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NIEUWS

Save the date

Nieuwe
medewerkers

We hebben twee verdiepende dagen voor je
op de agenda staan in het nieuwe jaar.

We hebben de afgelopen tijd weer nieuwe
medewerkers mogen verwelkomen:

Studiedag:
Op de grens van
leven en dood

Mirjam Harms, MA
is per 1 juni in
dienst gekomen
als theoloog/
communicatiemedewerker.

Ben jij betrokken bij mensen in de
laatste fase van hun leven? Dan is deze
studiedag interessant voor jou. Vanuit
vier perspectieven wordt ingegaan op
het naderend levenseinde. Deskundige
sprekers op het gebied van nalatenschap,
stervensbegeleiding en uitvaartverzorging
komen aan het woord.

Annemieke Sparla
is per 1 juli in
dienst gekomen als
coördinator ETSBijbelcursus en sinds
1 september is ze
ook coördinator
toerustingscursussen.

Datum: donderdag 24 maart
Plaats: De Wegwijzer, Almere.
> w
 ww.evangelisch-college.nl/
studiedagen-voor-kerkleiders

Liesbeth Vos, BA
is per 1 september
in dienst gekomen
als coördinator PR/
Communicatie.

Symposium
Beeldgebruik in
de kerk
Ben jij geïnteresseerd in hoe beelden,
beeldvorming en de digitale beeldcultuur
jezelf of je toehoorders (ver)vormen en
verrijken? Kom dan naar het symposium
Beeldgebruik in de kerk. We worden
dagelijks bestookt met duizenden
afbeeldingen. Nieuw? Al eeuwen spelen
beelden een rol, ook in het christendom.
Vormen deze en nieuwe beelden een
uitdaging, of is er misschien zelfs behoefte
aan een beeldenstorm?

Eisse Noordhof
is per 1 september
in dienst gekomen
als docent/
medewerker bij de
Jongerenwerkersopleiding.

Dr. Wijnand
Boezelman
is per 1 september in
dienst gekomen als
vakdocent Nieuwe
Testament bij de
Opleiding Theologie.

Datum: zaterdag 9 april 2022
Plaats: EC-Onderwijscentrum, Zwijndrecht
> w
 ww.evangelisch-college.nl/
beeldgebruik
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Lancering www.theologischetijdschriften.nl
Op 22 september 2021 is de website www.theologischetijdschriften.nl live gegaan. Op deze
site kun je op dit moment zoeken naar meer dan 20.000 artikelen uit zestien verschillende
theologische tijdschriften. Zoek op trefwoorden, categorieën en Bijbellocaties en je vindt de
artikelen die daar bij passen. Is het artikel online beschikbaar? Dan kun je direct doorklikken naar de
inhoud! In de komende periode wordt de index uitgebreid met meer artikelen uit andere tijdschriften.
Deze website is middels een crowdfundingsactie gerealiseerd door het Evangelisch College
en is mede mogelijk gemaakt door Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Centrum voor
Bijbelonderzoek, Hogeschool Viaa, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische
Universiteit Kampen.
> www.theologischetijdschriften.nl

Toerustingscursussen
Aan het begin van het nieuwe jaar gaan er weer twee toerustingscursussen van start. Iets voor jou?

Cursus Verantwoord
Bijbelgebruik

Toerustingscursus Pastoraat
In deze cursus wordt je toegerust in het
verlenen van pastorale zorg aan anderen.

Deze cursus biedt je concrete vaardigheden
die helpen de Bijbel te lezen, te interpreteren
én toe te passen.

Er is aandacht voor je eigen relatie met God
en je gaat aan de slag met aspecten vanuit
het pastoraat als gesprekstechnieken, ziekenen ouderenpastoraat. We kijken naar de
theoretische achtergrond hiervan en hoe je dit
kunt toepassen in de praktijk.
De cursus wordt zowel op locatie in Zwijndrecht,
als online via Zoom aangeboden. Via Zoom
start de cursus op 13 januari. Deze wordt op 10
donderdagavonden gegeven. In Zwijndrecht
wordt de cursus op 5 zaterdagen gegeven, met
29 januari als startdatum.

De schrijvers hadden in hun tijd en cultuur een
specifieke doelgroep voor ogen. Wij helpen
je dat te begrijpen en voor ogen te houden
wanneer je de Bijbel leest. Vervolgens maken
we de vertaalslag naar het nú.
De cursus wordt aangeboden op 10
dinsdagavonden in Zwijndrecht (of online
indien nodig) en start op 1 februari.

> w
 ww.evangelisch-college.nl/
toerustingscursus-pastoraat

> w
 ww.evangelisch-college.nl/
verantwoord-bijbelgebruik

ETS-instroomactie
eenmalig €100,- korting op het cursusgeld, of
€50,- korting wanneer je je aanmeldt voor het
ETS-Afstandsonderwijs.

Wil je dit jaar nog starten met de ETSBijbelcursus? Dat kan tijdens onze
instroomactie. Meld je tussen 1 december
2021 en 1 februari 2022 aan voor het huidige
studiejaar van de ETS-Bijbelcursus en ontvang

> www.evangelisch-college.nl/ets-instroomactie

5

BIJBEL OPEN

Het Woord is
vlees geworden
Johannes 1:14-18
en als Israëls Messias (1:42). Durf dát maar eens
te beweren van een gekruisigde Jood! Johannes
schrijft bij het licht van Pasen, ‘opdat u gelooft dat
Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u
door te geloven leeft door zijn naam’ (20:31).

En het Woord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene
van de Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj
was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is
vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en
wel genade op genade. Want de wet is door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid zijn er door
Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Johannes 1:14-18 (HSV)

‘Invlezing’ in Israël
De incarnatie (vleeswording) is wel omschreven
als zijn ‘invlezing in Israël’. Het Woord werd Joods
vlees – net zo Joods als zijn moeder Maria, die
Hem negen maanden lang onder haar hart droeg.
Op de achtste dag is dat vlees besneden (Lucas
2:21), zodat de Zoon van God voor altijd het
verbondsteken (b’rit millah) in zijn vlees draagt.
Hier wordt de kloof tussen Schepper en schepsel
overbrugd: de Schepper neemt deel aan het
schepselmatig leven dat Hij ooit schiep. Hij
verschijnt niet in een ‘schijn-lichaam’; het Woord
is vlees geworden: waarachtig mens; vlees en
bloed, huid en haar; met oogkleur, schoenmaat,
lichaamsgewicht en familiekring. Hij neemt het

Het is zonder twijfel de spannendste zin
uit Johannes’ proloog: ‘Het Woord is vlees
geworden’. Over een ‘goddelijk Woord’ ergens
in de hemel kon je in de eerste eeuw aardig
vrijblijvend filosoferen. Zowel in de Joodse traditie
als in de Griekse was logos een bekend begrip,
hoe verschillend ook geduid. Maar dat Hij vlees is
geworden, ‘dát las ik daar niet’, schrijft Augustinus
(Belijdenissen, 7.14). Johannes getuigt dat de
mens Jezus God is (1:1). Dit zet zijn proloog
onder hoogspanning: Jezus uit Nazareth wordt
gepresenteerd als de Logos door wie heel de
schepping is ontstaan (1:1-18), als Lam van God
dat de zonde van de wereld wegneemt (1:29-36)

“ Hij werd waarachtig
mens; vlees en bloed, huid en
haar; met oogkleur, schoenmaat,
lichaamsgewicht en familiekring."
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menszijn volledig aan. ‘Wat niet is aangenomen is
niet geheeld; maar datgene wat verenigd is met
zijn godheid, is ook gered,’ schreef Gregorius van
Nazianze in de vierde eeuw. Als Jezus niet écht
mens was geworden, had Hij échte mensen niet
écht kunnen verlossen.

“De komst van Jezus is de
ultieme zelfopenbaring
van God.”

Joodse verbondstaal
Johannes gebruikt voortdurend Joodse
verbondstaal: ‘Hij heeft in ons midden gewoond’,
of: ‘getabernakeld’ (eskênôsen) – een zinspeling
op Gods mobiele woonplaats tijdens de
woestijnreis onder Mozes. Verder is Gods
Zoon gekomen ‘vol van genade en waarheid’.
Dit woordpaar (charis en aletheia) echoot de
eigenschappen van Israëls God. Het Oude
Testament kent het woordpaar chèsèd wè èmèt,
dat meestal wordt vertaald met ‘barmhartigheid
en trouw’: de twee meest karakteristieke
eigenschappen van God. Denk aan zijn woorden
toen zijn majesteit aan Mozes voorbij trok:
‘JHWH! JHWH! Een God die liefdevol is en
genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ (Exodus
34:6). Vol van déze eigenschappen ‘tabernakelt’
nu Gods Zoon onder zijn volk.
In Hem is de heerlijkheid die op de tabernakel
rustte opnieuw neergedaald. ‘Wij hebben zijn
heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de
enige Zoon van de Vader’. Wie dát gaat ‘zien’
is gezegend: ‘uit zijn volheid hebben wij allen
ontvangen, en wel genade op genade’ (1:16,
HSV). Golf na golf van genade spoelt over de
gelovigen heen, zonder dat die volheid ooit
uitgeput raakt! God hád in zijn genade al ‘de
wet’ gegeven, nú geeft Hij ons zelfs zijn Zoon!
Bovenop het goede dat God al had gegeven,
komt nu nóg meer: ‘Want de wet is door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid zijn er door
Jezus Christus gekomen’ (1:18 HSV). Hij laat ons
zien wie de Vader ten diepste is.

zélf rustte aan het hart van Jezus, tijdens het
laatste Avondmaal vóór het kruis (13:23). Hier
is de hartenklop van God te beluisteren, hier
is Hij écht te kennen. De Zoon doet wat Hij de
Vader ziet doen (3:11; 5:17-21; 5:36). Hij spreekt
de woorden van de Vader (3:34; 5:30). Hij en
de Vader zijn zelfs één (10:30): wie Hem heeft
gezien, heeft God gezien (14:19)!
Indrukwekkend, hoe ver God bereid is te gaan
om dat ene doel te bereiken: dat jij en ik Hem
zullen kennen. De komst van Jezus is de ultieme
zelfopenbaring van God. Hij, Gods eerste Woord,
is óók Gods laatste Woord. Luisterend naar Hem,
mogen we net als Johannes Gods liefdevolle
hartslag horen. Gezegende Kerstdagen!

Harold ten Cate is
oud-student van de
Opleiding Theologie aan
het Evangelisch College
en voorganger van de
Baptisten Gemeente
Zuidwest Friesland.
Daarnaast schrijft hij
liederen voor onder meer
Sela en Opwekking.

In oktober verscheen
zijn boek ‘Belofte van
de eeuwen’ – een
bijbelstudieboek
over Advent en Kerst,
waarin ook ruim 35
veelal nieuwe liederen
zijn opgenomen
(te bestellen via:
www.boekscout.nl).

Rusten aan zijn hart
‘Niemand heeft ooit God gezien,’ – zelfs Mozes
niet (Exodus 33:18-23) – ‘maar de enige Zoon,
die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust,
heeft Hem doen kennen’ (1:18). Jezus kent en
openbaart zijn Vader zoals niemand anders dat
kan. Johannes maakt dit tastbaar met een beeld
dat hij uit eigen ervaring kent: de Zoon ‘rust aan
het hart’ van de Vader – precies zoals Johannes
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Er zijn drie ETS-studiedagen
georganiseerd, dit jaar rondom het
thema ‘Onderwijs in de kerk’. Sprekers waren
Monique Rozendal, Hilde Sneep, Bram van
Putten en Henk-Jan Kamsteeg. Er waren in
totaal 504 deelnemers.

In de zomervakantie zond

Groot Nieuws Radio

Door de maatregelen tegen het
coronavirus meldden minder
mensen zich aan voor een cursus.
Desondanks volgden

Mirjam Mul-Looije was één
van de gediplomeerden;
zij volgde de opleiding
Missionair Werk en ontving hiervan het diploma:
“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.”
Lees het inspirerende verhaal van Mirjam op:

1616 studenten

bij ons een opleiding of cursus.

58 gediplomeerden

> www.evangelisch-college.nl/mirjam-mul

ontvingen een diploma of certificaat.

Door het coronavirus werden enkele maanden
alle klassikale lessen stilgelegd. Via alternatieven als
videolessen en zoomsessies werd onderwijs op
afstand aangeboden.

We hebben twee

studiedagen
voor kerkleiders

voor de achtste keer een
door het EC ontwikkelde
Bijbelquiz uit.

aangeboden. Sprekers
waren Tom Wright, André
Meulmeester, Antonie
Holleman, Remmelt
Meijer, Peter Wierenga,
Monique Rozendal,
Moses Alagbe, Gert-Jan
Segers, Jan Wolsheimer,
Simone Kennedy en James
Kennedy. In totaal waren er
180 deelnemers.

Financieel gezien hebben
we het jaar ondanks een
forse negatieve begroting
toch afgesloten met een

positief resultaat.

Dit is te danken aan
onze donateurs en een
inverdieneffect van de
coronamaatregelen. Zie
voor meer informatie:
www.evangelischcollege.nl/ANBI, waar
ook binnenkort de
jaarrekening 2020-2021
gepubliceerd zal worden.

Na 10 jaar bestuurslidmaatschap nam Paul van Hooidonk
afscheid als penningmeester. Ook Willem van der Voet heeft
het bestuurslidmaatschap beëindigd. Eric Tigelaar trad tot het
bestuur toe als penningmeester.

We tekenden een samenwerkingsovereenkomst met Youth for Christ
In het studiejaar 2019-2020 is het
initiatief genomen de cursus

Zo’n

omtrent de Jongerenwerkersopleiding.
In de overeenkomst is vastgelegd
dat YfC-jongerenwerkers vanuit een
gezamenlijk gecreëerd studiefonds de
JWO kunnen volgen. Daarnaast vindt er
een uitwisseling plaats van expertise en
docenten.

115 docenten

hebben dit jaar, veelal online,
lesgegeven bij één van de cursussen
of opleidingen. Naast circa 100
externe docenten waren er
31 personeelsleden en 7 vrijwilligers
aan het EC verbonden.

Bouwstenen voor je geloof
om te werken naar een individueel te volgen
online cursus. In studiejaar 2020-2021
is dit project
afgerond.
De cursus
richt zich op
christenen
die willen
groeien
in geloof.

Dit jaar is hard gewerkt aan de
ontwikkeling van de website
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Met
kerken hebben
we samengewerkt in het aanbieden
van cursussen en trainingen.

8

theologischetijdschriften.nl.
Deze website is een online platform
met daarop een doorzoekbare index
van ruim 20.000 artikelen uit Nederlandstalige
theologische tijdschriften.
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ALUMNI AAN HET WERK

OPEN (S)PREKEN
OVER HET GELOOF
Nelinda Troost uit Veenendaal
was al actief in haar gemeente
als worshipleader, maar toen
ze steeds vaker gevraagd
werd om te spreken,
vond ze dat ze een betere
theologische basis nodig
had. Ze besloot in 2019 om
met de Sprekersroute te
beginnen. In 2021 rondde ze
haar studie succesvol af. Nu is
ze voorganger bij haar gemeente:
Mozaiek 0318. Iets wat in eerste
instantie niet haar ambitie was. Maar ze
voelt Gods leiding hierin en heeft de stap
daarom in rust en zekerheid gezet.
Als kind speelde het geloof al een grote rol
in het leven van Nelinda. Haar oma is haar
grote voorbeeld daarin. “Ik kom uit een warm,
gelovig gezin. Mijn oma was een hele gelovige
vrouw en in haar tijd best vooruitstrevend. Ze
gaf Bijbelstudies en was vol van het geloof. Zo
schoof ze haar geloof niet onder stoelen of
banken. Zij is een groot voorbeeld voor mij. Ik
ben ook naar haar vernoemd. Ze heette Neeltje,
vandaar mijn naam: Nelinda.
Mijn oma had veel kleinkinderen. Ik herinner
me dat we als kind Bijbelstudie van haar kregen.
Ze vertelde mooie verhalen uit de Bijbel en ze
straalde zoveel liefde en warmte uit. Het was
alsof ze verliefd was op Jezus. Dat gaf mij een
vertrouwd gevoel.
Ze heeft haar hele leven gebeden voor haar
kinderen en kleinkinderen. En dat waren er veel.
Toen ze dement werd, schreef ze alle namen op,
omdat ze die niet goed meer kon onthouden.
Het lijstje hield ze bij zich als ze ging bidden. Zo
kon ze al haar kinderen en kleinkinderen bij naam
noemen in haar gebed.”
Open over het geloof
Het geloof van Nelinda’s oma heeft uitwerking
gehad op haar kinderen en kleinkinderen. “Al
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haar kinderen hebben mooie dingen
gedaan in de kerk en het geloof, en
ook in de muziek. Ik kom uit een
muzikale familie. Mijn vader had
een band met zijn broers. In
het weekend evangeliseerden
ze door op te treden in tenten
en koffiebars. Als klein meisje
ging ik mee. Dat waren mooie
belevenissen.”
“Ik ben dankbaar voor hoe ik in het
geloof ben opgevoed. Als kind denk
je dat dat normaal is, maar als je groter
bent merk je dat het toch bijzonder is. Er werd
bij ons thuis open over het geloof gepraat en op
een persoonlijke manier gebeden. Dat was bij
vriendinnetjes anders. Daar werd niet over het
geloof gepraat. Er werd ook niet altijd gebeden.
Als dat wel werd gedaan, dan was het vaak een
standaard gebed.”
Een stevige basis
Spreken over het geloof was Nelinda niet vreemd.
Desondanks was het niet vanzelfsprekend dat
ze als voorganger op het podium zou belanden.
“Het was geen ambitie van mezelf om spreker te
worden, maar ik werd er wel steeds meer voor
gevraagd. Daarom ben ik de Sprekersroute bij
het Evangelisch College gaan volgen. Ik vond dat
ik een betere theologische basis moest hebben
als ik meer zou gaan spreken. Daarom wilde ik
een theologische studie gaan doen. Mijn man
Gerald deed toen al de Opleiding Theologie bij
het Evangelisch College. Daar kreeg ik zijdelings
wat van mee. Hij was erg enthousiast over
zijn opleiding. Toen ik vaker werd gevraagd te
spreken en ik op zoek ging naar een opleiding,
wees Gerald mij op de Sprekersroute. Zo ben ik
bij het Evangelisch College terecht gekomen.”
“De Sprekersroute heeft me een solide basis
gegeven. De vakken die ik heb gevolgd, hebben
me verdieping gegeven op allerlei gebieden. Hoe
schrijf je preken, hoe ga je om met de kerkdienst,
en hoe is dat in het verleden altijd gegaan? Het

“ Ik vond dat ik een betere
theologische basis moest
hebben als ik meer zou
gaan spreken."

heeft mijn kijk op de kerk verbreed. Je volgt
de opleiding met mensen uit verschillende
kerkstromingen. Dat is zeer interessant, want
je hoort hoe anderen de dienst en het kerk-zijn
beleven. Dat heeft me verrijkt. De vakken zijn
interessant en ik neem altijd weer iets mee van
wat ik heb geleerd in wat ik deel in de gemeente
en in mijn preken.”
Gods leiding
In het tweede jaar van haar studie werd Nelinda
voorganger in haar gemeente Mozaiek 0318.
Ze is de eerste en, op dit moment nog, enige
vrouwelijke voorganger in deze gemeente. “Ik
ben onderdeel van het voorgangersteam. Dat
bestaat uit drie mannen, en ik. De voorgangers
hadden zelf aangegeven dat ze een vrouw in
het team wilden. En ik merk dat ik als vrouw een
mooie eigen bijdrage mag leveren. Dat zit hem
er alleen al in dat je anders denkt en anders voelt
dan veel mannen. Ik kan mijn eigen kleur geven
aan dit team. We vullen elkaar aan omdat we heel
verschillend zijn als persoon, maar ook als mannen
en vrouw. Vanuit de gemeente heb ik geen
negatieve reacties ontvangen over het feit dat ik
voorganger ben. Dat is bijzonder. Ik ben al lang
betrokken bij deze kerk, dus ik ben een bekend
gezicht. Ik heb ervaren dat er vertrouwen is.”
Buiten de gemeente krijgt ze wel eens
opmerkingen van mensen die er anders over
denken. “Dat mag ook, en ik snap ook dat mensen
de Bijbel anders interpreteren. Ik was me ervan
bewust dat het misschien wat weerstand op ging
leveren, of dat mensen er een andere mening
over zouden hebben. Maar ik heb voor mezelf
Gods leiding ervaren in dit voorgangerschap. Het
was niet mijn eigen ambitie of toekomstvisie. Hij
heeft me hiertoe geleid. Dat gaf rust en zekerheid
om deze stap te nemen.”
Nieuwe uitdagingen
Nelinda werd voorganger in 2020, het jaar dat
de coronacrisis begon. “Corona heeft ervoor
gezorgd dat ik naast mijn voorgangerschap ook
mijn studie af kon ronden. Veel sociale dingen
zoals verjaardagen en afspraken vielen weg.
Daardoor had ik de tijd om me op mijn studie te
focussen en die af te ronden.
Als voorganger heb ik veel geleerd door de
coronacrisis. De coronatijd is zwaar geweest
voor iedereen, maar het heeft de kerk ook iets
goeds gebracht. De kerk stond voor veel nieuwe
uitdagingen. Het is gaaf om te zien dat dit tot

nieuwe en creatieve ideeën en stappen heeft
geleid. We hebben een livestream opgezet,
waardoor we veel meer mensen konden bereiken.
We moesten anders gaan kijken naar kerk-zijn.
Deze ontwikkelingen worden ook meegenomen
nu er weer meer mogelijk is. We zijn ervan
overtuigd dat je na deze periode niet meer terug
kunt gaan naar zoals het was. Op zondag hadden
we drie diensten, met in totaal 4000 bezoekers.
Door corona hebben we geleerd dat kerk-zijn ook
hybride kan. We kunnen weer diensten houden
zoals ze waren, maar we kunnen ook kerk zijn
in een kleinere setting. We hebben bijvoorbeeld
gemerkt dat mensen in kleine groepen naar
de livestream kijken, en dat willen we naast de
normale diensten laten staan. Daarom zal de
livestream ook blijven.
Een vorm van kerk-zijn zal nooit bij iedereen
passen. Er zijn mensen die floreren in een kleine
groep, en er zijn mensen die zich beter kunnen
concentreren als ze de kerkdienst alleen kijken.
Andere mensen kiezen juist liever voor de grote
massa. Door de livestream naast de normale
kerkdienst te laten bestaan, kan dat allemaal.
Dat hadden we nooit ingevoerd of bereikt als we
corona niet hadden gehad.”

Nelinda, 41 jaar, is geboren en getogen in
Veenendaal, de plek waar ze ook nu nog woont.
Ze is getrouwd met Gerald en heeft drie kinderen:
Joël (18), Sennah (15) en Rosa (9).

Sinds 2018-2019 biedt het Evangelisch
College in samenwerking met het Baptisten
Seminarium in Amsterdam de 2-jarige
Sprekersroute aan.
> www.sprekersroute.nl
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VOOR U GELEZEN
De zaaier, de koning en de erfgenaam

Hemelse reisbegeleiding

Het evangelie in de gelijkenissen

Sporen van engelen in het Nieuwe Testament

Bart van Nes
Gelijkenissen zijn meer dan omslachtig
verwoordde stellingen over Gods
Koninkrijk. Het zijn verhalen die wat met
ons doen. Jezus theoretiseert niet zozeer
over het Koninkrijk, maar voedt onze
verbeelding, lokt verlangens uit de tent en
haakt verwachtingen een pootje.
Vanuit die insteek biedt Van Nes in dit
boekje een prachtige guided tour langs de
gelijkenisgalerij in Matteüs. Elke gelijkenis
wordt verhelderend in de historische
en oudtestamentische context én in
de samenhang van het hele Evangelie
geplaatst. Van Nes, zélf ook een goed
verteller, brengt de gelijkenissen echt tot
leven en brengt ze zo dichtbij. Aanvullende
studievragen (gerangschikt naar
verbeelding, verlangens en verwachtingen)
brengen persoonlijke verdieping aan.
Dat maakt het boekje tot uitstekend
kringmateriaal.

Rob van Houwelingen
De grote winst van dit boekje is dat het
toegankelijkheid combineert met een
literair-theologische benadering. Teveel
mensen lezen gelijkenissen op zoek naar
wat direct aanspreekt, zonder oog voor
hun specifieke inbedding. Een bepaalde
mentaliteit ligt daaraan ten grondslag, maar
ook de Bijbel, die ons met haar gelaagde
complexiteit uitdaagt. Dat vraagt om goede
gidsen die kunst niet vervangen door
kitsch, maar lezers met haalbare stapjes
binnenleiden in de schoonheid van Gods
Woord. Dit boek doet precies dat. Aanrader.
Evert Leeflang
Nes, Bart van. De zaaier,
de koning en de erfgenaam.
Het evangelie in de gelijkenissen.
Utrecht, KokBoekencentrum, 2021.
112 pag. €12,99.

In een tijd rond Kerst mag dit boekje van
prof. Van Houwelingen over engelen in
het Nieuwe Testament niet onopgemerkt
blijven. Aan de hand van Hebreeën
1:14 laat de nieuwtestamenticus van de
Theologische Universiteit Kampen zien,
dat God engelen heeft geschapen tot
dienende wezens ten gunste van de
gelovigen. Dit thema werkt hij in het boek
verder uit. Zo komen onder meer de
aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël,
de ware jakobsladder Jezus Christus (Joh.
1:52) en de beschermengelen (Mat. 18:10)
ter sprake. In hoofdstuk 7 met name komt
de titel van het boek naar voren: ‘engelen
als uitvaartverzorgers’ (Luc. 16:22). Dat
engelen betrokken zijn op het aardse leven
wordt besproken aan de hand van Lucas
15:10. Ook hun grote maar tegelijkertijd
ingeperkte macht komt ter sprake,
evenals hun grote aantal (Op. 5:11) en

verscheidenheid. In het laatste hoofdstuk
schrijft Van Houwelingen:
“Theologisch geformuleerd: wie het
bestaan van engelen negeert, mist een
bepaalde dimensie van de geschapen
werkelijkheid.” En: “Deze persoonlijke
wezens, die een enorme actieradius
hebben, verzorgen de communicatie
tussen hemel en aarde” (p. 100).
Het lezen van dit boekje tijdens de
Kerstperiode geeft aan de Kerstviering
een extra dimensie.
Cees van Nes
Houwelingen, Rob van.
Hemelse reisbegeleiding.
Sporen van engelen in het
Nieuwe Testament.
Utrecht: KokBoekencentrum, 2021.
110 pag. € 12,99

Opener dan ooit

Nieuwe kansen voor kerken

Handboek pastoraat bij
psychische problemen

Tim Vreugdenhil

Hanneke Schaap-Jonker (redacteur)

In opdracht van de EO werd recent
onderzoek gedaan naar de verwachte
kerkgang na de coronacrisis. Uit het
onderzoek bleek dat 15% van de kerkgangers
niet van plan is terug te keren. Voor veel
kerken is dit een donker toekomstscenario
en wacht men angstvallig af of deze
verwachting werkelijkheid gaat worden.
In de tussentijd verschijnen er regelmatig
boeken die vragen om een heroriëntatie in
de kerk. Het boek ‘Opener dan ooit’ van Tim
Vreugdenhil is daar een voorbeeld van en
biedt innovatieve vergezichten met de Coca
Cola reclame van 2020 in het achterhoofd:
‘Open like never before’. Vreugdenhil omarmt
de coronacrisis en ziet mogelijkheden
voor een ‘story of change’. Dit boek reikt
nieuwe mogelijkheden aan rond vijf
ontwikkelingsvelden: spiritualiteit, innovatie,

inhoud, community en communicatie. Deze
zijn essentieel voor elke kerkvorm, ongeacht
locatie, sociale samenstelling of theologie.
Dat maakt de inhoud van dit boek geschikt
voor de breedte van kerkelijk Nederland. De
maatschappij lijdt volgens Vreugdenhil aan
een collectieve zielsarmoede. Daar liggen
kansen voor de kerk, omdat ze ‘rijk is aan ziel
en geest en een betrouwbare leverancier is
van gekwalificeerde zingeving’. Kijk zowel
naar binnen als naar buiten en omarm deze
nieuwe mogelijkheden, raadt Vreugdenhil
aan. Wees na corona ‘opener
dan ooit’!
Haije Bergstra
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Vreugdenhil, Tim.
Opener dan ooit. Nieuwe
kansen voor kerken.
Utrecht: KokBoekencentrum,
2021. 160 pag. € 16,99

Eindelijk een gedegen en goed
gestructureerd boek waar lang op gewacht
is en wat met recht een Handboek
Pastoraat mag heten! Onder redactie
van Hanneke Schaap-Jonker (klinisch
godsdienstpsycholoog) nemen meer
dan twintig GGZ-deskundigen de lezer
mee in basisinformatie over de meest
voorkomende psychische stoornissen.
Ieder hoofdstuk heeft eenzelfde structuur
door het beantwoorden van vier
basisvragen/punten bij elke stoornis: wat
houdt de stoornis precies in, hoe hangt dit
samen met de geloofsbeleving, hoe werkt
dit door in het pastorale gesprek, en als
laatste worden er do’s en don’ts gegeven
voor de pastoraal werker.
Ruim 60% van de Nederlandse bevolking
heeft met één of zelfs meerdere van

deze diagnoses te maken. Alleen al deze
percentages laten zien hoe belangrijk het
is om enigszins op de hoogte te zijn van
de problematiek rondom deze stoornissen.
Achtereenvolgens worden behandeld:
Autisme, ADHD, Angststoornissen,
Dwang, Depressie, Bipolaire stoornissen,
Schizofrenie en psychoses, Trauma en
dissociatie, Persoonlijkheidsstoornissen,
Verslaving, Eetstoornissen, Seksuele
problematiek, Burn-out en Dementie.
Het boek is zeer toegankelijk geschreven.
Het biedt de eerste stappen op weg naar
een beter inzicht in deze
problematiek. Dit boek hoort
thuis in de boekenkast
van de pastoraal werker.
Henriëtte van Nes
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Schaap-Jonker, Hanneke
(redacteur). Handboek pastoraat
bij psychische problemen.
Utrecht: KokBoekencentrum, 2020.
171 pag. € 18,99

PORTRET
Eisse Noordhof

“MIJN VERLANGEN IS DAT ALS IK
LATER BIJ JEZUS BEN, DEZE JONGEREN
ER OOK ZULLEN ZIJN.”
Eisse Noordhof is één van de nieuwe medewerkers
bij het Evangelisch College. Sinds september is hij
docent bij onze Jongerenwerkersopleiding (JWO).
Deze opleiding bestaat al sinds het jaar 2000.
Destijds onder de vlag van De Wittenberg opgezet
en sinds 2019 wordt de opleiding aangeboden
vanuit het Evangelisch College. Met de aanstelling
van Eisse hebben we een echte ‘straatwerker van
Youth for Christ’ in het team.
Eisse; “Als de jongste van vijf kinderen groeide
ik op in een stabiel gezin te Drachten. In mijn
opvoeding was geloven zowel vanzelfsprekend
als belangrijk. Mijn ouders leefden het geloof echt
uit. Tegelijkertijd ervoer ik zelf niet heel veel ruimte
voor mijn eigen geloofszoektocht. Doordat het zo
vanzelfsprekend was, stond alles al vast en had ik
daardoor nooit echt een persoonlijke zoektocht
naar God.”
“Ik was altijd wel gelovig, maar ik denk achteraf
dat het vooral iets was van het verstand. In mijn
tienerjaren heb ik minder geleerd mijn hart
bij mijn geloof te betrekken. Toen ik naar de
middelbare school ging, was het de kerkelijke
gewoonte elke week naar de jeugdvereniging
en catechisatie te gaan. Dat sloot niet echt aan
bij mijn belevingswereld. Vanaf een jaar of 16
lukte het me steeds minder goed om mijn leven
goed te organiseren. Ik ging studeren en haalde
vrijwel geen studiepunten. Ik genoot vooral van
het leven. Na een jaar studeren sloot ik me aan bij
een evangelisatiereis. Daar zag ik leeftijdsgenoten
die blij waren met Jezus. Iedereen hoorde erbij,
dat raakte mij. In die week draaide mijn leven 180
graden om.”
Jongerenwerk
“Kort nadat ik op deze evangelisatiereis tot geloof
kwam, begon ik met jongerenwerk. Eerst in de
kerk en andere keren op projectbasis buiten
de kerk. In mijn studententijd kreeg ik een hart
voor buitenkerkelijke jongeren. Ik werd actief
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bij een evangelisatieproject in mijn eigen wijk
en daar werd mijn hart geraakt door de nood,
zowel geestelijk als praktisch, die ik zag onder
jongeren. Na dit project bleven jongeren mij en
mijn teamleden opzoeken en schreeuwden erom
echt gezien te worden. Via Youth for Christ ben
ik gestart als jongerenwerker in diezelfde wijk. Dit
doe ik inmiddels ruim 11 jaar.”
“Waarom ik dit doe? Mijn verlangen is dat als ik
later bij Jezus ben, deze jongeren er ook zullen
zijn. Dat resultaat is natuurlijk moeilijk te meten
of te duiden. Het zijn vaak de kleine momenten
die bij me blijven hangen. Laatst kwam er een
jongere naar me toe die zei ‘dat over dat kruis
en zo, waar je het over had, is dat echt waar?’.
Maar ook simpele dingen als: ‘ik kwam gewoon
even langs om uit te huilen’. Ik vind het mooi als
er écht contact is. Ik geloof sterk in het langdurig
investeren in relaties met jongeren. Sommige
jongeren die ik ken komen al 11 jaar. Het voelt
soms aan alsof ze familie geworden zijn.”

“Ik denk dat ik zonder
deze opleiding geen
jongerenwerker meer zou
zijn geweest.”

Eisse in het kort:
Naam: Eisse Noordhof
Leeftijd: 36
Gezin: Getrouwd met Marina, samen
hebben ze twee kinderen
Geboorteplaats: Drachten
Woonplaats: Zwolle
Studies: Docent Lichamelijke Opvoeding,
Jongerenwerkersopleiding, (team)coaching

Opleiding Jongerenwerk
“Tijdens mijn opleiding voor docent Lichamelijke
Opvoeding heb ik een mooie basis gelegd in het
contact leggen met jongeren en het begeleiden
van groepen. Ik wilde me verder verdiepen in
jongerenwerk en begon daarom met de JWO. Dat
was bijzonder waardevol. Ik denk dat ik zonder
deze opleiding geen jongerenwerker meer zou zijn
geweest. Het heeft mijn inzicht in mijzelf verdiept
en waardevolle handvatten gegeven binnen de
diversiteit van jongerenwerk. Eén van de eerste
dingen die ik hoorde op de JWO was: ‘je bent zelf
het instrument’. Dat is me heel erg bijgebleven en
heeft mij ertoe aangezet om in mijzelf te blijven
investeren. Onlangs heb ik een coach- en een
teamcoachopleiding gedaan. Dat helpt me sterk
in het contact dat ik heb met vrijwilligers en in het
bouwen aan teams.”
Lesgeven
“Al tijdens de JWO leek het me erg leuk om
ooit zelf les te gaan geven bij de opleiding. In 2
Timotheüs 2:2 staat de opdracht om hetgeen
wat je gehoord hebt ook door te geven aan
trouwe mensen, die dit vervolgens weer kunnen
doorgeven. Voor mij geldt ook dat ik het
‘goede dat ik ontvangen heb’ door
wil geven. Toen er afgelopen jaar
een vacature openstond bij de
JWO, besloot ik te solliciteren.
Enerzijds omdat ik de grote
waarde van de opleiding zie en
zelf heb meegemaakt. Anderzijds
vind ik het erg leuk om met
groepen bezig te zijn. Ik leer zelf
ontzettend veel van het lesgeven
bij de opleiding; het houdt me in
proces.”
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Gezin
“Naast jongerenwerker ben ik echtgenoot en
vader. Ik ben getrouwd met Marina en we hebben
twee kinderen: eentje van 3 en eentje van 1 jaar
oud. We wonen in Zwolle, in dezelfde wijk als waar
we jongerenwerk doen. Marina is deels betrokken
bij mijn werk. We geven bijvoorbeeld samen een
Youth Alpha cursus aan jongeren uit de wijk. Ik vind
het belangrijk dat we als gezin in elkaar investeren,
dat we tijd met elkaar doorbrengen. Ik wil graag
een stabiel gezin vormen voor onze kinderen,
maar ook voor jongeren in de wijk.”

Jongerenwerkersopleiding
In deze opleiding word je in twee
jaar opgeleid tot een professioneel
jongerenwerker die beroepsmatig
inzetbaar is in de kerk of een
christelijke jongerenorganisatie. De
Jongerenwerkersopleiding bestaat uit
12 modulen die elk een bepaald aspect
uit het werk van de jongerenwerker
uitlichten. In elke module doe je
relevante kennis op, ontwikkel je
praktische vaardigheden en werk je aan je
persoonlijke en geestelijke ontwikkeling.
Ook leer je vanuit de praktijk de Bijbel
op een verantwoorde wijze uit te leggen
en toe te passen in de leefwereld van
jongeren.
> Z
 ie voor meer informatie
www.jongerenwerkersopleiding.nl
en vraag een gratis
informatiebrochure aan.

AGENDA
December & januari

Instroomkorting ETS-Bijbelcursus

Alle ETS-locaties

19 maart

ETS-Studiedag | Leren geloven:
Geloofsontwikkeling bij kinderen en jongeren

Veenendaal
(of online)

24 maart
9 april

Studiedag voor kerkleiders | Op de grens van leven en dood
Symposium | Beeldgebruik in de kerk

Ede
Zwijndrecht

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

ETS-studiedag:
Leren geloven:
Geloofsontwikkeling bij
kinderen en jongeren

Meld je aan via:

college.nl/
www.evangelischag
ets-studied en

Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren die in de kerk opgroeien ook
het geloof vasthouden. Veel kerken en gemeenten staan voor de vraag hoe
zij het geloof het beste aan hun tieners kunnen overdragen. Deze studiedag is
bedoeld om je inzicht in dit proces te geven.
In het programma wordt onder andere aandacht besteed aan de fasen in de geloofsontwikkeling van kinderen en
jongeren. We kijken hoe de gemeente in haar onderwijs hier het beste bij aan kan sluiten. Daarnaast onderzoeken we
welke invloed de cultuur (het postmodernisme) op deze aanpak heeft. Ook gaan we het hebben over hoe de kerk
ouders kan ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen. Ten slotte kijken we naar onszelf. Hoe sta je voor
een groep en hoe functioneer je zelf als geloofsoverdrager?
Deze studiedag wordt verzorgd door Martin Tensen. Hij is al bijna twintig jaar docent bij de Jongerenwerkersopleiding
van het Evangelisch College.
Wanneer: 19 maart 2022, 10:30 – 16:00
Waar: De Verbinding, Veenendaal (of online indien nodig)
Kosten: ETS-cursisten € 5,-; EC-studiepashouders € 10,-; bezoekers € 20,-

