograferen, schilderen, lezen, mooie films kijken en varen.
dit gebied gaat worden.
Overige bezigheden: Geeft les op verschillende gebieden; mentor bij groot Europees
jongerenwerkersnetwerk en internationale Lausanne-beweging; bestuurslid van TPZ.
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AGENDA
6 juni 		Open dag | Opleidingen Theologie				Rotterdam
7 – 10 juni		
Opwekking – Evangelisch College aanwezig met stand
Biddinghuizen
14 juni			Open dag | Opleidingen Theologie				Zwijndrecht
15 juni			Open dag | Opleidingen Theologie				Amersfoort
15 juni 		Open dag | Opleidingen Theologie				Meppel
15 juni			Proefles ETS-Bijbelcursus nieuwe locatie			Haarlem
29 juni 		
ETS-studiedag | Jezus verkondigen: missionair zijn		
Veenendaal
29 juni 		Masterclass: Het grote verhaal van de Bijbel 		Maassluis
22 juli – 18 augustus
Zomervakantie – EC-kantoor gesloten			
Zwijndrecht
september		
Start & proeflessen ETS-Bijbelcursus			
Meerdere locaties
5 & 6 september		Introductieweekend Jongerenwerkersopleiding		Zeist
7 september		
Eerste lesdag Opleiding Pastorale Hulpverlening		
Meppel
13 & 14 september
Introductieweekend Opleiding Missionair Werk		
Amersfoort
14 september		
Startdag nieuwe studenten Opleiding Theologie		
Zwijndrecht
20 september		Symposium Jongerenwerkersopleiding			Zeist
20 september		
Eerste lesdag Opleiding Pastorale Hulpverlening		
Zwijndrecht
27 september		Eerste lesdag Sprekersroute				Amsterdam
9 november		
ETS-Studiedag Pastoraat in de kerk				
Doorn
16 november		Diplomeringsdienst ETS-Bijbelcursus			Zwijndrecht
23 november		Diplomeringsdiensten deeltijdopleidingen			Zwijndrecht
Wil je meer weten over één van deze activiteiten? Ga naar www.evangelisch-college.nl.

ETS-studiedag Jezus verkondigen
Zaterdag 29 juni is in Veenendaal de laatste ETS-studiedag van dit collegejaar. Martijn Vellekoop, coördinator
Missionair Werk bij de Protestantse Kerk in Nederland, spreekt over het thema Jezus verkondigen: missionair zijn.
Tijdens deze studiedag ga je samen op zoek naar het doel van missionair werk en wat de rol van de kerk daarbij
is. Gaat missionair werk over vergeving van zonden en in de hemel komen? Of gaat het over zonnepanelen,
armoedebestrijding en het uitbannen van kindslavernij? Aan de hand van de Bijbel, Martijns levensverhaal en wat hij ziet
in de praktijk, geeft hij zijn visie op missionair werk. Prikkelend, gestructureerd en met humor. Je gaat samen op zoek
naar wat Jezus voor ogen had toen hij opriep tot bekering. Je staat stil bij de betekenis van het Koninkrijk van God en
hoe dat idee naar hier en nu vertaald kan worden. En je gaat kijken welke praktische stappen je kunt zetten als je met je
gemeente aan de slag wilt met missionair werk.
Wanneer:
Waar:
Kosten:

zaterdag 29 juni, 10:30 tot 16:00 uur
De Goede Reede, Veenendaal
€ 15,-; gratis voor EC-Studiepashouders
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