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"Met verwondering blikken
we in dit Magazine terug, in
dankbaarheid vieren we waar we
nu staan en met verwachting
blikken we vooruit."

Het Evangelisch College
Voorwoord
Beste lezer,
Dit jaar vieren we als Evangelisch College
50 jaar Bijbelonderwijs, verwijzend naar
het jaar 1972 waarin de Evangelische
Bijbelschool (EBS) werd opgericht. Ook
nemen we dit jaar afscheid van onze
directeur Cees van Nes. Cees was in 1984
één van de oprichters van de Evangelische
Theologische Academie (ETA), welke in
2011 fuseerde met de EBS en waar het
Evangelisch College uit is voortgekomen.
Ruim 38 jaar heeft Cees met hart en ziel
(mede) leidinggegeven aan de organisatie.
Met verwondering blikken we in dit
Magazine terug, in dankbaarheid vieren
we waar we nu staan en met verwachting
blikken we vooruit. Ik ervaar het persoonlijk
als een grote zegen dat ik op mijn vaders
schouders verder mag bouwen aan het
werk dat 50 jaar geleden in gang is gezet.
En dat dit werk nog steeds op prachtige
wijze voortgang vindt, daarvan getuigen
in dit Magazine een zevental studenten.
Zij delen met ons wat een studie aan het
Evangelisch College hen heeft gebracht.
Ik hoop dat deze verhalen ook jou ertoe
mogen aanzetten om je te (blijven)
verdiepen in Gods Woord. Er is nog zoveel
moois te ontdekken!
		
		Jesse van Nes
		algemeen-directeur
		
(met ingang van 		
		september 2022)
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IN BEELD EN CIJFERS

50
Vijftig jaar
Bijbelonderwijs

EC-onderwijscentrum
Mede dankzij een tweetal ontvangen legaten
konden we in 2015 ons huidige kantoorpand
(een voormalige bibliotheek) overnemen van
de gemeente Zwijndrecht.

1972
Oprichting Evangelische
Bijbelschool (EBS)

Studenten

1984

We mogen jaarlijks zo'n 1500 studenten
en cursisten verwelkomen bij een cursus of
opleiding op meer dan 60 leslocaties en/of
online.

Oprichting Evangelische
Theologische Academie (ETA)

2011

Medewerkers

Fusie ETA en EBS >
Evangelisch College (EC)

Op ons kantoor in Zwijndrecht werken
we met een toegewijd team van
30 medewerkers en 5 vrijwilligers.

2022
Samenwerkingsverbanden

50 jaar Bijbelonderwijs
Directiewisseling

We hebben doorstroomovereenkomsten
met onder andere de CHE, ETF Leuven, TU
Kampen/Utrecht en het Baptisten Seminarium.
Daarnaast werken we samen met diverse
kerkelijke denominaties en met andere
christelijke organisaties.

Studie-aanbod
Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333GC Zwijndrecht
078-6190037
info@evangelisch-college.nl
NL37INGB0000605798
Onze misssie:
“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.”

We bieden cursussen en deeltijdopleidingen
aan op hbo-niveau op het gebied van

Docenten

Bijbel
Theologie
Missionair Werk
Pastoraat
Jongerenwerk
Prediking
Leiderschap

Naast onze eigen docenten/medewerkers
zijn er circa 100 gastdocenten aan het
Evangelisch College verbonden. Sommigen
van hen hebben eerst bij ons een opleiding
gevolgd en zo de reis afgelegd van student
naar docent!
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Drie veelgestelde
vragen aan het
Evangelisch College
1

Wat houdt ‘Evangelisch’ in?
Jesse: Hoewel onze naam misschien doet
vermoeden dat wij een specifieke kerkelijke
‘kleur’ vertegenwoordigen (als opleider voor
christenen uit evangelische gemeenten), zijn
we juist een breed-kerkelijk opleidingsinstituut.
We maken deel uit van de wereldwijde
evangelische (vernieuwings)beweging die
over de gehele breedte van christelijke kerk te
vinden is. In deze beweging zijn er een aantal
identiteitsfundamenten waarin we elkaar
vinden. Wij bieden ons onderwijs aan vanuit
deze identiteitsfundamenten, waarbij de Bijbel
als Woord van God en de navolging van Jezus
Christus als Heer van ons leven centraal staan.
Iedereen die zich hierin herkent, kan zich bij
ons thuis voelen. We geloven dat het verrijkend
is dat docenten en studenten verschillende
kerkelijke achtergronden hebben. Deze
uitwisseling werkt verbindend en draagt bij aan
meer wederzijds begrip en eenheid in de kerk.

2 Welke docenten geven er bij jullie les?
Jesse: We hebben een enthousiast team
van circa 100 goed opgeleide docenten die
verspreid over het land de lessen verzorgen
op de verschillende opleidingen. Wat zij
gemeen hebben is dat zij allereerst en bovenal
een passie hebben voor God en Zijn Woord.
Daarnaast heeft elke docent een hoop kennis
en kunde in huis en is hij/zij in staat dit op
inspirerende en authentieke wijze over te
brengen in de les. Tot slot herken ik in al onze
docenten een diep verlangen om dienstbaar te
zijn in Gods Koninkrijk door de eigen opgedane
kennis en ervaring door te geven aan onze
studenten, zodat zij dit op hun beurt ook weer
vruchtbaar kunnen maken op de plaats waar zij
actief zijn.

>	Zie voor meer informatie over onze identiteit:
www.evangelisch-college.nl/identiteit

3	
Waarom zijn de opleidingen van het
Evangelisch College niet overheidserkend?
	Jesse: We zijn heel bewust een onafhankelijk
particulier opleidingsinstituut. Dit geeft ons
volledige vrijheid om naar eigen inzicht en
vanuit onze eigen identiteit ons onderwijs vorm
en inhoud te geven. Hierdoor kunnen we ons
onderwijs flexibel, modulair en op meerdere
studieniveaus aanbieden. Hoewel we dus
bewust niet overheidserkend zijn, wordt ons
onderwijs wel maatschappelijk en kerkelijk
(h)erkend. Dit uit zich onder andere in ons
Comité van Aanbeveling, doorstroomovereenkomsten naar hogescholen en universiteiten
en samen-werkingsverbanden met diverse
christelijke organisaties en kerkelijke
denominaties.

>	Zie voor een overzicht van onze docenten:
www.evangelisch-college.nl/docenten/

> Z
 ie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/erkenning
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Dossier:
Levensveranderend
studeren
Ontdekken en leren zijn een belangrijk onderdeel van je leven. Dit doe je op allerlei verschillende
manieren: bijvoorbeeld door nieuwe situaties waarin je je bevindt, door het lezen van boeken, door
contact met mensen. Deze ontdekkingstocht houdt nooit op. Al kan dat soms wel zo voelen. Ben je nog
zo nieuwsgierig als toen je een kind was? Nieuwsgierig naar het leven, jouw doel of naar God?
Stel je nog evenveel vragen als vroeger? Of ben je gesetteld, verloopt elke dag ongeveer hetzelfde en
weet je wat je kunt verwachten? Is jouw nieuwsgierigheid, het verlangen te leren naar de achtergrond
verdrongen omdat nieuwe situaties zich niet zo vaak meer voordoen?
De volgende zeven studenten begonnen (weer) aan een studie, veelal naast hun baan en gezin.
Waarom zijn ze gaan studeren, hoe combineren ze dat met hun andere werkzaamheden en wat brengt
het hen? Dat lees je in dit dossier:

6-7

12-13

CURSIST
EC-BIJBELCURSUS

STUDENT OPLEIDING
PASTORALE HULPVERLENING

Paul Rommelse

Irma Ottevanger

8-9

14

STUDENT OPLEIDING
THEOLOGIE

STUDENT
SPREKERSROUTE

Marina de Velde

Mirjam Krieken

10

15

STUDENT OPLEIDING
MISSIONAIR WERK

STUDENT JONGERENWERKERSOPLEIDING

Leonie Oudijk

Valesca Boschmans

11
STUDENT TRAJECT GODS
KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST
Henk den Breejen
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DOSSIER LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN

“HOE MEER IK BEGRIJP VAN DE BIJBEL,
HOE MEER IK ONTDEK WIE GOD IS.”
- EC-BIJBELCURSUS -

In 4 jaar door de Bijbel heen
Ik ben de Bijbelcursus van het Evangelisch
College gaan volgen omdat ik het héle verhaal
wil kennen. Eigenlijk een simpel verlangen met
grote impact. Ik ken de Bijbel wel, maar vaak in
fragmenten, losse of kleine delen van het verhaal.
Ik ken lang nog niet alles. Ik mis kennis over de
historische achtergronden en verbanden. Er
zijn Bijbelboeken die ik niet of nog nauwelijks
gelezen heb. De Bijbelcursus helpt mij om alle
Bijbelboeken te leren kennen. Zo leer ik nieuwe
elementen te ontdekken van Gods wezen en
karakter en wat Hij aan het doen is.
God is zoveel groter
Een Bijbeltekst of een verhaal staat vaak niet
op zichzelf. De Bijbelboeken zijn met elkaar
verbonden en schetsen één grote verhaallijn over
wie God is, wat Hij heeft gedaan en nog steeds
doet. Ook speelt er veel mee achter de tekst:
cultuur, verbanden, Joodse wijsheden, tijd, de
luisteraar van toen en meer. Ik volg de cursus nu
voor het eerste jaar, maar inmiddels weet ik dat
er nog zoveel te leren en te ontdekken is.

Paul Rommelse
Eerstejaars cursist, 58 jaar, is getrouwd,
woont in Berkel en Rodenrijs en is
zelfstandig administrateur.

Eeuwenoude teksten en het nu
De Bijbelse boodschap vertalen naar het nu. Ik
wil dat voor mezelf kunnen. Ik wil weten wat God
in mijn leven wil en kan doen. En tegelijkertijd wil
ik de boodschap op een goede en verantwoorde
manier kunnen doorvertellen. In de kerk, op de
Bijbelstudie of aan mensen om me heen. Die
kennis en vaardigheden doe ik nu op.

"Ik wil weten wat God in
mijn leven wil en kan doen.
Tegelijkertijd wil ik de boodschap
op een goede en verantwoorde
manier kunnen doorvertellen."

cursus online als afstandsonderwijs volgen. Op
je eigen ritme en tijd. Hierbij krijg je toegang tot
videocolleges. Zelf volg ik de cursus op zaterdag
in Zwijndrecht. De lessen van de docenten en de
onderlinge gesprekken met medecursisten uit
verschillende kerken geven me veel voldoening.
Samen
Ik ben ‘hongerig’. En het mooie is, ik niet alleen.
Ik volg de cursus samen met mijn vrouw. En er
zijn meer stellen of mensen die de cursus samen
volgen. Dan kan je er met elkaar nog eens over
doorpraten. Zelf heb ik nog drie jaar te gaan. Ik
kijk er naar uit straks meer te kunnen vertellen
over wie God is. Ik heb mijn leven lang profijt van
dat wat ik nu leer. Door Zijn Woord leer ik God
beter kennen en daardoor ook meer vertrouwen.
De cursus geeft me een beter beeld van wie God
is. En dat zal alleen maar toenemen de komende
jaren.

Een stok achter de deur
Het mooie van de Bijbelcursus is dat het naast je
werk en leven kan. Ik werk als administrateur. Ik
heb een gezin en een rol in de kerk. De cursus
past er goed naast. Natuurlijk vraagt het tijd en
inzet van me, maar je committeren - hoewel
dat best zwaar klinkt - werkt als een stok achter
de deur om de Bijbel regelmatig open te doen.
Gemiddeld besteed ik zo’n vijf tot tien uur per
maand aan de studie.

EC-Bijbelcursus: in vier jaar
door de Bijbel
Een cursus die je meeneemt door
alle Bijbelboeken. De cursus wordt
aangeboden op 55
leslocaties en online.
Te volgen voor slechts
€ 30,- per maand.
>  www.evangelischcollege.nl/bijbelcursus

Op locatie of online
Elke maand staat er een boek uit het Oude en
uit het Nieuwe Testament centraal. De lessen
hierover worden gegeven door twee docenten.
Je kunt de lessen van de Bijbelcursus volgen op
tientallen verschillende plekken in Nederland.
Dan kies je voor twee avonden of één zaterdag
per maand les. Daarnaast is het ook mogelijk de
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DOSSIER LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN

“LATEN WE EERST STIL ZIJN,
VOORDAT WE IETS ZEGGEN OVER GOD”
- OPLEIDING THEOLOGIE Dit is toch Gods wil?
Het verlangen om theologie te studeren was
al langere tijd aanwezig. Door een ingrijpende
gebeurtenis in mijn leven, stelden mensen mij
allerlei vragen: ‘Dit is toch Gods wil?’ ‘Misschien
wil God jullie hiermee even stilzetten?’ Dit zorgde
ervoor dat ik zelf wilde onderzoeken hoe het zat.
Ik ben de Bijbel veel gaan bestuderen en ik heb
allerlei cursussen gedaan. Tijd voor een studie
had ik niet. Totdat ik vijf jaar geleden thuis werd
stilgezet. Onze tweede dochter belandde in een
angststoornis en ik moest alle dingen die ik deed
uit handen laten vallen. Toen dacht ik: ‘Ik wil een

uitdaging thuis’. Ik ben me gaan oriënteren op
een studie en kwam bij het Evangelisch College
terecht. Daar heb ik een dag meegelopen bij
de Opleiding Theologie en ik was meteen
enthousiast. Het studiejaar was al begonnen, dus
ik ben gelijk maar ingestroomd.
De uitdagingen van studeren
Het doen van een vijfjarige studie kost je wat.
Niet alleen financieel, maar ook in tijd en
inspanning. Een deeltijdstudie combineren
met andere taken, dat vraagt om planning en
volharding. Er waren tijden dat het niet lukte

Marina de Velde
Alumna van de opleiding, 53 jaar, is
getrouwd en heeft 4 kinderen en 1
pleegdochter, woont in Marle, is lid van
het kernteam Gelijkwaardig Leiderschap
van Missie Nederland en spreekster
namens www.vrouwenspreken.nl.

Het is mijn verlangen om
God beter te leren kennen
en meer zicht te krijgen op
de samenhang van de Bijbel.

en ik erover nadacht om te stoppen met de
opleiding. Toch is het me steeds weer gelukt
om de studie op te pakken, mijn motivatie
te hervinden en verder te gaan. Geen enkele
module wilde ik missen, want ik wilde graag
bijblijven. Voor mij heeft het erg geholpen om
medestudenten te hebben. Dan kun je samen
oplopen en elkaar blijven motiveren.
Als je theologie gaat studeren, val je van je
geloof af
Wie is de God achter de verhalen in de Bijbel?
Hoe komt het dat mensen zoveel verschillende
beelden van Hem hebben? Mijn verlangen
met deze opleiding was om God beter te
leren kennen en meer zicht te krijgen op de
samenhang van de Bijbel: het grote verhaal van
God, van begin tot eind. Toch ontdekte ik door
de studie juist ook dat we niet alles met zekerheid
kunnen weten. En dat er op heel veel gebieden
verschillende visies zijn. In het begin kan dat
moeilijk zijn. De uitspraak: ‘Als je theologie gaat
studeren, dan val je van je geloof af’, kan ik dus
wel begrijpen. Toch heb ik bij het Evangelisch
College geleerd dat vragen stellen juist goed is.
Er mogen verschillende inzichten zijn. God heeft
ons verstand gegeven om over dingen na te
denken. Hij kan het aan om stevig ondervraagd
en onderzocht te worden. Door vragen te stellen
en onderzoek te doen, kom je verder.
Nu m’n studie is afgerond, zie ik meer van de
grote lijn van de Bijbel en hoe God Zichzelf
daardoorheen doet kennen. Hij is een trouwe
God die wat Hij ooit begon stapje voor stapje aan
het uitwerken is.

delen, dat waren geluksmomentjes. Mijn man zei
me dat ik altijd blij terugkwam van een lesdag. En
dat na een hele dag stilzitten, wat eigenlijk best
moeilijk is voor mij.
Bruggen bouwen
Het is mijn verlangen om bruggen te bouwen
vanuit de tijd, taal en cultuur van de Bijbel naar
onze tijd. Ik ben theologie gaan studeren om net
die spade dieper te kunnen gaan. Om te horen
en te lezen wat theologen van alle tijden hebben
gezegd en om recht te doen aan het Woord
van God bij het doorgeven hiervan. Ik spreek
regelmatig voor vrouwengroepen en daarvoor
vind ik theologische verdieping belangrijk. Telkens
als ik iets voorbereid, komen er weer stukjes uit
een van de modules naar voren of denk ik weer
aan wat docenten vertelden. Het stimuleert
enorm om die opgedane kennis weer door te
mogen geven aan anderen.

Stil zijn
Een van de momenten tijdens mijn studie die ik
nooit zal vergeten, was tijdens een les van het vak
Eigenlijke Theologie. De docent zei: ‘Voordat we
iets over God zeggen, voordat we over Hem na
gaan denken en gaan discussiëren, zijn we eerst
een paar minuten helemaal stil. Want de God
waarover we gaan praten is zoveel groter dan
dat wij kunnen beseffen en vertellen.’ Die paar
minuten vond ik indrukwekkend. Ik denk vaak aan
dat moment terug, ook als ik zelf voor groepen of
in de kerk spreek. Laten we eerst stil zijn voordat
we iets gaan zeggen over God.

Opleiding Theologie
Vijfjarige deeltijdopleiding op hboniveau, aangeboden in Amersfoort,
Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht en via
het gestructureerd afstandsonderwijs.
Te volgen op twee studieniveaus of als
toehoorder. Het is ook mogelijk alleen de
eerste twee leerjaren te
volgen (Opleiding Bijbel
& Exegese).
> w
 ww.evangelischcollege.nl/theologie

Geluksmomentjes
Ik genoot van de momenten in de auto na een
lesdag, wanneer ik de eyeopeners van die dag
kon overdenken. Als ik dan thuiskwam en dat kon
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DOSSIER LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN

“IK KAN HEEL ERG ONDER DE INDRUK
RAKEN VAN DE LIEFDE VAN GOD.
DAAR MOET IK VAN DELEN.”

“GODS KONINKRIJK BETEKENT
VOOR MIJ GOED NIEUWS ZIJN
VOOR MENSEN OM ME HEEN.”

- OPLEIDING MISSIONAIR WERK -

- STUDIETRAJECT GODS KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST -

Wat mij drijft is de liefde van Christus
Op het introductieweekend van de opleiding zijn
we gestart met een exegese over een tekst uit
2 Korinthe 5:14: ‘Wat ons drijft is de liefde van
Christus’. Ik merkte dat deze tekst mij toen raakte
en woorden gaf aan dat wat ik daarvoor al ervoer.
Wat mij drijft is de liefde van Christus.
Theologie en zending
Theologie, zending en missie hebben me altijd
sterk getrokken. Bij de Opleiding Missionair Werk
komen deze interessegebieden samen. Een
theologische studie met een hele praktische
toepassing en met een internationale en
multiculturele blik, waardoor je het geleerde
wereldwijd kunt toepassen.
Ontspannenheid in geloof
Door de opleiding sta ik meer ontspannen in
mijn geloof. Je mag je eigen mening hebben en
vormen, maar je mag ook open blijven staan voor
meningen van anderen. Ik maak nu makkelijker
connecties met mensen uit andere (geloofs)culturen en heb geleerd hoe ik me met hen kan
verbinden. Zo kan ik dat wat ik geleerd heb heel
concreet maken in de praktijk.
Nood in Nederland
Door de opleiding ben ik veranderd. Vooral mijn
visie op mijn eigen plek in het missionaire veld
is veranderd. Ik begon de studie met het idee
dat ik naar het buitenland zou gaan. Gaandeweg
werd dat idee minder, omdat ik inzag hoeveel
werk er nog in Nederland te doen is. Hoewel het
verlangen om naar het buitenland te gaan niet
helemaal is verdwenen. In Nederland zie ik veel
nood op het mentale vlak. We hebben alles wat
we maar willen. Toch zijn veel mensen onrustig,
gestrest en ongelukkig. Dat raakt me.
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Verlangen voor de kerk
Ik heb het verlangen dat de kerk representatiever
aanwezig is. Dat ze weer bekend gaat staan als
een plek die zin geeft en die op een praktische
manier aanwezig is in de samenleving. Eten
uitdelen waar dat nodig is, een luisterend oor
bieden, vluchtelingen en daklozen helpen.
Zelf ben ik betrokken bij een pioniersplek
in Nieuwegein. Het is een multiculturele
gemeenschap die ook veel randkerkelijken
bereikt. Op dat soort plekken ben ik graag.
Onze gemeenschap zoekt verdieping tijdens
kerkdiensten en het aanbidden van God.
Daaromheen zijn we praktisch aanwezig voor de
mensen die dat nodig hebben.

Opleiding Missionair Werk
Driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau,
aangeboden op zaterdagen in Amersfoort.
Te volgen op twee studieniveaus
en als toehoorder.
> www.evangelisch-college.nl/
missionair-werk

Leonie Oudijk
Alumna, 31 jaar, heeft een
relatie, woont in
een christelijke leefgemeenschap in
Nieuwegein. Is
onderwijskundige en
is betrokken bij een
pioniersplek in
Nieuwegein.

Mensen ervaren: ‘er is hier iets’
Mijn werk als opbouwwerker kun je omschrijven
als: aanwezig zijn voor de mensen in de wijk.
In het groot betekent dat levens positief zien
veranderen. In het klein betekent het dat je
iemands naam nog weet. Mensen ervaren: er is
hier iets. Voor mij is dat Gods Koninkrijk. Gewoon
mijn hart en handen inzetten. Gods Geest is
daarbij. In gesprekken met mensen ervaar ik dat
regelmatig.
Weer studeren
Hoe meer invloed Jezus krijgt in mijn leven, hoe
meer ik daarvan wil uitdelen in mijn omgeving.
Ik leer en ontwikkel graag. Omdat ik veel uitdeel,
hands on, wil ik ook graag blijven werken aan
persoonlijke ontwikkeling en vorming. Daarom
koos ik ervoor om weer te gaan studeren.
Het leertraject Gods Koninkrijk en de Heilige
Geest viel me op binnen het aanbod. Twee jaar
als basis, met genoeg intellectuele én praktische
uitdagingen; theologie, academisch nadenken,
lectio divina, luisterend bidden, oefenen zonder dat het een trucje wordt - persoonlijke
gesprekken en een retraite. Gericht op het
Koninkrijk dat ik lief heb. Ik schreef me in en rond
binnenkort mijn tweede studiejaar al weer af.
Spannend
Met de Heilige Geest onderweg zijn, is een pijler
van de studie. Noem het spannend; ik vind het
leven er leuker door worden. Je geeft je stuur
uit handen. Wat U belangrijk vindt, is belangrijker
dan wat ik belangrijk vind. Dan ga je zeker nieuwe
dingen leren. Mijn leven kent een mix van mensen
die God niet kennen en van doorgewinterde
kerkgangers. Er worden me door beide groepen
vragen gesteld die je in een kerkelijke context
niet snel hoort. De studie kent en herkent die
beide plekken die we innemen als christenen. Het
traject richt me op Jezus en Zijn koninkrijk. De
manier waarop Hij de samenleving voor zich ziet.
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Een Koninkrijk van Hoop
Vanuit het werk in de wijk bouwen we aan een
geloofsgemeenschap voor mensen die iets met
de Bijbel willen. Daarin kan ik elementen uit de
studie gebruiken, zoals ‘luisterend bidden’. Wat
betekent het voor zo’n nieuwe gemeenschap
als de gaven uit Handelingen niet gestopt zijn?
Luisteren naar Gods stem is belangrijk voor
richting. Voor de kerk maar ook gewoon voor het
leven van elke dag. Jij bent op jouw plek, net als
ik op de mijne. De manier waarop je aanwezig
bent in je kerk, in je baan of in je gezin kan een
koninkrijksplek creëren. Het zet me in beweging
anders naar dingen te kijken en de lesstof toe te
passen. Dat verdiept mijn geloofsleven en geeft
me meer beeld op de inhoud, de hoop en de
impact die het Evangelie van het Koninkrijk heeft.

Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Tweejarig traject, jaarlijks 4 lesdagen op
zaterdagen in Amersfoort en een retraitedag.
Dit studietraject wordt aangeboden in
samenwerking met New Wine, Evangelisch Werkverband, Vineyard Benelux,
Rafaël Nederland en de VPE.
> w
 ww.evangelischcollege.nl/TrajectGK&HG

Henk den Breejen
Tweedejaars student,
54 jaar, is getrouwd en
heeft 4 kinderen, woont in
Rotterdam en is opbouwwerker bij Stichting
Open Arms in
Rotterdam.

DOSSIER LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN

“ER IS VEEL ZORG EN NOOD BIJ MENSEN.
DIE GEBROKENHEID RAAKT ME.”
- OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING -

Gebrokenheid
In mijn voormalige werk als verpleegkundige
vond ik het al fijn om met patiënten in gesprek te
zijn en dieper in te gaan op hun leven. Daardoor
merkte ik dat er bij heel veel mensen zorg en
nood is. Die gebrokenheid raakt me. Ik ben met
de opleiding Pastorale Hulpverlening begonnen
omdat ik het verlangen heb Gods liefde door
te geven aan mensen die het moeilijk hebben.
Daarmee wil ik ze bemoedigen en naast ze staan
in alle dagelijkse dingen van het leven.
Op dit moment zit ik in het derde jaar van de
studie en loop ik stage in een verpleeghuis
voor mensen met dementie. Daar zie ik die
gebrokenheid ook.

Ik heb tijdens de studie moeten leren om mijn
grenzen aan te geven. Ik doe graag wat voor een
ander. Nu moet ik mijn studie soms voor laten
gaan.

Irma Ottevanger
Derdejaars student, 47 jaar, is
getrouwd en heeft 4 kinderen,
woont in Maassluis.

Meer zekerheid
Door de opleiding en de stages ben ik zekerder
geworden van mezelf. Ik durf meer te vertellen,
vanuit de overtuiging dat ik de benodigde kennis
hiervoor heb. Wat in mijn hart zit komt nog meer
naar voren door de opleiding. In de vieringen die
ik mag verzorgen in mijn stage vind ik het heerlijk
om te vertellen over Jezus. Wie Hij is en wat Hij
doet. Daarmee mag ik de mensen bemoedigen.

God is bewogen
Ik ben betrokken en lijd mee met mensen. Ik
geloof dat God dat ook doet. Ook Hij heeft
tranen en verdriet. Wat ik op dat moment kan
geven, is dat ik met diegenen meevoel en laat
zien en ervaren dat God ook met hen bewogen is.
Kennis en pastorale vaardigheden
Wat ik leer op deze opleiding is een hoop
Bijbelkennis. Hoe de grote lijnen van de Bijbel
in elkaar zitten en de achtergronden van de
tekst. Daarnaast is er ook de praktijk, waarin
ik bijvoorbeeld leer pastorale gesprekken te
voeren. Ook komen er in de opleiding allerlei
onderwerpen en thema’s voorbij rondom
pastoraat. Deze kennis kan ik in de praktijk
gebruiken.

Ga door en houd vol
Ik heb vele mooie momenten in mijn opleiding
meegemaakt, maar deze was voor mij heel
bijzonder. Het was tijdens een periode waarin ik
twijfelde of ik door wilde gaan met mijn studie.
Ik ging langs bij een man die ernstig ziek was
en niet meer beter zou worden en ik las hem
uit een dagboekje voor. Toen de man overleden
was, mocht ik datzelfde stukje gebruiken tijdens
zijn begrafenis. Zijn vrouw vertelde me dat ze
dat stukje samen elke dag hadden gelezen. Het
voelde alsof God hierdoorheen tegen me zei:
‘Ga door en houd vol.’ Zo mooi!

Opleiding Pastorale Hulpverlening
Driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau, aangeboden
in Meppel en Zwijndrecht. Te volgen op
twee studieniveaus en als toehoorder.
> www.evangelisch-college.nl/
pastorale-hulpverlening

Grenzen
Deze studie vraagt me het gezinsleven – ik heb
vier kinderen – te combineren met studeren. Als
de kinderen naar school zijn, plan ik tijd in voor
mijn studie en soms gebruik ik de avonden ook.
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DOSSIER LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN

“HET MOOIE AAN SPREKEN VIND IK
DE HARTEN VAN MENSEN TE MOGEN
RAKEN MET WIE GOD VOOR HEN IS.”

“HET BELANGRIJKSTE IN MIJN WERK
IS OM RELATIES OP TE BOUWEN
MET JONGEREN.”

- SPREKERSROUTE -

- JONGERENWERKERSOPLEIDING -

Verlangen
Voordat ik daadwerkelijk koos om naar de lesdagen
in Amsterdam te gaan, was er al iets ontstaan. Iets
binnen in me. Ik heb altijd al liefde gehad voor
Gods woord. God legde het op mijn hart te gaan
spreken. Maar ik miste kennis. Daarom wilde ik
me theologisch verdiepen. Ik zie zoveel mensen
die God als Bron van leven niet (goed) kennen.
Er is een diep verlangen in mij gegroeid anderen
over die Liefde te vertellen. En dus koos ik voor de
Sprekersroute; een studie waar Bijbel, theologie en
de vertaalslag naar de ‘hoorder’ samen opgaan.
Intens
Het volgen van de opleiding vond ik mooi maar
ook intens. Je duikt de theologie en de Bijbel
in. Je leert teksten, verbanden en situaties
onderscheiden, zodat je daarna een boodschap
kunt maken voor vandaag. Exegese, wat een
mooi vak is dat! Tegelijkertijd keken we naar wie
je bent als spreker. Hoe heeft mijn opvoeding,
mijn karakter en mijn zijn me gevormd? En welke
invloed heeft dit op hoe ik de Bijbel lees? Een
boodschap van een preek gaat allereerst door je
eigen hart en handen. Dan is het goed je bewust te
zijn van wie je zelf bent en wat je bij je draagt, voor
je voor een groep gaat staan.
Gezin, werk en studie
De studie geeft je een stevig theologisch
fundament en spreekvaardigheden. Twee jaar
lang daarmee bezig zijn was heerlijk. Ik leer en
groei graag. Het was ook een drukke tijd. Met mijn
man stemde ik af hoe we mijn studie en baan
en ons gezin combineerden. Studeren deed ik
vooral ‘s avonds, soms met een espresso extra,
als de kinderen op bed lagen. Het daarnaast
optrekken met studiegenoten, het delen en elkaar
aanmoedigen, maakte het verschil om het vol te
kunnen houden.
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Afhankelijk
Ik ben de Bijbel anders gaan lezen. God is zo
groot, Hij is zoveel meer dan ik van te voren had
bedacht. Het is lastiger dan je denkt: kan ik wat
Paulus zegt direct vertalen naar het hier en nu of
moet ik kijken naar de context en hoe ziet deze
er dan uit? Ik wist weinig, weet nu gelukkig meer,
maar er is nog zoveel meer te leren. Dat houdt me
afhankelijk van God en Zijn Geest. Ik wil ontdekken
wat Hij tot ons wil spreken.
Podium
Spreken vraagt om een podium. Daar zit een stukje
spanning. Want hoe blijf je bescheiden en wanneer
neem je de ruimte en vrijmoedigheid om te
spreken? Die vraag komt ook voorbij in de studie.
Voor mij gaat het niet om grote zalen. Het gaat om
mijn verlangen te delen wat ik ontvangen heb van
God. Ik kijk er naar uit te ontdekken hoe God Zijn
weg daarin met mij zal gaan.

Sprekersroute
Tweejarig studietraject op hbo-niveau, met jaarlijks
8 lesdagen op vrijdagen in Amsterdam en een
aantal Masterclasses spreekvaardigheid.
De Sprekersroute wordt aangeboden
in samenwerking met het Baptisten
Seminarium.
> www.sprekersroute.nl

Mirjam Krieken
Alumna, 36 jaar,
is getrouwd en heeft
2 kinderen, woont
in Geldermalsen
en is IT-consultant.

Verbreding en verdieping
Ik werk voor Youth for Christ Eindhoven in het
jongerencentrum, waar ik veel gelovige en
ongelovige jongeren ontmoet. Ervaring met
jongerenwerk had ik al doordat ik jongerenwerk
in de kerk deed. Toch is werken met ongelovige
jongeren anders. Daarom wilde ik graag meer
verbreding en verdieping in mijn vak. Dat is de
reden dat ik met de Jongerenwerkersopleiding
ben begonnen. Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar
en hoop ik de studie binnenkort af te ronden.
Kinderen, werk en opleiding combineren
Als moeder van twee kinderen in de
basisschoolleeftijd is het een hele uitdaging om
gezin, jongerenwerk en een studie te combineren.
In het begin kwam ik tijd tekort. Gaandeweg
heb ik geleerd om beter te plannen. Ik maak nu
to-do lijstjes per dag met wat er allemaal moet
gebeuren, voor zowel de opleiding als mijn werk
en thuis. Zo houd ik het overzicht.
Reflecteren op jezelf
Wat ik vooral geleerd heb tijdens de studie is
te reflecteren op wie ik ben en wat ik doe. Als
jongerenwerker is het belangrijk dat je zelf weet
wie je bent, dan sta je steviger in je schoenen. Dat
is nodig in het werk met jongeren. Ik ben me nu
meer bewust van mijn sterke en zwakke kanten.
Ook hoe ik die zwakke kanten omzet in iets
positiefs.
Daarnaast heb ik veel geleerd over psychologie
bij jongeren. Hoe jongeren denken en welke
rol leeftijd daarin speelt. Je gaat begrijpen dat
sommige dingen nog niet zijn ontwikkeld bij
jongeren op bepaalde leeftijden en dan snap
je beter waarom ze op een bepaalde manier
reageren. Dat helpt me in mijn omgang met
tieners.
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Relaties opbouwen met jongeren
Het belangrijkste in mijn werk is om relaties op te
bouwen met de jongeren. Vanuit die relaties kom
je op behoeften en hulpvragen die de jongeren
kunnen hebben. Die hulpvraag hoeft lang niet
altijd ingewikkeld te zijn. Soms is het gewoon
iemand helpen met de zoektocht naar werk of het
repareren van een tv.
Paulus als voorbeeld
In de opleiding ben ik geïnspireerd geraakt door
Paulus. Paulus verkondigt vrijmoedig het geloof in
woorden en beelden die voor de mensen van toen
begrijpelijk waren, zonder daarbij andere culturen
of geloven te veroordelen. Dat spreekt me aan,
omdat ik ook werk met ongelovige jongeren met
verschillende culturele achtergronden. Wat ik in de
opleiding leer, kan ik zo in de praktijk toepassen.

Jongerenwerkersopleiding
Tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau,
aangeboden op vrijdagen in Zeist. Het is ook
mogelijk om losse modules te volgen.
> www.jongerenwerkersopleiding.nl

Valesca Boschmans
Tweedejaars student,
33 jaar, is getrouwd en
heeft 2 kinderen, woont
in Eindhoven en werkt
bij Youth for Christ als
jongerenwerker.

DOSSIER
LEVENSVERANDEREND
BIJBEL OPEN STUDEREN
Bezoek de online
informatieavond

STUDEREN,
IETS VOOR JOU?
Herkenning
Zeven studenten, zeven verschillende verhalen.
Roept het iets van herkenning bij je op? Bepaalde
situaties, gedachten of verlangens die bij deze
studenten een rol hebben gespeeld in hun besluit
om een studie op te pakken? Misschien wil je
graag meer ontdekken van de Heilige Geest,
jongeren of het missionaire werkveld. Of denk
je na een preek: dat kan beter. Wil je de uren die
je nu aan andere dingen besteedt verminderen
en meer bezig zijn met de Bijbel? Dan kan het
zomaar zijn dat een studie bij je past!

Studeren bij het EC
We leggen je graag onze mogelijkheden uit:
S
 tuderen kan op locatie, maar we bieden
ook verschillende online mogelijkheden aan.
Volg de EC-Bijbelcursus online op je eigen
tijd, of de opleiding Theologie op afstand.
E
 en aantal opleidingen bieden we op
verschillende studieniveaus aan. Kies welk
studieniveau en bijbehorende studiebelasting
het beste aansluit bij jouw situatie.

De moeite waard
Er kan ook aarzeling zijn. Het leven is druk.
Misschien heb je een gezin, een baan en
nog andere taken daarnaast. Toch laten deze
studenten zien dat ze genieten van hun studie.
Van de kennis die ze opdoen, de enthousiaste en
kundige docenten en de praktische vaardigheden
die ze leren. Het is de moeite waard. Omdat je
je ontwikkelt, leert, meer ontdekt van God en
omdat je mogelijkheden creëert om die kennis
weer uit te delen in de kerk of elders.
Kortom: studeren, iets voor jou?

W
 ie bieden veel flexibiliteit aan binnen de
opleidingen, zodat je de studie op maat kunt
maken. Zo kun je afzonderlijke vakken
volgen of bijvoorbeeld eerst vakken volgen
als toehoorder en later alsnog tentamens
en opdrachten maken over die vakken.

Jan
Cees

Jesse

DIRECTIEWIJZIGING
Op zaterdag 2 juli 2022 nemen we afscheid van onze directeur Cees van Nes, die na 38 jaren
directeurschap zijn taak neerlegt en met welverdiend pensioen gaat. Met ingang van het
studiejaar 2022-2023 zullen de huidige adjunct-directeuren Jesse van Nes en Jan Kranendonk
het nieuwe directieteam vormen. Jesse als algemeen-directeur met een focus op onderwijs en
Jan als adjunct-directeur met als focus financiële zaken.

Jesse van Nes
• Getrouwd met Erika
• Samen hebben ze 3 kinderen
• Woont in Dordrecht
• Houdt van muziek, reizen, natuur en het
vaderschap
• Studeerde theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven

Jan Kranendonk
• Getrouwd met Theresia
• Woont in ’s-Gravendeel
• Houdt van muziek luisteren en sport
kijken
• Studeerde accountancy en later
in deeltijd hbo-theologie aan de
Evangelische Theologische Academie en
de Christelijke Hogeschool Ede

W
 anneer nodig bieden we een studiefonds
aan, zodat de financiën geen belemmering
hoeven te zijn om een studie op te pakken.

Cees van Nes
• Getrouwd met Henriëtte
• Samen hebben ze 4 kinderen en
7 kleinkinderen
• Woont in Zwijndrecht
• Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London Bible College
en Trinity Evangelical Divinity School

Meer weten over ons studieaanbod?

Bezoek de online informatieavond
Uitnodiging feestelijk
afscheid

Woensdag 22 juni 20:00 – 21:30 uur online via Zoom.
>w
 ww.evangelisch-college.nl/
online-informatieavond
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Met grote dankbaarheid en waardering voor zijn
inzet, zullen we op zaterdagmiddag 2 juli op
feestelijke wijze afscheid nemen van Cees van Nes.
Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd.
Wil je hierbij aanwezig zijn? Wees welkom! Zie voor
meer informatie www.evangelisch-college.nl/
afscheid-cees. Meld je snel aan, want vol=vol.

Vraag een
onderwijsgids aan
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INTERVIEW

AFSCHEID
EN VOORUITZIEN
Wanneer je decennia lang optrekt met Gods
Woord, het bestudeert in binnen- en buitenland,
je er je levenswerk van maakt het te kennen
en te onderwijzen, dan mag je wel zeggen dat
theologie je hart heeft.
Als een rode draad lopen theologie en bijbelonderwijs dan ook door het levensverhaal van
Cees van Nes, oprichter en directeur van het
Evangelisch College. Ruim 38 jaar heeft hij zich
hiervoor ingezet. Zelf wil hij alleen maar wijzen
naar zijn God en Heer die hem op ‘momenten in
de tijd heeft gezet’, zoals Prediker 3 dat zo mooi
zegt. Maar wat doet het met hem nu de tijd van
loslaten en afscheid nemen is aangebroken? Hoe
kijkt hij terug? Andries Knevel, tijdsgenoot en net
zo’n liefhebber van theologie, schuift aan tafel
aan in Zwijndrecht voor een gesprek met Cees
en zijn zoon Jesse, die hem zal opvolgen.

Voor alles wat gebeurt is
een uur, een tijd voor alles
wat er is onder de hemel.
Waarom ben je theologie gaan studeren?
Cees: ‘Het was op een warme zondagmiddag.
De dominee deed zijn best. De mensen waren
moe en knikkebolden. Daar in de kerkbanken van
de Gereformeerde kerk ontstond mijn roeping.
Want als het evangelie van Christus zo’n mooie
boodschap is, hoe kan je dan bij een preek in
slaap vallen? Dat moest anders kunnen’.
Dominee worden is er nooit van gekomen,
theologie studeren wel.
‘Na mijn studies in binnen- en buitenland
kwam ik terug in Nederland. Vind dan maar
eens een baan. Dominee zijn in de gevestigde
kerk werd lastig. Ik had tijdens mijn studie een

andere doopvisie gekregen. Bij de baptisten
kon ik niet terecht omdat ik – toen nog een
probleem - niet deze achtergrond had. Ik ben
daarom toen uitgekomen in het onderwijs.
22 jaar lang doceerde ik maatschappijleer
en godsdienstonderwijs op een MBO in
Vlaardingen.’
Je voelt je roeping als dominee, de weg wordt
toegesloten, wat doet dat met je?
Cees: ‘Zo groot was de urgentie om dominee te
worden niet. Ik wilde vooral met het evangelie
bezig zijn. Hoe, was secundair. Ik ging met jonge
gasten van 17, 18 jaar oud binnen het onderwijs
aan de slag. Ga er maar aan staan. Ik vond het
prachtig. We hebben zoveel mooie gesprekken
gehad!’
'Uiteindelijk heb ik mogen preken in verschillende
kerkelijke denominaties, ben ik les gaan geven als
Nieuw Testamenticus en heb ik mogen bouwen
aan het opleidingsinstituut dat we nu kennen als
het Evangelisch College.'
Lastig, om de deur nu achter je dicht te doen?
Cees: 'Ja en nee. Met zijn drieën - Jan
Kranendonk, Jesse van Nes en ik - hebben we
de afgelopen jaren als team het geheel mogen
aansturen. Ik ga nu weg, zij blijven. Ik heb daar
alle vertrouwen in. De zaak gaat rustig door. Maar
ik zal het ook zeker gaan missen'.

God heeft alles wat er is de goede
plaats in de tijd gegeven en ook
heeft Hij de mens inzicht in de
tijd gegeven. Toch kan de mens
het werk van God niet van het
begin tot het eind doorgronden.
Na in 1968 een jaar klassieke talen, Grieks en
Latijn, te hebben gestudeerd aan de VU moet

18

Cees stoppen vanwege gezondheidsredenen.
Hij pakt zijn studie weer op in Kampen waar hij
na 1,5 jaar kiest voor het Bijbelinstituut België
te Brussel dat als snel verhuist naar Leuven
(tegenwoordig de ETF). Daar studeert Cees na
drie jaar af.
‘Ik heb hier veel geleerd over de Bijbel, maar
miste een laag. Ik besloot naar het buitenland
te gaan om aan het London Bible College te
studeren. Donald Guthrie doceerde daar als
nieuwtestamenticus. Zijn werk (toen met name
zijn New Testament Introduction) intrigeerde
mij. Ik gebruik zijn nalatenschap nog steeds in
mijn lessen. In Londen deed ik mijn bachelor.
Vervolgens heb ik in Chicago mijn doctorandus
titel behaald op Trinity Evangelical Divinity
School.’
Jullie komen als organisatie vanuit de
fundamentalistische, verzuilde, tegen-allesin jaren 70. Nu is dat anders. Hoe maken je
studenten op de opleidingen deze tijd mee?
Herkennen zij dat verzuilde klimaat waarin jij
studeerde nog?
‘Er waait een andere wind. Als christenen zijn we
nu een minderheid. Dan worden de verschillen
binnen kerken minder van belang. We moeten er
met elkaar de schouders onder zetten. Waar we
eerder keken naar de verschillen, hoeft dat steeds
minder. Ik word daar blij van. We ontwikkelen.

Theologie staat niet stil. Wanneer de
maatschappij zich ontwikkelt, is de vraag hoe je
daar vanuit christelijk perspectief mee om moet
gaan. Vroeger protesteerden we als kerk eerder
tegen veranderingen. Tegenwoordig leren we
te kijken naar wat er gaande is en proberen we
ons daar vervolgens op een goede manier toe
te verhouden. En dat je als kerken verschillend
kan denken? Dat kan. In de eerste eeuw na
Christus waren de discipelen het ook niet over
alles met elkaar eens. Kennelijk is dat niet het
allerbelangrijkste.’

Welk voordeel heeft de mens
van alles wat hij met zijn
gezwoeg tot stand brengt?
Hoe is de school ontstaan?
‘Na onze terugkomst in Nederland werden we
benaderd door John Bartelings. Hij wilde een
evangelische school opstarten waar mensen
naast hun gezin en werk in deeltijd theologie
konden studeren. Zoiets was er toen nog niet in
Nederland. We besloten het als een pilot neer te
zetten om te zien of er daadwerkelijk behoefte
aan was. Ik ging Nieuwe Testament doceren,
mijn vrouw Henriëtte Oude Testament. En zo
werd de opleiding uitgedacht.
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Gewoon aan de koffietafel vanuit ons huis,
tussen de spelende kinderen in die we intussen
hadden gekregen.’
‘De studenten die op de opleiding afkwamen,
waren gemêleerd publiek. Een aantal kwam met
een verlangen naar persoonlijke geloofsgroei,
maar er waren er ook die de studie volgden vanuit
een roeping of een beroepskeuze; zij waren
werkzaam in de kerkelijke gemeente of wilden
zich laten scholen tot voorganger. Zo samen
met theologie bezig zijn, ongeacht kerkelijke
achtergrond, kende Nederland toen eigenlijk nog
niet. Voor mij was dat meer gewoon. Ik zag het
tijdens mijn studies in het buitenland; verschillend
georiënteerde mensen met een passie voor Jezus
én academisch onderlegd. Die combinatie heb ik
altijd voor ogen gehad. Onze docenten hadden
(en hebben) kwaliteit. Ik had door mijn studies een
netwerk opgebouwd en een aantal theologen
in de familie die wilden doceren. Ook bekende
theologen als Arie Zwiep, Patrick Nullens of
Willem Ouweneel wilden bij ons lesgeven. Graag
zelfs!’
‘De eerste studenten studeerden af. Wij konden
niet leveren aan de gevestigde kerken met hun
eigen opleidingen en nog niet alle evangelische
kerken stonden er voor open. Theologie?
Ingevingen van de Heilige Geest stonden
centraal. Het was een proces. Maar langzaamaan
begon er wat te schuiven. Er ontstond meer
behoefte aan theologische reflectie en opgeleide
voorgangers.

Inmiddels werken we al jaren samen met
onder andere de ETF, TU Kampen, de CHE en
het Baptistenseminarium. Studenten stromen
door. Vroeger was dat toch ondenkbaar. Onze
studenten tonen aan voldoende kwaliteit in huis
te hebben om daar verder te studeren. Een mooi
netwerk én een vorm van waardering.

Alles wat God doet, zo heb
ik vastgesteld, doet Hij voor
altijd. Daar is niets aan toe te
voegen, daar is niets vanaf
te doen.
Tal van organisaties zijn begonnen met één
man. Een man met een visie. Cees, dat ben jij
voor het Evangelisch College!
Cees nuanceert; ‘Het gaat niet om mij, het is Gods
werk. Daarbij ben ik samen begonnen met John
Bartelings en anderen. Hij ging emigreren naar
Canada. Ook een andere collega die betrokken
was, moest stoppen. En dus kwam onbedoeld
de vraag bij mij te liggen of ik de school wilde
voortzetten. Zo begon ik aan wat nu het
Evangelisch College is. De studenten motiveerden
me om daar ja tegen te zeggen. Doceren vind ik
prachtig, maar dat bestuurlijk gedoe eromheen,
dat was niet altijd eenvoudig. Toch ben ik eraan
begonnen en heb ik het volgehouden. De Bijbel
doorgeven. Daar ging het me om.’

Ik vind je hierin te bescheiden. Kenmerkt dat
misschien ook jullie organisatie?
‘Een goede wijn behoeft geen krans. Tot iemand
het mij kwalijk nam dat wij niet geadverteerd
hadden. Dan had zij onze opleiding veel eerder
kunnen doen. Dat bracht mij aan het denken.
Maar marketing, het ligt mij totaal niet. Jesse
heeft hier gelukkig meer mee.’
Jesse: ‘We ervaren het Evangelisch College als
Gods werk en bescheidenheid is een deugd.
Zo ben ik inderdaad ook opgevoed en zo ken
ik m’n vader. Maar eens, we mogen best met
wat meer vrijmoedigheid laten weten dat we er
zijn. De manier waarop is een uitdaging. Nog
te vaak horen we dat mensen ons niet kennen.
Maar we zijn niet van de schreeuwende teksten
en de makkelijke oneliners. Liever laten we onze
studenten aan het woord om te delen welke
impact een studie op hen heeft.’
Hoe is het voor jou om als ‘zoontje van’ je
vaders werk te mogen voortzetten?
Jesse: ‘Ik vind het een bijzonder voorrecht om
dit mooie werk, waar ik zelf ook al vele jaren
aan verbonden ben, voort te mogen zetten. We
leven in verwarrende tijden. De Bijbel blijft vaak
dicht, afstand tot kerken neemt toe. Liefde voor
God, de Bijbel en de waarde van theologisch
onderwijs hoop ik te kunnen overdragen. En
zoontje van? Bij de mensen met wie je werkt
moet je jezelf zijn. Dat probeer ik al jaren te zijn
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en te doen. Binnen de organisatie ervaar ik het
vertrouwen en de ruimte om op eigen wijze
invulling te gaan geven aan deze functie.‘

God doet het zodat wij
ontzag voor Hem hebben.
Hoe heb je het al die jaren volgehouden?
Cees: ‘In de 66 boeken die de Bijbel telt, lees
je hoe God door de eeuwen heen bijzondere
dingen heeft gedaan. Op een manier die wij
wellicht niet zouden bedenken. Geweldig hoe
Hij dat doet! Door het menselijk gebeuren heen,
heeft Hij een heilsplan dat Hij aan het uitwerken
is. Daar wil je toch aan bijdragen? Ik heb het altijd
als een zegen gezien dit werk te mogen doen.’
Opvallend is dat het Evangelisch College werkt
zonder overheidserkenning en dus zonder
subsidie.
Cees: ‘Ik zat 22 jaar in het middelbaar
beroepsonderwijs en heb daar meer dan
eens gezien hoe het niet moet. Die continue
verandering is funest. Dat doet wat met je
onderwijs. Je ziet in het curriculum van onze
opleidingen dat de Bijbel een centrale rol speelt.
Daar kunnen we op deze wijze voor kiezen. Als
wij vanuit overheidserkenning zouden werken,
was dat beduidend minder geweest. Daarnaast
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aan de ETF in Leuven, waar ik ook mijn vrouw
Erika leerde kennen. Samen dachten we erover
na om de zending in te gaan. Maar door de tijd
heen ervoeren we dat God ons voor Nederland
riep. Het ‘bijbaantje’ dat ik al had bij het
Evangelisch College werd na de afronding van
mijn opleiding al snel een voltijdse baan, waarvan
nu alweer ruim 10 jaar als adjunct-directeur.’

SPREUKEN 2:6

Want het is de HEER
die wijsheid schenkt,
zijn Woorden bieden
kennis en inzicht.

God haalt wat voorbij is
altijd weer terug.
geeft onze overheidsonafhankelijke positie
ons veel flexibiliteit. We kunnen het onderwijs
aanbieden op meerdere studieniveaus. Uniek.
We zetten erop in dat je naast je werk in deeltijd
op flexibele wijze een opleiding kunt volgen.
In verbinding met het werk in het Koninkrijk.
Je moet ermee aan de slag kunnen. Theologie
vormt de basis en daar bovenop ontwikkelen we
de vaardigheden passend bij de taak die daaruit
voortvloeit.'
Jesse: ‘Wat dat betreft zijn we echt een missiegedreven opleidingsinstituut. En ja, dat heeft ook
nadelen. Omdat we geen subsidies ontvangen,
kunnen we onze medewerkers en docenten
helaas niet marktconform belonen en zijn onze
budgetten beperkt.’

Wat er is, was er al lang,
wat zal komen is er altijd
al geweest.
Jesse, jij gaat het werk van je vader overnemen.
Ervaar jij net als hij een roeping?
Jesse: ‘Als 16-jarige maakte ik een bewuste
keuze in het geloof en begon ik het levenswerk
van mijn ouders te waarderen. Dat werk dat thuis
altijd al om me heen was. Na mijn middelbare
school twijfelde ik. Ga ik theologie studeren of
de ICT in? Ik nam een tussenjaar om afstand
te nemen en na te denken. Tijdens dat jaar
deed ik vrijwilligerswerk in een kindertehuis in
Bolivia dat door zendelingen was opgezet. Dit
maakte enorme indruk op mij en wakkerde een
verlangen aan om ook mijn leven in Zijn dienst
te stellen. Voor mij betekende dit een keuze om
theologie te gaan studeren. Ik ben dit gaan doen

De toekomst. Waar Cees met pensioen gaat,
kijkt Jesse vooruit. Hoe gaat hij leiding geven
en zich verhouden tot de theologische thema’s
die spelen in christelijk Nederland?
Jesse: 'Als Evangelisch College willen we een
kwalitatief hoogstaand opleidingsinstituut
zijn dat in de breedte van de kerk bekend is
en gewaardeerd wordt. We richten ons op
het toerusten van christenen die verlangen
naar geloofsverdieping en het opleiden van
professionals in de kerk. Moeilijke vragen en
lastige theologische dilemma’s gaan we hierbij
niet uit de weg. We willen onze studenten leren
zelfstandig verantwoorde theologische posities
in te nemen. Dat kan wanneer je kennis hebt
van Gods Woord en de achtergronden daarvan.
Hierin schrijven wij niet voor, maar geven wel
richting aan. Noem het belijnde openheid. In dat
onderzoek ontdek je de waarde en rijkdom van
theologie. Vragen zijn vaak al eeuwenoud en er
is zoveel te leren en te ontdekken.
Uitdagingen zijn er ook: corona deed geen
goed. We missen studenten, je ziet dat mensen
druk zijn. Zijn ze nog bereid zich toe te leggen
op meerdere jaren studie? De betrokkenheid in
kerken is minder. Daarbij, hoe gaat de kerk er
uitzien? Dat kantelende tij vraagt te monitoren.
Een spanningsveld: wij willen kwaliteit leveren,
maar ook meebewegen; wat past bij mensen?
Hoe houden we theologie toegankelijk? Ik wil
me ervoor inzetten om mensen ervan bewust
te maken wat een geweldig voorrecht het is om
tijd apart te zetten voor studie, om zo God beter
te leren kennen. Dat lijkt me een prachtige taak
voor de komende jaren die ik met liefde oppak.'

Het hele interview terugkijken?
> www.evangelisch-college.nl/interview-andries-knevel
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Geef een jubileumgift!
Wij werken missie-gedreven; ons theologisch onderwijs ontvangt geen subsidie.
Wanneer nodig bieden we een studiefonds. Daarom zijn we mede afhankelijk van
uw giften om ons werk te blijven doen.

Dit jaar vieren we vijftig jaar Bijbelonderwijs.
Tienduizenden christenen en kerken hebben we
mogen toerusten met inspirerend en gedegen
theologisch onderwijs vanuit Gods Woord.

Wilt u bijdragen om dit werk ook in de
komende jaren mogelijk te maken?

Iedere nieuwe donateur en elke jubileumgift van € 50,- (of meer) bedanken wij met
een gratis exemplaar van ons nieuwe boek
'En het Woord is prachtig geworden'.
> www.evangelisch-college.nl/jubileumgift
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EN HET WOORD IS PRACHTIG GEWORDEN

Een nieuwe kijk op
Johannes 15:1-8?
Wat valt je op aan onderstaande vertaling van Johannes 15:1-8?
‘Ik ben de ware wijngaard en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere wijnstok in Mij die geen vrucht draagt snijdt
Hij weg, en iedere wijnstok die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie
zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een wijnstok die niet in
de wijngaard blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet
in Mij blijven. Ik ben de wijngaard en jullie zijn de wijnstokken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij
veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnstok die
weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere wijnstokken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.'

In Nederlandse Bijbelvertalingen van Johannes 15
staat de ‘wijnstok’ doorgaans symbool voor Jezus,
en de ‘ranken’ voor zijn leerlingen. Uit onderzoek
blijkt echter dat de Griekse woorden voor
wijnstok en wijnrank een verandering in betekenis
hebben doorgemaakt. Het Griekse woord voor
wijnstok kan ook wijngaard betekenen, en het
Griekse woord voor wijnrank kan ook wijnstok
betekenen. Dan staat de ‘wijngaard’ symbool
voor Jezus en de ‘wijnstok’ voor zijn leerlingen
(zoals in bovenstaande vertaling). Wat heeft het
voor gevolgen als we Johannes 15 met deze
mogelijkheid opnieuw lezen? Missen we in de
standaardvertalingen niet iets van de pracht van
Jezus’ onderwijs?

doorgaans vertaald met ‘wijnstok’, en klēma,
doorgaans vertaald met ‘rank’, door de
geschiedenis heen een verandering in betekenis
hebben ondergaan.1 Zo wijst hij erop dat beide
woorden in de eerste fase van het Oudgrieks
(c. 800-300 v.Chr.) meestal de betekenis
hadden van ‘wijnstok’ en ‘rank’, maar dat
deze betekenissen in het Nieuwgrieks (c.
1500-2000 n.Chr.) respectievelijk ‘wijngaard’
en ‘wijnstok’ zijn. Dit zou betekenen dat er
ergens een omslagpunt moet zijn geweest,
waarin deze betekenisveranderingen hebben
plaatsgevonden. Diverse papyrusfragmenten
en inscripties daterend vanaf de derde eeuw
voor Christus bevestigen dat ampèlos en klēma
respectievelijk ‘wijngaard’ en ‘wijnstok’ konden
betekenen. Volgens Caragounis begon dit
proces al lang voordat het Johannesevangelie
geschreven werd.

Betekenisveranderingen
In zijn studie van de ontwikkeling van de Griekse
taal betoogt Chrys Caragounis dat ampèlos,
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Johannes 15 herlezen
De vraag is of Johannes 15:1-8 ruimte laat voor
een dergelijk begrip van ampèlos en klēma. De
volgende overwegingen bij de NBV21-vertaling
lijken die indruk te wekken:
1. De vertaling van vers 2 doet het Grieks op
meerdere plekken onnodig geweld aan. Indien
klēma immers ‘wijnstok’ zou betekenen, dan
is het logischer dat Jezus spreekt over iedere
wijnstok ‘in Mij’ (en emoi), dat wil zeggen
‘in de wijngaard’ (vgl. vv. 4, 5, 6 en 7). Op
dezelfde manier is het logischer dat God de
wijnstokken die geen vrucht dragen ‘optilt’
(airei), dat wil zeggen ‘uit de grond haalt’, van
de wijngaard. Daarnaast ‘reinigt’ (kathairei), dat
wil zeggen ‘snoeit’, God de wijnstokken door
onvruchtbare ranken van de stok af te snijden
ter bevordering van de vruchtbare ranken.
2. Vers 4 komt in deze vertaling erg onnatuurlijk
over, aangezien een wijnrank deel uitmaakt
van een wijnstok en er dus per definitie in
blijft. Wijnstokken maken echter geen integraal
onderdeel uit van een wijngaard, en moeten in
goede aarde blijven om vrucht te kunnen dragen.
3. D
 e beeldspraak van vers 6 is passender
wanneer het zou gaan om een wijnstok in
plaats van een wijnrank die ‘buiten wordt
geworpen’ (eblēthē eksō), dat wil zeggen ‘over
de heg van de wijngaard gegooid’, omdat het
spreekwoordelijk gaat over mensen die niet
langer geworteld zijn in Christus.

om voor ons als vruchtbare grond te dienen.
Jezus’ onderwijs wordt zo een spreekwoordelijke
‘voedingsbodem’, waarin wijzelf samen met
anderen mogen blijven wortelen en groeien.

Jermo van Nes
Dr. Jermo van Nes (1986)
studeerde theologie aan de ETF
Leuven en is daar werkzaam als
docent Nieuwe Testament.

1
Chrys C. Caragounis, The Development of Greek and the
New Testament: Morphology, Syntax, Phonology, and Textual
Transmission, 2e ed. (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006),
247–261.

Dit artikel komt uit de bundel En het
Woord is prachtig geworden. Verrassend
licht op 25 Bijbelteksten. Deze bundel is
verschenen ter ere van het pensioen van
onze directeur Cees van Nes.

Een rijker beeld
De essentie van Jezus’ boodschap over het
belang van discipelschap in Johannes 15:1-8
is niet afhankelijk van een andere vertaling van
wijnstok en rank. Wanneer het beeld echter
verschuift naar een wijngaard, dan is het
aannemelijk dat het beeld van Jesaja 5:1-7 de
achtergrond van Jezus’ onderwijs vormt. Daarin
wordt ook gesproken over het (snoei)werk
van de wijnbouwer, het belang van vruchtbare
grond en de hoop op een goede oogst. Dit zou
verklaren waarom Jezus, de trouwe Zoon van
God, zich presenteert als ‘de ware wijngaard’
(Joh.15:1) in tegenstelling tot trouweloos Israël.
Bijgevolg komt de focus minder te liggen op
onze persoonlijke relatie met Christus, maar op
het vormen van een liefdevolle gemeenschap
die geworteld is in Christus (vgl. Joh.15:917). Nog mooier is dat Jezus met dit beeld als
wijngaard niet langer wordt voorgesteld als
iemand waaraan God nog zou moeten ‘snoeien’,
maar als iemand die door God is voorbereid

Wat God in de Bijbel heeft gezegd is niet
alleen waar en goed, het is ook mooi. Een
schoonheid waar we ons over kunnen
verwonderen en door laten inspireren. Maar
dan moeten we haar wel eerst opmerken.
Daarom nemen in deze bundel vijfentwintig
auteurs je mee op een ontdekkingstocht
dwars door de Bijbel heen om haar
van haar beste kant te laten zien. Elke
bijdrage gaat dieper in op een specifiek
Bijbelgedeelte en legt iets bloot waar je
als hedendaagse lezer al gauw overheen
had gelezen. Zo komen de teksten tot je
verrassing in een nieuw licht te staan: ‘Dat
wist ik nog niet – wat mooi!’
En het Woord is prachtig geworden is voor
€ 16,95 te koop in onze webshop:
www.evangelisch-college.nl/prachtig
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VOOR U GELEZEN
Onrustig is ons hart

Abortus, en nu?

Aandachtig leven in een veeleisende wereld

Verwerking en herstel

Niek Tramper
We leven in een tijd waarin we het gevoel
hebben dat we heel veel moeten. Er is
zoveel dat het leven vult en dat kan vooral
niet gemist worden. ‘You only live once’
en ‘Fear of missing out’ zijn termen die
vooral gelden voor millennials. Nog even
Instagram controleren. Die serie op Netflix
moet je gezien hebben. En dat cadeautje
voor die vriendin nog even halen. Voor je
dertigste moet je zeker een leidinggevende
baan hebben. “De wereld waarin we
leven is competitiever, veeleisender en
fragmentarischer dan die van pakweg een
halve eeuw geleden", aldus Niek Tramper.
Deze drive om altijd ‘aan’ te staan, zorgt
bij deze groep dat ze extra vatbaar is voor
een burn-out. Niek Tramper leeft met een
grote groep jongeren op de Wittenberg in
Zeist waar zij een christelijke gemeenschap
vormen. Hij komt de groep waarover hij
schrijft dus elke dag tegen en dat maakt

Bianca de Graaff
zijn verhaal herkenbaar. In het boek
roept hij op tot vertraging van het leven.
Daardoor wordt de drang om maar door
te gaan doorbroken. Tramper noemt het
een ‘leefregel voor het innerlijke leven'.
Daarin passen rust nemen, eenvoudig
leven, leven in gemeenschap en het stil
worden in jezelf. Millennials zoeken naar
die ruimte. Maar het is niet alleen een boek
geworden voor millennials. Het is ook voor
degenen die handvatten willen krijgen
om uit de gehaastheid van het leven te
breken. Hebben we dat niet allemaal? We
lijken het meer en meer nodig te hebben.
Aanbevolen!
Haije Bergstra

Tramper, Niek. Onrustig is ons hart.
Aandachtig leven in een veeleisende
wereld. Heerenveen, Uitgeverij Groen,
2021. 176 pag. €15,99.

Jezus

In achttien hoofdstukken wordt de lezer
aan de hand genomen door de meestal
moeilijke en pijnlijke verwerking van een
abortus. Het boek is geschreven vanuit
een christelijke geloofsovertuiging maar
de schrijfster, zelf gesprekstherapeute in
haar eigen praktijk Vivens, wil graag iedere
vrouw ongeacht haar geloofsachtergrond
bereiken en heeft daardoor het boekje in
twee delen opgesplitst.
Deel I behandelt specifieke thema’s
zoals pijn, verlies, rouw, kwetsbaarheid,
schuld, schaamte, post-abortussyndroom,
vergeven en troost. In het bijzonder
springen de thema’s schuld en schaamte
hier uit door de goede en heldere weergave
van de verschillen tussen beide mooi
te beschrijven. Na elk hoofdstuk staan
er vragen en is er ruimte in het boekje
opengelaten om daarin het eigen verhaal
met haar antwoorden neer te zetten.
Deel II kijkt eigenlijk nog een keer

naar dezelfde thema’s uit deel I, maar
verbindt deze nu met een christelijke
geloofsovertuiging. In dit deel probeert de
Graaff een weg te vinden van herstel en
verwerking samen met God. Ze gebruikt
hierin Bijbelse verhalen en gedeelten die
helpend zijn voor een weg van herstel. Elk
hoofdstuk wordt met een passend gebed
afgesloten. Door deze opzet te gebruiken
is het een uniek boekje geworden dat
als handleiding fungeert in de pastorale
setting met vrouwen die door deze pijnlijke
emoties heen worstelen na een abortus.
Het geeft een goed inzicht wat daar
allemaal bij komt kijken en
hoort daarom thuis op
de plank van iedere
pastoraal werker die
hiermee te maken
kan krijgen.

Graaff, Bianca de. Abortus, en nu?
Verwerking en herstel. Zwolle:
Scholten, 2021. 156 pag. € 16,95

Henriëtte van Nes

50 misverstanden over de Bijbel

Reconstructie en revisie

Pieter J. Lalleman

Henk Bakker
Onderzoek naar de historische Jezus is
belangrijk, omdat het geloof in Jezus wortels
heeft in de geschiedenis. Het eerste deel van
het boek bespreekt het kritische onderzoek
naar Jezus, dat uitmondt op het belang van
de joodse wortels van Jezus. Het tweede
deel bespreekt hoe de vroegste christenen
het leven en werk van Jezus geduid hebben
binnen de joodse context, inclusief de ervaringsdimensie. Bakker laat zien dat de vroege
christenen diverse joodse denkkaders oprekten om te beschrijven wie Jezus was, aangezien Jezus zo uniek was dat hij niet volledig
binnen de toenmalige joodse kaders paste.
Toch bleven de eerste christenen binnen de
bandbreedte van het joodse monotheïsme.
Latere generaties christenen hebben Jezus’
menszijn, en zijn joodse wortels in het bijzonder, helaas vaak genegeerd of onderbelicht.

Dit op basis van een Jezus die los is gekomen van zijn historische wortels. Bakker pleit
ervoor om Jezus veel meer vanuit zijn joodse
wortels en gezonden zijn door de Geest te
verstaan, dan vanuit zijn positie als Woord van
de Vader. Hij ontkent dit niet, maar geeft het
wel een ander gewicht. Voor wie meer van
de betekenis van het Joods zijn van Jezus
wil weten is dit boek zeker een aanrader.
Een boek dat veel waardevols bevat, soms
vragen of weerwoord oproept, maar zeker tot
verdere doordenking en reflectie uitnodigt.
Een aanrader!
Wijnand Boezelman
Bakker, Henk.
Jezus. Reconstructie en revisie.
Utrecht: KokBoekencentrum,
2020. 416 pag. € 27,50.
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De Bijbel staat vol fouten. Er zijn precies
150 psalmen. De Bijbel ziet God alleen als
man. De vrouw is in de Bijbel een voetveeg.
Misverstanden die over de Bijbel kunnen
ontstaan en die zich makkelijk vasthechten
bij een grotere groep christenen. In korte
hoofdstukjes bespreekt Pieter Lalleman
vijftig van dergelijke misverstanden op
een eenvoudige, toegankelijke, maar niet
simplistische manier. Dat maakt het boekje
niet alleen geschikt voor mensen die net
beginnen met het lezen van de Bijbel,
maar ook voor hen die dat al langer doen.
Lalleman verklaart soms onduidelijkheden,
voorziet Bijbelteksten van een context
en op een ander moment ontkracht hij
met de bespreking soms vastgeroeste
overtuigingen. Dat laatste maakt het soms
ook een spannend boek om te lezen.
Lalleman zet vraagtekens achter de, voor

sommigen, vaste uitleg van Bijbelteksten.
Datzelfde doet hij ook bij theologische
uitspraken die bijna als vanzelfsprekend
worden aangenomen. Dat zet de lezers
ertoe aan om de Bijbeltekst secuur te lezen
en zich een beeld te vormen van de context
waarin ze is geschreven, zodat de uitleg een
evenwichtig fundament krijgt. Daarnaast
is het boekje een stimulans om sommige
theologische overtuigingen nog eens
tegen het licht te houden. Het makkelijk
leesbare boekje kan zo een aanzet zijn tot
meer studie. Het is daarnaast de wens van
de schrijver dat de lezer zo
‘onder de indruk komt
van de schoonheid en
wijsheid van
de Bijbel’.
Haije Bergstra
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Lalleman, Pieter, J.
50 misverstanden over de Bijbel.
Hoornaar: Gideon, 2021.
192 pag. € 16,50

ARTIKEL

PAK DE BIJBEL OP!
We hebben een promofilmpje laten ontwikkelen
waarin wordt opgeroepen om de Bijbel op te
pakken en mee aan de slag te gaan.

Je mist kennis waardoor je vastloopt. Er is
een grote culturele en historische kloof die
gedicht moet worden. De Bijbel is immers een
eeuwenoud boek.

De Bijbel oppakken, lezen en toepassen. Een
mooi streven, maar het is nog niet zo eenvoudig.
Bijbellezen kan soms lastig zijn. De Bijbel blijft
vaak dicht en als je wel bewust de tijd neemt om
de Bijbel te lezen, dan spreekt de tekst niet altijd
direct aan. Soms begin je wel, maar strand je
ergens middenin een moeilijk gedeelte.

“Waar zit jouw voornaamste
barrière om niet of weinig
in de Bijbel te lezen?"

Ook binnen ons werkveld merken we dit. De
zogenaamde ‘leesmoeite’ neemt toe. Er wordt
wel gesteld dat elke generatie minder leest dan
de voorgaande generatie; onder jongeren is er
zelfs sprake van een leestijd-daling van 40%1.
Vanuit dat oogpunt is het logisch dat ook ons
Bijbellezen aan het afnemen is. Geroutineerd
of gedisciplineerd Bijbellezen; het lijkt allemaal
steeds meer moeite te kosten. Vaak gaat dit ook
gepaard met een schuldgevoel: ik zou eigenlijk
meer Bijbel ‘moeten’ lezen, maar het lukt me niet.
Herkenbaar?
Barrières
John Boekhout haalt in zijn boek Verantwoord
Bijbelgebruik drie barrières aan die zelfstandig
Bijbellezen in de weg kunnen zitten:
1. 	 Persoonlijke barrières
	We hebben geen zin, tijd of routine in het
lezen, een verlangen ontbreekt, we zijn te druk
of ervaren te veel onrust om er eens rustig
voor te gaan zitten.
2. Onze cultuur en ons Bijbellezen
	Er vindt een toenemende leesontwenning
plaats. Door de invloed van TV en social media
zijn we steeds minder gewend te lezen. We
zijn visueel ingesteld geraakt, gewend aan
veel en snelle prikkels. Dit gaat gepaard met
oppervlakkigheid en een passieve houding.
Bijbellezen daarentegen vraagt om een actieve
inspanning die wat van je vraagt, terwijl het niet
altijd direct resultaat of voldoening oplevert.
3. Barrières in de Bijbel
	Bijbellezen kan ook vervreemding oproepen.
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Waar zit jouw voornaamste barrière om niet of
weinig in de Bijbel te lezen? En hoe ga je hiermee
om? Aan de hand van onze eigen ervaringen en
een recente podcast2, willen we je een aantal
handreikingen doen om toch de Bijbel weer vaker
op te pakken.

woud loopt hoe meer herkenningspunten je hebt,
hoe mooier het daar wordt en hoe meer je er
ontdekt.

Samen ontdekkend Bijbellezen
Als je moeite ervaart om met regelmaat
zelfstandig de Bijbel te lezen, kan het helpen om
bewust plaatsen en momenten op te zoeken waar
je samen met anderen kunt lezen. In je gezin, met
vrienden of bijvoorbeeld op een kring van de kerk.
Door samen te lezen, kunnen andere facetten
van een Bijbeltekst oplichten, gewoon omdat
iemand anders het (voor)leest. Door het gelezene
daarna te bespreken, te bevragen en inzichten te
delen, ontdek je nieuwe dingen. Iets dat er opeens
uitspringt, je raakt en - hoewel je het soms al
eerder hoorde – weer als nieuw binnenkomt.

Van kennis naar kennen
Vaak benaderen wij Bijbelkennis en Bijbellezen
als iets voor ons hoofd. Ratio. Mooi; er valt veel
te ontdekken! De Bijbel laat tegelijk zien dat
kennis mag ‘zakken’ van je hoofd naar je hart,
zodat het zijn weerslag krijgt in het centrum van
je zijn; in je emoties, wil en verlangens. Zo kan je
bijvoorbeeld vanuit de Bijbelverhalen de kennis
opbouwen dat God je kent en ziet en vervolgens
in je hart ervaren dat je geliefd bent door Hem.
Tijdens het Bijbellezen mag je hier naar op
zoek gaan. Wat leer ik uit dit gedeelte over wie
God is en wat betekent het vervolgens voor mij
persoonlijk dat God zo is? Door zo te lezen,
komt de tekst veel dichterbij.

Investeren in studie
Regelmatig missen we kennis waardoor de Bijbel
meer vragen dan antwoorden kan oproepen.
De Bijbel is een boek met verhalen die vaak ver
af staan van onze cultuur, die ons uitdagen, een
spiegel voorhouden of me vragen: snap ik dit?
Dit is toch van vroeger? Het schuurt soms. Toch
heeft God er voor gekozen Zichzelf door de Bijbel
heen kenbaar te maken. Studie kan je helpen de
achtergronden beter te begrijpen. Vergelijk het
met een oerwoud, waarin je je weg moet banen
om er vertrouwd te raken. Hoe vaker je door het

De kracht van verlangen en liefde
Het helpt ook om eerst op zoek te gaan naar
het diepere verlangen en de liefde binnenin
je. Waarom wil je Bijbellezen? Waarom wil je
God beter leren kennen? Wie is Jezus voor
jou? Op wilskracht kan je een eind komen,
ook met Bijbellezen, maar verlangen en liefde
zijn uiteindelijk vele malen krachtiger als je iets
wilt volhouden. Regelmaat in Bijbellezen kan
groeien op basis van het verlangen om God
te ontmoeten, door Hem aangesproken te
worden en gewijde rustmomenten te hebben

en Zijn liefde te ervaren. Wat je vervolgens leest,
reflecteert en resoneert op dat verlangen.
God spreekt
Je kunt ook Bijbellezen als ‘stille tijd’; jouw
woorden en gedachten stilzetten en je leven
door Gods woorden laten beïnvloeden. Zo kun
je God als relationeel wezen beter leren kennen,
door de tekst heen. De Bijbel is gelaagd; dezelfde
verzen spreken door de tijd heen anders tot
je. Bijbellezen mag je dan ook doen met de
verwachting iets te ‘horen’ van God. Door
Bijbellezen heen kan je Gods stem verstaan. Die
dynamiek mag je zoeken. Dat geeft Bijbellezen
een extra dimensie. Het daagt en nodigt me uit.
Het is het levende Woord van God dat door de
tekst heen tot je spreekt.

Promotievideo
Bekijk hier het nieuwe promofilmpje:
www.pakdebijbelop.nl

1

https://www.lezen.nl/onderzoek/jongeren-lezen-het-minsten-steeds-minder-ook-boeken/

2

Podcast Heilige Grond, aflevering #5: Waarom zou je
bijbellezen? Met EC-docent Bram van Putten en Jeroen Pierik.
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KORT NIEUWS

• Lancering EC-app
Binnenkort brengen we een eigen app uit
waarmee studenten direct toegang kunnen
krijgen tot hun studieportaal en online
cursussen.
> www.evangelisch-college.nl/app

• Heb jij ons gehoord op Groot Nieuws Radio?
Vier docenten mochten vertellen over de
verschillende opleidingen aan het Evangelisch
College. Luister de interviews hier terug:
> www.evangelisch-college.nl/interviews-GNR
• Doorontwikkeling Studietraject Gods
Koninkrijk en de Heilige Geest
Het traject is nu te volgen op twee
studieniveaus. Ook wordt er een derde jaar
als kopstudie aangeboden.
> www.evangelisch-college.nl/trajectGK&HG

Tasten naar God

• Het EC-Magazine wordt een inspiratie
magazine dat eenmaal per jaar uitkomt.
Nieuws, inspiratie, artikelen, gratis webinars
en meer zullen we gaan opnemen in onze
vernieuwde nieuwsbrief. Meld je aan!
> www.evangelisch-college.nl/nieuwsbrief

Onze medewerker Evert Leeflang heeft
een boek geschreven: Tasten naar God.
Het verhaal van de moderne theologie is
het verhaal van mensen die tasten naar
God. Het vertelt van ruim twee eeuwen
zoekgeschiedenis waarin protestantse,
rooms-katholieke en oosters-orthodoxe
theologen in een snel veranderende tijd
verantwoord over God en geloof probeerden
te spreken. Leer ze kennen,
ontdek hun creativiteit en
proef hun relevantie in
deze gloednieuwe, brede
introductie op de moderne
theologie.

• Nieuw! Cursus Gavengericht werken
Van Stichting Opwekking hebben we de
Netwerkcursus overgenomen en deze
doorontwikkeld tot de cursus Gavengericht
werken. Per 1 september is het vernieuwde
cursusmateriaal te bestellen.
> www.evangelisch-college.nl/gavengerichtwerken
• Naamswijziging ETS-Bijbelcursus
De nieuwe naam wordt EC-Bijbelcursus:
in 4 jaar door de Bijbel.

Introductie EC-lidmaatschap
Voor oud-studenten bieden we met ingang van volgend studiejaar een
lidmaatschap* aan bij het Evangelisch College. Voor een vast bedrag van
€ 5,- per maand kun je lid worden. Hiermee ondersteun je allereerst
het werk van het Evangelisch College en ontvang je als oud-student
een hoop voordelen, waaronder:

Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
Toegang tot een groeiend videoarchief van webinars en studiedagen
Jaarlijks een voucher voor een gratis online cursus naar keuze
Kortingen voor de webshop en studiedagen
Een gratis boek naar keuze bij aanmelding

Meld je nu aan!
> www.evangelisch-college.nl/lidmaatschap

* Dit lidmaatschap vervangt de huidige EC-studiepas.

> w
 ww.evangelisch-college.
nl/tasten-naar-god

• Nieuwe 4-jarige cyclus van de Bijbelcursus
weer van start.
Het moment om met de cursus te starten!
> www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus

EC-Bijbelcursus bij
jou in de kerk?

• Nieuwe cursuslocaties EC-Bijbelcursus
Komend seizoen wordt de cursus ook aangeboden in Amsterdam Noord, Enschede en Zierikzee.
> www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus

Voor het aanbieden van onze Bijbelcursus
willen we heel graag samenwerken met
lokale kerken die hun gemeenteleden
inspirerend en gedegen Bijbelonderwijs
gunnen. Hiervoor ontzorgen we kerken
volledig door de cursus en bijbehorende
coördinatie en administratie te verzorgen.

• Vernieuwing Opleiding Pastorale
Hulpverlening
Het curriculum is herzien en de opleiding is te
volgen op twee studieniveaus.
> www.evangelisch-college.nl/pastoralehulpverlening

> www.evangelisch-college.nl/bij-jou-inde-kerk/
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DE HEER IS GOED,

Zijn liefde duurt eeuwig,
ZIJN TROUW VAN
GENERATIE OP GENERATIE

PSALM 100:5

