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“Een stap uit de boot”
Peter Kruijt
Alumnus Opleiding Theologie

Portret: Monique Rozendal
Advent: vooruitkijken is gedenken

INHOUD

ETS-Afstandsonderwijs:
een uitkomst in coronatijd
Dit studiejaar volgt een recordaantal van 175 cursisten de ETS-Bijbelcursus
via het afstandsonderwijs. Voor de één is het in deze coronatijd een mooi
tijdelijk alternatief om zo niet naar een leslocatie te hoeven komen, voor de
ander is het al jarenlang een bewuste keuze.

6 | DE BIJBEL OPEN: 2 PETRUS
ADVENT: VOORUITKIJKEN IS GEDENKEN

Wat is het ETS-Afstandsonderwijs?
In een online omgeving volg je iedere
werkdag een leesles over een Bijbelgedeelte.
Je leest een Bijbelgedeelte en een uitleg
daarvan, bekijkt soms een video en denkt
na over een vraag. Dit kost zo’n 15-30
minuten per les. De lessen dagen je uit na te
denken over wat je leest, bieden relevante
achtergrondinformatie en geven je de
mogelijkheid te reageren. Per maand wordt
gefocust op een Bijbelboek uit het Oude en
Nieuwe Testament. In vier jaar tijd ga je door
alle Bijbelboeken heen en volg je hetzelfde
studieprogramma als de ETS-Bijbelcursus,
maar dan zelfstandig en online.

“Via een vriendin
ontdekte ik het ETSAfstandsonderwijs.
Dat was interessant
voor mij, want ik woon
en werk in Afrika. Zo kan
ik op afstand toch volop
meedraaien. In vier jaar de hele Bijbel
door en dat samen met anderen. Bij elke
les is er een persoonlijke geloofsvraag,
die mij uitdaagt om na te denken, toe te
passen en me uit te spreken, soms ook
om me te laten terechtwijzen en aan te
sporen door Gods Woord. Ik lees ook
wat medecursisten erover zeggen, dat is
heel bemoedigend en zo leer ik andere
cursisten ook een beetje kennen. Het ETSAfstandsonderwijs houdt me dicht bij de
Bijbel.”
Marian Hagg uitgezonden door Wycliffe
Bijbelvertalers naar West-Afrika voor
alfabetiseringswerk

Videocolleges
Maandelijks heb je toegang tot twee
videocolleges. Hier wordt de lesstof in
compacte vorm besproken. De colleges zijn
ook als audiobestand te beluisteren.
Instroomactie
Wil jij ook op je eigen tijd en zelfgekozen
plaats de ETS-Bijbelcursus volgen en zo je
kennis van de Bijbel en je geloof verdiepen?
Meld je vóór 1 februari 2021 aan voor
het lopende studiejaar en ontvang € 50,instroomkorting. Je betaalt dan dit jaar nog
slechts € 175,-.
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PETER KRUIJT

“Ik wil mensen
inspireren door hen de
kracht te laten zien van
kleine groepen.”

14 | PORTRET
MONIQUE ROZENDAL

“Vorig jaar heb ik me
aangemeld voor het
ETS-Afstandsonderwijs,
omdat deze vorm van
onderwijs mij beter
uitkomt. Ik ervaar het
ETS-Afstandsonderwijs als
verrijkend voor mijn geloofsleven. Telkens
als ik hiermee bezig ben en de Bijbel
‘bewust en ontdekkend lees’, ervaar ik
heel sterk Gods nabijheid.”
Coby Altena
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NIEUWS

ETS-instroomactie
Wil je dit cursusjaar nog starten met de
ETS-Bijbelcursus? Dat kan tijdens onze
instroomactie. Meld je vóór 1 februari
2021 aan voor het huidige studiejaar van
de ETS-Bijbelcursus en ontvang eenmalig
€ 100,- korting op het cursusgeld of
€ 50,- korting wanneer je je aanmeldt voor
het ETS-Afstandsonderwijs.
> w
 ww.evangelisch-college.nl/
ets-instroomactie

Diplomeringsdiensten
Dit najaar werden diploma’s en certificaten
uitgereikt aan studenten van de deeltijdopleidingen
en ETS-cursisten. Sommigen ontvingen hun
diploma tijdens een diplomeringsdienst, anderen
ontvingen hun diploma thuis. Alle gediplomeerden
ontvingen een ‘thuisvierpakket’, om bij dit
feestelijke moment stil te staan en dit thuis te
kunnen vieren. In totaal werden er 54 certificaten
en diploma’s uitgereikt.

Studiedag voor
kerkleiders: Hoe
leidt de kerk in een
wereld die lijdt?

Samenwerking
Youth for Christ:
investeren in sterk
jongerenwerk

Op 5 februari
2021 staat een
studiedag voor
kerkleiders
gepland met
de indringende
vraag: ‘Hoe
leidt de kerk in
een wereld die lijdt?’
We denken na over hoe de lokale kerk
of gemeente haar plaats kan innemen
in deze wereld. Heeft de plaatselijke
gemeente alleen invloed in eigen dorp
of stad? Het lijden van vele groepen
mensen over de hele wereld gaat toch
niet langs ons heen?
En wat betekent de oproep om te bidden
voor de overheid? Met de verkiezingen
in Amerika net achter de rug en met
de verkiezingen in eigen land voor de
deur, zal onder meer professor James
Kennedy (Universiteit Utrecht) ons
meenemen in zijn visie. Deze studiedag
zal vanwege de coronamaatregelen
online worden aangeboden.
Meld je nu aan op:

In september is een samenwerking tot
stand gekomen tussen het Evangelisch
College en Youth for Christ Nederland
(YfC). Hiermee wordt geïnvesteerd in
sterk jongerenwerk door christelijke
jongerenwerkers toe te rusten en op te leiden.
Jongerenwerkers in dienst bij YfC krijgen
de unieke mogelijkheid aangeboden de
Jongerenwerkersopleiding (JWO) van het EC
kosteloos te volgen, dankzij een gezamenlijk
opgezet studiefonds. Daarnaast wordt YfC
als samenwerkingspartner betrokken bij de
doorontwikkeling van de JWO.

> w
 ww.evangelisch-college.nl/
studiedagen-kerkleiders

Nieuw: Grammatica van het Bijbels Hebreeuws
In september verscheen van de hand van onze docente dr. Gieneke Vrolijk het boek en
bijbehorend werkboek Grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Deze basisgrammatica
is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van het Hebreeuws eigen wil maken. Het
kan gebruikt worden bij een cursus Hebreeuws, in een studiekring, leerhuis, en ook
bij zelfstudie. Dit materiaal wordt gebruikt bij de Opleiding Theologie. Het boek met
bijbehorend werkboek is verkrijgbaar voor € 54,90 in onze webshop:
> www.evangelisch-college.nl/grammatica-bijbels-hebreeuws
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Studiedag
Bevrijdingspastoraat
Woensdag 17 maart 2021 is er in
Zwijndrecht een studiedag over
bevrijdingspastoraat. Tijdens deze
studiedag wordt er aandacht besteed
aan hoe de geestelijke wereld eruit
ziet, hoe gebondenheid ontstaat en
hoe je de tegenstander wegstuurt. De
dag is gericht op mensen die actief
zijn in het pastoraat, maar ook andere
geïnteresseerden zijn welkom.
> w
 ww.evangelisch-college.nl/
studiedag-bevrijdingspastoraat

Aangesloten bij SEM

> w
 ww.evangelisch-college.nl/
samenwerking-yfc

Sinds juni 2020 is het EC aangesloten bij
SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt).
SEM is een meld- en adviespunt rondom
machtsmisbruik op geestelijk, seksueel
en financieel gebied en heeft een
gedragscode voor leidinggevenden.
> www.evangelisch-college.nl/SEM

Nieuwe studiemodule: Pastoraat 2
Vanuit de Opleiding Pastoraat is de nieuwe studiemodule Pastoraat 2 ontwikkeld, die voortbouwt
op module 1 waarin het basispastoraat beschreven is. In deze tweede module worden allereerst
algemene onderwerpen beschreven: het verschil met psychologie, hoe je een gesprek voert en
wat daarbij de aandachtspunten zijn. Vervolgens worden verschillende thema’s besproken, zoals
bevrijdingspastoraat, disfunctionele gezinnen, machtsmisbruik, emoties, burn-out, verslavingen.
Een prachtig naslagwerk voor de pastorale hulpverlening. De module is verkrijgbaar via onze
webshop voor een actieprijs van € 30,- incl. verzendkosten.
> www.evangelisch-college.nl/module-pastoraat-2

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, waaronder het aanbod van de
toerustingscursussen? Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
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BIJBEL OPEN
“Petrus drukt ons op het hart dat we, ondanks grote zorgen
om onze medemens en onze wereld, onze standvastigheid
niet moeten laten varen.”

Advent: vooruitkijken
is gedenken
Bijbelstudie over 2 Petrus

Als God betrokken is op onze wereld, waarom
merken we daar dan soms zo weinig van? We
zien wereldwijd mensen op de vlucht voor
oorlog en armoede, volle vluchtelingenkampen,
een tweede coronagolf met alle verdriet,
eenzaamheid en financiële spanningen die
daarbij komen kijken. Waarom grijpt God niet in?
Waaruit blijkt Gods ontferming met deze wereld?
Logisch dat deze vragen bij je opkomen wanneer
je nu.nl raadpleegt, de krant openslaat of naar
het journaal kijkt. En als het niet je eigen vragen
zijn, dan hoor je ze wel om je heen.
Anno 2020 zijn wij niet de eersten bij wie deze
vragen leven. Petrus schrijft aan een groep
christenen die met deze vragen geconfronteerd
worden, net als wij. Daar wordt spottend geroepen
(3:4, BGT): ‘Lang geleden is beloofd dat Christus
terug zou komen. Maar hij is er nog steeds
niet! Sinds het begin van de wereld is er nooit
iets veranderd.’ Hoe reageert Petrus op deze
vragen? Wat voor advies geeft hij als mensen God
beschuldigen van onverschilligheid? Petrus helpt
met twee invalshoeken: kijk terug en kijk vooruit!
Kijk terug!
Petrus brengt in herinnering hoe je Gods hand in de
geschiedenis kunt zien. Hij wijst op twee concrete
gebeurtenissen uit het verleden: de schepping en
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de zondvloed. Met deze twee verwijzingen samen
maakt hij één punt: God is in staat en bereid om in te
grijpen in de geschiedenis!
De eerste gebeurtenis is het ontstaan van hemel
en aarde. Als God het niet gewild had, was er geen
schepping. Psalm 33 verwoordt het krachtig: ‘Door
het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door
de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij
verzamelt het zeewater en sluit het in, hij bergt de
oceanen in schatkamers weg.’
De tweede gebeurtenis die Petrus noemt, is de
zondvloed. Al het water dat God in Genesis 1-2
verzamelde en wegborg om leven mogelijk te
maken voor mens, dier en plant, laat Hij weer over
de aarde terugvloeien als Hij dat nodig vindt (Gen. 6).
De spotters in Petrus’ tijd zien God als ‘een
horlogemaker’. Dat beeld van God als horlogemaker
houdt in dat God ná zijn schepping de wereld aan
haar lot overlaat, net zoals een horloge door de
maker wordt opgewonden en het dan verder zelf
doet. Het idee is dat God zich niet meer met de
wereld bemoeit. ‘Sinds het begin van de wereld is er
nooit iets veranderd’ is immers het verwijt?
Maar Petrus toont dus aan dat de geschiedenis iets
anders laat zien. God weet wat er zich allemaal
op aarde afspeelt en het laat Hem beslist niet
onverschillig. Integendeel, in de tijd van Noach
was God diep gekwetst door alle slechtheid
van de mensen. Hij kon het niet langer aanzien

en greep in. Daarbij zag Hij echter ook hoe
Noach een voorbeeldig leven leidde in nauwe
verbondenheid met Hem. Noach kreeg daarom
van God aanwijzingen om -samen met zijn gezin
en alle dieren- aan deze heftige ingreep van God
te ontkomen. Kortom, het is aantoonbaar in de
geschiedenis dat God actief betrokken is bij zijn
schepping.

bewust dat in Gods agenda de tijd heel anders is
dan in onze agenda’s.
Maar bovenal heeft God een belangrijke reden om
Jezus’ terugkomst nog uit te stellen (3:9): ‘De Heer
is niet traag met het nakomen van zijn belofte,
zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar
geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer
komt en niemand verloren gaat.’
Kortom, Petrus geeft alle reden om vol vertrouwen
en verwachting te blijven uitkijken naar Gods
ingrijpen in de wereld. En als Jezus’ beloofde
terugkomst langer duurt dan je zou willen, wil
dat dus helemaal niet zeggen dat God zich niet
bekommert om de wereld. Integendeel, juist
vanuit zijn liefdevolle betrokkenheid met de wereld
heeft God nog geduld met haar.

Petrus geeft hier zoveel aandacht aan, omdat
de gevolgen van een verkeerd Godsbeeld
groot kunnen zijn. Het gevaar is dat je er maar
op los leeft als je denkt dat jouw leven God
onverschillig laat.
Kortom, Petrus raadt aan terug te kijken in de
geschiedenis. En wat zie je dan? God is betrokken
op ons leven en Hij reageert op hoe wij ons
leven leiden.

Blijf groeien!
Petrus drukt ons op het hart dat we, ondanks grote
zorgen om onze medemens en onze wereld,
onze standvastigheid niet moeten laten varen,
maar blijven ‘groeien in de genade en kennis van
onze Heer en redder Jezus Christus’ (3:18). Met
deze kennis kun je groeien door Gods daden in de
geschiedenis voor ogen te houden en daardoor je
leven te laten bepalen.
Advent en Kerst maken het advies van Petrus
concreet: we kijken bewust terug op Jezus’ eerste
komst door die te vieren en te gedenken. Zo helpt
deze tijd ons om vol verwachting te groeien in
vertrouwen op Gods ontferming en betrokkenheid
tot aan Jezus’ tweede komst.

Kijk vooruit!
In tegenstelling tot de kleine lettertjes bij een
beleggingsverzekering geven in de Bijbel Gods
daden uit het verleden wél zekerheid voor de
toekomst. Nu Petrus heeft aangetoond dat God
zich elke dag met zijn schepping bezighoudt,
kunnen we zeker weten dat Hij dat zal blijven
doen. We zien dat met de eerste komst van
Jezus de Messias, een belofte waar de profeten
al over spraken (1:19). Wat was dit een ingrijpend
en liefdevol moment in Gods reddingsplan. En
deze Christus beloofde dat Hij zal terugkomen
om de schepping te louteren en te vernieuwen.
We moeten niet gaan twijfelen of dat wel gaat
gebeuren, schrijft Petrus. Natuurlijk, het duurt veel
langer dan we verwacht hadden, maar daar gaat
geen gebrek aan ontferming achter schuil. Petrus
verwijst naar Ps.90: ‘U bent, o God, van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Duizend jaar zijn in uw ogen als
de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan
een wake in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in
de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in
de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en
verdort.’
Deze psalm bezingt de contrasten tussen God
en mens. Onze God is eeuwig en daarom
betrouwbaar en stabiel, terwijl ons leven slechts
70-80 jaar duurt (Ps.90:10). Dit maakt je ervan

Namens het Evangelisch College wens ik je een
gezegende groeitijd toe!

Metta Wierenga, MA
Docent Nieuwe Testament

Geraadpleegde bron:
Beale, G.K. en D.A. Carson. Commentary
on the New Testament Use of the Old Testament.
Grand Rapids: Baker Academic, 2007.
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In februari hebben we een
samenwerkingsoverkomst gesloten
met diverse organisaties en
kerkgenootschappen aangaande het
aanbieden van het studietraject ‘Gods
Koninkrijk en de Heilige Geest’ met
ingang van het studiejaar 2020-2021.

Met 16

2.112

studenten
volgden bij ons een
opleiding of cursus,
een recordaantal.

Zo’n 115 docenten hebben
lesgegeven bij één van de
cursussen of opleidingen.
Naast circa 100 externe docenten
waren er 27 personeelsleden en 4
vrijwilligers aan het EC verbonden.

Bas Keijzer was één van
hen; hij volgde de Opleiding
Pastorale Hulpverlening
en ontving hiervan het
diploma: “De studie was
intensief vanwege de
hoeveelheid benodigde
studietijd, maar ook
leerzaam omdat ik de
theorie- en praktijklessen
direct in de praktijk kon
brengen.”
Lees het inspirerende
verhaal van Bas Keijzer op:
www.evangelisch-college.
nl/bas-keijzer

Het studiemateriaal
Rondreis door de
Bijbel dat oorspronkelijk is geschreven
door Leen Stehouwer
kreeg een herziene,
vijfde druk.

We hebben met pijn in
het hart afscheid moeten
nemen van onze collega
Leen Stehouwer; op
15 maart 2020 overleed
hij op 56-jarige leeftijd na
een korte ziekteperiode.

In maart kregen we te maken met het coronavirus
waardoor alle klassikale lessen stil werden gelegd.
Via alternatieven als videolessen en zoomsessies werd
onderwijs op afstand aangeboden. Ook hebben we
een actie opgezet waarbij kerken voordelig online
cursussen aan hun gemeenteleden konden
aanbieden. 43 kerken deden mee aan deze actie.
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kerken hebben we samengewerkt in het aanbieden van cursussen en trainingen.

Er zijn drie ETS-studiedagen
georganiseerd, dit jaar rondom
het thema ‘Pastoraat in de kerk’.
Sprekers waren Henriëtte van Nes,
Hermineke Vonk, Wietske Noordzij
en Erik Smit. Gemiddeld waren
er 150 deelnemers.

De Jongerenwerkersopleiding begon in
september 2019 voor het
eerst onder de vlag van het
Evangelisch College, na 19 jaar
verbonden te zijn geweest aan
de Wittenberg te Zeist.

Financieel gezien
hebben we het jaar
afgesloten met een

positief resultaat
van € 7.000,-. Zie
voor meer informatie:
www.evangelischcollege.nl/ANBI, waar
ook binnenkort de
jaarrekening 2019-2020
gepubliceerd zal worden.

Het Comité van
Aanbeveling is uitgebreid
met de volgende personen:
John Boekhout; Pieter Both;
Cees van Breugel; Ruben
Flach; Wilfred Hardeman;
Timon Kitsz; Teun van der
Leer; André Meulmeester;
Dorina Nauta; Bert
Noteboom; Patrick Nullens;
Boudewijn van Schoonhoven
en Henk Stoorvogel.

Onder het thema ‘Omgaan met veranderingen in
de gemeente’, hebben we drie studiedagen voor
kerkleiders aangeboden. Sprekers waren André
Meulmeester, Ben Tiggelaar, Erik Groeneveld, Henk Bakker en
Yme Horjus. Gemiddeld waren er 190 deelnemers.
Op de laatste studiedag werd het boek ‘Kunnende kerk:
gemeente-ethiek in de praktijk’ gepresenteerd.
Dit boek is geschreven door Erik Groeneveld, Henk Bakker
en Yme Horjus.

Na 16 jaar bestuurslidmaatschap
nam Selma van der Pols afscheid
als secretaris. Maaike Bal-Plomp en
Gisela Houter-Seinen, beiden oudstudenten van het EC, traden toe tot
het bestuur.
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ALUMNI AAN HET WERK

EEN STAP UIT
DE BOOT
Peter Kruijt (39) werkte jarenlang
als binnenvaartschipper.
Samen met zijn vrouw
Florianne, met wie hij vier
kinderen heeft, hadden
ze verschillende schepen.
Op een gegeven moment
maakte hij een omslag en
ging studeren: Theologie
via het Afstandsonderwijs.
Sinds november heeft hij zijn
diploma op zak. Hoe kwam Peter
tot de beslissing om theologie te gaan
studeren en wat doet hij op dit moment?

tamelijk theologisch boek, dat mij
diep raakte. Door dit boek kreeg
ik het inzicht dat het dieper
doordenken van mijn geloof
kon helpen in het geestelijk
meer 'landen' en tot rust
komen. In die periode hoorde
ik dat het Evangelisch College
de Opleiding Theologie aanbood
via Afstandsonderwijs. Dat laatste
was voor mij als schipper natuurlijk
een belangrijke voorwaarde. Ondanks
dat ik na mijn middelbare schoolperiode
riep nooit meer een klaslokaal binnen te treden,
besloot ik de gok te wagen en te kijken hoe ver ik
zou komen.”

“Van jongs af aan wist ik al dat ik
binnenvaartschipper wilde worden. Ik kom uit
een familie waar veel mensen werkzaam zijn
in de binnenvaart. Ik had weinig plezier in de
middelbare school en vond dat destijds een
onnodige vertraging voor mijn weg naar boord.
Toen ik op mijn zestiende de deur van de mavo
achter mij dichtsloeg en aan boord ging, dacht
ik: ‘Ik ga nooit meer in een klaslokaal zitten, zeker
niet vrijwillig’.”
Op zeventienjarige leeftijd ontmoette hij
Florianne, met wie hij twee jaar later trouwde.
“Toen ik twintig was kochten wij ons eerste schip
en zijn we samen gaan varen. In de achttien jaar
daarna hebben we verschillende schepen gehad
en voeren we overal in Europa, tot aan de Donaulanden aan toe. Dit hebben we altijd met veel
plezier gedaan.”
Verlangen naar God
“In de periode vóór 2011 ging mijn geloofsleven
sterk op en neer. Ik ben een ietwat emotionele
jongen en mijn geloof was zo aanwezig en dan
weer afwezig. Heel vermoeiend vond ik dat. Ik
las op een gegeven moment het boek 'Verlangen
naar God’ van John Piper. Een voor mijn doen
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“In 2012 ben ik voor het eerst mee geweest met
een weekend van de 4e Musketier. Dit deed mij
toen veel. Als schipper leef je een behoorlijk
geïsoleerd bestaan op je 'eigen eiland', je eigen
schip. Dat maakt je wereld soms erg klein. Het
was een verademing om door de bergen te
lopen en opnieuw bepaald te worden bij het
meest wezenlijke in ons bestaan: het evangelie.
Vanaf dat weekend ben ik collega-schippers
en vrienden mee gaan nemen naar deze
weekenden. Hierdoor ontstond een bescheiden
bediening onder hen. Ik ging spreken en met
twee vrienden organiseerde ik activiteiten onder
de binnenvaartschippers om hen te verbinden
met elkaar en God. Het deed mij ongelofelijk

"Op mijn zestiende dacht
ik: ‘Ik ga nooit meer in
een klaslokaal zitten,
zeker niet vrijwillig’."

"Ik had zó de overtuiging dat ik precies deed wat
God vroeg. Ineens was het allemaal weg."
veel om op deze manier bezig te zijn: met
mensen onderweg zijn, God aan het werk zien
en daarnaast het beroep uitoefenen dat in mijn
bloed zat. Ik was in de tussentijd ook bezig met
de Opleiding Theologie, waardoor ik voorzien
werd van de input die ik nodig had in deze
bediening. Voor mij kon het niet beter.”
Donkere periode
“In 2016 ben ik echter vastgelopen. Het was
te veel van het goede. Ik raakte overspannen
en moest met alle mooie activiteiten stoppen.
Het was echt een donkere tijd. Ik had zó de
overtuiging dat ik precies deed wat God vroeg
en wilde dat ik sterk genoeg was. Ineens was het
allemaal weg. Toen een jaar later het lichtje weer
een beetje aanging, voelde ik het verlangen om
de dingen van vóór de klap weer op te pakken.
Tegelijkertijd voelde ik grote aarzeling. Ik zou
zo weer in dezelfde valkuil trappen. Ik begon te
begrijpen dat ik moest gaan kiezen. De keuze
werd een vraag aan God: ‘Mag ik U fulltime
dienen?’. Een vriend van mij las in die periode
Jesaja 54:2-3 voor: 'Vergroot de plaats voor uw
tent…want u zult zich rechts en links uitbreiden'.
Vanuit mijn degelijke opleiding kon ik die tekst
natuurlijk prima in zijn context zien! Maar met
de vragen die toen bij mij leefden, ervoer ik deze
tekst als een woord van God voor mij: de ruimte
die je maakt in je leven en het vertrouwen dat je
daarin op Mij stelt, ga Ik gebruiken.”
“We verkochten ons schip en kwamen zo in
2018 aan wal. Een stap uit de boot, of schip
in dit geval. Ik ben fulltime gaan studeren en
maakte een combinatie tussen het Evangelisch
College en het Baptisten Seminarium (BS).
Daarnaast werd ik in een duaal traject met het
BS voorganger van een baptistengemeente
in Hardenberg. Afgelopen zomer heb ik alles
afgerond: de opleiding aan het EC, het BS en
mijn traject in Hardenberg.”
Een teken van God
In de tussentijd gebeurde er iets bijzonders. “Op
een vrijdagochtend in december 2019 reed ik
met een studiegenoot en vriend naar het BS,
toen hij vroeg of ik de vacature had gezien van

de Baptistengemeente Amersfoort (BGA). Ik gaf
aan dat ik die gezien had en dat ik er niks mee
ging doen. Mijn verlangen was om in Zwolle te
blijven wonen en daar misschien wel werk te
vinden, in Hardenberg te blijven, of een combi
van beide. Maar in ieder geval zou ik niet naar
Amersfoort gaan. Tijdens de lunch kwam een
conrector van het BS bij mij zitten vroeg of ik de
vacature had gezien van de BGA. Ik gaf aan dat ik
die had gezien en dat ik er niks mee ging doen.
Hij drong nog een beetje aan en stelde voor om
een brief te schrijven. 's Avonds terug in de auto
ging de telefoon: 'Goedenavond, u spreekt met
de voorzitter van de beroepingscommissie van
de BGA. Wij hebben een vacature en we wilden
u vragen of u daar misschien op wilt solliciteren'.
Drie keer op een dag. Daarvoor had ik nauwelijks
iets over het bestaan van de BGA gehoord. Ik was
er nog nooit geweest en wilde er eigenlijk niet
heen. Maar na die dag had ik het gevoel dat God
hier misschien iets mee wilde zeggen en heb ik
in die trant een brief geschreven: ‘Ik was dit niet
van plan maar ik denk dat we moeten praten…’.
In april 2020 kwam het definitieve beroep vanuit
de gemeente, in augustus zijn we verhuisd en in
september ben ik officieel begonnen. Een pittige
tijd voor ons allemaal, maar wel in de overtuiging
dat dit de plek is waar we moeten zijn.”
Niet uitgeleerd
Uitgeleerd is Peter nog niet. Op dit moment
volgt hij de master ‘Church and Mission in the
West’ aan de TU Kampen. “Sinds een paar jaar
zijn we als christenen officieel in de minderheid
in Nederland. De secularisatie zet door. Ik wil
meedenken over de vorm van de kerk in de
komende decennia. Ik hoop in deze master al
een en ander in theorie te gaan verkennen. En
daarvandaan de kerk van de toekomst mede
vorm te geven in de praktijk van het gemeente
zijn. Ik denk dat deze coronatijd ook kan
bijdragen aan een grote herwaardering van het
fenomeen kerk zoals we dat daarvoor gewend
waren. Het gaat nu vooral om het vinden van
andere vormen van verbondenheid en kerk zijn.
Als dat lukt en we weten deze mee te nemen
naar de kerk van na corona, zal dat bijdragen aan
een completere kerk.”
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VOOR U GELEZEN
Struikelblokken

Herkerken

Dr. Mart-Jan Paul

Remmelt Meijer & Peter Wierenga

Veertig vragen bij het Oude Testament

In 292 pagina’s veertig vragen
beantwoorden, zodat deze geen
struikelblokken vormen bij het lezen van het
Oude Testament. Is dat niet een te hoog
gegrepen doel voor een boek? Enerzijds ‘ja’,
en dat zegt de auteur zelf ook: “We zullen
in dit leven nooit alles kunnen begrijpen van
het Woord van God.” (pag. 6). Anderzijds
is het verbazingwekkend hoe het hem lukt
om, in begrijpelijke taal, de lastige vragen
in een zodanig perspectief te zetten dat de
lezer handvatten krijgt om, ondanks lastige
passages en de vragen die deze oproepen,
te putten uit de rijkdom van het Oude
Testament.
De auteur heeft de veertig vragen
onderverdeeld in zes categorieën:
vragen over Bijbelboeken, historische en
archeologische vragen, godsdienstige
vragen, ethische vragen, actualiteit en

De toekomst van geloofsgemeenschappen

tekstoverlevering van het Oude Testament.
Eén van de vragen die hij behandelt is: ‘Is
het Oude Testament een wreed boek?’
Staat het ‘oog om oog, tand om tand’
niet haaks op Jezus’ woorden dat we een
ander de wang moeten toekeren? Pauls
reactie is dat het ‘oog om oog’ geldt voor
de rechtspraak. Een rechter moet de straf
voor de dader beperken tot de omvang van
de schade. Als het gaat om persoonlijke
ethiek, vinden we in het Oude Testament
vergelijkbare regels als welke Jezus Zijn
discipelen voorhoudt (zie o.a. Spreuken
25:21-22; Leviticus 19:18). Voor
diegenen die dit te kort
door de bocht vinden:
lees zijn complete
onderbouwing zelf.
Marianne Visser

Paul, Mart-Jan. Struikelblokken.
Veertig vragen bij het Oude Testament.
Apeldoorn: De Banier, 2020.
292 pag. € 16,95

Allen voor Eén

gemeenschappen die gekenmerkt
worden door vloeibaarheid, eenvoud en
liefdevolle relaties. Dat betekent toegroeien
naar kleinere groepsverbanden en
aandacht voor elk individu. De auteurs
werken dit vervolgens uit in praktische
stappen die ondersteund worden met een
groot aantal voorbeelden. Deze benadering
zal sommigen een ongemakkelijk gevoel
geven en zelfs tegen de haren instrijken.
Het is vooral ook loslaten van het oude
vertrouwde en dat doet pijn. Het ongenoegen
wordt in dit boek echter omgezet in een
drive om diepgaand te herkerken
in een post-covid-19 tijd.
Een boek dat gelezen en
herkauwd moet worden,
maar vooral in de eigen
context in praktijk moet
worden gebracht.

Meijer, Remmelt & Wierenga,
Peter. Herkerken. De toekomst van
geloofsgemeenschappen.
Amersfoort: Uitgeverij Vuurbaak,
2020. 147 pag. € 16,99

Haije Bergstra

Goed voelen

Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk

Emoties voor je laten werken

Joël Boertjens
Het onderwerp van dit boek hield Boertjens
al jong bezig. In eerste instantie koos hij
voor ‘de veilige route’: gewoon met de
mainstream meegaan door de rol van
vrouwen in de kerk niet op de agenda te
zetten. Totdat hij bedacht dat deze weg van
de minste weerstand wellicht niet Gods
weg met de kerk was. Hij besloot toen om
de ruimte die vrouwen mogen (of moeten?)
innemen in de kerk te onderzoeken.
Boertjens betrokkenheid bij dit onderwerp
springt van bijna elke pagina af.
Al is de gekozen volgorde van de
hoofdstukken voor mij niet helemaal
logisch, Boertjens bespreking zoekt de
breedte van de Bijbel op. Hij behandelt
diverse relevante teksten van Paulus,
maar ook de betekenis van de schepping,
Pinksteren en Jezus’ woorden en daden.
Zo komt de impact van de zondeval

Er broeit iets onder de oppervlakte. Bij
kerkelijk Nederland is er al een tijd een
zekere ongemakkelijkheid te bespeuren.
De gebeurtenissen van het afgelopen
jaar hebben dat ongenoegen verder
versterkt. Door covid-19 kijken mensen al
maandenlang op zondagochtend naar een
digitale dienst en sommigen vragen zich
vervolgens af: “Is dit nu werkelijk
kerk-zijn?”. De auteurs spreken van een
kantelpunt of verandering van tijdperk.
In ‘Herkerken - De toekomst van
geloofsgemeenschappen’ gaan Meijer en
Wierenga op zoek naar het antwoord op
de vraag: In welke vorm heeft de kerk een
toekomst na covid-19? De digitale
samenkomsten hebben laten zien dat voor
veel kerken de dienst op zondag van groot
belang is. ‘Gaan we naar deze vormen
terug als covid-19 bedwongen is?’ vragen
de schrijvers zich af. Het antwoord ligt
onder andere bij het vormen van

Harry van de Pol & Michelle van Dusseldorp
aan de orde en is er mijns inziens
terechte aandacht voor de invloed van
de cultuur destijds. Boertjens’ conclusie
luidt: ‘Een reële reconstructie van
Paulus’ gedachtegang en visie wijst
duidelijk uit dat het verbieden van leiden
en onderwijzen door vrouwen een
exceptionele uitzondering op de regel
is. Jezus roept vrouwen en mannen op
om in onderlinge eenheid en aanvulling
samen te leven voor Koning en kerk, op
de plek die de Geest hen toevertrouwt.
Waar de Heilige Geest leidt wordt de
tijdgeest verdreven en de vloek verwisseld
voor zegen.’(pag.215-216).
Een aanrader, zeker nu dit
onderwerp in meerdere
denominaties actueel is.
Metta Wierenga
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Boertjens, Joël. Allen voor Eén.
Vrouwen en mannen samen voor
Koning en kerk. Utrecht: Kok
Boekencentrum Uitgevers, 2020.
253 pag. € 19,99

In het pastoraat treft men soms mensen
die klagen dat hun denken en hun hart
niet synchroon lopen. Oftewel ze weten
de dingen wel met hun hoofd, maar het
hart blijft leeg en onverschillig. Het duo
Van de Pol en Van Dusseldorp, beiden
professionele trainers in communicatie,
bundelen de krachten in dit boek over
emoties. Het boek is een gedegen en
wetenschappelijk onderbouwd verhaal.
Hun stelling is dat de mens niet bij de
emoties komt, maar dat de emoties bij de
mens komen (pag. 82), dus iedereen kan
ze ook gaan ervaren. Het boek bestaat
uit vier delen. Deel één bestaat uit de
wetenschappelijke onderbouwing van alles
wat men over emoties moet weten. Met
name het tweede deel is een eyeopener
voor pastoranten die denken hun gevoel

‘kwijt te zijn’. Het gaat over het doorvoelen
van de emoties en de obstakels die er
kunnen zijn om dit te leren. In eenvoudige
stapjes met heldere uitleg wordt de lezer
hierin meegenomen. Het doorvoelen
van bijvoorbeeld verdriet, boosheid,
schaamte, alles wat maar angstig maakt
om de emoties te laten komen, wordt in
deel drie aan de hand van golfbewegingen
inzichtelijk gemaakt. Het blijven hangen
in en wegdrukken van emoties, het komt
allemaal aan de orde. Deel vier richt zich
op emoties voor je laten werken in de
verbinding met elkaar.
Mensen die geïnteresseerd
zijn in pastoraat:
lezen dit boek!
Henriëtte van Nes
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Pol, Harry van de & Dusseldorp,
Michelle van. Goed voelen.
Emoties voor je laten werken.
Ede: Vanbinnenuit, 2020.
232 pag. € 34,95

PORTRET
Monique Rozendal

“IK WIL MENSEN INSPIREREN DOOR
HEN DE KRACHT TE LATEN ZIEN
VAN KLEINE GROEPEN”
Monique Rozendal (54) was jarenlang werkzaam
voor de Evangelische Omroep als eindredacteur
televisie en evenementen. In 2015 raakte ze
betrokken bij het Evangelisch College als docent
bij de Opleiding Missionair Werk. Naast het
lesgeven is ze een aantal jaren geleden voor
zichzelf begonnen als trainer en teamcoach op
het gebied van leiderschaps- en teamontwikkeling
en persoonlijke ontwikkeling. Sinds een jaar trekt
ze met een vijftal gezinnen op in een kleine groep
om een andere vorm van kerk-zijn te ontdekken.
Het is een onderwerp dat haar veel bezighoudt,
zeker in deze coronatijd. Wie is Monique en wat
drijft haar?
“Ik ben samen met mijn zusje opgegroeid in een
ongelovig gezin. In mijn tienertijd gingen mijn
ouders scheiden en kwam mijn moeder tot geloof.
Dat was voor ons iets heel nieuws, we hadden
nog nooit een kerkdienst meegemaakt. Met een
open en nieuwsgierige blik ben ik het geloof gaan
onderzoeken en heb ik bewust een keuze gemaakt
om in God te gaan geloven. Dit is de belangrijkste
basis in mijn leven geworden en ik probeer in mijn
dagelijkse leven met God te wandelen en me te
laten leiden door de Heilige Geest.”
Evangelische Omroep
“Na mijn middelbare school heb ik gekozen voor
een theologische opleiding om meer te leren
van de Bijbel, want ik kwam nog vaak gedeelten
tegen die ik nog nooit had gelezen of hoorde
verhalen waar ik nog nooit van had gehoord. Na
mijn studie heb ik een aantal jaren als docent en
studentenmentor gewerkt bij deze opleiding.
Daarna kwam ik bij de Evangelische Omroep
terecht, waar ik meer dan twintig jaar heb gewerkt
als eindredacteur voor televisieprogramma’s
en evenementen. Ik heb vooral veel human
interest programma’s gemaakt zoals De Kist en
De Verandering. Daarnaast heb ik een aantal
jaren kinderprogramma’s gemaakt, waaronder
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de AntiPestClub, HipvoorNop en TopDoks. In
de jaren 2015-2017 ben ik ook verantwoordelijk
geweest voor The Passion, dat toen plaatsvond
in Enschede, Amersfoort en Leeuwarden. Hele
diverse programma’s waar ik verschillende teams
heb mogen aansturen en waarin ik heb mogen
bijdragen aan het vertalen van mooie inhoudelijke
verhalen naar aansprekend beeld.”
Groei en ontwikkeling
“In 2015 ben ik door het Evangelisch College
gevraagd om als DISC-trainer binnen het
vak Leiderschap met de studenten een
persoonlijkheidsanalyse te doen als basis voor hun
leiderschapsontwikkeling. Toen in 2017 het vak
opnieuw gegeven zou worden en de toenmalige
docent niet meer beschikbaar was, mocht ik de
hele lessenserie gaan geven.”
“Datzelfde jaar ben ik voor mezelf begonnen
als trainer en teamcoach op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling
en teamontwikkeling (www.moniquerozendal.nl).
Zo geef ik verschillende soorten trainingen,
waaronder DISC-trainingen en
communicatietrainingen in bedrijven en
leiderschapsontwikkeling en presentatietrainingen
voor kerken. Dat is
wat ik graag doe:
mensen en teams
motiveren en in
Monique in het kort:
beweging zetten
om hen te helpen
Naam: Monique Rozendal
in hun groei en
Leeftijd: 54
ontwikkeling.”
Gezin: getrouwd met Joep en hebben
“Bij het
Evangelisch
College geef
ik les binnen
de Opleiding
Missionair Werk

samen twee zoons van 16 en 18
Broers/zussen: 2 zusjes
Geboorteplaats: Enschede
Woonplaats: Baarn
Kerk: Evangelisch
Studie(s): Theologie, Media Academy,
Trainers- en Coachopleiding
Hobby’s: Fotografie, reizen, samen
optrekken

"Ga met open ogen en oren op ontdekkingstocht
om Bijbelse inhoud en nieuwe vormen te
vinden die bij jouw kleine groep passen!”
kleinere groep. Het is belangrijk om je actief te
richten op wat wél kan. Er zit niet alleen kracht
in kleine groepen, er zit ook kracht in verschillende
generaties. Ga met open ogen en oren op
ontdekkingstocht om Bijbelse inhoud en
nieuwe vormen te vinden die bij jouw kleine
groep passen!”

en heb ik de lessen Communicatie en Moderne
Media gegeven binnen de Toerustingscursus Leven
met een Missie. Daarnaast verzorgde ik, samen met
een vriendin en collega, in november de online
ETS-studiedag over de kracht van kleine groepen
(en de kracht van generaties).
De kracht van kleine groepen
“Sinds een jaar zijn we met een aantal gezinnen
een kleine groep begonnen en in deze coronatijd
hebben wij gezocht naar nieuwe mogelijkheden
om samen te komen, die jong en oud aanspreken.
Een belangrijk element is dat we samen eten,
onze verhalen delen, Gods Woord openen en
dat toepassen in een gesprek of spel. Dit doen
we in een grote achtertuin, lekker in de duinen of
opgesplitst in nog kleinere groepjes in huiskamers,
verspreid over verschillende wijken in onze
woonplaats.”
“Wanneer ik terugblik, werk en leef ik heel vaak in
kleine groepen. Als eindredacteur maakten we met
een klein team onze programma’s. Daarnaast was ik
een aantal jaren jongerenwerker, waar de jongeren
ook werden opgedeeld in drie kleinere clubs. En
het laatste jaar trekken mijn man, onze twee zonen
en ik met een vijftal gezinnen op in een smallgroup
om een andere vorm van kerk-zijn te ontdekken.
Een kleinere groep heeft heel veel voordelen. Groot
genoeg om je soms stil te kunnen houden en klein
genoeg om wel gezien te worden. Groot genoeg
dat er meerdere talenten aanwezig zijn
en klein genoeg om met je gaven
naar voren te stappen en te
durven ontwikkelen.
Nu we door de
coronamaatregelen niet
meer in grote groepen
samen kunnen komen
en aangewezen zijn op
kleinere groepen, wil ik
heel graag met anderen
delen welke voordelen
ik al ontdekt heb en
mensen inspireren
om de kracht te
zien van een

God doorgeven
“Het geven van trainingen en onderwijs zit
als het ware ‘in mijn bloed’. Ik kom uit een
onderwijzersfamilie: mijn oma was onderwijzeres,
mijn opa was onderwijzer, mijn vader was
onderwijzer en trainer, mijn oom en tante waren
pedagogen en mijn zusje is kinderwerker. Ik ben
een mensen-mens en vind het super om met
groepen te werken. Door mijn televisie-achtergrond
en ervaring, gebruik ik in mijn trainingen veel
beeldmateriaal en pas ik ervaringsgerichte
werkvormen toe. Wanneer ik dat dan ook nog kan
koppelen aan inhoud die er werkelijk toe doet en
waarin we op zoek gaan naar wie je bent en naar
wie God is, dan is dat een ideale combinatie.”
“Doordat ik zelf in mijn tienerjaren zo bewust tot
geloof ben gekomen en daarin een basis heb
gevonden om mijn leven in te richten, wil ik dit heel
graag doorgeven aan anderen op een toegankelijke
en eigentijdse manier. Dat heb ik gedaan door het
maken van televisieprogramma’s, waarin altijd het
doel was om iets van God te laten zien. En dat doe
ik nu door mijn trainingen, waarin ik door wie ik
ben, ook iets van God wil laten zien. Als de ander
daar voor open staat, help en ondersteun ik graag in
die zoektocht.”

“Een kleinere groep heeft
heel veel voordelen.
Groot genoeg om je soms
stil te kunnen houden
en klein genoeg om wel
gezien te worden.
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AGENDA
December & januari
Instroomkorting ETS-Bijbelcursus			
Alle ETS-locaties
4 februari		
Start JWO module: Missionair Werk - daden		
Zeist
5 februari		
Studiedag kerkleiders | Hoe leidt de kerk in 		
Online
			een wereld die lijdt?
					
6 maart		
ETS-Studiedag | Kringen rondom de Bijbel		
Veenendaal/online*
17 maart		
Studiedag Bevrijdingspastoraat
		Zwijndrecht
*Afhankelijk van de coronamaatregelen

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

ETS-studiedag:
Kringen rondom
de Bijbel
Meld je aan via:

college.nl/
www.evangelischets-studiedagen

Tijdens de ETS-studiedag ‘Kringen rondom de Bijbel’ gaan we in op de
praktische kanten van een gesprek in je kring over de Bijbel.
Hoe leid je het gesprek over de Bijbel? Hoe zorg je ervoor dat het gesprek een ontmoeting
wordt? Hoe bereid je een kringgesprek over de Bijbel voor? Welke hulpmiddelen staan je ter
beschikking en hoe diep je een Bijbelgedeelte uit? Daarover gaan we met elkaar in gesprek,
theorie en praktische handvatten worden aangereikt en er zijn korte oefeningen.
Deze studiedag wordt verzorgd door dr. Bram van Putten. Hij is docent bij het Evangelisch
College en doceert bij de Opleiding Theologie, ETS-Bijbelcursus en de door hem ontwikkelde
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders. Zijn verlangen is samen met anderen de Bijbel te lezen en
hen mee te nemen in de verwachting om samen God te ontmoeten. Vanuit dit verlangen heeft Bram ook leesleefdeel.
nl opgericht, waar hij anderen helpt en stimuleert om samen de Bijbel te lezen.
Wanneer: 6 maart 2021, 10:30 – 16:00 uur
Waar: Veenendaal/online (afhankelijk van coronamaatregelen)
Kosten: ETS-cursisten € 5,-; EC-studiepashouders € 10,-; bezoekers € 20,-

