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INHOUD

Maak jij de lancering mogelijk van
theologischetijdschriften.nl?
Het Evangelisch College werkt aan een website waar gezocht kan worden
naar artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. Bijvoorbeeld
aan de hand van categorieën, trefwoorden en Bijbellocaties (Bijbelverzen).
Zo moet het makkelijker worden om theologische artikelen te vinden.

6 | DE BIJBEL OPEN:
ZIEN EN GELOVEN
EEN HERWAARDERING VAN THOMAS

het christelijk geloof en de geschiedenis van
de kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek
waar gezocht kan worden naar artikelen op
basis van titelwoorden, auteurs, trefwoorden en
Bijbellocaties. Daarin gaat deze website voorzien.”

De bedoeling is dat theologischetijdschriften.nl
begin september 2021 gelanceerd wordt, met op
dat moment een doorzoekbare index van ruim
13.000 artikelen en circa 5.000 Bijbellocaties uit
negen theologische tijdschriften (Amsterdamse
Cahiers, Eredienstvaardig, Kontekstueel,
Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Soteria,
Studiebijbel Magazine, Theologia Reformata en
Wapenveld). In de periode daarna worden er
meer artikelen en tijdschriften toegevoegd en
zal het aantal doorzoekbare artikelen oplopen
tot ruim 20.000. Bovendien kan er direct worden
doorgeklikt naar de inhoud van een artikel als
deze online beschikbaar is. De website zal voor
iedereen kosteloos te gebruiken zijn.

Wat is er nodig?
Er is al veel gerealiseerd dankzij vrijwilligers. Maar
voor de technische ontwikkeling van de website
en de vormgeving is éénmalig een bedrag nodig
van € 7.500,-.
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NIEUW! ONLINE CURSUS
BOUWSTENEN VOOR JE GELOOF

10 | ALUMNI
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Ben jij één van onze
toekomstige gebruikers
van dit platform?!
Ondersteun dan
nu dit project met een
éénmalige bijdrage
van bijvoorbeeld
€ 25,-.

Waarom moet deze website er komen?
Initiatiefnemer en projectleider Henk ten Voorde
legt uit wat de waarde is van deze website:
“Bij mijn werk als Bijbelonderzoeker maak ik
graag gebruik van inzichten van anderen. Er
zijn tientallen Nederlandstalige theologische
tijdschriften die bij elkaar een rijke bron
vormen voor het onderzoek van de Bijbel,

“God liet mij
zien dat Hij voor
mij zorgt, dwars
door alles heen.”

14 | PORTRET
MARJA KRANS

Wat krijg je ervoor terug?
Als dank ontvangen donateurs van ons als eerste
een persoonlijke uitnodiging op de dag van
lancering. Daarnaast nodigen we je uit voor een
online presentatie waarin je uitleg krijgt door de
ontwikkelaar Henk ten Voorde over de werking
van de zoekmachine.
Kijk voor meer informatie op
de website en doneer!
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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

Nieuw boek van Hermineke Vonk: Verbeeldtaal

ETS-Bijbelcursus
via Zoom

Medewerker en docent Hermineke Vonk heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht:
Verbeeldtaal – dichter bij jezelf, dichter bij God. Met verbeeldtaal wordt het verhaal van
de ander met behulp van Playmobil op tafel gezet. Wie ben je? Hoe ben je? Waar sta
je? Wie is de ander en waar staat hij of zij? En waar bevindt God zich? Het verhaal wordt
letterlijk verbeeld. Deze manier van werken geeft een extra dimensie aan het gesprek en
een andere blik op de werkelijkheid, waardoor er sneller inzicht en perspectief ontstaat.
Het boek biedt een duidelijk theoretisch kader afgewisseld met praktijkverhalen, waardoor
velen de drempel over durven te stappen om het gesprek eens op een heel andere
manier beeldend te voeren. Het boek is te bestellen voor € 17,50 in onze webshop:

De afgelopen maanden werden de lessen
van de ETS-Bijbelcursus grotendeels via
Zoom aangeboden. Hoewel het voor
zowel docenten als cursisten wennen
was, kijken we dankbaar terug op deze
digitale mogelijkheden. Voor diegenen die
zo enthousiast zijn geworden over deze
vorm van online onderwijs, blijven we ook
komend studiejaar de ETS-Bijbelcursus
online via Zoom aanbieden. Iedereen
die dat wil kan zich hiervoor aanmelden.
De lessen vinden plaats op twee
woensdagavonden in de maand. Je trekt
gedurende het studiejaar op met dezelfde
groep medecursisten. De lessen worden
verzorgd door onze docenten Bram van
Putten (Oude Testament) en Jirska van
Hooijdonk (Nieuwe Testament). Naast de
lessen via Zoom krijg je als ETS-cursist
natuurlijk ook toegang tot de online
leeromgeving, de ETS-studiedagen, de
online Studiebijbel en alle andere vele
extra’s!

> www.evangelisch-college.nl/verbeeldtaal

Nieuwe studiemodules
Flexibel theologie
studeren via het
gestructureerd
afstandsonderwijs
Theologie studeren op je eigen tempo,
vanuit je eigen omgeving? Dat kan via
het gestructureerd afstandsonderwijs
van het Evangelisch College. Vanaf
komend studiejaar krijgen studenten
naast het uitgebreide (schriftelijke of
digitale) studiemateriaal, uitdagende
studieopdrachten, online tentamens en
persoonlijke begeleiding ook voor elk
vak een aantal uren aan videocolleges en
vaste contactmomenten via Zoom om
vragen te stellen aan onze vakdocenten.

> w
 ww.evangelisch-college.nl/
ets-afstandsonderwijs

> www.evangelisch-college.nl/
gestructureerd-afstandsonderwijs

Nieuwe
medewerkers

Esther Niehof heeft de taak
van financieel administratief
medewerker bij de ETS-Bijbelcursus
overgenomen van Willy van
Waardenburg, die een andere
functie krijgt binnen de organisatie.

We hebben de afgelopen tijd
weer nieuwe medewerkers
mogen verwelkomen:
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Onlangs zijn er twee nieuwe modules uitgekomen, die binnenkort beschikbaar zijn via de webshop:

Moderne theologie,

Missiologie,

door Evert Leeflang, BSc, MA

door Haije Bergstra, MA

Van Charles Spurgeon en Karl Barth wordt
gezegd dat zij hun studenten leerden
om zowel de Bijbel als de krant te lezen.
Niet omdat ze deze twee bronnen even
gezaghebbend vonden, maar omdat ze
meenden dat die twee werelden elkaar
behoren te ontmoeten. Hoe precies is één
van de grote vragen van de theologie en
de moderne theologie gaat specifiek over
de boeiende en creatieve antwoorden van
grofweg de afgelopen twee eeuwen. Hoe
bedrijf je verantwoorde theologie in het
licht van alle moderne en postmoderne
ontwikkelingen in cultuur, wetenschap en
samenleving? Hoe doe je daarbij zowel
God en geloof als de hedendaagse mens
recht? De module vormt een kennismaking
met de belangrijkste hoofdrolspelers in dit
spanningsveld: van protestants tot oostersorthodox, van Nederland tot Latijns-Amerika.

De missiologie is enorm in beweging. De
veranderingen binnen en buiten de kerk
zijn daarvan een belangrijke oorzaak. De
verhoudingen binnen het christendom
veranderen daardoor en vanuit mondiaal
missiologisch perspectief wordt daar
verschillend op gereageerd. Deze nieuwe
module geeft een beeld van de hedendaagse
missiologie en hoe deze zich verhoudt tot
de dynamische missionaire
praktijk. Thema's als
contextualisatie, onbereikte
volken, mondiale theologie en
interreligieuze dialoog komen
langs. Deze module biedt
een gedegen theologische
basis en je krijgt inzicht in
de belangrijkste mondiale
ontwikkelingen binnen de
missiologie.

Wil Overbeeke
is aangesteld als
facilitair medewerker
vanwege het vertrek
van Wilma Schouten.

Rebecca Cauwels is als
docent en coördinator
toegevoegd aan
het team van de
Jongerenwerkersopleiding.
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Hester Roos geeft
samen met Elske van
Dorp invulling aan de
functie van coördinator
studentenzaken bij onze
deeltijdopleidingen.

BIJBEL OPEN

Zien en geloven:

een herwaardering van Thomas
Bijbelstudie over Johannes 20:24-31
Ongelovige Thomas, zo is hij de geschiedenis
ingegaan. Door de eeuwen heen heeft hij
model gestaan voor hen die vragen stellen,
voor hen die eerst bewijzen willen zien.
Voor degenen die de rede boven geloof
wilden stellen, werd Thomas een held. De
patroonheilige van de wetenschappers werd
hij genoemd. Voor de gelovigen echter bleef
Thomas veelal een negatief voorbeeld, als de
leerling die tekortschoot, de leerling voor wie
Jezus een hand over het hart moest strijken.
Binnen de gemeenschap van gelovigen is
Thomas degene die je niet wilt zijn. En wij
prijzen ons gelukkig omdat wíj niet hebben
gezien – en toch geloven. Is dit terecht?
Het verhaal
Laten we teruggaan naar het verhaal over
Thomas in het evangelie van Johannes. We
lezen over twee ontmoetingen na de opstanding
in Jeruzalem. Tijdens de eerste ontmoeting
verscheen Jezus in het midden van zijn
leerlingen, wenste hen vrede en toonde hen zijn
handen en zijn zijde, waar de verwondingen van
de kruisiging zichtbaar waren. Thomas, die niet
bij de eerste ontmoeting aanwezig was, had in de
tussenliggende week tegen de andere leerlingen
gezegd: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen,
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en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het
geloven'. Tijdens de tweede ontmoeting richtte
Jezus zich tot Thomas, nodigde hem uit om zijn
wonden aan te raken en zei: 'Wees niet langer
ongelovig, maar geloof.' Waarop Thomas zijn
geloof beleed.
Wie het verhaal zorgvuldig leest, moet het
zijn opgevallen dat Thomas in zijn reactie niet
noodzakelijk verschilde van de andere discipelen.
We lezen niets over geloof of ongeloof bij de
anderen tijdens de eerste ontmoeting. Wellicht
hadden ook zij – vanuit het verlangen om Jezus'
wonden te zien – op dezelfde manier gereageerd
als Thomas deed. Het enige verschil tussen
Thomas en de anderen is dat Thomas er de eerste
ontmoeting niet bij was geweest. Het evangelie
vertelt ons niet waarom. Viel Thomas buiten de
groep? Waren er bepaalde omstandigheden?
Wat moeten we denken over de leerling die deze
belangrijke ontmoeting had gemist?

“ Thomas heeft door de
eeuwen heen model
gestaan voor hen die
vragen hebben.”

Zien en geloven in het evangelie van Johannes
In het evangelie van Johannes is de combinatie
zien-en-geloven heel normaal. Sterker nog, het
lijkt Johannes er om te doen te zijn geweest om
zijn lezers te laten zien dat Jezus zien en in Hem
geloven juist bij elkaar horen. Net een aantal
dagen voor Jezus' ontmoeting met de leerlingen
was Johannes zelf het graf binnen gegaan om
te zien. 'Hij zag het en geloofde', lezen we. Het
Johannes evangelie heeft zoveel meer verhalen
die Jezus zien-en-geloven aan elkaar koppelen.
'Kom en zie!', zeggen de leerlingen tegen elkaar.
De dorpsgenoten van de Samaritaanse vrouw
bij de bron van Jacob geloofden pas dat Jezus
werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, toen
zij Hem zélf ontmoetten. En niet alleen in zijn
verhalen, maar ook in de introductie tot zijn
evangelie gebruikt Johannes ditzelfde motief.
Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes,
maar de eniggeboren Zoon heeft Hem verklaard.
Ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, heeft
eeuwig leven.

“ Gezien het geheel van
het evangelie is zíen en
geloven ook goed.”
Jezus te gaan leven en zo ervaringen met Hem
op te doen. Een verhaal in de Bijbel is niet alleen
een overdracht van informatie, het doet iets met
je als lezer, je identificeert je met de personen.
Jezus zien en geloven kan verschillende vormen
aannemen.
Even zo mooi is het om Jezus te ontmoeten in
elkaar. Hoe? Johannes geeft hier aanwijzingen
voor in zijn eerste brief, waarin hij de gelovigen
oproept om rechtvaardig te leven en elkaar lief
te hebben, zodat zij weten dat zij bij Hem horen.
Bovendien kijken de gelovigen in de brief van
Johannes uit naar het moment dat zij Jezus zullen
zien. Ook dit is een bevestiging van zijn evangelie.
Wie in de liefde blijft, blijft in God – en God blijft in
hem.

Tegen Thomas zei Jezus: 'Omdat je me gezien
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven.' Kreeg Thomas hier een tik op de
vingers? Zou Jezus werkelijk bedoelen dat het
beter is om te geloven zonder Jezus te willen
zien? Waarschijnlijker is dat Jezus deze uitspraak
deed om de gelovigen te bemoedigen die later in
Hem zouden gaan geloven, zoals de gelovigen in
de gemeenschap van Johannes ten tijde van het
schrijven van zijn evangelie, enkele tientallen jaren
na Jezus' hemelvaart. Waren zij betere gelovigen
dan de personen uit het evangelie zelf? Nee,
gezien het geheel van het evangelie is zíen en
geloven ook goed.

Thomas zijn in onze tijd betekent dat je ergens
de aansluiting hebt gemist met de anderen. Op
de een of andere manier was je er niet bij toen
het gebeurde. Of je kunt er niet bij wanneer
het gebeurt. Dit kan vele redenen hebben.
Valt iemand buiten de groep? Zijn er bepaalde
omstandigheden? Zijn er belemmeringen in hoe
iemand is? De leerlingen die Jezus hadden gezien
tijdens de eerste ontmoeting, vertelden Thomas:
'Wij hebben de Heer gezien!' En Jezus zelf liet
hem zijn wonden zien. Zij haalden Thomas erbij,
kwamen hem tegemoet, lieten hem onderdeel
zijn van het gebeuren. En zo kon Thomas de
inhaalslag maken. Zo werkt de liefde in de gelovige
gemeenschap.

Thomas zijn in onze tijd
En wij? Is geloven zonder zien in onze gelovige
gemeenschap een overtreffende trap geworden,
een pijler van geestelijk heldendom? Of is er ook
bij ons, net als bij Thomas en de andere leerlingen,
het verlangen om Jezus te zien en mee te maken,
om de bevestiging te ontvangen dat het echt
waar is? Enkele gelukkigen hebben een mystieke
ervaring gehad. Vele anderen ontmoeten Jezus
in de Bijbel, door als het ware in de verhalen over

Jirska van Hooijdonk, MA
Docent Nieuwe Testament
en Bijbelinterpretatie
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NIEUW

Online cursus
Bouwstenen voor
je geloof

Wat kost de online cursus?
De vier losse modulen kosten € 27,50 per
stuk. Bestel je de cursus als één bundel
dan betaal je € 95,-. Het werkboek
wordt digitaal als PDF geleverd bij elke
module. Optioneel is deze als cursusmap
te bestellen voor € 25,- (deze bevat het
materiaal van alle vier de modulen).
Hoe ziet het cursusprogramma er uit?
De cursus bestaat uit vier thematische
modulen. De modulen kunnen in
willekeurige volgorde worden behandeld.

Voor christenen die opgebouwd willen
worden in hun geloof.
Met ingang van september 2021 bieden we
de cursus Bouwstenen voor je geloof ook aan
via een online cursus. Je kunt dit programma
zelfstandig in eigen tempo of in een kleine
groep volgen.

het lezen van een boek, maar dan met veel meer
illustraties en mogelijkheden eromheen!
• De cursus telt in totaal 4 modulen die
afzonderlijk of als bundel te bestellen zijn.
• Elke module heeft 8 hoofdstukken en elk
hoofdstuk telt circa 5 tot 10 uitgewerkte lessen.
• Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een korte
introductievideo van één van onze docenten.
• De lessen zijn aantrekkelijk vormgegeven en
geïllustreerd met afbeeldingen, video’s en
citaten.
• Een totale module kost circa 15 tot 20 uur
studietijd.
• De leeromgeving houdt bij waar je bent
gebleven. Je vinkt af wanneer je een les
hebt afgerond.
• Er is een mogelijkheid om vragen te stellen aan
de docent/cursuscoördinator.
• Via het werkboek (deze krijg je digitaal; of
optioneel in een cursusmap) word je middels
vragen en opdrachten uitgedaagd de stof eigen
te maken, te doordenken en er praktisch mee
aan de slag te gaan. Dit werkboek bevat ook
gespreksvragen.

Waarom Bouwstenen voor je geloof?
Veel gelovige mensen vinden het moeilijk om hun
geloof te verwoorden en te verdiepen. Ik geloof
wel, maar hoe zit het eigenlijk precies? Waarom
geloof ik wat ik geloof? Waarom zijn er zoveel
verschillende kerken? Wat is de kern van het
christelijk geloof? Hoe geef ik het geloof handen
en voeten in het dagelijks leven? Hoe kan ik mijn
geloof delen met anderen? Deze cursus biedt
bouwstenen aan om op deze - en nog vele andere
vragen - antwoorden te kunnen geven.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursus richt zich op christenen die willen
groeien in geloof. Naast algemene verdieping ligt
de nadruk ook sterk op karaktervorming: hoe kan
ik leren om een goede discipel (leerling) van Jezus
te zijn? Door het volgen van dit programma, word
je geholpen te groeien in:
✓ kennis van de Bijbel en de fundamenten van het
christelijk geloof;
✓ een persoonlijke relatie en omgang met God;
✓ het uitstrekken naar meer van Gods Geest in
het persoonlijk leven;
✓ het delen en uitleven van je geloof, in woord en
daad.

TIP!
Ook te gebruiken in een kleine groep!
De online cursus is in combinatie met het werkboek
met gespreksvragen ook goed te gebruiken als
materiaal voor gebruik in kleine groepen (denk aan
kringen, Bijbelstudiegroepen of bij het begeleiden
van jonggelovigen). Deelnemers bestuderen
zelfstandig online het materiaal. En in de groep
worden de verwerkingsvragen besproken.

Wat houdt de online cursus in?
Bouwstenen voor je geloof kun je zelfstandig
online volgen: in je eigen tijd, op je eigen tempo,
via je telefoon, tablet of computer. Zie het als

Module 1: Persoonlijke relatie met God

Module 2: Vergeving, verzoening en getuigenis

1. Het Vaderhart van God

1. Verzoening door voldoening

2. Omgang met God

2. Vergeving en verzoening 1

3. Persoonlijk gebed

3. Vergeving en verzoening 2

4. Samen bidden

4. Wie zijn mijn buren?

5. Gebedsverhoring

5. Hoe vertel ik het mijn buren?

6. Geloofszekerheid

6. Je persoonlijke getuigenis

7. Standhouden

7. Communicatie van het Evangelie

8. Gods wil ontdekken

8. Opruimen van blokkades

Module 3: Bijbel en gemeente

Module 4: Christus en de Geest

1. De Bijbel: van vroeger naar nu

1. Jezus, God en mens

2. Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

2. Jezus, de Verlosser

3. Omgaan met de Bijbel

3. De Heilige Geest in het Oude Testament

4. Aan de slag met de Bijbel

4. De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

5. De gemeente als lichaam

5. De Heilige Geest in de christen

6. Andere beelden van de gemeente

6. De vervulling met de Heilige Geest

7. Rentmeesterschap

7. De gaven van de Heilige Geest

8. Heilige levenswandel

8. God dienen met de gaven die je hebt

Hoe is deze online cursus tot stand gekomen?
De cursus Bouwstenen voor je geloof is voortgekomen uit de voormalige onderwijsactiviteiten van
Stichting Agapè, welke zijn overgenomen door stichting Bouwstenen voor je Leven. Deze stichting heeft
het cursusmateriaal doorontwikkeld en geeft deze sinds 2018 uit onder de vlag van het Evangelisch
College. De doelstelling was (en is) om kerken en gemeenten te faciliteren met docenten- en
cursistenmaterialen.
Om het materiaal ook beschikbaar te stellen voor individuele gebruikers, is er vorig jaar vanuit het
Evangelisch College een werkgroep ontstaan die de inhoud van de cursus heeft omgewerkt naar een
online cursus.
> Het materiaal is te bestellen via www.evangelisch-college.nl/bouwstenen-voor-je-geloof.
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ALUMNI AAN HET WERK

GODS LIEFDE UITDELEN:
VER WEG EN DICHTBIJ
Mirjam Mul – Looije (28) uit
Rotterdam besloot om, na
drie jaar in Oekraïne gewerkt
te hebben als kinder-/
jeugdwerker, terug te gaan
naar Nederland. Eenmaal
terug startte ze met de
Opleiding Missionair Werk,
die ze in 2020 met succes
afrondde. Inmiddels zet ze
zich in om het evangelie op een
laagdrempelige manier te brengen
aan jeugd, tieners en hun families in
verschillende wijken in Rotterdam Zuid.
Mirjam komt uit Honselersdijk, een klein dorpje in
het Westland, waar ze gelovig is opgevoed. “Tot
mijn tiende gingen we naar een gereformeerde
gemeente en daarna naar een evangelische
kerk. Ik ging tot mijn zestiende altijd mee naar
de kerk, daarna mocht ik één keer per maand
kiezen om thuis te blijven. Ik ging ook naar een
jeugdclub, maar de tieners kwamen niet zo trouw
en dat vond ik erg jammer. Daardoor stopte ik er
zelf ook mee en bleef ik af en toe thuis van de
kerk. Wel ging ik in de zomervakanties op een
christelijk kamp. Dat waren echt momenten waar
ik oplaadde en ik God wilde volgen en meer Bijbel
wilde lezen. Dat hield ik meestal maar eventjes
vol. Daarnaast had ik vriendinnen die er niks
mee hadden en we gingen geregeld stappen in
het weekend. Totdat ik op mijn achttiende naar
Oekraïne ging voor een werkvakantie. Ik zag wat
God kon doen in mensenlevens en ontdekte
dat Hij de enige is die de ellendige situaties in
Oekraïne kon veranderen. Na deze vakantie ben ik
echt helemaal voor het volgen van Jezus gegaan
en heb ik me dan ook in het najaar van 2011 laten
dopen.”
Evangelie delen in het buitenland
“In het jaar daarna rondde ik mijn opleiding
Verpleegkunde af, waar ik vervolgens niet heel
veel meer mee heb gedaan. Ik had altijd een
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droom om een jaar naar Afrika te gaan
om vrijwilligerswerk te doen in een
weeshuis. Maar na mijn ervaringen
in Oost-Europa dacht ik:
‘Waarom zo ver van huis, als er
ook al zoveel ellende dichterbij
is?’. In Oekraïne werd ik geraakt
door de leegte in de ogen van
een Roma meisje. Elk jaar moest
ze weer afscheid nemen van een
groep vakantiewerkers. Het jaar
dat wij er waren kwam ze de laatste
dag niet eens meer om gedag te zeggen.
Ik wilde graag terug naar Oekraïne om me daar
meer in te zetten en om dit soort meisjes te
vertellen over Jezus. Zo ben ik uiteindelijk drie jaar
in Oekraïne geweest. Eerst heb ik bijna twee jaar
geholpen in een ziekenhuis voor achtergelaten
kinderen van 0-3 jaar. De ouders waren uit de
ouderlijke macht ontzet omdat de situatie thuis
erg schrijnend was, veel kinderen waren Roma.
We hoopten naast de zorg voor de kinderen ook
een band op te bouwen met de zusters en hen
zo bekend te maken met het evangelie. Alleen
Jezus kon hun houding ten opzichte van de Roma
(die erg worden gediscrimineerd) veranderen. In
de loop der tijd raakte ik steeds meer betrokken
bij de Roma die in hetzelfde dorp woonden als
ik. Ik speelde met de kinderen op straat en kwam
uiteindelijk bij hen thuis, ontmoette hun ouders
en de plaatselijke kerk. De dominee zag mijn
passie voor kinderen en vroeg of ik samen met
hen het kinderwerk wilde opstarten. Hij had net
een groot gebouw van Amerikanen gekregen,

"Ik dacht: ‘Waarom zo
ver van huis, als er
ook al zoveel ellende
dichterbij is?’."

“Sinds ik echt besloten heb Jezus te volgen, ervaar
ik sterk het verlangen om Gods liefde te delen. Dat
begint voor mij allereerst in mijn wijk of straat."
maar er gebeurde nog weinig. Zodoende heb
ik nog een jaar samen met een aantal jongeren
het christelijke kinder- en jeugdwerk opgezet. Ik
deelde over Jezus’ liefde en bewogenheid door
samen op te trekken, te bidden en er simpelweg
te zijn. Het was een mooie, intensieve en moeilijke
tijd. Ik heb veel eenzaamheid en ellende gezien.
Maar God was de enige die mij kon troosten en
vrede kon geven, wetende dat Hij al die mensen
en hun verhalen in Zijn hand heeft. Helaas liep
de samenwerking door cultuurverschillen niet
zo goed en ben ik uiteindelijk teruggegaan naar
Nederland.”
Terug in Nederland
“De eerste tijd in Nederland was echt een periode
van rust en herstel. Ik ging nadenken over mijn
volgende stap. Ik wilde bovenal Gods Koninkrijk
zoeken en zodoende ging ik op zoek naar een
opleiding waarbij ik me meer kon verdiepen in
Gods Woord. Zeker in Nederland merkte ik dat
er veel werd gevraagd naar de logica achter het
geloof. De Opleiding Missionair Werk greep mij
meteen en ik meldde mij aan.”
Evangelie delen in de wijk
“Voor de opleiding kwam ik met Seinpost Slinge
in aanraking; een maatschappelijke stichting in
Rotterdam Zuid die door middel van verschillende
activiteiten, zoals een kinderclub, maatschappelijke
hulp, taalles en het verzorgen van maaltijden zich
inzet voor de wijk. Ik ging hier stage lopen en werk
hier nu nog steeds. We hebben verschillende clubs
voor kinderen en tieners, maar ook een specifieke
meidenclub. We zijn eigenlijk een soort huiskamer
waar iedereen binnen kan lopen en waar we
samen koken, eten, creatief bezig zijn of een
buitenactiviteit ondernemen. We hopen door het
laagdrempelige karakter kinderen en tieners een
veilige haven te bieden waar ze gezien worden en
zich gewaardeerd en geliefd voelen. Ook proberen
we wekelijks de wijk in te trekken met een bakfiets
volgeladen met wat lekkers en verschillende
spelattributen. We zoeken de kinderen en tieners
in de wijk op, in plaats van dat ze naar ons toe
moeten komen.”

“Op één van de eerste avonden van de
meidenclub kwamen er een aantal moslima’s op
bezoek, die uit zichzelf vragen stelden over ons
geloof. Wij konden op onze beurt hen vragen
stellen over hun geloof. Dit wederzijdse gesprek
is heel belangrijk en nuttig. Zij mogen ons
bevragen, maar wij hen evengoed en hopelijk zet
hen dit aan het denken.”
“Naast kinder- en tienerwerker ben ik bij
Seinpost Slinge inmiddels ook een jaar actief
binnen de kerkelijke gemeente van Seinpost,
waarvan ongeveer acht maanden als lid van het
pioniersteam. We proberen op verschillende
manieren mensen in de wijk te ontmoeten en
bekend te maken met het werk van Seinpost,
om zo uiteindelijk ook iets van het evangelie
te kunnen delen. We gaan nu bijvoorbeeld een
geveltuin aanleggen met bankjes en een minibieb
om meer verbinding te leggen met de wijk.”
Openstaan voor de ander
“De opleiding Missionair Werk heeft mij geholpen
om opener een gesprek in te gaan, niet bang
te zijn voor mensen met een andere religieuze
opvatting. Voorheen vond ik dat weleens
spannend. Als christenen willen we echt iets voor
de ander, terwijl diegene daar niet eens altijd op
zit te wachten. Ik probeer in gesprekken goed
te luisteren en soms deel ik wat ik voor de ander
hoop. Ik probeer open te zijn dat onze boodschap
soms ook gewoon lastig is; het stelt mensen wel
voor een keuze die veel impact heeft.”
“Sinds ik echt besloten heb Jezus te volgen,
ervaar ik sterk het verlangen om Gods liefde
te delen. Dat begint voor mij allereerst in mijn
wijk of straat. Vaak weten we niet wat er achter
iemands voordeur speelt. Ik probeer mijn steentje
bij te dragen door er voor de ander te zijn, een
luisterend oor te bieden, een nieuw persoon in
de wijk welkom te heten, door geïnteresseerd
te zijn, te onthouden wat mensen vertellen en
er soms opnieuw naar te vragen, door trouw én
betrouwbaar te zijn. Uiteindelijk is dat ook het
evangelie.”
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VOOR U GELEZEN
Kort maar krachtig!

Tweecomponententkerk

De boodschap van de Filemonbrief toen en nu

Bouwen aan een kerk van én-én

Jermo van Nes
Kort maar krachtig! is een uniek en
bestuderendswaardig boek waarin onder
redactie van Jermo van Nes vijf lezingen
gebundeld zijn van een studiedag van
de Evangelische Theologische Faculteit
(Leuven) over het Bijbelboek Filemon.
Vier van de vijf auteurs zijn elk op
verschillende wijze aan de ETF gelieerd:
Kobus Kok, Boris Paschke, Mark Pardaens,
Gie Vleugels; Johanneke van Sloten aan
Cherut Belgium. Kok opent met een
inleiding op Filemon en gaat in op zaken
als aard, doel, structuur en historische
achtergrond van deze minder dan 350
woorden tellende nieuwtestamentische
brief. Paschke geeft een uitvoerige, met
voorbeelden gelardeerde uiteenzetting
over slavernij in de Oudheid. Zo wordt
duidelijk hoe Paulus hierover overeenstemt
en verschilt met zijn tijdgenoten. Paridaens
zoomt in op enkele verzen uit de brief
waardoor onder meer blijkt hoe belangrijk

Arjan Zantingh
concordant vertalen en het kennen van
de Griekse grondtekst is; woordspelingen
en accenten in de brief worden zo naar
voren gebracht. Ook Vleugels zoomt in op
het literair karakter van het Bijbelboek. Hij
benoemt door Paulus gebruikte stijlfiguren
en toont aan dat het briefje niet slechts
geschreven is aan een individu, maar
eveneens aan de gemeente van Filemon;
alles draait om koinonia in Christus;
“Paulus, Filemon en Onesimus zijn door
Christus koinonoi ‘gemeenschapsgenoten’
van elkaar geworden” en dat schept
bepaalde (gedrags)verplichtingen (p.101).
Van Slooten actualiseert het
Bijbelboek met informatie
over moderne slavernij,
met de focus op
mensenhandel
(prostitutie).

Nes, Jermo van. Kort maar krachtig!
De boodschap van de Filemonbrief
toen en nu. Soest: Boekscout, 2020.
114 pag. € 17,99

Arjan Zantingh, EC-alumnus en voorganger
van de Stadskerk in Groningen, roept met
dit boek kerkleiders op te bouwen aan
een kerk van én-én. Een kerk die vol is
van waarheid én vol is van genade. Die vol
is van Woord én vol is van Geest. Die de
blik naar binnen én naar buiten heeft. Die
put uit de rijke traditie van alle generaties
voor ons én tegelijkertijd openstaat voor
vernieuwing. In dit boek wordt voor een
achttal thema’s deze én-én benadering
uitgewerkt. Als bonus verscheen er
afgelopen jaar digitaal een extra hoofdstuk
over online én offline kerk zijn. In elk
hoofdstuk wordt het belang van beide
componenten afzonderlijk belicht. Er wordt
duidelijk gemaakt waar de eenzijdigheid
ontstaat als er te veel nadruk komt te
liggen op één kant en wat hiervan de prijs
is; om tot slot uit te komen bij een manier
van kerk zijn waar ‘the magic happens’

als een persoon of kerk leert om te leven
in het samenspel van én-én: Daar gaan
levens en gemeenten tot bloei komen en
heel veel vrucht dragen voor de Koning
(pg. 12). Door de enthousiasmerende
stijl van schrijven en de opgetekende
ervaringen uit de eigen praktijk, word je
als lezer gevoed met een verlangen naar
deze manier van kerk zijn. Met de auteur
ben ik het eens dat dit boek het best tot
zijn recht komt als leiderschapsteams in
kerken het boek samen gaan behandelen.
De reflectievragen aan het eind van
elk hoofdstuk bieden hier een mooie
handreiking voor. Van harte
aanbevolen om te lezen én
te gaan bouwen!
Jesse van Nes

Cees van Nes

Multiculturele gerechtigheid

Ongedacht perspectief

Jonathan Chaplin

Hans en Annie de Weerd

Een christelijk-wijsgerige visie in discussie

Europa wordt steeds meer een mix van
culturen en religies. Globalisatie en migratie
zijn de afgelopen halve eeuw redenen
geweest die zorgden dat de Nederlandse
bevolking een gedifferentieerd karakter
kreeg. Deze multiculturele samenleving is
volgens sommigen een verrijking. Anderen
verklaren dat het multiculturele project
volledig is mislukt. Jonathan Chaplin schreef
daar in 2011 een essay over en dat is in dit
boek vertaald. In het tweede deel van het
boek reageren een aantal christen politici
(CU, SGP en CDA) en iemand met een
moslimachtergrond op de stellingen in
het boek. Multiculturalisme is een feit en
oorzaak van segregatie, volgens Chaplin.
Minderheden komen de laatste tijd steeds
meer in opstand en willen een fatsoenlijke
en gelijke behandeling in de maatschappij.

Zantingh, Arjan. Tweecomponentenkerk: Bouwen aan een kerk van énén. Heerenveen: Ark Media, 2020.
192 pag. € 18,99

Denk aan de Marokkaanse tiener die moeilijk
aan een stageplaats kan komen. Chaplin
spreekt vanuit zijn achtergrond als christen
alle groepen binnen de samenleving aan
en roept in het boek op tot multiculturele
gerechtigheid. Om dat voor iedereen uit te
werken, pleit Chaplin voor burgerschap. Aan
de ene kant richt dat zich op het nakomen
van de wettelijke verplichtingen, aan de
andere kant op het actief inzetten voor een
betere samenleving. Of dat voldoende is om
mensen goed te laten samenleven in een
multiculturele omgeving laat ik
aan jou als lezer. De reacties
op Chaplins standpunten
kunnen daar bij helpen.
Haije Bergstra
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Verdiepend pastoraat

Chaplin, Jonathan, e.a. Onder
redactie van Riessen, Renée en
Hoogland, Jan. Multiculturele
gerechtigheid. Een christelijkwijsgerige visie in discussie.
Amsterdam: Uitgeverij Buijten
en Schipperheijn Motief. 206 pag.
€ 21,90

Hans en Annie de Weerd hebben
jarenlange ervaring in de pastorale
hulpverlening en dit boek is een neerslag
van hun werk. Het voelt als een testament;
alles wat zij ontdekt en geleerd hebben,
mag doorgegeven worden. Het leest
prettig, omdat je als lezer even om het
hoekje mag kijken bij de gesprekken
en gebeden. Deze persoonlijke
inkijkjes worden afgewisseld met meer
theoretische gedeelten, waarbij ze putten
uit interessante bronnen. Zo komt in de
verschillende hoofdstukken een heel
spectrum van verdiepend pastoraat aan
bod: innerlijke genezing en verbondenheid
met God, innerlijke stilte en ontmoeting,
verdiepend pastoraat, kindertijd en
blauwdrukken, zelfaanvaarding en Christus’
vrede, geestelijke strijd. Dat maakt het een

interessant boek, zeker voor de opleiding
Pastorale Hulpverlening. Er zijn niet veel
boeken waarin zo persoonlijk beschreven
wordt hoe verdiepend pastoraat nu in z’n
werk gaat.
Het boek was sterker geworden wanneer
er meer zorg was besteed aan de structuur
en indeling. De opbouw van het boek en
de kopjes boven de tekst zijn niet altijd
logisch.
Zeker door de praktische inkijkjes een
lezenswaardig boek voor eenieder die
pastoraal verder wil reiken dan een
‘luisterend oor’.
Hermineke Vonk
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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
Marja Krans

“GOD LIET MIJ ZIEN DAT HIJ VOOR MIJ
ZORGT, DWARS DOOR ALLES HEEN.”
Marja Krans is sinds 2020 aangesteld als
medewerker en vakdocent bij de Opleiding
Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch
College. Ze was al eerder betrokken als docent bij
de ETS-Bijbelcursus. Zelf heeft ze ook veel in de
schoolbanken gezeten. Onlangs rondde ze haar
studie Toegepaste Psychologie af waarbij ze een
thesis schreef over het effect van echtscheiding
op de identiteit van christenen. Een onderwerp
wat haar nauw aan het hart ligt. Hoe gebruikt
Marja haar levensverhaal om anderen te helpen?
Marja groeide op in een warm, levendig gezin
met vijf kinderen. Ze startte in haar tienertijd een
zoektocht naar andere geloven. Op de middelbare
school ontdekte ze dat er meer geloofsrichtingen
waren dan de Baptistengemeente waar ze deel
van uitmaakte. “Nieuwsgierig als ik was, ontstond
er een serieuze zoektocht met twee vrienden naar
het ‘ware geloof’. Op bezoek bij en corresponderen
met de leider van de Hare Krishna’s (maar ja dat
celibaat) en flirten met het boeddhisme (maar
oh… dat mediteren). Door wat ik ondertussen
in verschillende kerken zag gebeuren, met
name richting mensen die aan de rand van de
maatschappij stonden, raakte ik meer en meer van
het systeem kerk verwijderd en vond ik de God van
liefde ver te zoeken.”
God vond mij
“In de tussentijd rondde ik de middelbare school
af en ging ik studeren aan de Pedagogische
Academie in Almelo. In het laatste jaar van mijn
studie heeft God me echt in de kraag gegrepen en
sprak tot mij door Psalm 139. Waar ik al die jaren
gezocht had naar een God van dichtbij, ervoer
ik terwijl deze psalm voor me gelezen werd, Zijn
liefdevolle aanwezigheid; ik had gezocht, Hij
had mij altijd vastgehouden. Op Zijn uitnodiging
om mijn leven aan Hem (terug) te geven kon ik
alleen maar positief antwoorden. Dit betekende
dat ik mijn leven moest omgooien. In plaats van
orthopedagogiek studeren in Groningen werd
het een jaarprogramma in een creatief team bij
Operatie Mobilisatie; een internationale christelijke
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organisatie die zich richt op de verspreiding van
het christelijk geloof. Enerzijds om me verder te
verdiepen in theologie en anderzijds om het geloof
te verspreiden onder studenten. Het was een
boeiend jaar waarin duidelijk werd dat God voor me
zorgde, dwars door alles heen. Een les die ik later
hard nodig zou hebben.”
Essentiële keuze
“Daarna ging ik Godsdienstwetenschappen
studeren aan het toenmalige Centrum voor
Bijbelse Vorming in Heverlee, België, waarbij ik
mijn kerkelijk jaar ging doen bij de Vormingsschool.
Hier werd ik eerst niet toegelaten. De toenmalige
directrice zag gaven en talenten genoeg, maar
twijfelde of ik wel echt een discipel was. Wat was
ik gepikeerd, om tenslotte toe te geven dat ik
inderdaad niet ieder gebied van mijn leven aan
God had toevertrouwd. Ik maakte deze voor mij
essentiële keuze: niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. Een totaal andere manier van leven, die
ook bij me past. Als ik ergens van overtuigd ben,
dan ga ik er minstens 100% voor.”
Alleengaande moeder
“De Vormingsschool werd mijn werk; wat heb ik
intens genoten van het contact met de studenten
in de lessen communicatieve vaardigheden, Bijbelse
begrippen. Zo kostbaar om Leer en leven aan elkaar
te mogen verbinden in supervisie aan studenten;
een prachtige tijd waarin ik mijn man leerde
kennen. Nadat hij ook de opleiding had afgerond
vertrokken we naar Friesland waar hij zijn kerkelijk
jaar ging doen, gericht op het stichten van een

Marja in het kort:
Naam: Marja Krans
Leeftijd: 56
Gezin: Getrouwd met Nico, twee dochters en één zoon.
Geboorteplaats: Beilen
Woonplaats: Roosendaal
Kerk: Open Thuis Gemeente Drachten
Studies: Pedagogische Academie, Voortgezette Opleiding supervisie,
Godsdienstwetenschappen en Toegepaste Psychologie (BSc)
Hobby’s: Saxofoon spelen, lezen, koken voor inspirerende
avonden met gasten

(interculturele) gemeente. Ons huwelijk werd verrijkt
met een prachtige dochter. Daarnaast begon ik met
Metanoia training & coaching, waar ik als trainer en
counselor aan de slag ging. Na 9 jaar beëindigde
hij het huwelijk. ‘Scheiden’ kwam niet voor in mijn
christelijke woordenboek. Toch was ik opeens een
gescheiden vrouw. Alle dromen van samen in een
bediening staan, waren met één telefoontje voorbij.
De veertien jaar als alleengaande moeder waren
niet eenvoudig, maar brachten me dicht bij de
Vader. Ik probeerde alle ballen in de lucht te
houden: een lieve moeder zijn, verantwoord
opvoeden, kostwinner zijn, papieren halen om mijn
beroep uit te kunnen oefenen en me verhouden tot
de kerk. Wat was ik dankbaar voor de lieve vrienden
om mij heen.”
Gods plan met jouw leven houdt niet op
“In de gemeente waar mijn dochter en ik naartoe
gingen na de scheiding, benaderde een oudste
mij met de vraag om te preken. Ik gaf aan dat dit
nu zeker niet meer aan de orde was. Niet omdat
ik vrouw ben, maar omdat ik was gescheiden. Wat
kon mijn getuigenis nu nog zijn? “Dus Gods plan
met jouw leven in Zijn koninkrijk houdt op, omdat
de vader van je dochter jullie verlaat?” vroeg zij
stomverbaasd. Vanaf dat moment begon een weg
van genezing en herstel, mocht ik meewerken
met alleengaande ouderweekenden van Stichting
Herstel en alleengaande vrouwenweekenden van
de EO. We hebben de kracht van gebed en de liefde
van Christus diepgaand herstel en verandering
zien brengen in vele levens. Na 14 jaar leerde ik
Nico kennen, die een soortgelijke ervaring had
meegemaakt. Ondertussen zijn we 12,5 jaar
getrouwd en hebben we samen drie
prachtige kinderen.”

“Mijn thesis legde op
een pijnlijke manier
bloot hoeveel verdriet
en gebrokenheid er
binnen de kerk is rondom
echtscheiding."
alleengaande ouders. In het verleden hadden we
gezegd dat wanneer dit ooit weg zou vallen, wij
dit misschien zouden moeten oppakken. Sinds
2019 is PowerParent actief (www.powerparent.nl),
een stichting gericht op herstel en bemoediging
van alleengaande ouders, door de enige echte
PowerParent: God zelf.”
Afstuderen als Toegepast Psycholoog
“Vanuit deze stichting mocht ik afstuderen,
waarbij ik onderzoek deed naar het effect van
echtscheiding op de identiteit van Bijbelgetrouwe
christenen. Dit legde op een pijnlijke manier
bloot hoeveel verdriet en gebrokenheid er
binnen de kerk is rondom dit thema en hoe
we vaak handelingsverlegen zijn en mensen
onbedoeld verder kunnen beschadigen. Juist in die
gebrokenheid is God; Christus strekt zich uit naar
Zijn kinderen. Mijn verlangen is hier een actieve
rol in te mogen spelen richting de kerken door
in gesprek te gaan met predikanten en pastorale
werkers, om dit thema op een nieuwe manier onder
de aandacht te brengen.”
Evangelisch College
“In 2020 werd ik aangenomen bij het Evangelisch
College als medewerker en vakdocent bij de
Opleiding Pastorale Hulpverlening. In het verleden
was ik al op verschillende locaties betrokken bij
de ETS-Bijbelcursus en heb ik meegewerkt aan
het ontwikkelen van de modules Groepsdynamiek
en Pastorale gespreksvoering. Ik verzorg nu
onder meer lessen pastoraat in Zwijndrecht en
Meppel. Daarnaast mag ik meebouwen aan de
verduurzaming van de opleiding. Ik geniet ervan om
door te mogen geven aan anderen die ook weer
kunnen doorgeven, om zo een impact te hebben
op de omgeving met Gods Woord. Wat ik wil
overdragen is het belang van dicht bij Christus en
dicht bij jezelf blijven. Hij strekt zich uit naar ons en
nodigt uit tot relatie met de Vader. Zo kostbaar!”

PowerParent
“Na 26 jaar in Drachten te hebben
gewoond, verhuisden Nico en ik naar
Roosendaal vanwege zijn nieuwe baan
in Zwijndrecht, België: een enorme
verandering kun je je voorstellen. Van
nieuwbouw naar een monument,
van Friezen naar Brabanders. En
hoe zou de Heer ons nu verder
leiden? Stichting Herstel
en de EO waren gestopt
met activiteiten
gericht op herstel en
bemoediging van
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AGENDA
10 juni			
Open dag Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Online
17 juni			
Open dag Opleiding Theologie				
Online
17 juni			
Open dag Jongerenwerkersopleiding			
Online
29 juni			
Open dag Sprekersroute					Online
17 juli - 15 augustus
Zomervakantie – EC-kantoor gesloten			
Zwijndrecht
1 september		
Open dag Jongerenwerkersopleiding			
Zeist
September		 Start lessen en proeflessen ETS-Bijbelcursus		
Meerdere locaties
September		 Start lessen deeltijdopleidingen				
Meerdere locaties
18 - 24 oktober		
Herfstvakantie – EC-kantoor gesloten			
Zwijndrecht
12 november		
Diplomeringsdienst Jongerenwerkersopleiding		
Zeist
13 november		
ETS-studiedag						Online/Veenendaal*
20 november		
Diplomeringsdienst opleidingen Theologie, 			
Zwijndrecht
			Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening
27 november		
Diplomeringsdienst ETS-Bijbelcursus en Sprekersroute
Zwijndrecht
*Afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

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

Toerustingscursussen in 2021-2022
Heb jij interesse om de cursus Verantwoord Bijbelgebruik, Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders,
Toerustingscursus Pastoraat of Toerustingscursus Sprekers te volgen? We hopen deze cursussen komend studiejaar
weer op diverse locaties aan te bieden. Blijf op de hoogte van het aanbod door je op de website aan te melden voor
updates. Dit kan op de pagina van de cursus die je wilt volgen.

Meld je aan
voor een
online open dag
Afgelopen periode organiseerden we al verschillende open dagen van onze
deeltijdopleidingen en de ETS-Bijbelcursus. Je kunt je nog aanmelden voor
de online open dagen in juni, waaronder voor de Opleiding Theologie,
het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, de Sprekersroute en de
Jongerenwerkersopleiding. Tijdens deze bijeenkomsten geven docenten een
toelichting over de opleiding of cursus en heb je de gelegenheid vragen te stellen.

Meld je
aan voor een
online open d
ag:

www.evangelis
ch-college.nl/
opendag

