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‘De Bijbel op
tafel en dan maar
kijken waar het
gebeurt’
Ruben van Zwieten en
Bas van der Graaf in gesprek

‘Het kruisbeeld
schittert in de
zomerzon’
Column
Frits de Lange

THEMA

spiritualiteit
in de gemeente en
op de opleiding

‘We lijken
ingehaald te
worden door
de Happinez’
Spiritualiteit
Spiritualiteit is sinds een jaar of tien ‘in’: een beweging weg van vastgeroeste
vormen en dogma’s en met een sterke nadruk op openheid, beleving en liefde.
In zekere zin zijn we bij de PThU sinds jaar en dag met precies dezelfde
dingen bezig. Docenten en onderzoekers verdiepen zich op allerlei manieren
in zaken die met de geest/Geest te maken hebben en zo ook met de inspiratie
en persoonlijke innerlijke ervaring waarnaar men tegenwoordig zo hunkert.
Wat binnen de muren van een universiteit (en in aansluiting op tradities)
plaatsvindt, is echter minder hip dan wat we in glimmende glossy’s en trendy
events gepresenteerd krijgen. Soms bieden die laatsten niet meer dan een
oppervlakkige herhaling van wat je ook kunt opdiepen uit de bronnen waar
we in onze kerkelijke traditie al zo lang uit putten. En anders kunnen we het
aanwijzen in de door ons bestudeerde andere religieuze varianten.
Toch stimuleren die nieuwe trends ons om juist over de dingen die je als
vanzelfsprekend doet, nog eens goed na te denken. Hoe kan het dat we op
ons eigen terrein door de Happinez lijken te zijn ingehaald? Hoe zit het met
de spiritualiteit in de opleiding en bij de opleiders? Blijkbaar hebben we het
een en ander uit te leggen; misschien ook zullen we open moeten staan voor
vernieuwing. Zoals u dat kunt lezen in het gesprek met twee Amsterdamse
predikanten, dat – heel ouderwets en ook goed protestants – begint bij de
Bijbel.
Overigens, zoals u aan de vernieuwde vormgeving kunt zien, hebben wij
niets tegen een goede verpakking. Maar we gaan wel voor de inhoud.
Klaas Spronk
Hoofdredacteur
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Amerikaanse Presbyterianen in
Oost-Duitsland

De kritiek op het spreken over
rechtvaardiging

Promotie Jane Frances Holslag (19 juni 2013)

Promotie Maarten Klaassen (25 juni 2013)

Onder de naam Berlin Fellowship bezochten
Amerikaanse Presbyterianen verschillende
gemeentes in Oost-Duitsland tussen 1961 en 1989.
In haar dissertatie Berlin Fellowship: ‘East German
Perspectives and Missional Encounter 1961 – 1989’
bekijkt Jane Frances Holslag deze oecumenische
contacten vanuit Oost-Duits perspectief. Zij
promoveerde op 19 juni aan de vestiging Amster
dam van de PThU. Promotores waren prof.dr.
Mechteld Jansen en prof.dr. Herman Noordegraaf.
In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspec
Het perspectief van de ‘ontvangende partners’,

tieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus.

de Oost-Duitsers, ontbrak tot nu toe in de vele

Een onderzoek naar rechtvaardiging en unio cum

beschrijvingen van missionaire en oecumenische

Christo bij Martin Luther, Philippus Melanchthon,

contacten die in deze periode werden onder

Johannes Calvijn en John Owen. Dat is de titel van

houden. De wederkerigheid en het mede-

het proefschrift dat Maarten Klaassen op 25 juni

eigenaarschap van de Oost-Duitse partners waren

verdedigde op de vestiging Amsterdam van de

essentieel voor het welslagen van deze onder

PThU.

neming. Holslag beschrijft het ontstaan, verloop
en de impact van Berlin Fellowship vanuit een

Rechtvaardiging door het geloof en eenheid met

missiologische blik. In welke zin waren de partners

Christus behoren tot de kern van de reforma

van Berlin Fellowship vreemdelingen of zelfs

torische identiteit. In zijn promotiestudie onder

vijanden voor elkaar? In hoeverre waren dit soort

zoekt de auteur de kritiek die geuit wordt op het

uitwisselingsbezoeken, die in feite nooit tot een

reformatorische spreken over rechtvaardiging en

tegenbezoek van Oost-Duitsers aan de USA konden

unio cum Christo en gaat hij na of deze terecht is.

leiden, een werkelijke uitwisseling? Holslag wil met

Hij doet dit aan de hand van een analyse van vier

haar dissertatie aantonen dat dergelijke door

theologen uit de reformatorische traditie die zich

gaande bezoeken, juist ook tegen de achtergrond

intensief met rechtvaardiging en eenheid met

van de politieke gegevens, voor betrokkenen een

Christus hebben bezig gehouden. De studie sluit

transformerend karakter hebben.

af met een taxatie aan de hand van het bijbelstheologische spreken van Paulus over deze thema’s.

Holslag werd in 1948 in Denver, Colorado, geboren

Klaassen (1981) studeerde theologie aan de

en studeerde aan Princeton Theological Seminary.

Rijksuniversiteit Utrecht en is predikant van de

Zij was predikante in Zuid-Californië en werd in

Hervormde gemeente Sliedrecht. Daarvoor diende

1990 uitgezonden door de Presbyteriaanse Kerk

hij de Hervormde gemeente Hedel.

als coördinator van relaties in Centraal- en
Oost-Europa. Sinds 1997 woont zij in Litouwen,
waar zij theologie doceert aan LCC International
University te Klaipéda.
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Geloofsopvoeding in de grote stad –
hoe doe je dat?
Promotie Danielle van de Koot-Dees (27 juni 2013)

Human Enhancement: Scientific, Ethical
and Theological Aspects from a European
Perspective
Theo Boer and Richard Fischer (eds.),
Brussels: Conference of European Churches,
2013 (302 pp.).
Human Enhancement: Scientific, Ethical and
Theological Aspects from a European Perspective;
in deze bundel spreken zowel theologen en
filosofen als beoefenaars van de exacte weten
schappen zich uit over zin en onzin rond het
thema ‘mensverbetering’. Belangrijke ethische
vragen die worden gesignaleerd: kunnen we de

Hoe geven ouders in het gezin gestalte aan hun

miljarden die met nieuwe technologieën zijn

geloof, in een omgeving waar dat allesbehalve

gemoeid niet beter besteden aan het verbeteren

vanzelfsprekend is? Dat is de centrale vraag in het

van leefomstandigheden van arme mensen en aan

proefschrift waarmee Danielle van de Koot-Dees op

sociale gerechtigheid? Wat doet het spreken over

27 juni promoveerde aan de vestiging Groningen

human enhancement met ons zelfbeeld als

van de PThU. Haar proefschrift is getiteld Prille

natuurwezens en door God geschapen wezens?

geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar

En welke mogelijke negatieve (en onbekende)

de rol van geloven in jonge protestants-christelijke

neveneffecten zijn er te verwachten? Het boek is te

gezinnen in Amsterdam.

te downloaden via http://csc.ceceurope.org/issues/
ethics-science-and-technology/.

Onderzoekers zijn het erover eens dat de opvoe
ding in het gezin de meeste invloed heeft op de
religieuze identiteit van kinderen. Toch weten we
weinig over hoe ouders het geloof introduceren in
de jonge levens van hun kinderen. Hoe speelt het
geloof van de ouders mee en waar liggen hun
aarzelingen? Van de Koot-Dees vroeg jonge ouders
in Amsterdam naar hun overtuigingen, meningen
en ervaringen. Dit onderzoek laat zien hoe
protestants-christelijke ouders, die zich ervan
bewust zijn dat ze in Amsterdam tot een minder
heid behoren, zich inspannen om geloven een
plaats te geven in hun drukke gezinslevens. Met
de keuzes die zij maken in deze levensfase, als hun
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn, creëren
zij als het ware een speelveld voor het geloof.
Van de Koot-Dees (1981) studeerde pedagogiek
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de
faculteit Godgeleerdheid van diezelfde universiteit
behaalde zij in 2007 een master Levensbeschouwe
lijke Vorming. Van 2007 tot 2012 was zij als aio
verbonden aan de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU) te Utrecht en het Onderzoeks
centrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC).
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Publicaties
&promoties
Goede zorg: Christelijk geïnspireerde
ethiek van geval tot geval

Zacharias Webber: kunstschilder en
verlicht protestant

Theo Boer en Dick Mul, Amsterdam: Buijten &

Promotie Frits Praamsma (12 september)

Schipperheijn 2012 (144 pp.), € 14,95.
Op donderdag 12 september verdedigde Frits
In dit boekje gaan de Groningse PThU-ethicus

Praamsma zijn dissertatie Zacharias Webber

Theo Boer en de Haagse kinderarts Dick Mul op

(1644 – 1696): irenisch lutheraan – verlicht

een systematische én laagdrempelige wijze in

protestant. Kerk en theologie in het denken van

op een aantal prangende vragen in de huidige

een zeventiende-eeuwse kunstschilder aan de

medische ethiek. Het boekje bevat 26 casussen,

vestiging Amsterdam van de PThU. Promotores

variërend van orgaandonatie tot het rapporteren

waren prof.dr. Klaas Zwanepol en prof.dr. Willem

van vermoedens van kindermishandeling.

van Asselt.

Dat in elke casusbeschrijving een dilemma

Hoe verhoudt zich de christelijke traditie tot de

voorkomt, leidt er niet toe dat de auteurs geen

uitkomsten van rationeel denken en zelfstandig

stelling durven nemen. Zij doen dat echter steeds

onderzoek, vooral wanneer deze uitkomsten in

met uitdrukkelijk oog voor het ‘goed recht’ van

strijd lijken te zijn met bepaalde teksten uit de

andere oplossingen. Het boekje wordt besloten

Bijbel? Dat was in het laat zeventiende-eeuwse

met enkele korte hoofdstukken over wat ethiek

Nederland een belangrijke vraag. De Amsterdamse

is en over de verschillende bijdragen die vanuit de

kunstschilder en lekentheoloog Zacharias Webber

godsdienst aan de medische ethiek kunnen

beschouwde niet alleen de Bijbel, maar ook de

worden verwacht.

menselijke rede als een van God gegeven en dus
betrouwbare kennisbron. Als classicistisch schilder,
vertrouwd met de taal van het beeld, bepleitte hij
het goed recht van een minder letterlijke inter
pretatie van de Bijbeltekst. Het proefschrift
behandelt Webbers gedachtegoed tegen de
achtergrond van zijn tijd, maar brengt het ook in
verband met zijn lutheranisme en zijn werk als
kunstschilder.
Frits Praamsma (Leeuwarden, 1956) studeerde
theologie in Kampen. Momenteel is hij als
predikant verbonden aan de Protestantse
Gemeente te Rijsenhout (Haarlemmermeer).
Daarvoor diende hij de Gereformeerde Kerk van
Oude Pekela.
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Tegenwoordige
column
tijd Frits de Lange
‘Een stille getuige
van een voorbij verleden’
Een zomervakantie in de wijnvelden van de Cahors. Midden in het
lieflijk glooiende landschap doemt af en toe een crucifix op. Een
manshoge witte Jezus, voor eeuwig aan het kruis genageld,
midden tussen de wijnranken. Hij detoneert nogal. ‘Wat een
wrede godsdienst, dat christendom’, zegt mijn reisgenoot, die als
leerkracht in het basisonderwijs ook het liefst het verhaal van
Goede Vrijdag in de klas zou overslaan.
Zo moeten veel niet-gelovigen vandaag naar het
christendom kijken. Hoe kun je nu ooit zo’n executiemet- stervende-jongeman tot centrum van je geloof
maken? Bizarre religie, dat christendom. Een geweld
dadige bloedreligie.
Ik kom met een andere kijk op de zaak. Hoe hebben de
wijnboeren die witte Jezus op de hoek van hun wijnveld
zelf ervaren? Keuterboertjes waren het, geen heren
boeren. De Malbec uit hun streek is geen populaire
wijn. De miswijn die de priester consacreerde, was door
hen zelf geperst in een hard en moeizaam bestaan.
‘Mijn lichaam voor jullie gegeven, mijn bloed voor jullie
vergoten.’ Hun zweten en zwoegen was opgenomen in
het kosmisch drama van een God die de wereld zo
liefheeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
voor hun zonden. Er moet troost van de crucifix uit zijn
gegaan. ‘Ik ben de ware wijnstok.’
In de kleine dorpskerk wordt geen mis meer opge
dragen. Ook het platteland van de Cahors is gesecula
riseerd. Toch blijft het kruisbeeld staan, en schittert in
de felle zomerzon. Blijkbaar wordt Jezus van tijd tot tijd
nog netjes gewit. Een stille getuige van een voorbij
verleden. Ik moet aan Bonhoeffer denken: ‘De God, die
met ons is, is de God die ons verlaat. (… ) Voor en met
God leven wij zonder God. God laat zich uit de wereld
terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machte
loos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons
en helpt Hij ons.’ We zwijgen en rijden door.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek
aan de vestiging Groningen van de PThU.
PThUnie 09

Bas van der Graaf & Ruben van Zwieten

De Bijbel op tafel en dan
kijken waar het gebeurt
Hoe bereik je als kerk de jonge zinzoeker van vandaag en morgen? Niet met kant en klare
methoden en bedachte thema’s, zegt ds. Bas van der Graaf van de Jeruzalemkerk in West. Niet
met ‘softe, subjectieve gesprekken die alle kanten uit vliegen’, zegt ds. Ruben van Zwieten,
directeur van zingevingscentrum De Nieuwe Poort aan de Zuidas. De twee Amsterdamse
predikanten zijn het roerend eens: ‘Laat het Bijbelverhaal zijn werk maar doen.’

tekst: Caspar Dullemond | foto’s: Jaap van Werkhoven

De Nieuwe Poort, september 2013.

de kern van hun bestaan. En elders

omdat ze verwachten dat ze daar

Vol trots leidt Ruben van Zwieten

vinden ze dat niet. Ze vragen niet:

antwoorden kunnen vinden op hun

zijn collega van de Jeruzalemkerk

hoe word ik gelovig? Ze zijn niet op

vragen. Ze hebben veel meer dan

rond in het net officieel geopende

zoek naar een lijntje naar boven.

bij Ruben een zoekvraag richting

‘huis van ontmoeting en inspiratie’

Maar ze zeggen wel: ik ben op zoek

God, al weten ze niet altijd wat ze

in het zakencentrum van Amster

naar iets dat mij maakt tot wat ik

zich daarbij moeten voorstellen. Als

dam. Een leerhuisruimte, twee

werkelijk ben. In hun werk kunnen

we met elkaar Bijbellezen, komen

collegezalen die ‘David’ en ‘Goliath’

ze hun levensvragen niet kwijt. Hier

de geloofsvragen vrij snel aan de

heten, werkplekken voor freelancers,

wel. Hier zitten we met elkaar rond

orde. Dat is eigenlijk wat we steeds

professionele horecavoorzieningen:

de tafel en lezen we de Bijbel.

meer zijn gaan doen in de

Daaruit ontstaan de existentiële,

Jeruzalemkerk: de Bijbel op tafel,

essentiële gesprekken.’

zo precies mogelijk lezen en dan

‘Onze bezoekers
vragen niet: hoe word
ik gelovig?’
wijn voor de borrel en wijn voor het

maar kijken waar het gebeurt.’

Levensvragen
De Jeruzalemkerk in De Baarsjes is

Van Zwieten: ‘We beginnen bij de

een meer traditionele wijkkerk.

mensen zelf, en dan brengen we dat

Maar ook daar is een doorbraak

Bijbelverhaal in. Het gaat om hun

gemaakt naar nieuwe bezoekers:

existentiële vragen. Ze zijn niet op

twintigers tot begin veertigers die

zoek naar God, maar soms vindt die

het gevoel hebben dat ze iets in

God van de Bijbel hén.

hun leven missen.

Hoe ik dat merk? De bar is heel
belangrijk. Bij onze wekelijkse

avondmaal. Een inrichting die
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zakelijk metaal en glas op een

Van der Graaf: ‘We proberen ons

Bijbeltafel is de koffie vooraf

vanzelfsprekende manier combineert

de laatste jaren op een nieuwe

inclusief. Het drankje achteraf ook.

met warm hout en artistieke

manier open te stellen. En mensen

Niemand gaat die deur uit zonder

aardetinten. Een plek die niet gericht

weten ons te vinden. De mensen

iets gedronken te hebben: ze

is op de traditionele kerkganger.

die hier in de Nieuwe Poort komen,

hebben er tenslotte voor betaald.

Maar wie komen er wel?

zoeken antwoorden op hun

Daar, aan de bar, gaat het gesprek

levensvragen. Degenen die ik tot

verder, en heel vaak gaat het over

Van Zwieten: ‘Wat onze bezoekers

nog toe op mijn weg heb gekregen,

de God van de Bijbel. Maar het zijn

delen is dat ze dingen willen horen

hebben blijkbaar een iets preciezere

geen softe, subjectieve gesprekken

die gaan over

vraag. Ze kloppen aan bij een kerk

die alle kanten uit vliegen. Neem het

Bas van der Graaf (1963) werkte als accountant voor hij predikant werd. Sinds 2006
is hij predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. Van der Graaf studeerde theologie
in Utrecht.

Ruben van Zwieten (1983) is predikant-directeur van de stichting Zingeving Zuidas.
Hij studeerde Theologie en Rechten in Leiden. Van 2007 tot 2010 deed hij de predikants
verhaal van Noach, wat we vorige

opleiding van de PThU in Leiden.

week met elkaar lazen. Dat kan ook
gaan over mensen die verzuipen in
de chaos van het teveel veroorzaakt
door die mens zelf. En vervolgens

iets. Het was geen stem of wat ook,

Daar ben je dienstbaar aan. En

worden ze op een arkje bij elkaar

maar ze wist: hier moet ik iets mee

eigenlijk zijn dat lessen die ik hier in

geraapt. Het knappe van die

doen. Toen we aan het Bijbellezen

Amsterdam geleerd heb – ook van

Bijbelschrijvers is niet zozeer dat ze

waren, zei ze: wat ik hier allemaal

jou, Ruben. Ik vond het van meet af

een ordening in religieuze

lees, dat beschrijft eigenlijk precies

aan interessant wat jullie met die

ervaringen hebben aangebracht,
maar dat ze iets hebben gevonden
van wat mensen zelf tegenkomen in
het leven. En hoe te midden daarvan
openbaringen binnenbreken.’
Van der Graaf: ‘Jij benadrukt net
dat die mensen niet zozeer zoeken,

‘Mensen lezen dat verhaal en
dat verhaal stelt nieuwe vragen aan hun leven.
Daar ben je dienstbaar aan’

als wel gevonden worden. Dat is
eigenlijk wat mij de afgelopen tijd
heel erg heeft geraakt: al die

mijn ervaring. Er was dus een

Bijbelklassen doen. En dat jullie er

mensen die bij ons terechtkomen

proces tot stand gekomen – ik

ook zoveel vertrouwen in hebben

zijn op een gegeven moment in

noem dat dan maar het werk van

dat het Bijbelverhaal zijn werk wel

beweging gekomen, op een vaak

de Geest. Vanuit het verhaal kreeg

doet.’

wonderlijke manier. Zo is er bij ons

ze uitleg over wat er in haar, met

in de Paasnacht een jonge vrouw

haar, aan het gebeuren was. In die

Van Zwieten: ‘Het legt zich-

gedoopt. Ze was van jongs af aan

zin viel ik er zelf een beetje tussen-

zelf wel uit.’

altijd wel bezig met geloofsvragen,

uit. Ik voel me dan ook steeds meer

maar had daar nooit echt invulling

dienaar van het woord – dat vind ik

Van der Graaf: ‘En het legt dus

aan gegeven. Ze was een keer op

echt de mooiste aanduiding van

blijkbaar ook levens uit.’

vakantie en kreeg autopech. Toen

een predikant. Mensen lezen

ze stond te wachten had ze ineens

gewoon dat verhaal en dat verhaal

Van Zwieten: ‘Exact. Dus je wordt

een soort ervaring. Er opende zich

stelt nieuwe vragen aan hun leven.

er zelf ook bij gegrepen.’
PThUnie 11

Bas van der Graaf &
Ruben van Zwieten

nee, doet u mij maar gewoon voor

de toekomst misschien wel eens een

Thematisch

de zondagmorgen. Die tekst moet

Bijbel nodig zou kunnen hebben. En

Van der Graaf: ‘Eerder hadden

zichzelf uitleggen en met een goede

dat het beter is om op het spoor te

we van alles geprobeerd voor de

tekst raak je wel drie thema’s aan.

komen van wat precies de structuur

mensen die bij ons aankloppen.

Waarom werkt het? Omdat het

is die de Bijbel zelf aanreikt, dan

Je moet iets hebben waarmee je

verhaal leidend is. Je blijft bij het

bezig te zijn met – hou je vast –

ze op een spoor zet. Zo hebben

verhaal. En wat mensen meenemen

contextualisatie: welke sociale,

naar huis is geen thema, maar het

politieke, maatschappelijke context

verhaal.’

neem je waar? Op die manier gaat

‘Thematisch?
Met een goede tekst raak je
wel drie thema’s aan’

het enorm over het hoe en niet over
Van der Graaf: ‘Bij een methode

het wat. Leid toch vooral dienaren

gaat er een schema overheen. Daar

van het woord op!’

ben ik echt een beetje klaar mee.
Onze gemeente is altijd Bijbelgericht

Inspiratie

geweest, maar er was ook altijd een

Van der Graaf: ‘Waarbij je

grote rol voor de leer van de kerk.

natuurlijk wel moet zeggen dat je

Natuurlijk is dat nog steeds een

zelf hartstikke gecontextualiseerd

we bijvoorbeeld gewerkt met de

kader waarbinnen dingen

bent. Jij maakt echt deel uit van

Alpha-cursus, een bekende methode

functioneren, maar het Bijbellezen

deze wereld van de Zuidas. Je bent

voor zoekers. Maar de mensen die

is voor mij steeds belangrijker

tweetalig: je bent steeds dieper in

wij aan de tafel kregen, snapten er

geworden. We gaan het in die kerk

die Bijbeltaal aan het kruipen, maar

de ballen van. Dan lazen ze iets en

van de toekomst alleen maar redden

je bent ook talig wat betreft de

vroegen ze: waar komt dat nou

als we op het spoor komen van de

cultuur hier. En het lukt jou om die

opeens vandaan? Zo’n cursus is

structuren en de boodschap van de

twee met elkaar in gesprek te

thematisch opgezet. En het zijn

Bijbel zelf. Dat is belangrijker dan de

brengen. Zonder contextualisering

thema’s die zijn bedacht door

leer die we daaruit gedestilleerd

gaat het dus ook weer niet. En dat

mensen.’

hebben en die we er ook voort

is ook goed. Ik denk dat die

durend weer overheen leggen.’

traditionele kerk, waar ik dan weer

Van Zwieten: ‘Helemaal mee eens.
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in sta, het steeds meer moet hebben

Thematisch werkt niet. Thema

Van Zwieten: ‘Amen. Op de

van plekken als deze. Wat ik van

diensten! Als mensen mij bellen

predikantsopleiding blijft ook

jullie heb geleerd, maar ook van

voor themadiensten, dan zeg ik:

onderbelicht dat je voor de kerk van

andere plekken waar de kerk

opnieuw begon, is dat we die

Van der Graaf: ‘Dat komt ook,

dan vroeger, vind ik uiteindelijk niet

inspiratie nodig hebben om de

denk ik, omdat de kerk niet van ons

heel belangrijk. Het hele idee van

bestaande gemeente niet naar

is. De kerk is van Christus. Het

een rest, van een groepje dat

binnen gekeerd en marginaal te

geheim van de kerk heeft met de

volhoudt, is heel Bijbels en spreekt

laten zijn.’

Bijbel te maken, met sacramenten,

mij wel aan.’

Van Zwieten: ‘En omgekeerd
realiseer ik mij dat ik dit werk niet
zou kunnen doen als Bas en zijn
mensen niet een kerk in stand
zouden houden voor de wijk De

‘De kerk is niet van ons.
De kerk is van Christus’

Baarsjes. De Nieuwe Poort is een
huis van inspiratie, maar we gaan

met gemeenschap, met hele

Van Zwieten: ‘Dat ben ik met je

hier geen kerkje spelen. We gaan

essentiële dingen. Ik heb veel

eens. Er zijn dingen vóór ons

hier niet dopen. De vraag naar de

pioniersplekken gezien, plekken

begonnen en er zullen dingen na

enige die mij draagt in leven en in

waar iets van kerk ontstond, en daar

ons nog doorgaan. En het zal vaak

sterven, hoort in eerste instantie in

kwam je dat tegen. Je bleef cirkelen

zo zijn dat dat iets heel kleins is, iets

de gewone wijkgemeente thuis. Ik

rondom dat geheim. En ik vind het

heel gebrekkigs. Maar je moet

begin bij de mens in zijn inspiratie.

ook wel mooi dat jij zegt: we gaan

vertrouwen hebben dat die kerk wel

Ik kan dat doen omdat er andere

hier geen kerkje spelen. Dit is er de

gaande blijft, want die kerk is niet

plekken zijn waar de traditionele

plek niet voor, maar het moet wel

van ons. Het gebeurt wel weer.’

gemeente bestaat. En die blijft ook

verbonden zijn met een plek waar

bestaan. Afgelopen zondag preekte

dat wel gebeurt. Wat mij gaande

ik ergens. Het was zo klein, maar

houdt als predikant is dat ik geloof

toch: iedere zondag vindt het daar

dat die kerk een geheim heeft dat

plaats. Het heeft zó’n goede

van hogerhand gegeven is. Daar

structuur en het is en het blijft.

moeten we gewoon trouw aan

Permanente educatie

Je kunt er van alles op aanmerken,

blijven. We moeten ons richten op

De PThU biedt diverse cursussen rond

je kunt zeggen dat de kerk is

de essentie van wat kerk eigenlijk is:

aspecten van de toekomst van de kerk en

gemarginaliseerd in de samenleving,

de Bijbel, bidden, sacramenten

van het ambt. Kijk voor een overzicht op

maar ze houden het toch maar mooi

vieren, gemeenschap oefenen, de

www.pthu.nl/pao.

gaande en staande.’

zegen geven. Dat die kerk kleiner is
PThUnie 13

Enkeltje
Amsterdam
Groningen

wissel
column

Prof.dr. Wim Janse (decaan van de faculteit

Godgeleerdheid en conrector van de VU) en prof.dr. Kocku von
Stuckrad (decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst
wetenschap en hoogleraar Religiewetenschap aan de RUG) verzorgen
afwisselend een column in dit blad. Dit keer is het woord aan Wim Janse.

Tijd
Afgelopen zomervakantie heb ik in Engeland de Cotswolds
Trail gewandeld: golvende akkers, ruisende bossen, honing
kleurige cottages, weiden, schapen, vergezichten. Honderd mijl
in acht dagen. Niets anders dan de ene voet voor de andere,
opgaan in het landschap dat je gaandeweg vertrouwd raakt
zoals vriendschap groeit door elkaar regelmatig te zien
(Frédéric Gros, Wandelen. Een filosofische gids, 2013).
Zo’n voettocht is niet alleen een fysieke reis. De ziel gaat te voet. Die titel
gaven Herman Andriessen en Ciel Mooren mee aan hun wandelverslag
naar Assisi (2008). Wie zijn ziel zoekt moet te voet gaan: ‘Op de urenlange
wandelingen door de grote ruimte van de natuur wordt het hart vrij voor
nieuwe ervaringen en vooral voor die éne grondervaring: dat wij mensen
zijn van onderweg.’ Daar zijn tijd en rust mee gemoeid. De rossen van het
verlangen zijn snel, aldus een Russisch gezegde, maar de ezels van de
ervaring langzaam: die gaan stap voor stap.
Ik denk aan alle drukte van het nieuwe seizoen. En aan een kunstig stuk
poëzie over ontspanning als het geheim van alle inspanning. De eerste helft
van dat gedicht bevat een aaneenschakeling van zeven werkwoorden
afkomstig uit hetzelfde taalveld: bouwen, zwoegen, bewaken, waken, vroeg
opstaan, laat opblijven, je aftobben voor je brood… Precies daar, op het
hoogte- en scharnierpunt van het lied (psalm 127), wordt aan de
zevenvoudige werkwoordketen het sluitstuk van de slaap gesmeed: ‘Als de
Eeuwige het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Eeuwige
de stad niet bewaakt, vergeefs waakt de wachter. Vergeefs is het dat je vroeg
opstaat, laat opblijft, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn beminden
in de slaap.’ De suggestie die daarvan uitgaat is dat wij het eigenlijke niet
bewerken maar ontvangen, als een geschenk. Dat tekent onze tijd. Die
ervaring wens ik u toe.
Wim Janse
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Een nieuwe rubriek in een vernieuwd magazine: De Stelling. Het idee is simpel: een PThU-docent
verrast een collega met een stevige stelling. De redactie bijt het spits af en legt filosofiedocent
Onno Zijlstra de volgende stelling voor:

De STELLING

‘De theologie kan
uitstekend zonder
de filosofie’
Onno Zijlstra reageert op de stelling van de redactie
‘De theologie kan uitstekend zonder de filosofie.’ Het lijkt wel of

altijd nuttig, maar wil met name nog wel eens helpen

ik een rapport lees van een bezuinigingscommissie. Vooral dat

als een gedachtegang of discussie spaak loopt –

‘uitstekend’ lijkt daarop te wijzen. De zin bevat in zijn eenvoud

‘krabben waar het jeukt’ noemt Ludwig Wittgenstein

een wel heel erg complexe uitspraak. ‘De theologie’ en

dat.

‘de filosofie’.
Filosofie heeft een brede en sterke traditie in het
nadenken over wetenschap. Theologie is een weten
Twee complete traditiefamilies, de een nog ouder,

schap die op zichzelf als wetenschap reflecteert.

eerbiedwaardiger en veelkleuriger dan de ander, met

Filosofie is daarbij onmisbaar. Als wetenschap wil

huwelijken over en weer. En dan zegt iemand dat de

theologie redelijk zijn. Daarbij hoort netjes redeneren:

een uitstekend zonder de ander kan. (Hoe ongezellig!)

logica en argumentatieleer.

De winkelier vraagt: ‘Heeft u niet kleiner?’ En een
filosoof zou mogelijk iets mompelen over essentialisme.

In theologie speelt taal een bijzondere rol. De filosofie,
met name die van de twintigste eeuw, heeft belangrijke

Er is een filosofische opvatting van taal – één die ik

inzichten in taal en betekenis opgeleverd. Doe er uw

aanhang – die onder meer inhoudt dat woorden,

winst mee.

maar ook zinnen, alleen betekenis hebben binnen een
context. ‘De theologie kan uitstekend zonder de

Kortom: zelfs al zou het uitstekend zonder kunnen,

filosofie.’ Zegt wie, waar, in welk verband, met welk

het gaat beter met.

doel? Als uitspraak van genoemde commissie zou ik
hem iets beter begrijpen. Nu stuurt hij mij het bos in
en zoek ik paden.
Onno Zijlstra geeft de stelling
zijn als ze daarbij niet van elkaar zouden profiteren – al

‘Religie kan heel goed
zonder theologie’

was het maar in een liefdevolle strijd. Filosofen hebben

door aan Gert van Klinken, universitair docent

met de paplepel ingegoten gekregen op eigen en

Kerkgeschiedenis aan de vestiging Amsterdam.

Theologie en filosofie delen veel thema’s. Het zou zonde

andermans vooronderstellingen te reflecteren. Dat is
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Korte nieuwsberichten

Nieuw wetenschappelijk tijdschrift:

Ecclesial Practices
In november verschijnt het eerste nummer van Ecclesial Practices.
Journal of Ecclesiology and Ethnography. Henk de Roest,
hoogleraar Praktische Theologie aan de vestiging Groningen van
de PThU is editor-in-chief.
‘Bijdragen in dit tijdschrift brengen systematisch-theologisch denken
over de kerk samen met kwalitatief empirisch onderzoek naar
christelijke geloofsgemeenschappen. Wereldwijd is er grote behoefte
aan’, legt De Roest uit: ‘Praktische theologen uit alle continenten zijn er
bij betrokken.’ Het blad verschijnt bij uitgeverij Brill in Leiden en de
redactie wordt voorgezeten door Pete Ward, hoogleraar theologie aan
het Londense King’s College.

‘Gereformeerd Erfgoed Kampen’

Stichting houdt Kamper
geschiedenis PThU levend
In de zomer van 2012 vertrok de Protestantse Theologische
Universiteit uit Kampen. Een nieuw opgerichte stichting
Gereformeerd Erfgoed Kampen wil de ruim honderdvijftigjarige
geschiedenis van de predikantsopleiding in deze stad
levend houden.
In het nieuwe archief- en bibliotheekcentrum van de gemeente
Kampen, dat vanaf 2015 gevestigd is in de voormalige Van Heutsz
kazerne, worden een of meer zalen ingericht met portretten en andere
memorabilia van de universiteit. Ook het archief van de Kamper
opleiding krijgt hier een plaats. ‘Nu de PThU uit Kampen vertrokken
is, resten hier de gebouwen Oudestraat en Koornmarkt, een versteende
Calvijn, maar ook herinneringen en levende verhalen, die de levendige
interactie tussen School en Stad in de breedste zin, wakker roepen’,
aldus de stichting.

Opening begin 2014

Internationaal
studentenhuis
Stichting Ruimzicht, organisatie voor ‘studeren,
wonen en bezinnen’, vestigt in Groningen een
internationaal studentenhuis. Het huis biedt
plek aan vijftien studenten. Ruim de helft is
afkomstig uit het buitenland en volgt een
eenjarige masteropleiding Theologie aan de
PThU in Groningen.
De Nederlandse bewoners zijn eveneens student
– niet noodzakelijkerwijs theologen – of staan aan
het begin van hun loopbaan. Van bewoners wordt
verwacht dat zij oog hebben voor elkaar en kunnen
omgaan met verscheidenheid aan geloofsbeleving
en culturele achtergrond. Samen vormen zij een
tijdelijke leefgemeenschap, een ‘convivium’.
Met de oprichting van het Internationale
Convivium slaat Ruimzicht een nieuwe weg in.
De Stichting beheert al acht studentenhuizen (In
Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht), maar
nog niet eerder betrof het een convivium waar
buitenlandse en Nederlandse studenten samen
wonen. Ruimzicht hoopt met dit nieuwe huis in te
spelen op de internationalisering aan de universi
teiten en de behoefte van studenten om in
intercultureel verband samen te leven.
Het Internationale Convivium wordt gevestigd in
de voormalige Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat
in Groningen. De leegstaande kerk krijgt met de
huisvesting van studenten een nieuwe en passende
bestemming. De verbouwing zal naar verwachting
begin 2014 klaar zijn, waarna het convivium in
gebruik wordt genomen.
Meer informatie op www.ruimzicht.nl.

De stichting heeft daarnaast plannen voor stadswandelingen en een
regelmatig te verschijnen nieuwsbrief. Een eerste bijeenkomst vond
in oktober in de Burgwalkerk plaats. Initatiefnemers zijn onder meer
de oud-docenten J. van Gelderen en C. Houtman en oud-burgemeester
van Kampen H.C. Kleemans. Voorzitter van de stichting is
B.A. Endedijk.
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THEMA

spiritualiteit
in de gemeente en
op de opleiding

Een
vanzelfsprekende
spiritualiteit
Sinds de verhuizing naar Amsterdam en Groningen lijkt aan
de Protestantse Theologische Universiteit meer ruimte te
zijn voor de individuele geloofsbeleving van studenten en
docenten. De wetenschap staat centraal, maar het geloof is
het vertrekpunt. ‘Het gebed vraagt om een ontvankelijke
en zelfkritische houding die ook in mijn
wetenschapsbeoefening een rol speelt’,
zegt een docent.

tekst: Caspar Dullemond | foto’s: Brian Elings
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Utrecht, 30 augustus 2013:

hebben hun toga’s aan te trekken –

predikantsopleidingen, niet langer

docenten, studenten, medewerkers

scheidt de twee delen van het

binnen de muren van onderscheiden

en gasten zijn op deze warme

programma. ‘Tot twee jaar geleden

verledens, maar werkelijk op nieuw

vrijdagmiddag naar de Janskerk

hield ik bij de opening van het

terrein. In de hervormde traditie van

gekomen voor de jaaropening van

academisch jaar, voorafgaande aan

Utrecht en Leiden bleven

de Protestantse Theologische

mijn vooruitblik, altijd een korte

geloofsvragen bij de staatsvakken

Universiteit. De grote lijn van het

meditatie’, vertelt Van der Sar:

onbesproken, aan de gereformeerde

programma is al jaren min of meer

‘Maar dat vonden we op een

opleiding in Kampen werd ‘een

hetzelfde. Een vooruitblik op het

gegeven moment toch wat wringen.

geweldig gat ervaren tussen wat op

komende collegejaar door bestuurs

Daarom hebben we het

de universiteit werd besproken en

voorzitter Henk van der Sar.

losgekoppeld.’ Nu is er dus een

wat in de kerk werd beleefd’, blikt

Stemmige klassieke muziek. Een

zelfstandige viering van drie

Van der Sar terug. Eind jaren

inspirerende openingsrede van

kwartier: mooie, Anglicaans

negentig werd in Kampen een

geïnspireerde koorzang door het

docent spiritualiteit benoemd om

Vocaal Theologen Ensemble,

die kloof toch enigszins te dichten.

goedgekozen Bijbellezingen en een

‘Dat zou ik voor de PThU nu niet

tot nadenken stemmende meditatie

meer nodig vinden’, zegt de

van synodevoorzitter Karin van den

bestuursvoorzitter: ‘We gaan als

Broeke. Door deze volgorde – eerst

studenten en docenten op een meer

een viering, daarna een acade

geïntegreerde manier met ons

mische plechtigheid – krijgt de

persoonlijk geloof om, vind ik.’

‘Geloof en leven
staan niet los
van wetenschap’

jaaropening voor de bezoeker een
een vooraanstaand iemand op het

duidelijk ander accent. De weten

Disputen

snijvlak van geloof, wetenschap en

schap staat centraal, maar het

Dat het geloof duidelijker aanwezig

maatschappij. Daarna een gezellige

vertrekpunt is het geloof.

is in de dagelijkse praktijk van de

borrel, met ieders belevenissen van
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PThU, koppelt academiepastor Jasja

de afgelopen zomer als overheer

Catharsis

Nottelman deels aan de erfenis

send gespreksthema. Zo opent een

Daar doen ze bij de PThU minder

van de theologische disputen:

universiteit haar academisch jaar.

ingewikkeld over dan vroeger.

‘De disputen waren met name in

De verhuizing vanuit de drie oor-

Utrecht heel sterk aanwezig. Daar

Onderscheidend is het deel van de

spronkelijke vestigingen Utrecht,

voerden studenten het geloofs

bijeenkomst dat aan deze acade

Kampen en Leiden naar nieuwe

gesprek.’ Leiden kende daarnaast de

mische plechtigheid vooraf gaat.

locaties in Amsterdam en Groningen

‘albumavonden’: bijeenkomsten

Sinds vorig jaar kiest de universiteit

lijkt daarbij als catharsis te hebben

voor theologiestudenten die zich

nadrukkelijk ook voor een viering

gewerkt. Sinds iets meer dan een

in het kerkelijk album hadden

om het jaar te openen. Een pauze

jaar opereert de universiteit,

ingeschreven om later predikant te

van een half uur – waarin bijvoor

die in 2007 voortkwam uit een fusie

kunnen worden. ‘Het idee was dat

beeld de hoogleraren gelegenheid

van verschillende protestantse

studenten, buiten het curriculum

THEMA

spiritualiteit
in de gemeente en
op de opleiding

‘De kapel is meer dan alleen
een plek voor de vroomheid
náást de wetenschap’

om, toch iets met kerk en geloof
konden doen’, vertelt Petruschka

Midday Prayer en vierkwartier

Schaafsma, universitair docent

Na een jaar van opbouwen en uitproberen, vindt nu zowel in Groningen als Amsterdam

ethiek aan de vestiging Amsterdam

iedere woensdag van een tot kwart over korte viering van zang, gebed en stilte plaats,

en daarvoor werkzaam in Leiden.

die afwisselend door een docent en een student wordt verzorgd. In Amsterdam heet deze

Samen met haar collega’s Heleen

bijeenkomst een ‘vierkwartier’, in Groningen (onder meer vanwege de inbreng van de

Zorgdrager en Bert de Leede nam ze

buitenlandse masterstudenten) het ‘Midday Prayer’. De eerste ervaringen zijn positief, al

het initiatief tot een serie vergelijk

wordt in een Amsterdamse evaluatie geconstateerd dat ‘diversiteit van invulling’ een

bare avonden in Amsterdam,

aandachtspunt is. De vieringen zijn tot nog toe vrij ingetogen en daarmee ‘typisch PThU’.

waarbij docenten worden

Er mag tijdens het vierkwartier nog wat meer geëxperimenteerd worden, luidt de conclusie.

geïnterviewd over hun gang door de

Een extra argument hiervoor is dat de kapel niet alleen een meditatieve, maar ook een

theologie. ‘Geloof en leven staan

praktische functie heeft. Studenten leren er vieren. ‘Ze worden opgeleid voor het werken

niet los van wetenschap. We

in de kerk. Je moet een ruimte hebben om dat te oefenen’, zegt de academiepastor.

merkten dat studenten nieuwsgierig

Overigens kunnen studenten daartoe ook nog steeds gebruik maken van de kapel van

zijn naar de motivaties van

het seminarium in Doorn.

docenten. Waarom zijn ze theologie
gaan studeren en hoe pakte dat uit?
Wat raakt hen in de studie?’, legt
Schaafsma uit. Aan zo’n

naar hoe wij als docenten de

Kapelruimten

biografische benadering, voegt ze

verhouding tussen geloof en

De kapelruimten worden behalve

daar meteen aan toe, zit ook wel

theologiebeoefening zien, leven.

voor vieringen ook gebruikt voor

een keerzijde: ‘Een docent vroeg

En als docenten moeten we daar

persoonlijke meditatie. ‘Ik ga er

me: moet iemand in zo’n interview

iets mee.’

ook wel eens naar toe’, zegt

z’n geloofsbrieven overhandigen?

Martin Walton, universitair docent

Is het een soort evaluatie van jou als

Meer ruimte

Geestelijk Verzorger aan de

docent? Theologen hebben name-

‘Spiritualiteit lijkt op de PThU op een

vestiging Groningen: ‘Het is een

lijk nog wel eens de neiging elkaar

vanzelfsprekender manier aanwezig

fijne ruimte, waar je je kunt

de maat te nemen.’

dan een aantal jaren geleden. De

afzonderen.’ Ook aan de kapel

omstandigheden na de verhuizing

diensten neemt hij graag deel: ‘Het

Wil ze zelf geïnterviewd worden?

zijn anders. Er is meer ruimte voor’,

is voor mij ook meer dan alleen een

‘Ik zou het zelf wel een kunst vinden

zegt Nottelman: ‘Studenten vragen

plek voor de vroomheid náást de

om iets bloot te geven van mijn

er ook nadrukkelijk om. Ze zijn op

wetenschap. Het gebed vraagt om

eigen overwegingen’, zegt ze

zoek naar hun eigen vorm van

een ontvankelijke en zelfkritische

voorzichtig: ‘Ik zou vooral willen

geloof. Dat moet je een plek geven.’

houding die ook in mijn weten

uitstralen dat je er als docent voor

Die plek is in de eerste plaats de

schapsbeoefening een rol speelt.’

alle studenten bent en niet alleen

kapelruimte, die van beide locaties

voor een bepaalde geloofsrichting.

een integraal onderdeel uitmaakt.

Maar het is duidelijk: deze vragen
PThUnie 19

reisdagboek
In de voetsporen van Bonifatius
Vrijdag 7 juni 2013: Leuke

gesprekken

Vrijdagochtend 7 juni vertrok een groep van vijftien enthousiaste studenten
theologie van de RUG en de PThU richting Duitsland, onder begeleiding van
Naam:

Mark de Jager

twee PThU docenten, Hans-Martin Kirn en Henk de Roest. Het bijzondere aan
deze groep was de gemêleerde samenstelling: van internationale masterstudenten tot eerstejaars bachelorstudenten.

Studie:

Tweedejaars
bachelor Theologie,
RUG
Locatie:

Duitsland
Datum reis:

7 t/m 9 juni 2013

Het centrale thema van de reis was ‘Bonifatius’. Deze heilige, voor de meeste
Nederlanders bekend vanwege zijn gruwelijke dood bij Dokkum in 754, was bij
leven aartsbisschop met zetel in Fulda. Na zijn dood is zijn lichaam vanuit Dokkum
naar de kathedraal van Fulda gebracht. Tevens staat in Fulda de Michaëlskirche, één
van de oudste kerken van Duitsland, die zeker de moeite van het bezoeken waard is.
Na al deze culturele hoogstandjes ging de groep uit eten in een plaatselijke pizzeria,
alwaar een ander doel van de reis vorm begon te krijgen: de contacten tussen de
(internationale) PThU studenten en de studenten van de RUG. Er ontstonden leuke
gesprekken en al met al was het een zeer geslaagd begin van de reis.

Zaterdag 8 juni 2013: voetsporen

Zaterdagochtend 8 juni vervolgde de groep haar tocht in de voetsporen van
Bonifatius. De Vogelsberg was het decor van een college in de open lucht over
zijn leven. Aansluitend aan de lezing genoten we een korte wandeling door de
omgeving, waarna we weer de busjes namen, deze keer richting Kassel.
In Kassel werden wij opgewacht door studenten van de Evangelische Studierenden
Gemeinde Kassel (ESG) en ds. Krischan Heinemann. Aan het eind van de wandeling
over het landgoed wachtte ons een uitgebreide picknick verzorgd door de ESG.
Hierna namen de studenten uit Kassel ons nog mee naar de orangerie in de
binnenstad van Kassel, waar we een korte wandeling maakten en onze
eindbestemming voor die dag opzochten: het gebouw van de ESG. Daar hadden de
mensen van de ESG een gezellige barbecue verzorgd voor ons.

Zondag 9 juni 2013: Verjonging

Zondagochtend 9 juni was het alweer tijd voor de terugtocht. Voor dat deze werd
aanvaard stond er echter nog één activiteit op het programma, namelijk een bezoek
aan een kerkdienst van de Evangelische Kirche in Fulda. Dit was voor de studenten
een interessante, interculturele ervaring, die voor de gemeente in Fulda een enorme
verjonging van de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers betekende.
De reis, die mede mogelijk gemaakt werd door het (van oorsprong Leidse)
studiefonds Ad Pias Causas, vond plaats onder de auspiciën van het Gronings
Theologisch Studenten Dispuut Bonifatius, dat zowel verbonden is aan de RUG als
de PThU. Deze reis zorgde ervoor dat er (blijvende) contacten zijn ontstaan tussen de
studenten van beide instellingen. Juist dit sociale aspect van de reis heeft onze beste
verwachtingen als reiscommissie overtroffen.
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Vous partez en ha
Soyez toujours ac
d’ un montagnard
Spiritualiteit
en geestelijke
begeleiding

aard. Uitingen van spiritualiteit dragen een privaat
karakter (het inrichten van een huisaltaar bijvoorbeeld),
maar treden ook op het publieke domein aan de dag
(het zich bekruisen door een voetballer, het vol
overgave meezingen van ‘You’ll never walk alone’
waarvan de oorspronkelijke geestelijke betekenis
meestal niet bekend is). Jaarlijks toont De maand van de
spiritualiteit (eerder was dat in oktober, dit jaar in januari
met ‘stilte’ als thema) hoe veelkleurig spiritualiteit is
geworden.

Dit voorjaar verscheen mijn boek Om het geheim van het
leven. Het gaat over spiritualiteit en geestelijke begeleiding.
Dit thema houdt mij als docent en onderzoeker al lange tijd
bezig. Het is een actueel onderwerp dat de afgelopen
decennia sterk in de belangstelling staat, niet alleen in kerk en
theologie, maar ook daarbuiten.

Henk van der Meulen

Op allerlei terreinen kunnen we die interesse in
spiritualiteit waarnemen: in culturele uitingen,
reisbureau, bedrijfsleven. Een televisieprogramma laat
ons zien hoe leidinggevenden uit de zakenwereld onder
aanvoering van een spirituele coach kanoënd over een
Overijsselse rivier in contact zoeken te komen met de
natuur en met zichzelf. Een ander kiest voor een tijdelijk
verblijf in een klooster om geestelijk op adem te komen.
Weer een ander neemt deel aan een wandelgroep die
oude kerken aandoet. Deze voedt zich met de boeken
van Coelho, gene onderneemt een pelgrimage naar
Santiago de Compostella. In de boekhandel of kiosk
treffen we verschillende magazines zoals Happinez en
Zin, die ons bepalen bij allerhande zaken van spirituele
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Woestijnmoeders

Spiritualiteit, zo weten theologie en kerk, kent een
eeuwenlange traditie die teruggaat tot vroegchristelijke
tijden. In die traditie liggen talrijke bronnen die in de
voorbije decennia voor het eerst of opnieuw zijn
ontdekt. Dat geldt van de katholieke als ook van de
protestantse traditie. Een verrijking vormt tevens dat er
in onze tijd bij het opdelven van aloude schatten niet
alleen naar de spirituele erfenis van mannen, maar meer
en meer ook naar die van vrouwen wordt gekeken. Het
geestelijke leven kent naast de gemeenschap met het
belijden van de ‘vaderen’ de verbondenheid met de
‘moeders’ (van de woestijnmoeders tot Etty Hillesum).
Vergeleken met de tijd dat ik mijn theologiestudie
aanving, is er ook wat aangaat duidelijk veel veranderd.
Een pastor, hetzij gemeentepredikant, hetzij geestelijk
verzorger, komt vandaag de dag met mensen van allerlei
spirituele opvatting en beleving in aanraking.
Veelkleuriger en meer different dan vroeger. Met de
ander spreken over geloof en spiritueel leven behoort
tot de core business van de pastor, ook al wil ik aan de
waarde van het gesprek over de dode kanarie en de in
het water gevallen vakantie niets afdoen. Het geestelijk
leven behoort wel tot de kern van de zaak. In mijn boek

aute montagne.
ccompagné
d experimenté.
heb ik onderscheid gemaakt tussen de zinvraag en het
thema ‘religie’, hoewel beide elkaar kunnen overlappen.
Beide hebben te maken met het geheim van het leven.
Bij ‘zin’ hoort wellicht meer het woord ‘raadsel’ en bij
religie ‘mysterie’. Maar J.H. Bavinck schreef een boekje
over geloofsvragen en noemde het ‘het raadsel van ons
leven’ en bij Wilhelm Gräb is het zinthema (ook) een
religieuze zaak.

Een duw in de rug

De bedoeling van mijn boek kan ik verwoorden met
een gedicht van Judith Herzberg (uit: Beemdgras, 1968):
Vous partez en haute montagne.
Soyez toujours accompagné
d’ un montagnard experimenté.
Een waarschuwing die, wat mij betreft, bij zeespiegel
en wieg mag hangen. De dichteres neemt de wijze raad
van een bordje in de Franse Alpen op, dat adviseert om
het hooggebergte niet in te gaan zonder begeleiding van
een ervaren bergbewoner. Een waarschuwing, aldus
Herzberg, die ook van toepassing mag zijn op wie in de
lage landen woont. Begeleiding heb je nodig. Niet alleen
in de kracht van je leven of op de oude dag, maar vanaf
het begin. Je kunt het bordje reeds bij de wieg hangen.
Op de levensweg maken we van alles mee, ontdekken
we, leren we, ervaren we. We krijgen een duw in de rug.
We stoten ons hoofd. En er zijn de ettelijke passages en
grenservaringen. Verrassend, maar ook verschrikkend.
Uitzicht biedend en uitzicht benemend. Fascinerend,
maar ook schrikwekkend. Die laatste twee woorden
herinneren aan ‘het Heilige’ (Rudolf Otto). Want het
geciteerde gedicht getuigt van levenswijsheid, maar ook
van spiritueel inzicht. Onze levensreis maken we zelf.
Ook in spiritueel opzicht. Geloven is een persoonlijke

zaak. Maar gelukkig degene, die vanaf het begin
begeleiding kreeg van een ervaren bergbewoner of een
doorgewinterde lage land bewoner. Mijn ouders, de
dominee die op het lyceum ‘cultuurgeschiedenis van
het christendom’ gaf, een hoogleraar in Groningen
(toen: Rode Weeshuisstraat 8), een diaken in de eerste
gemeente die mij, wanneer hij het gras van de oude
pastorietuin kwam maaien met de zeis, liet delen in zijn
wijze inzichten. In gelovige eenvoud ontving ik van hem
clergy care. Zo mag de pastor als geestelijk begeleider van
een gesprekspartner tolk en gids zijn op diens spirituele

‘Spiritualiteit is de laatste decennia
veelkleuriger geworden’
pad door laagland en gebergte. Die gesprekspartner kan
een zoeker zijn, die niet kerkelijk meelevend is, maar
ook een trouw naar de kerk gaand gemeentelid, dat zich
afvraagt hij zij wel aan het Avondmaal mag deelnemen.
‘De kern ziet wijd.’

Ontvankelijkheid

Een eerste activiteit van geestelijke begeleiding heeft te
maken met de kunst van het waarnemen. Die kunst
bestaat primair in ontvankelijkheid (receptiviteit) en
opmerkzaamheid. Nu kun je in onze dagen heel veel
opmerken als het om spiritualiteit gaat. Het is een
containerbegrip geworden. Soms zie je dat er zoveel in
gekieperd wordt, dat je denkt: was ik maar in de Arena
voor een goede pot voetbal. Maar dan kom ik, door
fantaserend, bij de poort Meerten ter Borg tegen en hij
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Vous partez en haute montagne.
Soyez toujours accompagné
d’ un montagnard experimenté.
Vous par tez en haute montagne.
Soyez toujours accompagné
d’ un montagnard experimenté.

Om het geheim van het leven.
Over spiritualiteit en geestelijke begeleiding
H.C. van der Meulen
Boekencentrum Zoetermeer 2013

zegt: ‘Let op het geloof der goddelozen want heiligen
zijn overal.’ De kern is hier wel erg uitgewaaierd, maar
het blijkveld is inderdaad wijd. Gewapend met deze
wijze raad ga ik het stadion binnen en zoek een plaats
op de tribune. Daar zit Joep de Hart, die de mensen het
hem van het lijf vraagt over wat hen ‘bezielt’.
Waarnemen, dat wil ik ook. Van wat de ander bezielt en
in het hart leeft. Mijn ogen dwalen verder. Naar het veld
waar de spelers als opwarmer rondo’tje doen. Ineens zie
ik een paar banken verderop Ruard Ganzevoort zitten.
Hij is druk in gesprek met iemand over het lied van
André Hazes: ‘Zij gelooft in mij’.

‘Onze levensreis maken we zelf.
Ook in spiritueel opzicht.’
1. Waarnemen en opmerkzaam zijn. En dan
inderdaad - een tweede activiteit van geestelijke
begeleiding - in gesprek gaand. (Dat is ook: duidend,
zoals waarnemen en duiden ook een koppel vormen.
Maar op het hermeneutische karakter van al de
activiteiten van geestelijke begeleiding ga ik wel in
het boek, maar hier niet in). Dat kan via een
afgesproken ontmoeting. Het is ook mogelijk dat het
‘zomaar’ op gang komt. Zoals in de trein, die uit
oostelijke richting Utrecht binnenglijdt. Dan lees ik
wat met koeienletters op een wand geschreven staat:
‘Alles komt goed.’ Een medereiziger valt het ook op.
We wisselen kort van gedachten over wat dit toch
beduiden mag. Of, een vroegere ervaring ophalend:
op weg voor bezoeken in het ziekenhuis in
Leeuwarden zie ik op een transformatorhuisje ergens
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in een weiland gekalkt: ‘Jezus leeft!’. Een paar weken
later kijk ik vanuit de auto weer die kant op en merk
op dat iemand er iets bij geverfd heeft: ‘Mijn broer
ook?’. ’s Avonds heb ik belijdeniscatechisatie. We
krijgen een diepgaand gesprek over leven en dood en
over Pasen naar aanleiding van deze waarneming.
2. Geestelijke begeleiding. Daar kun je meer dan
één boek over schrijven. Evert Jonker typeert haar
zo: ‘Openingen zoeken naar de geloofstraditie en
vanuit de geloofstraditie op cognitief, affectief en
handelingsintentioneel (pragmatisch) vlak is de
kunst en kunde van de geestelijk begeleider als
professional. Die begeleidende kundigheid moet een
kerk die open pastoraal wil communiceren, kunnen
bieden’ (Kerk en Theologie 63 (2012), 314). Deze
definitie brengt bij een derde activiteit.
3. Receptiviteit en opmerkzaamheid. In gesprek
kunnen gaan over wat een mens ‘bezielt’. En dan ook:
openingen zoeken naar en vanuit de geloofstraditie.
Het eigene van de pastor heeft daar alles mee te
maken. Met de geloofstraditie, nader gezegd: met het
Woord dat gewaagt van het Geheim van het leven.
‘Geheim’, ‘Code’, ‘Mysterie’ zijn veel gebruikte
woorden in onze tijd. De geloofstraditie weet ook
van een Geheim: ‘het mysterie dat in alle eeuwen en
voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu
aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God
bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is
voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op
goddelijke luister’ (Kol. 1:26 – 27). Over het kennen
en ervaren van dit Geheim gaat geestelijke
begeleiding.

Voltooid
verleden
column
tijd Ciska Stark
‘Het heilige gebeurt:
toerist tussen de pelgrims’
Ik ging naar Lourdes om Maria te zien. Ze ligt uitgestald in bakken aan beide zijden
van de winkelstraat, in gips gegoten of als vrouwvormige plastic fles. Wie naar het
heilig water wil, kan niet anders dan zich eerst een weg banen langs eindeloze
souvenirstands. De geoliede organisatie van de BV Vaticaan heeft goed begrepen
welke beleving de toerist en pelgrim zoeken. Met enige moeite houd ik mijn
sceptische opmerkingen voor me. Onze kinderen mogen immers zelf bepalen waar
zij hun zakgeld aan uitgeven.
Al voortgaand constateer ik dat de liturgische enscenering perfect
is geregisseerd. Langzaam maar zeker naderen wij het heiligdom
en laten de prullaria achter ons. Vanaf nu wordt het menens. De
concentratie zieken in karretjes neemt toe. Klokgelui klinkt uit
luidsprekers. Gezang golft op en neer. En zorgzame vrijwilligers
trekken de regenhoezen over de hoofden van rolstoelende
pelgrims. Stromende regen. We belanden in de sacraments
processie richting de ondergrondse kerk.
De banken schuiven vol. Vóór ons drie religieuzen in donkerblauw
habijt. Ik fluister tot zoon en dochter dat ze op deze dames
moeten letten voor de choreografie maar dat knielen niet per se
hoeft. Ze knikken ietwat bedeesd. Als de priesters met de heilige
hostie arriveren, zet het koor opnieuw een lied in. Ik moet even
nadenken voordat ik weet welke versie van dit lied ik ken: ‘…die
tussen ons zijn woning heeft…’ Er gebeurt iets. Mijn weerstand is
weg. De muziek, de massa, de lofprijzing? Ik voel mijn ogen
vollopen en zucht even om er niet teveel aan toe te geven.
Nadat het laatste vaandel is gepasseerd, komen de zusters
overeind uit hun geknielde houding. De middelste kijkt om en ziet
mijn tranen. Ze glimlacht bemoedigend. Komt het daardoor, of is
het haar leeftijd? Haar toewijding? Ik kan niet anders dan denken
aan mijn moeder zaliger die voor haar heengaan zo ziek was en
zozeer nog wilde leven. Als het moest op haar knieën.
Na de rondgang langs de bedden en karren verlaat het heilig
Sacrament de ruimte. Wij komen ook weer in beweging. Ik wil
de zuster eigenlijk bedanken of haar de vrede van Christus
toewensen, maar ze is al in geanimeerd gesprek met haar
medezuster. Buiten regent het nog steeds. Met verweekte ziel volg
ik de stroom richting restaurant. Van harte bereid tot elk
Magnificat.

Dr. Ciska Stark is universitair docent Homiletiek aan de vestiging
Amsterdam en sinds 1 oktober 2013 directeur Onderwijs van de PThU.
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Cursusaanbod PThU
in het kader van de
Permanente Educatie

Doorn, 10 – 11 februari 2014

Leren: leuk en pijnlijk tegelijk
Als predikant span je je in voor leeractiviteiten in de
gemeente. Hoe zorg je dat jongeren bij de catechese, of een
andere leeractiviteit, niet alleen informatie over geloven tot
zich nemen, maar dat ze ook echt wat beleven aan het
geloof? Hoe kun je je persoonlijke kwaliteiten benutten in
de weerbarstige praktijk van het leren? Hoe zit dat eigenlijk
met leren en geloven – staan die niet op gespannen voet
met elkaar?
Om deze vragen draait het in de cursus ‘Leren: leuk en pijnlijk tegelijk’,
die gegeven wordt door dr. Jos de Kock, universitair docent Educatie
en Catechetiek aan de vestiging Amsterdam van de PThU. De eigen
leervragen van de deelnemers zijn het uitgangspunt, aldus De Kock: ‘Bij
deze PAO-cursus breng je een eigen casus in. En die gaan we dan met z’n
allen bespreken: we zitten tenslotte met heel veel ervaring bij elkaar. We
gebruiken een variatie aan werkvormen, waaronder ook rollenspel. Laat
maar zien hoe je het deed! En dan proberen we daarna hoe het ook op
een andere manier kan.’ Deelnemers reflecteren op het eigen handelen in
leerpraktijken en verdiepen zich in recente inzichten vanuit de
godsdienstpedagogiek. Zowel de leuke als de pijnlijke kanten van leren
– en het begeleiden daarvan – komen aan bod.
De cursus is bedoeld voor predikanten die in hun gemeente of instelling
regelmatig leerprocessen begeleiden en zich verder willen ontwikkelen in
deze competentie. Door het volgen van deze cursus heb je inzicht in de
wijze waarop je leerprocessen in je werk begeleidt en je ziet daarin de
eigen sterke en zwakke kanten; heb je nieuwe kennis, ervaringen en
vaardigheden opgedaan om leerprocessen in gemeente of instelling
adequaat te begeleiden; heb je inzicht in hoe processen van geloven en
leren zich tot elkaar verhouden in de actualiteit van kerk en cultuur; en heb
je kennisgenomen van inzichten uit recente literatuur op het gebied van de
godsdienstpedagogiek met betrekking tot het begeleiden van
leerprocessen.

Kosten € 525,– | Aantal ECTS: 2
Inschrijven vóór 13 december 2013
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Amsterdam, 4 juni en 2 juli 2014

Gemeente-zijn tussen
modernisme, opwekking
en confessie

Jos de Kock, docent ‘Leren: leuk en pijnlijk tegelijk’:

‘Pijnlijk gevoel is beginpunt
van jouw eigen leren’

De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr.
(1829 – 1905) worstelde met de vragen van
de kerk van zijn tijd. In hoeverre moet je
leervrijheid de ruimte geven binnen het
kerkelijk leven, zoals de moderne theo
logen die opeisten? Wat moet je met de
aantrekkingskracht van massale opwek
kingsbewegingen, die vanuit Engeland en
Amerika naar Nederland kwamen? En hoe
kan de kerk een belijdenis handhaven
zonder haar op te leggen, zoals confes
sionele stromingen wilden?

De Kock: ‘Leren is leuk, maar soms ook pijnlijk. Je kunt je als
predikant behoorlijk onmachtig voelen als het niet lukt. Je doet van

‘Het is opvallend hoezeer de vragen uit Gunnings tijd

alles om de catechese aantrekkelijk te maken, je hebt prachtig

terugkomen in onze huidige kerkelijke discussies’,

materiaal, maar het komt niet over. Wat moet je dan? Voor mij is dat

zegt dr. Leo Mietus, docent aan het Seminarium van

pijnlijke gevoel het beginpunt van jouw eigen leren. Hoe komt het

de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in

dat het niet aankomt? Maar ook: wat wilde je er eigenlijk mee

Nederland, dat verbonden is aan de PThU:

bereiken? Als dat helder is, kunnen we kijken wat we er aan kunnen

‘Neem bijvoorbeeld de omgang met evangelische

doen.’

stromingen. Gunning was daar kritisch op, maar ging
wel het gesprek aan. Zoals hij omgekeerd ook vond
dat de moderne richting in de Hervormde Kerk zich
moest kunnen uitspreken. Terwijl bijvoorbeeld Groen
van Prinsterer de modernen de kerk uit wilde zetten,
was Gunning principieel voor leervrijheid. Pas als je
een stroming accepteert en een plek laat hebben,
wordt duidelijk of haar ideeën houdbaar zijn, vond
hij.’ Dat maakt Gunning ook voor de huidige tijd een
belangwekkende theoloog, aldus Mietus: ‘Bij deze
postacademische cursus maak je kennis de ethische
theologie van Gunning. Maar je krijgt ook, vanuit de
positie van het voorgeslacht, handvatten aangereikt
hoe je het gesprek tussen verschillende stromingen in
je gemeente aan de gang kunt krijgen.’ Mietus geeft
de cursus samen met zijn collega dr. Theo Hettema.

Kosten € 385,– | Aantal ECTS: 2
Inschrijven vóór 18 april 2014
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Amsterdam,
3 februari en 3 maart 2014

‘Alles is familie’
Familie is het terrein van veel ethische hot
issues: opvoeding, partnerrelaties,
seksualiteit, solidariteit en de verhouding
tussen privé en publiek. Als predikant kom
je deze kwesties in je beroepspraktijk volop
tegen. Hoe bepaal je vervolgens je
theologische visie op wat hier speelt?
Petruschka Schaafsma, universitair docent Ethiek
aan de vestiging Amsterdam: ‘In deze cursus

Aan de slag met een onderwerp
naar eigen keuze? Doe dan binnen
de PE een literatuurstudie!

Nieuw aanbod PAO al
in december bekend

beginnen we niet bij de hot issues maar op het meest

Tot nu toe publiceerde de PThU altijd in mei het programma van het

fundamentele niveau: wat betekent het dat mensen

postacademisch onderwijs voor het volgende seizoen. Dit jaar is de

familiewezens zijn, geboren worden in een

grote lijn van het PAO-programma voor het collegejaar 2014 – 2015 al

voorgegeven web van relaties? En botst die betekenis

voor kerst bekend. ‘Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met

niet met de dominante idealen van keuze en

de agenda van de predikanten. Nu zij in het kader van de Permanente

maakbaarheid?’

Educatie verder vooruit moeten plannen, past de universiteit de
planning graag aan’, aldus coördinator Theo Witkamp.

‘Familie is een vanzelfsprekend gegeven. Maar in
onze tijd confronteert familie ons ook met het deel

Het PAO-programma is te vinden op www.pthu.nl/pao

van het leven dat al vastligt. Daar zijn we onge
makkelijk mee’, aldus Schaafsma: ‘Het staat op
gespannen voet staat met het idee dat we allemaal
self-made men en women zijn, unieke individuen van
de wieg tot het graf, en dat keuze de alfa en omega

Literatuurstudie: zelf kiezen

is van ons bestaan. Wat valt er als theoloog voor
betekenis te ontdekken in het feit dat mensen
familiewezens zijn?’
Interessant is, legt ze uit, hoe in de Bijbel familie
termen worden gebruikt voor de relatie tussen God

Hoe uitgebreid het postacademisch aanbod van de PThU
ook is, het kan toch zijn dat je liever zelf een onderwerp
voor je studie uitkiest. Dit ‘individuele literatuurpakket’
past binnen het ‘open erkend aandeel’ van de
Permanente Educatie.

en mensen en tussen gelovigen onderling: ‘Het gaat
over de geliefde, over het kind. Jezus heeft het over

Dit literatuurpakket is een vorm van begeleid studeren, waarbij je

zijn broeders en zusters: dat zijn de mensen met wie

zelf een voorstel voor een onderwerp doet. Je wordt bij het traject

hij het geloof deelt.’ Tijdens de cursus worden

begeleid door een docent van de PThU. Deze is verantwoordelijk voor

betekenissen van familie uitgediept aan de hand van

de wetenschappelijke kwaliteit van de gekozen literatuur en de

Bijbelverhalen en diverse theologische teksten (van

omgang daarmee. Bij een omvang van 2 of 2,5 ECTS loopt het traject

Karl Barth tot Ina Praetorius). Deelnemers krijgen een

uit op een leesverslag of artikel van 2000 woorden. Het is ook

manier van denken over het alledaagse leven aan-

mogelijk om een traject van 4 of 5 ECTS aan te gaan. Als je gebruik

gereikt, die ze ook in de gemeente kunnen toe-

wilt maken van dit individuele literatuurpakket, neem dan contact op

passen. De cursus wordt gegeven door Schaafsma en

met Theo Witkamp, de PAO-coördinator van de PThU. Hij zoekt

dr. Anne-Claire Mulder, universitair docent Vrouwen-

vervolgens een docent op het traject te begeleiden.

en Genderstudies aan de vestiging Groningen.

Meer informatie op www.pthu.nl/pao
Kosten € 385,– | Aantal ECTS: 2
Inschrijven vóór 13 december 2013
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greep uit het aanbod
Hartstochtelijk protestantisme
Evangelische en pinksterkerken groeien ook in Nederland uiterst snel. Deze cursus biedt een inleiding in de
kenmerken en bronnen van de verschillende stromingen binnen de evangelische beweging in Nederland.
Deelnemers aan de cursus zijn na afloop toegerust om in een plurale gemeente dialoog en samenwerking
tussen evangelische geëngageerde gelovigen en andere stromingen te faciliteren. Docent: dr. Miranda Klaver.

Amsterdam | Kosten € 385,- | ECTS: 2 | Inschrijven voor 22 november 2013

Exegese van Matteüs 5 en 6
Op twee dagen bestuderen we de evangelie-lezingen uit de Bergrede, die volgens het oecumenisch leesrooster
van de Raad van Kerken worden voorgesteld voor de vierde tot en met de achtste zondag na Epifanie in 2014.
We behandelen de evangelielezingen in samenhang met de daarbij voorgestelde oudtestamentische lezingen en
in vergelijking met vroegjoodse bronnen. Docent: prof.dr. Riemer Roukema.

Amsterdam & Groningen | Kosten € 402,50 | ECTS: 2 | Inschrijven voor 29 november 2013

Bruggen bouwen
In multi-confessionele en/of multi-etnische samenlevingen is bruggen bouwen noodzakelijk. Tijdens deze cursus
verkennen we nieuwe vormen van missionaire en diaconale samenwerking in vijf Europese landen, in het kader
van het Grundtvig-programma. Drie cursisten kunnen op kosten van dit programma deelnemen aan een workshop
rond dit thema in Italië. Docenten: prof.dr. Henk de Roest, dr. Marten van der Meulen en prof.dr. Joep de Hart.

Groningen | Kosten € 385,- | ECTS: 2 | Inschrijven voor 29 november 2013

Nieuwe ontwikkelingen rond theologie OT
In de afgelopen jaren verschenen twee belangrijke nieuwe Nederlandse boeken op het gebied van de theologie
van het Oude Testament. Via een kritische lezing van met name het boek van Hendrik Koorevaar c.s. gaan we
na in hoeverre hier nieuwe wegen worden bewandeld en hoe de nieuwe studies kunnen bijdragen aan een
bijbels-theologische verdieping van het werk binnen de kerk. Docent: prof.dr. K. Spronk.

Amsterdam | Kosten € 385,- | ECTS: 2 | Inschrijven voor 29 november 2013

Motiverend leiderschap
‘Niet Angstige Presentie’: dat willen we allemaal wel. Zeker sinds Edwin Friedman dit kenmerk noemde als
voorwaarde voor leiderschap in de kerk. In een geloofsgemeenschap-in-verandering is de plek die de leider
inneemt van groot belang. In deze drie dagen wisselen inleidingen, oefeningen en casuïstiek elkaar af ter
versterking van de rol als leider in een geloofsgemeenschap.

Doorn | Kosten € 525,- | ECTS: 2 | Inschrijven voor 13 december 2013
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Voor het complete cursusaanbod , aanmelden
en meer informatie, kijk op www.pthu.nl/pao
PThUnie 29

Voor aanmelden en meer informatie op www.pthu.nl/agenda

12/11/2013

Studiemiddag ‘Working together for good care’
Goede zorg vraagt om samenwerking. Het Noordelijk
Netwerk voor Zingeving, Ethiek en Zorg houdt, in
samenwerking met de PThU, een studiemiddag over
verschillende modellen van interdisciplinaire zorg.
Hoofdspreker is prof.dr. John Swinton van de universiteit
van Aberdeen. De bijeenkomst vindt plaats in de filmzaal
van de vestiging Groningen.

Symposium ‘Het gewicht van de ziel’
Wat doen we met dat ‘verloren woord’, de ziel?
Kunnen we deze term beter voorgoed achter

15/11/2013

ons laten, omdat het alleen maar misverstanden
oproept, met de scheiding tussen lichaam en
ziel als onvermijdelijke valkuil? Of zijn er goede
redenen het juist nu weer over de mens als ziel
te hebben? Symposium in de filmzaal van de
vestiging Groningen naar aanleiding van de
verschijning van het essay De ziel opnieuw
van Renée van Riessen. Andere sprekers zijn
Désanne van Brederode, Eddo Evink,
Martin Walton en Frits de Lange.

06/12/2013

Dies Natalis
Alweer de zevende dies (jaardag) van de PThU.
Prof. dr. Henk de Roest houdt de diesrede, getiteld:
‘Pionieren en lekenpreken - een praktisch-theologische
analyse van de nieuwe missionaire dynamiek in de
Nederlandse kerken’.

PThUnie 31

‘Je zou er haast hoogtevrees van krijgen.
Het oog valt van grote hoogte op een rond
doopbassin in de kerk waar Luther werd gedoopt.
De kerk in Eisleben is sinds 2012 tot een oecumenisch
“Zentrum Taufe” ingericht. Minder gebruikelijke doop
praktijken, zoals overgieten en onderdompeling zijn er
mogelijk, ook voor volwassenen. Vanaf een hoogte kijken,
het overzicht houden, om dieptepeilingen te kunnen doen.
Dat hoort ook bij ons onderzoek. De focus scherp stellen.
Aandachtig waarnemen van geloofspraktijken en je eraan
blootstellen. Zorgvuldig analyseren en interpreteren.
Voorstellen doen voor verbetering. In de PThU
zijn we er voortdurend druk mee.’
Henk de Roest

Beeld: De
kerk van
in Eisleben
| Frank-Heinrich
Müller
Mattheus
enLuther
de engel
| Rembrandt
van Rijn ‘ (circa
1661)

