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Voorwoord 

Wout Huizing (1957), 2006 - heden 

 

In het najaar van 2009 is de Baptistica Reeks van start gegaan. Deze 
reeks beoogt de vruchten van onderwijs en onderzoek beschikbaar te 
stellen voor de ‘achterban’ van het Baptisten Seminarium en andere 
geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat jaarlijks twee delen ver-
schijnen. Dit derde deel heeft een ander karakter dan de vorige uitga-
ven. Deel één - ‘Zo zijn onze manieren’ – handelt over gemeente-
theologie in ‘a Baptist Way’ en gaat in op onze eigen manier van 
theologiseren. Het tweede deel - ‘Onder het vergrootglas’ - geeft infor-
matie over de opzet en aspecten van pastorale supervisie aan studen-
ten en voorgangers. Beide waren duidelijk gekoppeld aan nieuwe 
ontwikkelingen: de start van het seminarium aan de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam en pastorale supervisie als nieuw onderdeel in 
het curriculum van de opleiding.  

Dit derde deel laat zien hoe oud-studenten terugkijken op hun lessen 
aan het seminarium in de afgelopen vijf jaren én welke lessen zij 
willen meegeven aan het huidige seminarium. De ondertitel – ‘Lessen 
aan het seminarium van oud-studenten’ – heeft dus bewust een dub-
bele betekenis. Studenten vertellen wat zij aan het seminarium geleerd 
hebben en hun reflecties daarop bevatten lessen voor ons als semina-
riumstaf! 

De persoonlijke verhalen geven allereerst een helder beeld van wat 
het betekent als je wilt dóór leren in de theologie. ‘Het doet iets met je’ 
is de titel van één van de bijdragen. Wat dat ‘iets’ is, beschrijven tien 
studenten op hun geheel eigen wijze. Ieder heeft een eigen proces in 
de studie doorgemaakt en daarin een weg gevonden. Twaalf oud-
studenten die in de afgelopen vijf jaar een diploma hebben ontvangen, 
zijn benaderd voor een bijdrage. Hen is een vragenlijst (zie bijlage 1, 
achterin dit boek) voorgelegd met het verzoek hierop te reflecteren. 
Zij kunnen als ‘ervaringsdeskundigen’ bij uitstek een indruk geven 
van de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaren. 

De oud-studenten is de vraag gesteld of de studie een goede basis is 
voor het werk dat ze nu doen, wat het betekend heeft voor hun per-
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soonlijke en hun beroepsvorming en welke uitdagingen zij vanuit 
eigen ervaringen zien voor de verdere ontwikkeling van het semina-
rium. Vrijwel ieder die werd benaderd reageerde positief en leverde 
een bijdrage aan deze bundel! Zo is een breed beeld geschetst van de 
studie aan het seminarium. Het is enerzijds boeiende kost voor ieder 
die geïnteresseerd is in een mogelijke studie theologie en het biedt 
anderzijds inzicht in de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de 
kerkelijke opleiding van het Baptisten Seminarium en wat deze toe-
voegt aan een algemene opleiding theologie. Duidelijk wordt wat de 
eigen accenten zijn van het studeren binnen deze setting en hoe de 
baptisten identiteit oplicht en doorklinkt in de vakken die het semina-
rium aanbiedt. Duidelijk wordt ook dat iedere (oud-) student zijn of 
haar eigen verhaal heeft te vertellen en op een eigen wijze is gevormd. 
Helder is daarbij dat studeren nooit ophoudt en dat er telkens weer 
nieuwe vragen en uitdagingen liggen om mee aan de slag te gaan. 

We kiezen voor een reflectie over een periode van de laatste vijf jaar, 
omdat toen een nieuwe fase aan het seminarium aanbrak. De start 
daarvan werd gemarkeerd door de komst van twee nieuwe docenten, 
Teun van der Leer en Eduard Groen. Zij werden tijdelijk aangesteld 
na het vertrek van de toenmalige rector van het seminarium, René 
Erwich, en werkten als collega’s samen met Olof de Vries. Die was 
reeds vanaf 1981 als docent aan het seminarium verbonden en zou in 
2006 met emeritaat gaan. In 2006 werden Teun van der Leer en 
Eduard Groen als vaste docenten aangesteld, aangevuld met twee 
nieuwe collega’s, Henk Bakker en Wout Huizing. 

Enkele studenten die hier aan het woord komen hebben de ‘overgang’ 
van het seminarium ‘oude stijl’ naar ‘nieuwe stijl’ meegemaakt. Ande-
ren hebben vooral binnen de ‘nieuwe stijl’ hun studie afgerond. Ge-
koppeld aan hun terugblik en reflectie op die jaren van leren aan het 
seminarium, duiden ze de koers aan die het seminarium huns inziens 
zou moeten volgen naar de toekomst toe. 

Het zijn rijke, persoonlijke en openhartige verhalen geworden, waard 
om goed te lezen én om lering uit te trekken. De lessen die zij aan het 
seminarium meegeven, willen we graag benoemen en onderstrepen. 
Ligt het seminarium op koers of is het tijd voor een koerswijziging? 
Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we de adviezen 
van de studenten gelegd naast de begin 2006 verschenen ‘koers-
bepalende notitie’ van het toenmalige Bestuur van de Theologische 
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Opleiding (BTO). Wat is er gerealiseerd van de ambitieuze plannen 
die in 2005/2006 werden bedacht? Wat hebben studenten daarvan 
ervaren en meegekregen? Maar ook: welke koers zou het seminarium 
verder moeten volgen als de lessen van oud-studenten ter harte 
worden genomen? Zo maken we de balans op van de afgelopen vijf 
jaren en kijken we samen naar de toekomst. Dit derde deel van de 
Baptistica Reeks levert zo opnieuw een tijdsbeeld op en kan bijvoor-
beeld gelezen worden na en naast ‘Een Seminarium als roeping’ dat in 
1987 verscheen bij het afscheid van dr. Jannes Reiling als rector.  

Grote dank aan de oud-studenten die hun verhaal wilden opschrijven 
en openbaar maken. Zonder hun bijdragen was deze bundel niet 
mogelijk geweest. Dank aan Jaap-Harm de Jong en Jeanette van Es 
voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van deze uitgave en 
ook aan de uitgever, Woody Design, die opnieuw heeft zorg gedragen 
voor een mooie vormgeving van deel 3 in deze Baptistica Reeks, die 
meer en meer gezicht en inhoud krijgt!  
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Gods wegen zijn ondoorgrondelijk 

Willemijn Bakkes (1949), 2006-2009 

 

Het roer ging om 

Na bijna dertig jaar in de gezondheidszorg te hebben gewerkt, werd 
mij duidelijk gemaakt dat ik het stuur om moest gooien of ‘mijn 
netten aan de andere kant van de boot moest uitwerpen’. De Heer 
heeft zo zijn eigen manier om dat aan zijn kinderen duidelijk te maken 
en dat gold ook voor mij. Op een gegeven moment werd ik steeds 
vaker geroepen bij patiënten die ernstig ziek waren, die terminaal 
waren en erg bang. De verpleegkundigen hadden geen tijd om bij 
deze patiënten te gaan zitten en zo kwam de vraag naar mij (en waar-
om?): ‘Heb jij tijd om even naar patiënt A. te gaan? Hij is ernstig ziek 
en heel bang en heeft niet lang meer te leven.’ Meestal had ik in de 
avond- en nachturen geen tijd omdat ik toen hoofd was van de afde-
ling Spoedeisende Hulp. Bijzonder was het dat juist op die momenten 
dat die vragen naar mij toekwamen, het even heel rustig was op de 
Eerst Hulp. Vanaf toen ben ik gaan bidden voor en met patiënten en 
werd mij duidelijk dat de Heer andere plannen met mij had. Waar 
begin je aan als je een goed betaalde baan hebt waarin je het naar je 
zin hebt? Wat laat je los en wat krijg je ervoor terug? Mijn naaste 
omgeving verklaarde mij min of meer voor ‘gek’. Dit was een te groot 
risico en heb je daar al die studies voor gedaan? Ja. Blijkbaar wel. 

Werk in de gevangenis 

Ik heb altijd begrepen dat ik als Geestelijk Verzorger in het ziekenhuis 
moest gaan werken. Dus toen men mij aangaf tijdens de studie theo-
logie aan de Universiteit van Utrecht dat ik zeker de preekstoel op 
zou gaan, heb ik dat steeds ontkend. Ik wist zeker dat dat de bedoe-
ling niet zou zijn. Toch had ik mij laten inschrijven in het Kerkelijk 
Album ‘want je weet maar nooit’. De regel in Utrecht is dat je niet 
kunt beginnen met de kerkelijke opleiding na het behalen van je bul, 
als je niet staat ingeschreven bij de Universiteit en niet meedoet met 
de jaarlijkse gesprekken met de diverse voorgangers verbonden aan 
de Universiteit. Deze jaarlijkse gesprekken dienen als toets om te zien 
of iemand geschikt is om predikant te worden. Met veel plezier heb ik 
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deelgenomen aan die gesprekken. Aan het einde van mijn studie 
moest ik stage lopen als onderdeel van de studierichting Sociaal 
Wetenschappelijke vakken met o.a. pastorale psychologie. Omdat er 
in de ziekenhuizen geen stageplek voor mij beschikbaar was, kwam ik 
- voor mij en mijn studiebegeleiders - totaal onverwacht in de gevan-
genis terecht. Ik ging stage lopen in het Pieter Baan Centrum in 
Utrecht, een TBS kliniek. Uiteindelijk bleef ik daar langer dan nodig 
was voor mijn stage. Ik studeerde af met één been in de gevangenis. 
Heel bijzonder en heel boeiend. Via deze weg kwam ik in contact met 
Arjan Noordhoek die daar als Geestelijk Verzorger werkt. Met hem 
ging ik op een gegeven moment mee naar de Baptistengemeente 
Utrecht-Silo en werd daar uiteindelijk de pastor.  

Studie aan het Baptisten Seminarium?! 

Ik was toen geen baptist, maar wel op latere leeftijd gedoopt. Op huis-
bezoeken kreeg ik een aantal keren te horen: ‘Maar ik ben wel echt 
baptist!’ Ja, en ik niet. Maar wat houdt dat in? Na overleg met de raad 
van Utrecht-Silo ben ik op ‘De Vinkenhof’ (het gebouw in Bosch en 
Duin waar indertijd het seminarium gevestigd was) gaan praten. Ik 
wilde meer weten over de baptisten. Eigenlijk had ik niet zo veel zin 
meer in een hele studie, maar de colleges over het baptisme wilde ik 
wel volgen. Ook dit pakte anders uit. Met twee welbespraakte en 
enthousiaste heren tegenover mij, Olof de Vries (docent) en Joop 
Brongers (interim-rector), ging ik al gauw overstag. ‘Ja, natuurlijk ga 
ik de hele kerkelijke opleiding doen. Ik houd toch niet van half werk 
en eigenlijk is studeren voor mij geen straf. Okay, we gaan ervoor.’ 

In september 2006 ben ik aan de dagopleiding begonnen met de 
colleges van Olof de Vries. Ik ging leren wat een ‘echte’ baptist is en 
de betekenis van het baptisme. Tijdens deze colleges heb ik veel 
geleerd. Ik zat in een groep van zeer leergierige en gelukkig ook 
humorvolle mannen. Dus naast het serieuze deel was er de ont-
spanning. Ik heb genoten van de colleges. Het bezig zijn met je eigen 
ontwikkeling én met een groep, samen invulling geven aan de colle-
ges en ervaren dat je als mens waardevol kan en mag zijn. Voor mij is 
leren van en met elkaar zeer belangrijk. Ik ging in de eerste plaats naar 
het seminarium om inzicht te krijgen in het baptisme en de baptisten-
gemeente. Van huis uit ben ik Evangelisch Luthers, heb gekerkt bij de 
Volle Evangeliegemeente en ging met mijn studie-vrienden uit Am-
sterdam mee naar wat nu een PKN gemeente is. Ik voel mij hierdoor 
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bevoorrecht. Ik ben absoluut niet iemand van hokjes en afscheidingen 
en ga ervan uit dat wij, gelovigen, allemaal dezelfde Vader hebben, 
die van ons houdt en ons nodig heeft. Hij bepaalt zelf hoe en waar Hij 
ons gaat gebruiken; tenminste als je je wilt laten leiden.  

Het vak systematische theologie werd ook op de universiteit gegeven, 
maar de manier waarop Henk Bakker dit vak gaf, sprak mij meer aan. 
Misschien ook door de boeken van McClendon.1 De literatuur was 
meer op de hedendaagse praktijk gericht. De belangrijke thema’s van 
het christelijk geloof kregen een meer ‘alledaags’ gezicht: hoe breng je 
het in praktijk? Wat doet dit met jou als toekomstig voorganger? Zijn 
het zomaar regels en overtuigingen of zijn ze voor jou bepalend in 
jouw handelen en denken en geloven? Op welke manier ben jij een 
getuige van God en hoe uit zich dat in je leven en als herder? Ik vind 
het knap van een docent dat hij zijn vak zo kan brengen, met zo veel 
enthousiasme, dat je na je afstuderen nog regelmatig die drie delen 
van McClendon ter hand neemt.  

Persoonlijke vorming 

Veel heb ik gehad aan de colleges over pastoraat en spiritualiteit 
omdat deze min of meer door ons zelf aan de medestudiegenoten 
gegeven moesten worden. In mijn afstudeerpakket aan de Universiteit 
zat met name pastoraat, maar door deze colleges aan het seminarium 
kreeg pastoraat een meer volwassen gezicht.  

Ja, en dan moet je je toeleggen op het maken van preken, het leiden 
van diensten en met name de bijzondere diensten. Teun van der Leer 
is een enthousiast, zeer deskundig en bevlogen docent. Deze colleges 
waren voor mij belangrijk omdat zij mij vormden als voorganger, 
want dat bleek toch wel Gods bedoeling met mij te zijn.  

Wat het betekent om voorganger te zijn van een gemeente, wat ge-
meentewerk inhoudt en welke plaats de gemeente in de gemeen-
schap zou moeten innemen heeft Eduard Groen ons op praktische 
wijze bijgebracht door ons als studenten aan het werk te zetten en een 
groot deel van de colleges te laten verzorgen.  

                                                           

1 James Wm. McClendon Jr., Systematic Theology: Ethics, 1986, 22002, Doctrine, 1994 en 
Witness, 2000 (Nashville: Abington Press). 
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Op het seminarium werd veel aandacht besteed aan de persoon en het 
welzijn van die persoon. Dat heb ik bijzonder gewaardeerd. Wout 
Huizing is een bijzonder mens, met veel ervaring als voorganger en 
pastor en in het bezit van een zeer bijzondere fijngevoeligheid. De 
begeleidingsgesprekken met hem waren stuk voor stuk heel waarde-
vol en verrijkend. Dit is niet alleen belangrijk voor de mens, maar 
zeker zo belangrijk voor de mens als voorganger: wie ben je, wie mag 
je zijn, wat wordt er van je verwacht en wat verwacht jij van jezelf, 
waar liggen je grenzen en hoe hoog leg je de lat? Dit zijn zomaar een 
paar vragen waarover gesproken werd en die mij als mens en voor-
ganger verder vormden. 

Als voorganger in de praktijk  

De tijd op het seminarium heeft mij gevormd tot wie ik nu ben als 
voorganger/pastor. In de praktijk blijf je leren en kom je er achter dat 
het plaatje van de ‘baptist’ er vaak toch anders uitziet dan in theorie 
beschreven staat. Ieder mens gelooft op zijn manier. We hebben 
allemaal de basis meegekregen, maar dan moeten we er zelf mee aan 
de slag. Geloven is ‘worked by God en willed by man’. Bij mijn afstu-
deren aan het seminarium sprak Teun van der Leer mij toe en zei dat 
ik in de afgelopen jaren een ‘echte’ baptist geworden was. Ik was blij 
met die woorden. Maar heeft het mijn geestelijk leven veranderd, ben 
ik er door veranderd? Ik ben mijn ouders dankbaar voor de wijze 
waarop zij mij in het Lutherse geloof hebben opgevoed en ik blijf 
Maarten Luther een zeer bijzonder, begaafd, dapper en eigenzinnig 
theoloog vinden. Een boeiend persoon. Ik vind hier iets van terug in 
Dietrich Bonhoeffer, een Luthers predikant die mij zeer aanspreekt als 
zoekend kind van God, verwachtingsvol en gelovend vanuit Gods 
Woord. De weg van de liturgie in de Lutherse eredienst blijft mij aan-
spreken door de betrokkenheid van de gemeente. Deze drie elemen-
ten springen er bij mij uit: de communicatie, de inter-menselijke 
betrekking en met name de ontmoeting met God. In deze dienst is de 
gemeente zeker geen toeschouwer maar veel meer een handelend 
persoon. Als ik voorga in de gevangenis – naast mijn werk in Utrecht-
Silo blijf ik invalwerk doen - betrek ik de gedetineerden zo veel moge-
lijk bij wat er te doen staat in de eredienst. Samen stap voor stap 
naderen tot God. Ik merk en hoor van ze dat zij dat prettig vinden. Ik 
deed dit ook in de jeugdgevangenis, bij jongeren die nauwelijks of niet 
gelovig opgevoed waren. Je neemt ze aan de hand mee door de 
dienst. Op deze wijze ben je meer één geheel, een gemeenschap en 
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niet de dominee die de dienst leidt. Ik weet dat dit een persoonlijk 
gevoel is en dat een ander hier heel anders over kan denken. Ik ga ook 
regelmatig voor in PKN gemeenten. Daar is de orde van dienst an-
ders, voor zover ik kan beoordelen, dan in de gemid-delde baptisten-
gemeente. Ik vraag me af wat het ‘eigene’ is van de orde van dienst 
van baptistengemeenten. Wordt de invulling van de eredienst bepaald 
door de betreffende gemeente zelf en hoe groot is de inbreng van de 
voorganger?  

‘Vrouw in het ambt’ 

Jammer vind ik het dat in veel baptistengemeenten de vrouw als 
voorganger wordt geweerd. Een jaar geleden kreeg ik van een ‘echte 
baptist’ te horen: ‘Ik wist niet dat vrouwen ook geroepen konden 
worden tot het ambt van voorganger.’ Ik weet mijzelf wel degelijk 
geroepen door God, of ik het nu leuk vind of niet. Aan mij de keuze of 
ik hierop wil antwoorden en hoe. Eén ding is voor mij heel duidelijk: 
God roept de mens, man of vrouw, voor het werk in het zijn Konink-
rijk. Hij geeft zijn kinderen gaven en talenten en Hij bepaalt waar Hij 
je nodig heeft. Lopen wij God niet voor de voeten als wij uit gaan 
maken wie wel en wie niet voorganger mag worden ? Is dit niet een 
zaak van gebed door de betreffende gemeente en stil zijn om leiding 
van de Geest te ontvangen zodat de juiste beslissing genomen kan 
worden? Ik denk dat op het seminarium meer aandacht aan de vrouw 
in het ambt gegeven mag worden. Wat staat hierover in de Bijbel en 
hoe moet de Bijbel uitgelegd worden? 

Koers voor de toekomst van het seminarium 

Veel gemeenten staan voor de keuze wie lid mag en kan worden van 
een baptistengemeente. Steeds meer anders gelovigen sluiten zich aan 
bij een gemeente en zijn bereid zich voor de gemeente in te zetten. 
Misschien kan het seminarium hierin een begeleidende rol spelen 
door bijvoorbeeld geloofsgesprekken te gaan houden onder predikan-
ten die werkzaam zijn in een gemeente. Hoe kunnen wij het eigene 
van het baptisme vasthouden en tegelijk een gemeente zijn voor 
mensen die zich bij de gemeente willen aansluiten? Kan het mooie 
kenmerk van de baptistengemeente - niet Ik, maar Wij – gehandhaafd 
blijven door ook de ander uit te nodigen? 

De baptistengemeente is een gemeente in beweging, in ontwikkeling, 
maar voor veel baptisten is dit niet gemakkelijk. Voor mij nu ook een 
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uitdaging nu ik een ‘echte baptist’ ben geworden. Wat geeft God ons 
in deze tijd en welk antwoord geven wij daarop? 
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God was in mijn vormingsproces aanwezig 

Wouter Droppers (1964), 2001-2008 

 

De start 

Inmiddels is het bijna 10 jaar geleden dat ik me aanmeldde voor mijn 
studie aan het Baptisten Seminarium. Ik wilde een carrièreswitch 
maken. Tot dan toe was ik werkzaam als directeur in de autobranche. 
Een druk bezet leven. Maar een (mid-life) crisis in mijn persoonlijk 
leven leidde tot reflectie wat ik nu eigenlijk verder wilde met mijn 
leven. Voor mij werd duidelijk dat ik iets totaal anders moest gaan 
doen. Ik ging solliciteren en kreeg als reactie dat het wijs zou zijn eerst 
een studie theologie te gaan volgen. Dat zou mij tevens de gelegen-
heid bieden te testen of er inderdaad sprake was van een roeping. 
Niet dat ik helder voor ogen had wat ik met de studie zou gaan doen. 
Ik dacht in elk geval niet direct aan het voorgangerschap. Ik zag 
eerder iets voor me om landelijk aan de slag te gaan of als zendeling 
misschien. Ik stond ervoor open hoe God mijn leven zou leiden. 

Na enige oriëntatie startte ik de (toen nog zo genoemde) Tweede Weg 
Opleiding (TWO) aan het Baptisten Seminarium in 2001. Voor mij een 
aantrekkelijke studieroute, omdat de collegedag zaterdag was. Daar-
door was het voor mij goed mogelijk de studie te combineren met 
mijn werk. Dat deze studie zeven jaar zou duren, vond ik van minder 
belang. Belangrijker was de inschatting van de studiebelasting. Die 
leek me haalbaar. 

Natuurlijk was het geen eenvoudige beslissing. Ook niet voor het 
gezin. Leuk voor mij dat ik zo’n stap wilde doen, maar het betekende 
wél dat ik ook nog eens in het weekend een bezet programma had. 
Mijn ambitie werd wel omarmd, maar de effecten op het gezin waren 
natuurlijk wel merkbaar. Zeker ook op de langere duur heeft het z’n 
wissel getrokken op het gezinsleven. 

De TWO was zo opgezet dat de eerste vijf jaar vooral gericht was op 
de theoretische doordenking van de theologie. De twee laatste jaren 
werden ingevuld met stage en terugkomdagen op het seminarium. Ik 
heb stage gelopen in de baptistengemeente Ede – de Kei en het laatste 
jaar kon ik stageplek en (mijn nieuwe) werkplek combineren. 
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Huidige werk 

Want in 2007 kreeg de ‘carrièreswitch’ concreet gestalte in mijn over-
stap naar de Vereniging van Christen zakenmensen, waarvan de 
internationale naam is Connecting Business and the Market Place to 
Christ. Daar ben ik benoemd als directeur. Ik ben daar op mijn plek. 
Als directeur ben ik bezig met een grote verscheidenheid aan activitei-
ten: ik voer persoonlijke gesprekken met medewerkers en vrijwilligers 
binnen onze vereniging, ontwikkel trainingsmateriaal, geef zelf trai-
ningen en cursussen, organiseer bijeenkomsten en congressen, leid 
retraiteweekenden en natuurlijk moet ik bij dat alles ook de financiële 
aspecten goed in de gaten houden. Zelf werk ik als full-timer, met een 
staf van part-timers. Er is een groot korps van vrijwilligers dat van 
alles doet.  

Er is dus sprake van een combinatie van een echte directeursbaan met 
veel uitvoerend werk. Dat vind ik heerlijk. Ik ben niet een theoreticus, 
maar houd van de interactie met mensen. Ik geloof ook dat dit belang-
rijk is als ik trainingen geef aan ondernemers. Die houden ook niet 
van abstracte theorie, maar willen graag praktische voorbeelden 
horen en situaties uit het leven van alledag. Daar put ik uit en daar-
over ga ik in gesprek. 

Brede oriëntatie 

Toen ik startte met de opleiding aan het seminarium ging ik vooral 
voor verdieping en wilde ik me breed oriënteren. Daarin ben ik zeker 
niet teleurgesteld. De studie heeft me veel gebracht. 

Opgegroeid in de Nederlandse Hervormde Kerk en later de Verga-
dering van Gelovigen, had ik geleerd standpunten in te nemen. Ik was 
geneigd standpunten over te nemen die door mensen met gezag 
werden geleerd. Door de studie ging ik steeds meer en beter snappen 
waar allerhande standpunten en dogmatiek vandaan komen. Ik zag 
bewegingen in de verschillende geloofstradities en in de tijd. Zo werd 
ik zelf aan het denken gezet en uitgedaagd én in staat gesteld mijn 
eigen mening te vormen zonder automatisch iets aan te nemen van 
anderen. Ik leerde zelf nadenken en me vragen stellen: wat speelt mee 
in deze overtuiging? Welk belang werd of wordt gediend met deze 
(geloofs)keuze? 
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Gaandeweg is een proces op gang gekomen waarin ik breder ben 
gaan denken. Daarmee bedoel ik niet ruimer of liberaler, maar vooral 
kritischer, eerlijker ook naar mezelf. Ik probeer recht te doen aan 
allerhande aspecten die een rol spelen bij geloofsovertuigingen en 
keuzes die mensen maken. 

Voor mij is daarin heel belangrijk geweest dat ik heb geleerd om niet 
langer te denken vanuit standpunten, maar te ontdekken waar ik zélf 
sta en in een zekere onafhankelijkheid mijn eigen mening proberen te 
formuleren en keuzes te maken. Daarin speelt alles mee wat ik in mijn 
leven heb meegekregen. Dat is een heel proces geweest in de studie-
tijd. Soms werden zaken benoemd of aan de kaak gesteld, waardoor 
mijn eigen standpunten wel eens wankelden. Maar mijn geloof in God 
is altijd gebleven. En de kritische vragen en momenten heb ik vooral 
ervaren als groei. Tijdens mijn studie ben ik nooit gedesoriënteerd 
geraakt. 

Wat me hierin vooral gevormd heeft, zijn de lessen filosofie en kerk-
geschiedenis. Ik kan wel zeggen dat ik helemaal gek was van Olof de 
Vries en de vakken die hij gaf. In die periode was hij ook de centrale 
docent. Er zat zoveel wijsheid in zijn lessen. Die betekenden echt iets 
voor me en zijn wijze van les geven sloot helemaal aan bij mijn manier 
van denken. In de kerkgeschiedenis gaat het niet alleen om de feitjes, 
maar veel meer om de vraag hoe de tijd en de cultuur inwerken op 
allerlei bewegingen en het denken van mensen. Toen ik me dat een-
maal eigen had gemaakt, ontdekte ik dat dit een manier van kijken is 
geworden. De bril die je op hebt is wezenlijk. Hoe kijk je naar gebeur-
tenissen en ontwikkelingen? Je kunt kijken naar wat er feitelijk ge-
beurde, maar ook de vragen stellen die daaráchter en daaronder 
liggen. Welke belangen spelen er mee? Wat betekent een bepaalde 
ontwikkeling voor mensen? Waar geeft het wel of geen antwoord op? 
Wat is de tijdgeest? In die manier van denken en theologiseren heeft 
Olof de Vries mij gevormd. Niet alleen ten aanzien van de kerkge-
schiedenis, maar ook als het gaat om de dogmatiek. Dat sloot dus heel 
goed aan. Zo heb ik me echt thuis gevoeld op het seminarium, on-
danks het feit dat er veel wisseling van docenten is geweest in die 
periode. Dat had ook wel doorwerking: het maakte me niet direct 
enthousiast, noch was me duidelijk wat ik met de studie zou willen 
doen. 
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Doorwerking 

Als ik kijk naar mijn huidige werksituatie, dan constateer ik dat veel 
van het geleerde op de achtergrond is geraakt. Maar ik heb een paar 
dingen meegekregen die me echt hebben gevormd en me helpen. 

In contact met mensen neem ik mee wat ik geleerd heb in de lessen 
pastoraat. ‘Luisteren, Samenvatten en Doorvragen’ als kapstok in de 
gespreksvoering bijvoorbeeld. En proberen om dicht bij mensen te 
blijven en niet weg te lopen. Maar als je me nu vraagt naar de ver-
schillende pastorale modellen, dan zie ik dat die theorie aan mij 
voorbij is gegaan. Dat is voor mij niet relevant. 

Bij presentaties en inleidingen houd ik ook voor ogen wat ik geleerd 
heb in de lessen over preken. Ik richt me nog steeds op een ‘Focus en 
Functie’ en stel mezelf de vraag: wat wil ik nu eigenlijk vertellen? Hoe 
breng ik dat terug in minder woorden en dergelijke? 

Dat veel ook ‘weg’ is, vind ik niet erg. Wat voor mij vooral van bete-
kenis is, is dat ik ben gevormd in het kritisch nadenken. En daar was 
God ook bij! Ik ben in deze jaren gekneed. Zo ben ik met een andere 
blik in de wereld gaan kijken en daardoor doe je weer andere ervarin-
gen op. 

Vorming  

God was in mijn vormingsproces aanwezig. Maar zo’n vormings-
proces duurt jaren. Dat is nodig ook. Wat ik daarin wel heb gemist, is 
de persoonlijke begeleiding vanuit het seminarium. Veel moest je zelf 
maar uitvinden. Voor mijn geestelijke vorming die in zo’n periode van 
studie plaatsvindt, was onvoldoende aandacht. Moet je als docenten 
niet meelopen en de student helpen ontdekkingen te doen? Het gaat 
in zo’n vormingsproces immers lang niet alleen om competenties. Wat 
dat betreft ben ik blij te horen dat er nu veel meer aandacht is voor 
intervisie en supervisie. Wij hebben daar wel een start mee gemaakt, 
maar dat was toch nog weinig. 

Ik vul mijn werk als directeur van CBMC nu in op basis van de vor-
ming die ik heb gehad. En dat heeft dan vooral te maken met de 
manier van kijken naar situaties en mensen. Ik zoek wat er áchter zit. 
Wat betekent een beslissing voor mensen individueel, voor de vereni-
ging, maar ook voor de samenleving als geheel? Dat breder denken 
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komt voort uit de opleiding. Ik ben ervan overtuigd dat je daardoor 
meer wijsheid kunt leggen in je beslissing. Je denkt kritisch na als 
directeur. Zo merk ik bijvoorbeeld ontwikkelingen in onze samenle-
ving (en binnen CBMC en misschien ook de Unie) om mee te gaan 
met de tijdgeest waarin de machtsvraag en invloed en fragmentisme 
een belangrijke rol spelen, vaak ten koste van het vormen van ge-
meenschappen en het op de bres (blijven) staan voor christelijke waar-
den. God heeft me gevormd om woorden te geven aan dingen die ik 
waarneem en vaardigheden te ontwikkelen om in mijn persoonlijke 
leven inhoud te geven aan de waarden die mij dragen. 

Baptisten identiteit 

Door de studie heb ik ook gezien wat de kracht is van de baptisten-
traditie: in beweging willen zijn. Geen standpunten voor eens en altijd 
vastleggen, maar mensen uitnodigen hun eigen weg met God te gaan. 
Dat moeten we niet opgeven. Ik zie hoe we al snel kiezen voor allerlei 
concepten voor gemeenteopbouw bijvoorbeeld, maar het geheim zit 
‘m erin dat we een Bijbelbeweging zijn en willen zoeken naar Gods 
wil. Die grondtoon is onze grootste erfenis en van grote waarde. Die 
sfeer heb ik gemerkt aan het seminarium. Misschien moet het semina-
rium zich daarop veel meer profileren. Dat is wel een ‘dwarse bewe-
ging’ op deze tijd, maar was Jezus dat ook niet? 

Als baptisten zijn we nu vooral bekend door onze ‘volwassendoop’, 
maar de brandpunten voor mij zijn het priesterschap van alle gelovi-
gen en de Bijbelbeweging. Het zou jammer zijn als we dat uit het oog 
verliezen.  

Geestelijke begeleiding noodzaak 

De studietijd is een persoonlijke geestelijke weg die je met God gaat. 
Daarin is begeleiding noodzakelijk. Dat heb ik gemist. Terwijl het heel 
eenvoudig kan zijn. Moedig studenten bijvoorbeeld aan een dag-
boekje bij te houden, waarin je schrijft wat je meemaakt, wat je moei-
lijk vindt. En je schrijft over je weg met God. Dat is wezenlijk om te 
kunnen overleven als predikant. Door zo’n dagboekje bij te houden, 
kun je op een bepaald moment ook terugblikken op moeilijke situ-
aties. Daardoor heb ik geleerd hoe God handelde en dacht en mij heeft 
geholpen. Dat geeft kracht in de huidige situatie. Voor mij is duidelijk 
dat verhalen van God en mensen nog steeds geschreven worden, 
zoals ook in de Bijbel is te lezen. Maar het stopt niet met de Bijbel. Zie 
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je eigen verhaal. Veel mensen hebben geen idee wie ze zijn en hoe 
God in hun leven een rol speelt of speelde. Dat is een armoede van 
deze tijd. De drukte en hectiek van vandaag de dag en het korte-
termijndenken bieden allerlei mogelijkheden om ons als christenen te 
profileren en in dat alles dan proberen te begrijpen we wat daar achter 
zit. 

Toekomst 

Het bestaansrecht van het seminarium hangt nauw samen met het 
bestaansrecht van de Unie. Het seminarium dient de geloofsgemeen-
schap door voorgangers op te leiden. Daarop moet het seminiarum 
zich blijven richten. Als je probeert een meer algemene theologische 
opleiding te zijn, dan is de vraag aan de orde wat je toegevoegde 
waarde is. Mij lijkt het dan beter om samenwerking te zoeken, dan 
een eigen opleiding in stand te houden. 

Wat dat betreft lijkt mij de grootste bedreiging naar de toekomst toe of 
het lukt voldoende studenten te hebben en of er voldoende financiën 
zijn om het vol te houden. Daarbij moet het seminarium zich telkens 
afvragen waarin zij onderscheidend is en waarom studenten voor 
studie aan het seminarium zouden moeten kiezen. Voor mij is het 
helder dat het onderscheidende met name zit in het zelfstandig leren 
denken, anders in het leven staan, en ontdekken dat het uiteindelijk 
niet gaat om het leren innemen van standpunten en aanleren van 
competenties, maar een weg vinden in je geestelijke ontwikkeling. 
Daarbij moet er een goede aansluiting zijn op wat er leeft in gemeen-
ten. Het voorgangersprofiel moet daarop afgestemd zijn. 

Wat mij betreft gaat het seminarium door op de ingeslagen weg. Ik 
heb het er goed gehad en moedig graag anderen aan óók aan het 
seminarium te gaan studeren! 
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Een soort van thuiskomen 

Daniël Drost (1979), 2007-2008 

 

Ervaringen toen 

In 2007-2008 heb ik een jaar op het Baptisten Seminarium gestudeerd. 
Het was het laatste jaar op ‘De Vinkenhof’ in Bosch en Duin. Tijdens 
mijn theologische opleiding aan de Theologische Universiteit van de 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Kampen kwam ik terecht in de 
plaatselijke baptistengemeente van Amersfoort. Daar heb ik stage 
gelopen en ben ik samen met mijn vrouw lid geworden. Van daaruit 
heb ik ook de beslissing genomen om aansluitend een jaar aan het 
seminarium te volgen. Omdat ik in Kampen de theologische en kerke-
lijke opleiding gevolgd had, inclusief stage, hoefde ik op het semina-
rium alleen de identiteitsgebonden vakken te volgen, zoals Systemati-
sche Theologie (McClendon), Baptistica I en II, Spiritualiteit en Prakti-
sche Ecclesiologie. 

Deze bijdrage heb ik als titel gegeven ‘een soort van thuiskomen’. Zo 
heb ik mijn ontmoeting met goede baptistische theologie op het semi-
narium ervaren. In mijn eigen theologische denken was ik op veel 
punten al tot een vergelijkbare manier van theologie bedrijven en tot 
vergelijkbare inzichten gekomen. Ik was deze theologie echter nog 
niet tegengekomen en had er als het ware nog geen toegang toe. Op 
het seminarium volgde ik gelijktijdig de vakken Systematische Theo-
logie en Baptistica I. We lazen McClendons Systematic Theology 
tijdens de colleges Systematische Theologie. Tegelijkertijd behandel-
den we bij Baptistica I de begintijd van het (ana)baptisme. Dat vond ik 
een mooie combinatie van historische - en systematische theologie. Ik 
was erg onder de indruk van deze grassroots-, believing church 
achtige benadering van theologiseren. Inzet bij de ervaring van de 
levende Heer in het midden van de gemeente, bij het belichamen van 
het getuigenis van Jezus, de baptistische hermeneutiek zoals McClen-
don die verwoordt: ‘this is that’ en ‘then is now’. Een epistemologie 
die inzet bij handeling en ervaring, bij biografie als theologie. Kortom, 
alles ademt ‘het Woord is vlees geworden’.  
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Ervaringen nu 

Op dit moment ben ik betrokken bij gemeentestichting in een oude 
stadswijk in Amersfoort en daarnaast werk ik in deeltijd bij een 
nachtopvang voor dak- en thuislozen. In ons bezig zijn als gemeente-
stichtend team denk en werk ik sterk op dezelfde lijn door als mij is 
aangereikt tijdens dat jaar op het seminarium. Ik laat me inspireren 
door mensen als John Howard Yoder, Stanley Hauerwas, Shane 
Claiborne en Stuart Murray. Allemaal mensen die zich sterk laten 
beïnvloeden door het anabaptisme en de visie dat het Evangelie 
gemeenschappen van vrede en geweldloosheid laat onstaan, dat we 
geroepen zijn Jezus na te volgen in zijn kruisweg, dat we de krachten 
en machten moeten weerstaan door de liefde van Jezus. 

Het Baptisten Seminarium 

Het seminarium heeft voor mij in deze zin betekenis gehad, dat het 
toegang heeft geboden tot goede theologie. De gretigheid waarmee op 
het seminarium theologie werd gelezen en bedreven sprak mij erg 
aan. De moeiteloze verbinding met spiritualiteit vond ik inspirerend.  

Het seminarium deed ook moeite aan te sluiten bij de praktijk van de 
student. Omdat ik betrokken zou raken bij een missionair project, 
werd er voor het eindgesprek literatuur opgegeven die hierop betrek-
king had en werd er ook inhoudelijk doorgepraat over de theologie 
die we gelezen hadden en het project waarin ik betrokken zou raken. 
Hoe bedrijf je theologie in een dergelijke situatie en wat zijn de keuzes 
die je maakt?  

Wat ik ook sterk vond is dat het seminarium een keuze maakt in wat 
ze als haar eigen terrein ziet, namelijk Systematische Theologie, Bap-
tistica en Praktische Ecclesiologie. Daarnaast maakt ze gebruik van 
andere goede theologie die voor handen is. Er leeft niet de idee dat de 
hele theologie nog een keer op een baptistenmanier overgedaan moet 
worden en zodoende kan het seminarium zich focussen op die terrei-
nen waarin het (ana)baptisme een eigen geluid laat horen. 

Het fascinerende is dat het baptisme twee stromingen in zich heeft, 
namelijk die van de Radicale Reformatie, maar ook die van de Refor-
matie. Anabaptisme en calvinisme, zeg maar. Op het seminarium 
wordt er naar gestreefd beide stromingen aandacht te geven. Dat 
levert een open, ruime sfeer op.  
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Zo is de combinatie van een gereformeerde opleiding met een jaar 
baptistenseminarium mij erg goed bevallen. Ik ben degelijk theolo-
gisch opgeleid en vanuit die positie begon ik met mijn aanvullende 
studie aan het seminarium. De opleiding moet mijns inziens altijd 
blijven inzetten om aan te sluiten op een gedegen, klassieke theolo-
gische opleiding, in de typische seminariumsetting van samen leren, 
samen bidden en samen leven.  

Uitdagingen 

Inhoudelijk zou het seminarium naast Baptistica vooral kunnen 
inzetten op de oude en nieuwe anabaptisten. Er zijn namelijk nog 
geen andere plaatsen waar mensen als Yoder, McClendon, Hauerwas 
en Murray systematisch gelezen en verwerkt worden, en waar er 
theologie bedreven wordt in dezelfde lijn. Daarin ligt voor het semi-
narium een kans. 

Op het gebied van de ecclesiologie heeft het (ana)baptisme veel te 
brengen. Hierin kan sterker ingezet worden door meer publicaties, 
meer onderzoek, meer dialoog. Dat is een kracht van het (ana)-
baptisme en hierin kan ze een eigen lijn uitzetten. Soms wordt er nog 
te sterk geleund op wat er binnen de PKN verschijnt aan literatuur op 
het gebied van praktische ecclesiologie, kerkverlating, het ambt, enzo-
voort en lopen we het risico problemen en dilemma’s over te nemen 
die in onze context niet of niet op deze manier leven.  

Risico’s voor het seminarium liggen op het vlak van inhoudelijk te 
laag inzetten. Theologie is naast het tot je nemen van veel theologische 
teksten ook een ambacht. Iets wat je kunt leren. Vragen stellen, door-
denken, reflecteren, enzovoort. Het risico is dat docenten genoegen 
nemen met studenten die antwoorden reproduceren en te weinig zelf 
theologie bedrijven. Juist in een evangelische of baptistische setting 
wordt theologie wel eens tegenover geloof of spiritualiteit geplaatst, 
om maar niet te hoeven nadenken of standpunten te bevragen. Iets 
wat meer over de luiheid dan over het spirituele niveau van de stu-
dent zegt. Ook of misschien wel juist in een tijd waarin het christen-
dom steeds meer naar de marge verschuift, waarin het ambt van de 
klassieke dominee steeds minder voorkomt, maar waarin er steeds 
meer missionaire vormen van kerk-zijn ontstaan, is er behoefte aan 
inhoudelijk sterke theologen. De anabaptistische theologie heeft de 
kracht om theologie en spiritualiteit, theologie en ethiek, denken en 
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leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden te houden en van daaruit 
verder te leven en te denken.  
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Je blijft altijd leren 

Wietse van der Hoek (1979), 2008-2010 

 

Het was een lange weg om te gaan studeren aan het seminarium. Na 
mijn middelbare school ging ik de PABO volgen en toen ik die studie 
had afgerond, had ik al het idee om theologie te gaan studeren. Ik 
dacht wel dat je daarvoor slim zou moeten zijn en vroeg me af of ik 
dat echt wel zou kunnen. Ik trok de stoute schoenen aan en meldde 
me bij het seminarium. Het gesprek met Olof de Vries bevestigde wat 
ik al vermoedde: mijn vooropleiding was niet voldoende. Ik zou eerst 
een studieroute moeten volgen om me Grieks en Latijn eigen te ma-
ken. Daar zag ik tegenop en ik haakte af. Eerst maar aan het werk als 
leerkracht op een basisschool… Met veel plezier! In 2005 trouwde ik. 
Maar het verlangen bleef om theologie te gaan studeren. Ik deed een 
nieuwe poging en had overleg met de nieuwe rector, Teun van der 
Leer. Er waren mogelijkheden om te starten met een deeltijdopleiding 
aan het seminarium. Maar wat bleek: te weinig studenten meldden 
zich aan en de nieuwe opleiding zou niet van start gaan. Ik zou min-
stens nog een jaar in de wachtkamer moeten plaatsnemen. Omdat ik 
dat niet aantrekkelijk vond, oriënteerde ik me op een studie aan de 
Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) in Ede. Ik zou daar de 
studie kunnen volgen, met aanvullend het volgen van colleges aan het 
seminarium. Dat is gelukt. In 2006 startte ik met de studie aan de ETH 
en in 2008 kwamen daar vakken bij aan het seminarium. In september 
2010 ontving ik mijn seminariumdiploma. 

Van organist naar dominee 

Ik had niet direct de verwachting om dominee te worden. Wel herin-
ner ik me dat ik als kind al alles wat met de kerk te maken had heel 
interessant vond. Ik ben nooit met tegenzin naar de kerk gegaan. En 
toen ik 14 jaar was kreeg ik al de kans om als organist betrokken te 
zijn bij de diensten. In die tijd groeide tijdens gesprekken op de (tus-
sen)jeugdgroepen mijn interesse voor theologie. Ondertussen be-
speelde ik het orgel in verschillende gemeenten en zag ik hoe het er 
aan toeging binnen de kerk. Ik kreeg als het ware een kijkje in de 
keuken en eerlijk gezegd schrok me dat niet af. Natuurlijk heb ik door 
de jaren heen ook wel mindere kanten waargenomen, waar mensen 
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met elkaar optrekken en samen kerk proberen te zijn. Maar daar waar 
het ‘mis’ ging, ontdekte ik dat ik strijdvaardig werd. Ik ben een echt 
mensen-mens en geniet ervan samen met anderen op te trekken, in 
gesprek te gaan en dingen te ondernemen en als er problemen zijn, 
om die onder ogen te zien en aan te pakken. 

In 2008 werd ik al beroepbaar gesteld en startte ik als voorganger in 
de Baptistengemeente Pernis. Daar was ik bij de start van mijn studie 
in 2006 gevraagd om als kerkelijk werker het werk in de gemeente te 
ondersteunen. Daarvoor werd mij een plaatselijke beroepbaarstelling 
verleend. Nu heb ik als voorganger een overeenkomst met Pernis voor 
70% dienstverband (25 uur per week). Dat is mooi, want zodoende is 
er ruimte om te blijven studeren en me te blijven ontwikkelen.  

Studie aan het seminarium  

De studie aan het seminarium heeft me gevormd. Waar ik vooral van 
heb genoten is het nadenken over en bezig zijn met de ecclesiologie. 
Wat maakt (baptisten)gemeenten tot gemeenten van de Heer? Hoe 
inhoud geven aan het congregationalisme? Ik leerde ecclesiologische 
uitgangspunten rondom de doop en de doopleer. Het was niet alle-
maal nieuw, maar wel heel interessant. 

Ook het leren preken vond ik geweldig. De presentatietrainingen 
binnen het Homiletisch Practicum hebben me echt geholpen. Ik heb 
geleerd hoe ik me presenteer en ook veel aangereikt gekregen voor 
het maken van een goede exegese. Ik pluk daar nog telkens weer de 
vruchten van. Mijn interesse voor de liturgie is groot. Ook hier waren 
de vakken niet altijd nieuw voor me, maar erg leuk om te doen. De 
colleges hebben me het gevoel gegeven dat ik baptist ben, hoewel ik 
mezelf ervaar als deel van de brede kerk. Ik heb geen houding van 
‘baptist, dat is ’t’.  

Daarnaast waren de colleges over ethiek ook zeer verhelderend. Be-
langrijk om op dat terrein ook bagage te hebben binnen de huidige 
ontwikkelingen in samenleving en gemeenten. 

Maar het belangrijkste is dat je al studerend je mening gaat vormen en 
dat je leert om je eigen gedachten en meningen te toetsen. Je leert 
reflecteren. Ook door de supervisie. Zo ontdek je wat je van zaken 
vindt en ik reflecteer daarop vooral met het oog op de praktijk. Die 
wisselwerking tussen theorie en praktijk was voor mij groot. Telkens 
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stelde ik me de vraag ‘wat geloof ik wel en niet en hoe verbind ik dat 
met de praktijk?’ Dat was een boeiende weg en goed voor mij. Een 
groot voordeel als je zoals ik die verbinding tussen studie en het 
gemeentewerk direct kunt maken. 

Het eigene van het Baptisten Seminarium 

Als ik het seminarium vergelijk met de ETH, is voor mij het grote 
voordeel van het seminarium de persoonlijke aandacht. De kleinscha-
ligheid maakt dat mogelijk. Ik vond dat goed en prettig en belangrijk 
in het vormingsproces. De contacten voelden aan als een soort familie. 
Door de goede inbedding in de Uniegemeenschap heb ik veel contac-
ten opgedaan. Dat vind ik heel positief. Maar dat alleen is niet vol-
doende. Ook het niveau van de opleiding doet er toe. En dat is hoog, 
vind ik. Ik had hoge verwachtingen van het seminarium en die zijn 
wat mij betreft er helemaal uitgekomen. Wat ik vooral ook waardeer 
in vergelijking met de studie aan de ETH is het feit dat er meer sprake 
kon zijn van verdieping van verschillende vakken. Daarmee werd iets 
zeer wezenlijks toegevoegd. Aan het seminarium heb ik vooral de 
‘baptisten vakken’ gevolgd, met ecclesiologie als bijzonder aandachts-
veld. Op dat terrein hebben we een eigen geluid te verkondigen. 
Heerlijk om me daarin te verdiepen! 

Kijkend naar de toekomst 

De studie heeft me een basishouding aangereikt. En dat betekent voor 
mij dat je altijd moet blijven leren. Als je de studie hebt afgerond, ben 
je er nog niet. Het reflecteren op wat je meemaakt, op gemeente-zijn, 
op ontwikkelingen binnen de theologie en de samenleving gaat dóór. 
Telkens zijn er weer nieuwe situaties waar je op moet (leren) reageren. 
De studie is niet alles dekkend, maar heeft goede handvatten en 
uitgangspunten aangereikt. Van daaruit zal ik verder leren en lezen. 
Zo blijf je altijd leren… 

Het seminarium zal die gerichtheid op de praktijk van het gemeente-
werk vast moeten houden. Dat is voor mij van groot belang geweest 
en ik denk dat het ook voor de toekomst belangrijk is die koppeling 
tussen theorie en praktijk hoog te houden. 

Als ik kijk naar de toekomst van het seminarium denk ik niet dat veel 
dingen anders zouden moeten. Het aanbod is breed genoeg om je 
eigen passie te ontdekken. Uiteindelijk moet elke student zelf verder 



 

27

aan de slag met het dóór lezen en ontdekkingen doen. De baptisten 
identiteit is een groot goed om te blijven bewaken te midden van de 
evangelische zee en de kerken. Dat is ook relevant voor gemeenten. 
Voorgangers spelen hierin een wezenlijke rol en moeten hierin wor-
den opgebouwd. 

Het lijkt mij een uitdaging voor het seminarium om ook onder de 
raadsleden en gemeenteleden nog meer zichtbaar te worden en zo een 
onderwijsinstelling te zijn die helpt om de baptistenidentiteit inhoud 
te geven. Ik denk dat het goed is als er binnen gemeenten (weer) meer 
nadruk wordt gelegd op onderwijs. Wat dat betreft ben ik blij met de 
TOV-trainingen.2 Dat is een goede start. Maar lukt het om dit nog 
méér op te pakken en voor méér mensen interessant te maken? Het 
lijkt me een weg waarop je wellicht ook nieuwe toekomstige voor-
gangers kunt ontdekken.  

In het onderwijs moet een breed aanbod worden gedaan, waarin 
zeker aandacht is voor pastoraat en ethiek. Ik denk dat ook een brede 
samenwerking met bijvoorbeeld de vrije baptisten opgepakt zou 
kunnen worden. We moeten er in elk geval voor waken dat we op een 
eigen eilandje gaan zitten. Samenwerking met de ABC-gemeenten zou 
voor het seminarium wel eens interessant kunnen zijn. Het zou de 
bewustwording van de eigen baptistenidentiteit kunnen versterken, 
maar óók meer financiële armslag kunnen geven. 

Het seminarium als voorgangersopleiding kan onderdeel zijn van een 
groter onderwijsaanbod. Daarbinnen zou meer en meer gedifferen-
tieerd kunnen worden: opleiding tot missionair werker, pastoraal 
werker, jeugdwerker. De opdracht voor de toekomst kan wat mij 
betreft zijn om het breder te trekken. Zoeken naar combinaties met 
andere Hogescholen en daarbinnen je eigen ‘leerlijnen’ helder trekken. 

 

 

                                                           

2 TOV staat voor Toerusten, Ontwikkelen en Verdiepen. Het betreft modules die op 
verschillende plaatsen in het land gegeven worden vanuit de diverse taakvelden, 
geïnitieerd vanuit het taakveld Gemeenteopbouw & Evangelisatie. Zie 
www.baptisten.nl/taakvelden/gemeenteopbouw-en-evangelisatie/toerusting. 
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Een lange fietstocht 

Dirk-Jan Horjus (1978), 1997-2010 

 

Vrije tijd fietser 

Fietsers zijn er in soorten en maten. Er zijn sprinters en klimmers, 
allrounders en baanrenners. Er zijn jonge renners vol reclame geplakt 
en gepensioneerde setjes in identiek trainingspak. Om deze fiets 
metafoor op de theologiestudie te betrekken: er zijn studenten die de 
studie zijn doorgesprint, en mensen die zo nu een dan een pauze 
namen of even van de fiets zijn afgestapt om een andere omgeving te 
verkennen. Ik behoor eerder tot de categorie vrije tijd fietsers. Mijn 
studie heeft een lange tijd bestreken - heeft jaren van onderbreking 
gekend - zodat ik zowel aan de rustige ‘Vinkenhof’ in Bosch en Duin 
als ook aan het seminarium in Barneveld heb gestudeerd, naast de 
studie theologie aan de Universiteit van Utrecht. 

Het seminarium is in deze jaren veranderd: nieuwe samenwerkings-
verbanden, nieuwe docenten, een nieuwe omgeving. In mijn beleving 
hebben deze veranderingen en ontwikkelingen het seminarium goed 
gedaan. De samenwerking met de Evangelische Theologische Hoge-
school en de aansluiting bij de Vrije Universiteit (VU) geven een dyna-
miek waarin ruimte is voor een evenwichtige beoefening van evange-
lische theologie, en waarin ook het baptistische geluid niet misstaat. 

De vooruitgang betreft ook de bereikbaarheid. Ondanks dat Barne-
veld niet bekend staat als een studenten hotspot, is de nieuwe locatie 
veel beter te bereiken met het openbaar vervoer. Daarentegen had de 
‘onbereikbaarheid’ van de ‘Vinkenhof’ ook een zekere charme. Vanuit 
Utrecht was het een uur fietsen en het was wel haast meditatief om je 
vanuit de stad uiteindelijk langs ‘bos’ en ‘duin’ te begeven. Het gaf de 
adem om het één en ander te laten bezinken, voor gebed, een goed 
gesprek met een medestudent en – het moet gezegd worden - gele-
genheid voor de laatste verwoede stamppogingen voor een monde-
ling tentamen.  

In deze bijdrage wil ik eerst langs enkele docenten en momenten 
‘fietsen’ die mij in de loop der jaren hebben gevormd. Vervolgens wil 
ik enkele woorden wijden aan de relatie tussen studie en werkveld. 
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Ten slotte wil ik nog mijn gedachten laten gaan over de toekomst van 
het seminarium. 

Momenten en docenten onderweg 

De setting van het seminarium is anders geweest dan de setting aan 
de universiteit. De colleges vonden vaak plaats in een klein groeps-
verband van, in mijn geval, drie studenten. Er was meer interactie dan 
in de colleges aan de faculteit en naar verhouding ook ruimte voor 
gebed en gesprek over geloof en de gemeente. 

Laat ik enkele voorbeelden geven om dit illustreren. Allereerst heb ik 
goede herinneringen aan de homiletisch-exegetische practica die 
werden gegeven door Olof de Vries en mijn vader Yme Horjus. Ach-
ter ‘de boomstam’ hielden we onze eerste preekfragmenten. Het was 
leerzaam om elkaar hierover te bevragen en beter te leren kennen.  

Ook de lessen van René Erwich zijn me bij gebleven en hebben me 
gevormd. In die lessen maakte ik kennis met theologen als James 
McClendon, maar ook met auteurs als Eddy Gibbs en Brian McLaren. 
Vanaf dat moment is mijn interesse voor de ecclesiologie gewekt, en 
dit heeft me uiteindelijk op het spoor gebracht van gemeentestichting. 

Een derde meer recent voorbeeld betreft de scriptiebegeleiding van 
Teun van der Leer en Eduard Groen. Hun betrokkenheid, goede vra-
gen en persoonlijke belangstelling heb ik als erg goed ervaren. Je 
proeft bij hen de passie voor geloof en theologie. Ze prikkelen je om je 
eigen vooronderstellingen verder te doordenken en om ook na het 
afronden van de studie de ‘studieuze habitus’ vast te houden.  

De relatie tussen de studie en het werkveld 

Ik heb altijd part-time gewerkt naast mijn studie. Jarenlang als foto-
graaf en medewerker in een fotospeciaalzaak, en sinds twee jaar als 
gemeentestichter van Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn. Het 
seminarium biedt primair (maar natuurlijk niet exclusief) een oplei-
dingstraject aan voor het werken in de gemeente. Een relevante vraag 
hierbij is of het curriculum aansluit bij de vragen en uitdagingen van 
de praktijk. Hoe heb ik zelf de aansluiting tussen studie en werkveld 
ervaren? 
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Allereerst wil ik hierbij opmerken dat het mijns inziens van een te 
beperkte visie getuigt als een curriculum slechts beoordeeld zou 
worden vanuit een pragmatische vraag: wat kan je er nu mee bij het 
werk in de gemeente? Zelfs al zou je alleen vakken aanbieden die 
direct toepasbaar zijn in de praktijk van de gemeente, zoals training in 
pastorale en homiletische competenties, conflicthantering, vergader-
technieken en dergelijke, dan zou dat andere vakken met een meer 
indirecte toepasbaarheid (zoals bijvoorbeeld kerkgeschiedenis, en in 
mindere mate de systematische theologie of filosofie) te kort doen. Als 
het enige criterium de directe relevantie voor de praktijk is, in plaats 
van een brede theologische vorming, dan is dat in mijn optiek een 
verarming. 

Dat gezegd hebbende, blijft de vraag ‘wat kan je er mee?’ zeker niet 
onbelangrijk. Sterker nog, ik heb vaak gezien dat de theologische 
opleiding in feite een lang traject van kennis vergaren is terwijl stu-
denten vervolgens vast lopen in de weerbarstigheid van het gemeen-
tewerk, en de vaardigheden missen om een eigen weg te vinden in de 
werkdruk en complexiteit van de gemeentepraktijk. Dit wordt geluk-
kig steeds meer onderkend, en het seminarium heeft in de afgelopen 
jaren bijvoorbeeld ook een supervisietraject geïntroduceerd om afge-
studeerden te begeleiden in hun werkzaamheden. 

Nederlandse theologische opleidingen die historisch gezien sterk zijn 
in kennisoverdracht, hebben de laatste jaren een inhaalslag gemaakt 
in het aanbieden van cursussen en begeleiding met het oog op prakti-
sche competenties (zoals timemanagement, conflicthantering en der-
gelijke), maar er is in mijn ogen één vormingsgebied dat nog wat 
onderbelicht is gebleven: de geestelijke vorming. Natuurlijk is daar 
altijd wel enige aandacht voor geweest, bijvoorbeeld op bijbelscholen 
en het seminarium, maar mijn impressie is toch dat over het algemeen 
de meeste opleidingen gericht zijn op het afleveren van mensen met 
kennis, die echter niet per definitie ook goede en geschikte geestelijke 
leiders zijn. Ik besef dat ik me hier op glad ijs begeef, want wat is 
geestelijk leiderschap, en creëer je zo niet een valse tegenstelling tus-
sen theologische vorming en geestelijke vorming? Sterker nog, kennis 
is toch juist een belangrijk onderdeel van het geestelijk leven? Dat 
mag allemaal zo zijn, toch blijft iemands geestelijke ontwikkeling en 
de ontwikkeling in karakter vaak iets dat aan de student zelf of zijn of 
haar gemeente wordt overgelaten. In veel gevallen gaat dit ook goed, 
maar ik wil de vraag hier wel opwerpen of ‘geestelijke vorming’ niet 
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meer aandacht verdient, juist binnen een leergemeenschap als het 
seminarium. Ook al stond ik de afgelopen jaren wat aan de rand van 
de ‘seminarium bedrijvigheid’, ik krijg gelukkig wel de indruk dat 
hiervoor meer aandacht is gekomen. Zo zijn er studentenweekenden 
en partnerdagen met tijd voor het geloofsgesprek en gebed. Zelf heb 
ik dit aspect tijdens mijn studie af en toe gemist, en dan vroeg ik me 
wel eens af of ik niet beter een bijbelschool had kunnen volgen waar-
bij je als studenten samen op een campus woont en samen leeft, sa-
men bidt, samen groeit in geloof. Mijn universitaire studie was in dat 
opzicht nog wel eens droog, ik heb de geestelijke vorming elders 
moeten zoeken, zowel in de gemeente, als op de studentenvereniging 
en conferenties. 

De toekomst van het seminarium 

De toekomst van het baptistenseminarium hangt samen met de toe-
komst van onze Unie en het Nederlandse baptisme. Ondanks de 
vergrijzing en het kleiner worden van een grote groep baptisten-
gemeenten zijn er ook genoeg tekenen van vitaliteit. Baptistengemeen-
ten hebben een unieke middenpositie in het kerkelijke landschap 
tussen traditionele kerken en de brede evangelische beweging, en zijn 
daarmee in mijn ogen potentieel goede bruggenbouwers tussen ver-
schillende kerken en theologische stromingen. Ik denk zelf dat het 
baptistische geluid, vooral ons ecclesiologische congregationalistische 
proprium, gehoord mag worden in kerk en theologie in Nederland.  

Wat de toekomst van het seminarium betreft zou ik willen zeggen: 
vooral doorgaan op de ingeslagen weg. De context van de VU biedt 
een uitgelezen kans voor kruisbestuiving met zowel de meer evan-
gelische- en pinksterbeweging, als de reformatorische orthodoxie en 
andere traditionele kerken, in het bijzonder de doopsgezinden met 
wie we historisch gezien veel raakvlakken hebben.  

Ik zou het seminarium tenslotte willen adviseren om de geestelijke 
vorming van studenten verder te stimuleren. Misschien is het in dat 
licht een aardig idee om een keer vanuit Amsterdam of Barneveld met 
een groep studenten naar Bosch en Duin te fietsen, dan is er genoeg 
tijd voor het geloofsgesprek en gebed… 
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Van een paar vakken tot een hele opleiding 

Ingeborg Janssen (1966), 2007-2010 

 

De start 

Algemene Vergadering, Assen, najaar 2006. Een gesprek met Eduard 
Groen bij een van de maaltijden. ‘Waarom kom je niet bij ons stude-
ren?’ Een gesprek over het seminarium, de studie aan de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE) die ik dan volg en wat ik graag wil gaan doen 
met mijn studie. Ik vertel iets van mijn weg en verlangen: eerst ge-
werkt in de zorg, daarna gericht op gezondheid van mensen in orga-
nisaties en bedrijven en nu het verlangen om me te richten op ge-
zondheid van gemeenten. Een weg die terugkijkend wel logisch 
klinkt, maar gaandeweg toch al de nodige bochten kende.  

De vraag van Eduard blijft hangen en ik maak een afspraak met Teun 
van der Leer om opnieuw eens te praten over mijn studie en de vraag 
of het seminarium daarin een plek kan hebben. Dat gesprek vindt 
plaats - als ik het me goed herinner- na het eerste college Baptistica. 
Want de beide Baptistica-vakken hebben mijn interesse en starten in 
die periode. Een vliegende start maar ook een met terughoudendheid. 
‘Ik ga alleen Baptistica doen, verder niet’.  

Dat vak, Baptistica, grijpt me. Ik vind het boeiend om meer over de 
geschiedenis en identiteit van het baptisme te weten. Het helpt me te 
begrijpen waarom ik me in een baptistengemeente meer op mijn plek 
voel dan in een andere gemeente. Congregationalisme, priesterschap 
van gelovigen en vrijheid van geloof en geweten zijn daarin kern-
thema’s voor mij. Persoonlijk geloven heeft in zoveel méér geloofs-
gemeenschappen een plek en is zeker essentieel, maar niet onder-
scheidend voor het baptisme.  

Dit is voor mij een eerste kennismaking met de ‘Vinkenhof’, een mooi 
maar ‘stoffig’ gebouw op een mooie plek in de bossen. Een brede trap 
die leidt naar een donkere bovenverdieping en beneden een biblio-
theek waar je je 100 jaar terug in de tijd waant. 
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Leergemeenschap 

In 2007 kies ik ervoor nog een aantal vakken te gaan doen en volg ik 
een aantal colleges met de studenten van de Deeltijd Theologie Oplei-
ding (DTO). Ik voel me daar wel een vreemde eend in de bijt, met een 
aantal mannen die al twee jaar als groep optrekken. Ik volg de vakken 
Pastor & Spiritualiteit en Praktische Ecclesiologie samen met de 
andere deeltijders en ga stage lopen in Enschede. Deze twee vakken 
gecombineerd met stage en supervisie brengen mij wel in een stroom-
versnelling. Praktisch theologische vakken hebben mijn hart, want ze 
verbinden gemeente en theologie met elkaar en doen tegelijk veel met 
mezelf.  

Hier leerde ik het seminarium echt als leergemeenschap kennen, 
waarbij in het vak Pastor & Spiritualiteit voor mij de duidelijkste 
verbinding lag tussen leren en gemeenschap. Een vak waar ik stevig 
met mezelf werd geconfronteerd. Een vak ook waarin ruimte was 
voor mijn eigen ontwikkeling op dit gebied en waarbinnen met elkaar 
gedeeld en gebeden werd. Ik vond het heel bijzonder om door mijn 
medestudenten meegenomen te worden in het beleven van hun 
spiritualiteit op een manier die bij hen paste en die tegelijk ook ruimte 
liet voor anderen. Mooi om zo iets van iemand zelf te leren kennen en 
daarvan te leren en op te reflecteren. Het was ook een veilige omge-
ving, waarbij je echt mocht leren door vallen en opstaan. Dit zegt veel 
over het klimaat op het seminarium, als plek om te leren, als plek om 
verschillend te mogen zijn, als plek om je aan elkaar te kunnen scher-
pen.  

Ook in andere vakken kwam dat duidelijk terug. Elke keer die mix 
van de praktijk van gemeenteleven en theologie. Het heeft mij erg 
geholpen om in de praktijk te staan, eerst als ouderling en in stages, 
daarna als gemeenteopbouwwerker. Zo was er een doorgaande inter-
actie tussen praktijk en theorie. Soms verklaarde en bevestigde de 
theorie mijn handelen, wat mij stimuleerde om op die manier door te 
gaan. Soms hield de theorie een spiegel voor en daagde me uit tot een 
andere aanpak. Of hielp het me in nieuwe situaties te stappen en deze 
gaandeweg te verkennen. In de periode dat ik me theoretisch verdiep-
te in de Praktische Ecclesiologie liep ik ook een gemeenteopbouw-
stage. Door deze combinatie werd het leerrendement van zowel het 
vak als de stage groot.  
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De laatste twee jaren waren de docenten ook mijn collega’s, want in 
2008 startte ik als gemeenteopbouwwerker binnen de Unie van Bap-
tistengemeenten. Een beetje vreemd in eerste instantie, maar juist door 
de ‘leergemeenschap’ en de open en gelijkwaardige houding van mijn 
docenten/collega’s werkte het goed uit. Daarbij zat iedereen op een 
nieuwe plek, in Barneveld, een plek die meer uitnodigt tot interactie 
en korte lijnen. Dat heeft in mijn ogen het seminarium dynamischer 
gemaakt. Die dynamiek werd versterkt door het volgen van colleges 
met elke keer een wisselende groep studenten waarvan een groot deel 
in de praktijk van het gemeenteleven stond, hetzij als stagiair, als 
voorganger of anderszins. Die afwisseling van studenten en hun input 
vanuit de praktijk heb ik dan ook als heel prettig ervaren. 

Meerwaarde 

In mijn werk als gemeenteopbouwwerker had ik niet zonder deze 
opleiding gekund. Ik heb veel geleerd van de specifiek baptistische en 
congregationalistische visie op gemeente-zijn. Iets wat eigenlijk in alle 
vakken terug kwam, of het nu Gemeente Ethiek of Leren & Vieren 
was. Met alleen HBO-theologie had ik die basis onvoldoende gehad. 
Daar komt nog bij dat die HBO-opleiding mij onvoldoende uitdaagde. 
Juist de combinatie van HBO en seminarium heeft mij geholpen om 
door te zetten en vol te houden. Het seminarium gaf mij meer uitda-
ging en sloot beter aan bij wat ik wilde leren. Eigenlijk alle vakken 
gebruik ik in de praktijk, in het ontwikkelen en geven van de TOV-
trainingen (trainingen voor het kader van gemeenten, waarbij TOV 
staat voor toerusten, ontwikkelen en verdiepen), in het begeleiden van 
gemeenten in een visie- en beleidstraject of in een identiteits- en 
ethiektraject of andere trajecten. Maar ook in een analyse van de 
gemeente of in kortdurende procesbegeleiding. Wat ik van de studie 
heb meegekregen helpt mij om situaties beter te duiden, dieper in te 
steken, situaties van meer kanten te kunnen bekijken. Daarin hebben 
vakken als Gemeente Ethiek en Systematische Theologie van McClen-
don mij erg geholpen. Hierin spreekt de narratieve benadering mij 
bijzonder aan. Het leert mij verhalen van mensen te waarderen en te 
zien wat deze verhalen betekenen als geloofsverhalen. Het helpt mij 
om opener om te gaan met de Bijbel en met mensen. Niet met de 
Bijbel als een dogmatisch boek, maar als verhaal van de missie van 
God voor de mensen. Ik zie dat dit in de praktijk van gemeente-zijn 
ook echt ‘werkt’: tegenstellingen worden minder hard als mensen 
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elkaars geloofsverhalen delen, waarderen en zien wat hen daarin 
verbindt. Opnieuw praktijk en theologie die elkaar bevruchten. 

De jaren studie hebben mijn geloof veranderd en verdiept. Dit is een 
ontwikkeling die doorgaat en waarin verschillende factoren een rol 
spelen. Enerzijds de studies op zowel het seminarium als de CHE, 
anderzijds de praktijk van gemeenteleven en persoonlijke spiri-
tualiteit. Er zijn hier twee bewegingen die opvallen. Ten eerste een 
versterkte christologische focus. Het is Christus in zijn leven, lijden, 
sterven en opstanding die centraal staat in mijn geloofsleven en dit -
Hem- mag ik ook elke keer opnieuw en dieper leren kennen. Ten 
tweede, of juist dóór die focus, ontstaat er ruimte voor een meer open 
geloven. Niet alles hoeft vastgespijkerd te zijn. Verschillen in geloofs-
beleving in mijn eigen geschiedenis en die van anderen zijn verrijkend 
en aanvullend.  

In Leren & Vieren heb ik ontdekt dat preken heel gaaf is. Hier lag 
voor mij wel een hoge drempel. Ook al was het voor mij theologisch 
duidelijk dat vrouwen ook mogen preken, toch nam ik daar mijn 
geloofsopvoeding en mogelijke bezwaren van anderen in mee. Door 
gewoon de stap te zetten om Leren & Vieren inclusief praktijk-
opdrachten te gaan doen, heb ik de vrijheid en vrijmoedigheid om te 
preken ontdekt en blijf ik me daarin ontwikkelen. Het is heel onder-
steunend aan het gemeenteopbouwwerk in een gemeente om af en toe 
(of geregelder) in een gemeente te kunnen preken, aansluitend op de 
thematiek die speelt in de gemeente.  

Missionaire gemeente 

Op dit moment ben ik net begonnen met een Master ‘Missionaire 
Gemeente’ aan de Theologische Universiteit Kampen, de theologische 
opleiding van de Vrijgemaakt Gereformeerden. Ook hiervoor is het 
prettig de seminariumopleiding eerst gedaan te hebben. Een aantal 
theologische invalshoeken in Kampen zijn duidelijk minder de mijne 
en het helpt in het reflectieproces om verschillende invalshoeken 
tegenover elkaar te houden en te doordenken. Deze Master valt onder 
de Praktische Theologie en sluit aan bij mijn verlangen gemeenten toe 
te rusten om missionair te zijn. Dit is een aspect dat ik minder con-
creet ben tegengekomen op het seminarium. Ik merk dat missionair 
zijn wel degelijk borrelt en in allerlei vakken hapsnap naar voren 
komt, maar dat dit niet fundamenteel en gestructureerd naar voren 
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komt in het curriculum. Er is nog veel te ontwikkelen en te winnen 
aan het vormgeven van missionair gemeente-zijn in onze huidige 
gemeenten. Als we het hebben over het vitaliseren van bestaande 
gemeenten dan is missionair zijn in de brede zin van het woord één 
van de sleutels. Het leert ons te zien dat we niet voor onszelf gemeen-
te zijn, maar voor onze omgeving. McClendon geeft hier mooie aan-
zetten voor. In de praktijk van gemeente-zijn zitten we hier nog teveel 
met de handen in het haar. Het seminarium heeft hierin een schone 
kans!  

De toekomst van het seminarium 

Een aantal jaren geleden was er de discussie over de voorganger als 
‘schaap met vijf poten’. De opleiding zou meer specialisten op gaan 
leiden. In de praktijk worden volgens mij vooral voorgangers in de 
breedte opgeleid, met hier en daar een meer specifiek aandachtsveld 
wat past bij de student en in de stage of tijdens het afstuderen naar 
voren komt. De jeugdwerkers, pastoraal werkers, missionaire wer-
kers, enzovoort zie ik niet terug onder de studenten. Dit kunnen 
belangrijke doelgroepen zijn voor de toekomst. Niet om een hele 
opleiding te doen, wel om een kort traject te doen. Vakken die dan 
integraal gevolgd worden met andere studenten. Zo ontstaat er meer 
kruis-bestuiving en verbinding tussen verschillende soorten werkers 
wat ten goede kan komen aan gemeenten. Jeugdwerk is immers geen 
taak alleen voor de jeugdwerker, maar een taak voor de gemeente als 
geheel. Als we jongeren zien als de gemeente van nu, als een groep 
die ons een spannende spiegel voorhoudt, als een ‘profetisch tegen-
over’ van het establishment van de gemeente, dan dienen jeugdwerk 
en jeugdwerkers een plek te hebben in de opleiding.  

Juist op het terrein van missionair zijn en jeugdwerk komt de relatie 
met de cultuur meer naar voren. Het beter begrijpen en duiden van 
onze cultuur en de identiteits- en geloofsvragen die daar bij naar 
voren komen, helpt om nieuwe ingangen te vinden voor gemeente-
zijn midden in de samenleving en daar kan het seminarium een 
voortrekkende rol in hebben. 
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Een verbindende factor 

Remko Ongersma (1980), 2007-2009 

 

Mijn naam is Remko Ongersma, 30 jaar. Ik werk als voorganger in de 
Baptistengemeente Hengelo Centrum. Ik ben vanuit een praktische 
situatie het seminarium binnengerold. Nadat ik een HBO opleiding 
pastoraat had afgerond in 2006, was de roeping en de innerlijke be-
hoefte aanwezig om een gemeente te dienen. Er kwam ook een beroep 
vanuit een gemeente en zo ben ik in gesprek gekomen met het semi-
narium. Er bleek geen bestaande leerroute te zijn die zou aansluiten 
op mijn vooropleiding. Dit werd opgevangen door naar mijn oplei-
dingscurriculum te kijken en deze aan te vullen met vakken die aan 
het seminarium werden gegeven. Zo kon ik op weg geholpen worden 
om me te laten vormen tot een (start) bekwaam voorganger.  

Deze ‘aanvulling’ is voor mij essentieel gebleken. Juist door de twee 
jaren die ik op het seminarium doorgebracht heb (van 2007 tot 2009), 
heb ik nog meer ontdekt hoe breed het theologische spectrum is en 
hoe inspirerend en noodzakelijk het is om dit helemaal te verkennen. 
Niet dat het seminarium de volle breedte en diepte van de theologie 
onderwijst (dat is volgens mij ook niet haar roeping), maar zij heeft op 
mij de indruk achtergelaten vooral een verbindende factor te willen 
zijn. Verbindend tussen de verschillende theologische disciplines en 
hun verhouding tot de gemeente, tussen theorie en praktijk en tussen 
geloof en voorganger. Als het verbindende cement tussen de theolo-
gische stenen. Op het seminarium zelf wordt natuurlijk wel theologie 
bedreven (zoals cement zelf ook voor een belangrijk deel uit gemalen 
stenen bestaat), maar altijd in een vorm die jou als toekomend voor-
ganger in het geheel betrekt. Ik schrijf dit omdat juist deze inslag mij 
gevormd en geraakt heeft. Juist de benadering van ‘wie ben jij in het 
geheel’ heeft mij gevormd. Het seminarium is sterk in het blootleggen 
van de vraag hoe jij je als voorganger kunt verhouden tot de leerstof. 

De kracht van het seminarium  

Aansluitend daarop zie ik dat de kracht van het seminarium zit in de 
persoonlijke benadering. Dat komt ook tot uitdrukking in een aantal 
vakken. Pastor & Spiritualiteit, waar wordt stilgestaan bij de nood-
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zaak voor studenten om zich nu en later als voorganger te blijven 
voeden en laten inspireren. Presentatietrainingen binnen Homileticum 
Practicum, waarbij kritisch en persoonlijk gekeken wordt naar de 
manier waarop studenten preken en hoe ze daarbij inhoudelijk en als 
persoon overkomen. Tot slot noem ik nog Liturgiek, waarbij de ge-
schiedenis van de liturgie besproken wordt en geoefend wordt in het 
maken van liturgieën voor verschillende diensten. Vooral het be-
wustwordingsproces van de keuzes die je daarin maakt, is leerzaam. 
Deze vakken zijn voorbeelden van een manier van onderwijzen die 
leiden tot een diepere persoonlijke ontwikkeling omdat ze meer doen 
dan lesstof overbrengen. Er wordt actief gewerkt aan de vorming tot 
voorganger.  

De doorwerking van de studie naar de praktijk van het voorganger-
schap 

Zulke vakken werken ook door in de praktijk van het voorganger-
schap. Daarin heb ik gemerkt dat het seminarium vooral gereed-
schappen heeft aangedragen die helpen om je eigen mentor te wor-
den. Je leert met deze middelen om reflecterend naar je eigen praktijk 
te kijken en daar waar nodig bij te sturen. Vragen die daarbij naar 
boven komen zijn: Zijn preken nog inspirerend en hoe komen ze over 
op de gemeente? Is de liturgie nog een inspirerend geheel of is het 
gaandeweg wat voorspelbaar geworden? Is er nog een goede balans 
tussen inspireren en geïnspireerd worden? Is er nog ruimte voor 
stilte? Daarin merk je dat je niet alleen kennis hebt ontvangen, maar 
dat er meer een manier van leven is aangeleerd. Je bent dan ook nooit 
‘klaar’; telkens weer zul je je opnieuw moeten verhouden tot God, het 
evangelie en de gemeente.  

Uitdagingen voor het seminarium 

Vooral in de benadering vanuit het oogpunt van de gemeente en haar 
leden naar de voorganger toe, kan het seminarium volgens mij groei-
en. Zoals Henk Bakker in het openingscollege van het 53e seminari-
umjaar op 4 september 2010 heeft gezegd,3 is het beeld dat gemeente-
leden bij hun voorganger hebben aan verandering onderhevig. Ik 

                                                           

3 De volledige tekst van dit openingscollege onder de titel ‘Geroepen, niet gekozen’ is te 
lezen op www.baptisten.nl/nieuws/taakvelden/theologische-vorming. 
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merk in de praktijk vooral dat de voorganger niet meer op het voet-
stuk staat waarop hij vroeger stond (gelukkig!). De gemeente kijkt 
anders aan tegen ‘het ambt’, maar houdt toch min of meer dezelfde 
verwachtingen ten opzichte van de voorganger. Anders gezegd: de 
voorganger heeft zijn autoriteit voor een deel moeten inleveren, maar 
moet nog wel herder over de kudde zijn. Zo komt er een spanning te 
staan op de rol en de positie van de voorganger. Aan de inhoud, 
reikwijdte en grenzen van die positie mag het seminarium wat mij 
betreft meer aandacht schenken. Het is nu als beginnend voorganger 
vooral nog een zelfstandige zoektocht.  

Het is duidelijk dat het seminarium en de Unie in het geheel druk 
bezig zijn om dichterbij voorgangers en gemeenten te komen staan. Ik 
zie dat de Unie zich meer gaat profileren als ‘leergemeenschap’ en die 
ontwikkeling vind ik erg positief. De rol van het seminarium kan 
daarin misschien nog groter worden. Het instituut dat voorgangers 
opleidt, zou ook heel goed kunnen fungeren als opleidingsinstituut 
voor kader binnen de gemeente. Ze zou in ieder geval op dit vlak 
nauw kunnen samenwerken met de gemeenteopbouwwerkers. Op 
deze manier ontvangt het seminarium namelijk ook feedback over de 
praktijk van gemeenten. Nuttige informatie die zij weer kan gebrui-
ken in het vormen en toerusten van toekomstige voorgangers! 
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Het dóet iets met je! 

Egbert van Rhee (1977), 1997-2007 

 

De aanvliegroute 

Ik denk dat veel studenten aan het seminarium van zichzelf zullen 
zeggen dat ze een bijzondere leerweg hebben gehad. In de eerste 
plaats vanwege alle informatie die je tot je neemt en die je vormt en 
kneedt. Theologie studeren gaat je niet in de koude kleren zitten. Het 
doet iets met je! Ten tweede ook omdat er nogal wat aanvliegroutes 
zijn waarlangs je terecht kunt komen bij het seminarium om dan 
uiteindelijk je studie af te ronden. Mijn weg ging via de Evangelische 
Theologische Hogeschool (ETH), toen nog in Veenendaal. In 1997 
begon de reis en hij eindigde precies tien jaar later. Ik ben de studie 
theologie begonnen vanuit het verlangen om veel van God te leren. Ik 
had niet direct het verlangen om voorganger of zo te worden.  

Mijn studie aan het seminarium startte in mijn derde jaar van de ETH. 
Ik was de eerste van de zogenaamde ‘derdeweg voltijdsopleiding’. 
Mijn ervaringen met het seminarium zijn vooral van vóór 2006 en 
vallen in dat opzicht voor het grootste deel buiten de in deze bundel 
beoogde reflectie op de laatste vijf jaar en zijn dus grotendeels niet 
van toepassing. Toch is het wel goed om te vermelden dat de vakken 
die ik aan het seminarium heb gevolgd zeer vormend waren. Vakken 
als Baptistica, Systematische Theologie (uit het boek ‘Christelijk ge-
loof’ van H. Berkhof), Praktische Theologie (onder andere liturgiek, 
catechese, gemeenteopbouw), enzovoort, waren welkome aanvullin-
gen op mijn basisstudie theologie aan de ETH. Het heeft me vooral 
gevormd door de persoonlijke aanpak van de docenten op het semi-
narium. De lessen werden niet gegeven door middel van lezingen, 
maar vooral aan de hand van ‘gesprekken met de leesstof en elkaar’. 
Het verwoorden van je eigen mening over de gelezen stukken heeft 
me enorm doen groeien. Ik werd zekerder van mijzelf en leerde beter 
argumenteren en discussiëren.  

In de afrondingsfase van mijn studie kreeg ik een beroep vanuit de 
Baptistengemeente Midden Betuwe te Zetten. Ik heb daar ‘ja’ op 
gezegd en werd op 20 oktober 2007 ingezegend. Daarvoor was ik al 
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vier jaar betaald jeugdwerker in de baptistengemeente Veenendaal 
(0,5 fte).  

Roeping 

De roeping tot voorganger is langzaam tot stand gekomen. Vooral 
mijn stage was daarin bepalend. Een jaar lang meelopen met Piet 
Passchier in de baptistengemeente Veenendaal heeft me geholpen om 
in te zien dat God mij kon gebruiken in de rol van voorganger. Hij 
heeft me passie, gaven en talenten gegeven die nodig zijn voor een 
voorganger. Ook de jaren als jeugdwerker zie ik nu als een belangrijke 
rijpingsperiode, waarvoor ik God heel dankbaar ben. Als jeugdwerker 
mocht ik voor een specifieke doelgroep (uiteindelijk ruim 100 jonge-
ren) dezelfde taken uitoefenen als een voorganger (preken, studies 
geven, mensen toerusten, visie vormgeven en pastoraat) en daarbij 
ook nog eens werken onder de goede, vormende leiding van de raad 
van de gemeente. Toch is de uiteindelijke definitieve roeping van God 
tot voorganger pas doorgedrongen in het jaar voorafgaand aan het 
beroep uit Zetten. Ik had tot die tijd nog niet duidelijk ervaren dat 
God me op die plaats wilde laten dienen in zijn Koninkrijk. Pas in die 
tijd durfde ik het aan om met God die weg te gaan. Tot die tijd werd 
het verlangen overvleugeld door angst, maar vanaf toen was het 
verlangen groter dan de angst. Die angst was vooral ingegeven door 
een te klein besef van wie God is (en dus een te groot besef van wie ik 
was). God is gelukkig steeds groter geworden en ik kleiner, zodat ik 
nu in zijn dienst kan staan.  

Supervisie 

Maar hoewel ik nu dus Gods roeping durf te omarmen, was (en ben) 
ik nog lang niet uitgeleerd. Om mij verder te helpen in het groeiproces 
werd mij vanuit het seminarium een supervisietraject aangeboden. 
Supervisie is bedoeld om samen met een deskundige supervisor te 
kijken naar en te reflecteren op je functioneren als voorganger. Dit 
aanbod was bijzonder goed getimed! In dat eerste jaar van mijn werk 
als voorganger was het erg prettig om samen met nog twee andere 
beginnende voorgangers te spreken, te discussiëren, te delen en te 
groeien. Onder leiding van Wout Huizing als supervisor hebben we 
15 sessies gehad. Voor mij was het feit dat dit gebeurde met twee 
andere beginnende voorgangers erg stimulerend. Samen deelden we 
over onze sterke en zwakke kanten. We werden echt een hecht groep-
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je, waarin we eerlijk durfden te zijn over onze tekortkomingen en 
teleurstellingen. Huilen en lachen was hier mogelijk en dat is rijk!  

Een sessie duurde zo’n twee uur en steeds kwamen we allen aan de 
beurt om iets in te brengen vanuit onze praktijk. Soms was de inbreng 
van één zo ‘heftig’ dat er weinig tijd overbleef voor de anderen, maar 
dit was helemaal niet erg, want ook van de analyse van de anderen 
leerde je veel. We hebben gepraat over de omgang met de raad en de 
rol/positie als voorganger daarin, over lastige pastorale processen, 
over de prediking, over je eigen houding en hoe je jezelf ziet als voor-
ganger, enzovoort. Mijn belangrijkste groeipunt is toch wel de toege-
nomen zekerheid dat God me op de juiste plaats heeft gezet. De angst 
die me vroeger nogal eens verlamde, is meer en meer naar de achter-
grond verdwenen. God is goed!  

Wortelen in Gods Woord 

Achteraf denk ik wel eens: wat zou ik nu nog graag eens mijn studie 
over doen! Met de kennis en ervaring die ik nu heb, zou ik de theorie 
op een heel andere manier benaderen en bevragen. Tijdens mijn 
studie nam ik veel zaken voor kennisgeving aan en is veel het ene oor 
in gegaan en het andere weer uit. Ik zie nu pas hoe relevant veel 
theoretische kennis is voor de praktijk en hoe belangrijk het is om 
theoretische kennis goed te beheersen. Gelukkig stimuleert mijn 
huidige raad me om ook tijd te nemen voor zelfstudie en de regeling 
om sabbatsverlof op te nemen is ook erg aantrekkelijk (al is de stap 
om er daadwerkelijk zes of meer weken helemaal uit te stappen nog 
wel groot).  

Ik merk steeds meer hoe belangrijk het is om Gods Woord goed te 
begrijpen en te kunnen uitleggen aan gemeenteleden. Ook het wan-
delen met God in gebed is zo belangrijk! Deze twee vaardigheden 
vormen de spil van mijn bediening en ik bid om ze nog meer centraal 
te laten zijn. Te vaak moet je als voorganger tegenwoordig de capabe-
le manager zijn, terwijl in mijn ogen de kerntaak de uitleg van Gods 
Woord is en om herder te zijn van de kudde. 

Het seminarium zoals het nu is, ken ik niet echt. Wel weet ik dat er 
veel nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling en het behalen van 
competenties. Dat is op zich goed! Maar ik hoop dat er echt voldoende 
tijd wordt genomen om de studenten te leren om geworteld en ge-
grond te raken in Gods Woord en om te leren wandelen met God. We 
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hebben in onze gemeenten niet zozeer behoefte aan capabele mana-
gers die gebruik kunnen maken van allerlei modellen en een handvol 
gereedschappen, maar aan mensen met passie voor God, zijn Woord 
en de Gemeente, die geleerd hebben om met God te wandelen en hem 
te zoeken in al hun keuzes. Moge God hiervoor het seminarium 
gebruiken! 
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Het seminarium als doorstart 

Gerry de Vries (1947), 2007-2009 

 

Mijn opleiding aan het seminarium startte ik in 2007 en het diploma 
werd behaald in september 2009. Mijn vooropleiding bestond uit een 
studie HBO-theologie die ik in 1994 had afgerond aan het NBI (Neder-
lands Bijbel Instituut), een interkerkelijke opleiding tot kerkelijk 
werker. Ik studeerde daar af op de richting pastoraat en behaalde een 
jaar later de pedagogische/didactische aantekening. Er lagen dus 
dertien jaren tussen mijn HBO-diploma theologie en de start van de 
opleiding aan het Baptisten Seminarium. Daarom was, na jarenlange 
studiestilte, het seminarium voor mij als het ware een doorstart.  

Studeren ‘op maat’ 

Al vele jaren werk ik met plezier aan een ROC als leraar Nederlands. 
Ooit begon ik het leraarschap als docent godsdienst en maatschap-
pijleer. Doordat ik een tijdje staflid was van de Unie kwam ik op-
nieuw in aanraking met het seminarium. Opnieuw, want jaren vóór 
mijn studie theologie had ik ook contacten met het seminarium, maar 
door bepaalde voorwaarden kon ik toen niet worden toegelaten tot de 
studie. Als staflid had ik contacten met Eduard Groen en Teun van 
der Leer en in de gesprekken opende zich de mogelijkheid om alsnog 
opgeleid te worden tot baptisten voorganger. Een vroegere en lang-
gekoesterde wens bleek alsnog werkelijkheid te kunnen worden. Wat 
was ik blij dat mij deze kans geboden werd. Naast mijn werk vatte ik 
dus in september 2007 opnieuw een studie theologie aan, nu als 
student aan het seminarium. Er werd voor mij een collegeprogramma 
op maat samengesteld. Vanwege mijn eerdere HBO-opleiding theolo-
gie kreeg ik namelijk voor veel vakken vrijstelling. Vol enthousiasme 
stortte ik me op de studie. Ik leefde naar de collegedagen toe. Ik vond 
het geweldig om te mogen studeren en genoot er met volle teugen 
van. Naast mijn vier dagen lesgeven kostte het alle vrije tijd om te 
studeren en me voor te bereiden op tentamens. Dat was soms zwaar.  

Leer- en vormingstijd 

Wat hebben deze twee jaar mij opgeleverd? Wat heb ik geleerd? Wat 
heb ik ervan meegenomen voor mijn dienst aan de Heer? Ik kan in 
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alle oprechtheid zeggen: veel! Deze twee jaren hebben me verder 
gevormd tot wie ik ben en tot wie ik mag zijn, met mijn specifieke 
gaven en talenten. De colleges die ik volgde waardeer ik zeer positief, 
hebben mij nooit teleurgesteld en vond ik meestal zeer boeiend. Het 
analyseren van de ingebrachte bestaande visies op gemeenteopbouw 
bijvoorbeeld tijdens de colleges ecclesiologie deed me op een meer 
bewuste manier naar dit aspect van de gemeente kijken. Dit onderdeel 
heb ik als zeer zinnig ervaren voor de praktijk in de gemeente. De 
lessen Baptistica deden me bewuster kijken naar de wortels van de 
doperse beweging en bevestigden me in mijn overtuiging over de leer 
van de gelovigendoop. De theologie zoals die beoefend wordt aan het 
seminarium heb ik als goed ervaren. De systematische theologie van 
McClendon gaf veel herkenning en werd door Henk Bakker duidelijk 
gedoceerd. 

Als oudere student was het voor mij een rijke ervaring om tijdens het 
studietraject op te trekken met zowel de jongere- als de oudere stu-
denten. Die gemêleerdheid qua leeftijd zie ik als een pluspunt: de 
oudere leert de denkwereld van de jongere kennen en omgekeerd. 
Verder kan een oudere student een schat van ervaringen inbrengen.  

Omdat ik de lessen op het NBI gewend was met zijn veelkleurigheid 
aangaande kerkelijke achtergronden van de studenten en het rijk-
geschakeerde lesaanbod, was het even wennen aan het specifieke bap-
tistenklimaat. Dat wende snel, hoewel ik af en toe de veelkleurigheid 
van het eerdergenoemde instituut miste. Het was soms wel veel 
‘baptisme’… 

Ook heb ik veel geleerd van de bespreking van mijn preken, gehou-
den tijdens de stage. Vanzelfsprekend stond ik open voor commentaar 
en suggesties. De kritieken, meningen en suggesties maakten me 
scherper in zowel de presentatie als ook wat betreft de opbouw en 
structuur van de preek. Ook leerde ik beter omgaan met kritiek. Voor 
mezelf was misschien wel het belangrijkste leermoment dat ik me 
vrijer ben gaan voelen om een dienst te verzorgen. De video-opnames 
en de bespreking hoe je een dienst presenteert hebben daaraan zeker 
bijgedragen.  

Leemtes 

Naast alle positieve ervaringen, zijn er ook wel kanttekeningen te 
maken. Op mijn verzoek kreeg ik een ‘preekstage’ toebedeeld omdat 
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ik reeds ruimschoots voldoende pastorale ervaring en kennis had 
opgedaan. Deze stageperiode is voor mij het meest moeilijke onder-
deel van de studie geweest, waarin ik me onvoldoende gesteund 
voelde. Daar heb ik een leemte ervaren. Ik weet dat ook bepaalde 
omstandigheden hieraan bijgedragen hebben, zoals de overdracht van 
de stagebegeleiding. Na de stage zijn hierover gesprekken gevoerd en 
dat was goed. Als punt van aandacht wil ik daarom noemen de bege-
leiding van de stagestudenten en de zorgvuldigheid aangaande de 
begeleiding vanuit de stagegemeenten. Steun aan de student lijkt me 
onontbeerlijk, omdat die immers nog vaak alles moet leren en daar-
over zijn/haar onzekerheden heeft. Misschien is het een idee een soort 
platform, een steunpunt te creëren waarin stagiairs ervaringen kun-
nen delen met elkaar. 

Hoe positief ik ook ben over de mannelijke docenten - en dat zijn 
allemaal goede docenten – ik miste in het team van docenten een 
vrouw. Mag het een ietsje meer vrouw zijn? Het lijkt me bijvoorbeeld 
zeer waardevol dat er naast een man ook een vrouw de stage-
begeleiding zou doen. Als vrouw loop je het gevaar al snel tegen de 
ingesleten rolpatronen van mannen en vrouwen in de gemeente aan te 
lopen. Ook de mannen zouden kunnen leren wat specifiek een vrouw 
in te brengen heeft. Er wordt aan de positie van de vrouwelijke voor-
ganger wel enige aandacht tijdens de colleges besteed, maar mijns 
inziens is dit te weinig! Het zou goed zijn om de studenten voor te 
bereiden op de discussie hierover in de gemeenten. Deze studenten 
zijn voor een gedeelte de toekomstige voorgangers van de gemeenten 
waar een vrouw op de kansel nog vaak taboe is. Sommige gemeenten 
zijn bang om dit gesprek aan te gaan, zijn bang voor scheuringen en 
vermijden zodoende het gesprek. Dit geldt voor meer controversiële 
onderwerpen zoals homofilie, samenwonen, enzovoort. Leer aan-
staande voorgangers hoe ze op een goede wijze deze ‘problematieken’ 
kunnen bespreken. 

Nu ik mijn studie alweer enige tijd heb afgerond, denk ik dat het 
wellicht zinvol is om de afgestudeerden na een tijdje opnieuw te 
ontmoeten. Bied af en toe een studiedag c.q. een ontmoetingsdag aan. 
Wellicht ‘na-seminariumdagen’. Dat lijkt me voor de docenten ook 
zinvol om te horen hoe de opgedane kennis en ervaringen een plek 
hebben gekregen in het leven van de voormalige studenten. 
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Doorwerking van de studie 

Na het behalen van het diploma en het beroepbaar gesteld zijn is er de 
verwachting geweest dat wellicht een gemeente geïnteresseerd zou 
zijn om van mijn diensten gebruik te maken. Dat is tot nu toe niet het 
geval geweest. De mens wikt en God beschikt! 

De opgedane kennis en ervaringen tijdens de studie komen me te 
hulp bij het voorgaan in diensten, bij het verzorgen van Bijbel-studies, 
lezingen, workshops geven, in de omgang met mensen, enzovoort. 
Opgedane ervaringen die vormend hebben gewerkt, werken door op 
allerlei terreinen van het geleefde leven. In mijn werkzame leven als 
docent neem ik natuurlijk altijd iets mee van wat ik aan ervaringen 
elders op doe.  

Communicatie 

Altijd was er tijd om onderling als studenten over de collegestof in 
gesprek te raken. Voor persoonlijke gesprekken werd altijd, indien 
nodig, tijd gereserveerd. Het omgaan met docenten en studenten 
verliep op een prettige, open wijze. Als ik behoefte had aan een ge-
sprek met een docent werd daarvoor tijd gemaakt. Dat heb ik zeer 
gewaardeerd. 

Uitdagingen voor de toekomst 

Mijn idee is dat het seminarium te weinig bekend is bij onze jongeren. 
Het zou goed zijn om een groepje mensen te laten nadenken hoe we 
de jongeren kunnen bereiken en interesseren voor gemeente(n) en 
theologie. Misschien zou het een nieuwe uitdaging voor het semina-
rium zijn om regiodagen in het land te organiseren en daarvoor jonge-
ren en/of jeugdgroepen uit te nodigen. 

Het seminarium mag wat mij betreft meer kleur krijgen door het 
toelaten van studenten met een niet-baptistische achtergrond. Het 
hoeft mijns inziens niet alleen een opleiding te zijn voor voorgangers 
uit eigen kring. Indien niet-baptisten studenten min of meer dezelfde 
theologische opvattingen aanhangen, zie ik totaal geen bezwaren. Het 
kan het seminarium alleen maar kleurrijker maken. 
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Met het oog op allerhande ontwikkelingen binnen de onderwijs-
wereld, kan het seminarium wellicht zijn onderwijs uitbreiden via 
schriftelijk onderwijs en het aanbieden van verschillende modules. 

Zelf heb ik een sterke behoefte gevoeld aan studiemogelijkheden na 
het behalen van het diploma. Is het wellicht mogelijk om studiedagen 
te ontwikkelen voor afgestudeerden? 

Ten slotte  

Ik wens het team docenten van het seminarium wijsheid van God toe 
om toekomstige voorgangers toe te rusten met kennis, ervaringen en 
geloofsgroei om zich te voor te bereiden op hun taak. 
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Van het geloofde woord  
naar het geleefde woord 

Remko Zijlstra (1974), 2001-2008 

 

Op een zonnige zaterdagochtend in september 2001 begon een aantal 
studenten aan wat later bleek de laatste studieperiode van de Tweede 
Weg Opleiding (TWO) aan het baptistenseminarium te Bosch en 
Duin. Ik was een van die studenten en mocht op een zonnige zater-
dagmiddag in september 2008 mijn diploma in ontvangst nemen. Hoe 
kijk ik terug op deze periode aan het seminarium? En wat doet zo’n 
student ‘oude stijl’ tegenwoordig met zijn diploma?  

Waarom studeren? 

Simpel gesteld wilde ik theologie studeren om uit te zoeken of voor-
ganger worden wat voor mij zou zijn. De studie aan het seminarium 
was totaal anders dan de studie die ik ervoor had gedaan aan de 
Hogeschool Larenstein in Arnhem, richting land- water- en milieu-
beheer. Vooral het kleinschalige en persoonlijke karakter van de 
studie aan het seminarium was uniek en sprak mij meteen aan. Ook 
de inhoud van de studie was totaal anders, want theologie studeren 
doet iets met je. De vakken zijn niet los van de persoon te volgen, 
want je studeert over datgene wat je ten diepste drijft, wat je levens-
bron is: je geloof in Jezus Christus. Ik vond dat van het begin af aan 
geweldig en later in de studie kwam dit nog sterker naar voren door 
vakken als Pastor & Spiritualiteit en Pastoraat. Ik heb op het semina-
rium geleerd om mijn geloof te kunnen verantwoorden en beargu-
menteren en ik heb geleerd om een verantwoorde weg te vinden in de 
wereld van geloof en kerk. Dit is grote winst, zeker bij het spreken en 
het geven van toerusting in gemeenten. En ja, voor-ganger worden is 
wel wat voor mij, maar voorlopig nog niet als full-time roeping. 

Verandering in denken en geloven 

Theologie studeren doet iets met je, tenminste het deed iets met mij. Ik 
wil graag toelichten over wat het dan met mij heeft gedaan. Dat is kort 
samen te vatten met mijn verandering van opvatting over geloof, over 
het volgen van Jezus. Ik had het idee om middels de studie meer 
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geloofszekerheid te krijgen, zeg maar in het ‘geloofde woord’. Op 
zoek naar het juiste stapeltje opvattingen en de juiste theologische 
waarheid. Dat biedt immers houvast! Nou, ik kwam van een koude 
kermis thuis. Ik werd verrast door vakken als kerkgeschiedenis, 
waarin duidelijk werd dat geloofsbelijdenissen en uitgangspunten 
over het christelijk geloof geregeld een dubbeltje op zijn kant zijn 
geweest. En door vakken als dogmatiek en ethiek werd mij glashelder 
dat cultuur en maatschappij hoofdingrediënten zijn in de wijze waar-
op geloofsuitspraken worden gedaan. Ik herinner mij als voorbeeld 
het boek van de Amerikaan Stanley J.Grenz, (Sexual Ethics, an Evange-
lical Perspective). In Amerika is echtscheiding aan de orde van de dag 
en homofilie zit in de taboesfeer. De (christelijk) ethische uitspraken 
van Grenz doen sterk denken aan zijn maatschappelijke context. Maar 
op welke wijze speelt dan mijn eigen context een rol in de geloofsuit-
spraken die ik doe? Wat is mijn fundament?  

Langzaam maar zeker heb ik mijn accent op het ‘geloofde woord’ 
verschoven naar het ‘geleefde woord’. Ik vertaalde mijn geloof eerst 
vooral met het geloven in de juiste leerstelling of het zeker weten dat 
God echt bestaat (zoals een stoel bestaat). Maar dat vertroebelt waar 
geloven werkelijk om gaat. Geloven is voor mij geleidelijk meer het 
volgen en vertrouwen van Jezus geworden, een activiteit en een 
ondervinding. En van daaruit mag je aan de slag gaan met vragen 
over schuld en vergeving, hoop en wanhoop, binding en bevrijding. 
Kortom: van het ‘geloofde woord’ naar het ‘geleefde woord’. Dat is 
wel veel spannender, maar meer dan de moeite waard. 

Oud en nieuw 

Er is in mijn beleving een verschil geweest tussen de eerste vijf jaren 
theorie en de laatste twee jaren praktijk van de opleiding oude stijl (de 
oude TWO duurde zeven jaar, de latere DTO vijf en de huidige deel-
tijd HBO-route met Azusa via Windesheim vier). Dit komt natuurlijk 
door het verschil tussen theorie en praktijk, maar er was volgens mij 
meer aan de hand. De eerste vijf jaar heb ik genoten van de lessen en 
kennis die ik vergaarde. De opleiding voldeed aan de verwachting en 
was goed te doen als deeltijdstudie naast een normale baan. Wel werd 
een aantal vakken op een gedateerde didactische wijze gegeven of 
waren erg theoretisch. Hoewel deze vakken zeer interessant waren, 
miste ik een praktische voorbereiding op de stage. De theoretische 
fundering was goed, maar hoe breng je de kennis in praktijk en hoe 
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staat het eigenlijk met je eigen geestelijke ontwikkeling? Dat was het 
gapende gat in de opleiding oude stijl. Neemt niet weg dat de genoten 
vakken wel goed aansloten bij het profiel van de (traditionele) voor-
ganger. Want het geleerde in de colleges exegese, liturgiek, ecclesiolo-
gie, hermeneutiek, kerkgeschiedenis, dogmatiek, enzovoort kom je 
altijd weer tegen in het alledaagse leven van een voorganger. 

De stagejaren waren anders. Het nieuwe docententeam was erg en-
thousiast en wist op een aansprekende wijze praktijkgerichte onder-
steuning te geven bij de stage. De terugkomdagen waren zeer infor-
matief, praktijkgericht en boeiend. De begeleiding op afstand was 
gering, maar wel van goede kwaliteit. Er was aandacht voor de mens 
achter de voorganger in opleiding en hoe hij zijn relatie met Christus 
vormgaf. Ik denk dat er een wissel is omgezet in de opleiding en dat 
de laatste lichting studenten van de TWO een stukje oud en nieuw 
hebben meegemaakt.  

Evaluatie 

Maar de laatste jaren van de opleiding voldeden in mijn beleving niet 
meer aan het predicaat deeltijdonderwijs, waarbij de student een 
‘normale’ voltijdbaan kan uitoefenen (met optioneel nog een gezin 
erbij). Ik vind daarom dat de laatste twee jaren niet optimaal tot hun 
recht zijn gekomen. Er werd te veel aangeboden om goed te ver-
werken en te implementeren. Het is een keuze geweest van het semi-
narium om de opleiding in te korten van zeven naar vijf en nu zelfs 
vier jaar. Daar zijn goede argumenten voor te bedenken, maar waar-
schijnlijk was ik er in deze nieuwe stijl nooit aan begonnen, al was het 
alleen maar vanwege de studiedag die verschoven is van de zaterdag 
naar doordeweekse dagen. 

Alles overwegende was de TWO, primair gericht op het opleiden van 
een voorganger, zo gek nog niet. Het klassieke werk van een voor-
ganger, dat van prediker, toeruster, leider en pastor blijft bestaan. 
Toch valt er denk ik veel voor te zeggen binnen dat kader specia-
lismen aan te bieden. De wereld buiten de kerk is immers veel groter 
geworden en ook daar zijn geschoolde mensen nodig. Mensen die 
bijvoorbeeld gemeenten willen stichten of afgestudeerden die een 
vereniging of bedrijf met een geloofssignatuur willen leiden. Ik denk 
bij die specialismen dan aan vakken en onderwerpen als apologetiek, 
gemeentestichting, religie en moderniteit, oecumene en misschien 
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zelfs wel vakken in proces- en projectmatig werken, hoewel het gebed 
natuurlijk niet te versmaden is om verandering van mensen mogelijk 
te maken. 

Visie voor de toekomst 

Ik adviseer het seminarium om het hart van de opleiding te houden 
bij dat van de voorganger en zijn roeping. Ik juich de samenwerking 
met andere opleidingen daarbij van harte toe omdat we als kerken 
van elkaar kunnen leren en elkaar hard nodig hebben. Denk zelfs eens 
buiten het kader van de theologische opleiding en ontdek welke 
kwaliteiten het seminarium zelf kan bieden aan andere opleidingen en 
welke kwaliteiten een volstrekt andere hogeschool of universiteit in 
Nederland nodig heeft. Vooral als het seminarium wil kiezen voor het 
aanbieden van specialismen, kan dat nuttig zijn. Houd de opleiding 
tot slot toegankelijk voor potentiële studenten die hooguit enkele 
dagdelen tot hun beschikking hebben en toch het verlangen hebben 
om te studeren.  

Wat doet die oud-student nou? 

En dan nu antwoord op de vraag: wat doet zo’n student ‘oude stijl’ 
tegenwoordig met zijn diploma? Nou heel veel! Maar niet in de be-
diening van voorganger van een plaatselijke gemeente. Er zijn wel 
gesprekken geweest, maar alles heeft zijn uur en alle dingen hebben 
hun tijd. Zeker nu zie ik het er nog niet van komen een voltijd betrek-
king aan te nemen als vader van drie kleine kinderen met een baan bij 
een waterschap. Maar voorgaan als gastspreker doe ik frequent en 
daarnaast vind ik het mijn roeping om mensen te helpen in geloofs-
onderricht. Ik heb inmiddels meerdere cursussen geschreven en 
gegeven over geloofsvragen en geloofsvernieuwing.  

Dit jaar heb ik wel met meer belangstelling om mij heen gekeken in de 
wereld van kerk en samenleving om eens te zien of ik nog meer kan 
doen met mijn diploma. Wat ik aan de haak kreeg was een aanbod om 
trouwambtenaar te worden bij de gemeente Leeuwarden! Een mooie-
re bijbaan kon er in mijn ogen niet bestaan, dus ben ik nu (mede 
dankzij de opleiding aan het seminarium!) naast mijn baan bij Wetter-
skip Fryslân, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand! Over 
specialisatie gesproken…. 
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Lessen uit het verleden,  
kansen voor de toekomst 

Teun van der Leer (1959), 2005 - heden 

 

En toen bedachten we zomaar op een zaterdagmiddag (17 juli 2010) in 
Manchester – waar we als vier docenten de tweejaarlijkse conferentie 
voor docenten van baptistenseminaria in Europa bezochten – een 
thema voor dit derde deel van de Baptistica Reeks. Door de ogen van 
(oud-)studenten terugblikken op de afgelopen vijf jaar en kijken of en 
waar we goed bezig zijn, om zo te ‘meten’ waar we nu staan en hoe 
we verder moeten. Wie de tien bijdragen hieraan voorafgaand gelezen 
heeft, heeft al ontdekt wat een schat aan zinvolle feedback die bevat-
ten. In dit artikel wil ik deze spiegelen aan wat ons voor ogen stond in 
2005 en van daaruit kansen en uitdagingen benoemen voor de toe-
komst. 

Koersbepaling in 2005/2006 

Op 18 januari 2006 werd in een gezamenlijk overleg van staf en Be-
stuur Theologische Opleiding (BTO) een zogenaamde ‘Koersbepalen-
de notitie ten behoeve van de toekomstige theologische opleiding en 
vorming van voorgangers en anderen binnen de Unie van Baptisten-
gemeenten’ (KN) besproken en vastgesteld. Nadat deze in de februa-
rivergadering van de Unieraad (UR) was geaccordeerd, samen met 
bijbehorende profielschetsen voor nieuw te werven docenten, startte 
in maart 2006 een sollicitatieprocedure, die in juni van dat jaar resul-
teerde in de benoeming van vier vaste docenten, merendeels in deel-
tijd: dr. Henk Bakker, drs. Eduard Groen, drs. Wout Huizing en drs. 
Teun van der Leer. Bewust was gekozen voor meerdere overwegend 
deeltijders en geen twee voltijders. Dit om expertise te spreiden en in 
meerdere netwerken aanwezig te kunnen zijn. Aan hen de taak om 
deze notitie te vertalen naar de alledaagse praktijk. 

Wat stond er in deze notitie? Een eerste paragraaf is gewijd aan de 
samenleving van morgen en de kerk van nu. Er wordt een spanning 
gesignaleerd tussen consumptieve kerken die hun (potentiële) leden 
zoveel mogelijk tegemoet komen naar hun behoeften enerzijds, en de 
opdracht tot missionair en diaconaal gemeente-zijn anderzijds.  
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Daarnaast wordt tegenover de economisering van de samenleving, de 
kerkelijke weg van vrijheid tot liefhebben getekend. En als veelbelo-
vend voor de toekomst wordt gewezen op de toenemende netwerk-
samenleving, die de menselijke maat weer centraal stelt: ‘Kerken kun-
nen meebewegen met de eigen kleur en plaats van het lokale leven, 
met een scherp oog voor de verbinding tussen alle mensen: jong en 
oud, blank en gekleurd, rijk en arm.’  
 
De tweede paragraaf behandelt de plaats van de Nederlandse baptis-
ten op de kerkelijke kaart van Nederland. Hierin wordt gerefereerd 
aan het afscheidsartikel van Olof de Vries dat ter gelegenheid van zijn 
25 jarig jubileum als docent van het Seminarium in het laatste num-
mer van De Christen4 verscheen. Daarin geeft hij aan dat de klepel van 
de baptistenklok momenteel weer terugzwaait van ‘kerk’ naar ‘bewe-
ging’5, wat een actuele uitdaging voor Unie en seminarium inhoudt: 
‘De huidige zwaai van de baptisten klepel - die van ‘kerk’ naar ‘bewe-
ging’ - vraagt extra aandacht voor datgene wat het baptisme een eigen 
plek geeft binnen de brede stroom van de evangelische beweging. Ik 
doel hiermee op de baptistenovertuiging dat de christelijke gemeente 
een zichtbare, tastbare gemeenschap is van gelovigen die zich com-
mitteren. Als we ophouden gemeenten te zijn met een heldere, her-
kenbare organisatorische structuur en saamhorigheidsgevoel, ver-
vloeien we in de evangelicale stroom. Dan heeft het baptisme als 
aparte geloofsgemeenschap geen bestaansrecht meer binnen de evan-
gelische beweging. Aandacht voor dit de baptisten identiteit bepalend 
punt vraagt om cultuurvorming, een geheel van bijbels gefundeerde 
waarden en normen die we elkaar overdragen en waarin we onze 
voorgangers opleiden.’ 

In het vervolg pleit de notitie voor een grotere inzet op netwerk-
vorming en samenwerking met diverse instellingen op HBO- en 
universitair niveau, ook internationaal, voor meer (wetenschappelijk) 

                                                           

4 De Christen, 121e jaargang laatste nummer, februari 2006. 

5 Zie voor een uitvoerige verantwoording van de visie van Olof de Vries op de (baptis-
ten)geschiedenis als een ‘heen-en-weer’ tussen beweging en kerk en weer terug: O.H. 
de Vries, De dynamiek tussen traditionele kerk en opwekkingsbeweging (Utrechtse Theologi-
sche Reeks; Universiteit Utrecht, 1994) en Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 Jaar 
baptisme, 150 jaar in Nederland (Kok Kampen 2009), p. 22-27. 
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onderzoek en voor een seminarium als kenniscentrum voor de hele 
geloofsgemeenschap, ook vertaald in een breder aanbod van kader-
trainingen. Daarbij dient een hoofdaccent te blijven de opleiding van 
eigen voorgangers in de expertisegebieden geschiedenis en theologie 
van het baptisme, systematische theologie en praktische ecclesiologie. 

Studie- en geloofsgemeenschap 

Iets wat minder nadrukkelijk in de KN staat, maar wat wel vanaf het 
begin hoog in het vaandel van het nieuwe docententeam stond, was 
het vormen van een studie- en geloofsgemeenschap als docenten en 
studenten. In het jaarverslag over 2007 schreef ik daarover: ‘Speerpunt 
op het seminarium is sinds 2006 het creëren van een studie- en ge-
loofsgemeenschap. Het gevaar van een opleiding als de onze met 
maar liefst drie leerlijnen in verschillende jaargangen, is dat studenten 
in kleine groepjes hun colleges volgen, zonder elkaar te ontmoeten en 
zonder zich bewust te zijn dat ze tot een groter geheel behoren, name-
lijk een seminarium, dat zelf óók weer deel uitmaakt van een geloofs-
gemeenschap. Wat we dus willen is dat de studenten elkaar vaker 
ontmoeten, maar ook dat zij kennismaken met de Unie-gemeenschap. 
Daarbij vinden we het erg belangrijk dat docenten en studenten ook 
samen hun geloof beleven en verdiepen. Met andere woorden: we 
zoeken naar mogelijkheden om zowel het gemeenschaps- als het 
geloofsaspect van ons seminarium nadrukkelijker vorm te geven.’ 
Activiteiten die vervolgens genoemd worden om dat te helpen reali-
seren zijn het jaarlijkse startweekend, de partnerdagen en het vak 
Pastor & Spiritualiteit met een 24-uurs retraite.  

De kracht van het seminarium 

Wie de bijdragen van de studenten leest, ziet al snel waar de kracht 
van het seminarium met name ligt, namelijk bij de persoonlijke bena-
dering en de aandacht voor de eigen geestelijke ontwikkeling. Hier 
speelt de kleinschaligheid een positieve rol en de korte lijnen die er 
zijn tussen docenten en studenten, zowel onderling als naar elkaar. 
Het is opvallend hoe vaak er gerefereerd wordt aan het vak Pastor & 
Spiritualiteit (zesmaal). Daar komen die persoonlijke aandacht, de 
interactie en de integratie van theologie en spiritualiteit bij elkaar. De 
student ervaart er de ruimte om eigen ontdekkingen te doen en in 
verbondenheid én confrontatie met de ander te groeien in zijn of haar 
geloof. Ingeborg Janssen schrijft over dit vak: ‘Een vak waar ik stevig 
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met mezelf werd geconfronteerd. Een vak ook waarin ruimte was 
voor mijn eigen ontwikkeling op dit gebied en waarbinnen met elkaar 
gedeeld en gebeden werd. Ik vond het heel bijzonder om door mijn 
medestudenten meegenomen te worden in het beleven van hun 
spiritualiteit op een manier die bij hen paste en die tegelijk ook ruimte 
liet voor anderen. Mooi om zo iets van iemand zelf te leren kennen en 
daarvan te leren en op te reflecteren. Het was ook een veilige om-
geving, waarbij je echt mocht leren door vallen en opstaan. Dit zegt 
veel over het klimaat op het seminarium, als plek om te leren, als plek 
om verschillend te mogen zijn, als plek om je aan elkaar te kunnen 
scherpen’.6 Vijf studenten geven aan de persoonlijke aandacht en de 
inzet op persoonlijke vorming als positief te hebben ervaren. En de 
twee die op dit punt juist een tekort hebben ervaren, moedigen aan 
om er (nog) meer aandacht voor te hebben. Daarom is hier de laatste 
jaren bewust steeds meer op ingezet. 

Vervolgens kun je vaststellen dat de integrale benadering van kennis, 
vaardigheden en houding, zijn vruchten afwerpt. Intervisie en super-
visie (een duidelijk nieuwe inzet vanuit de KN) spelen hierbij een 
prominente rol. Maar ook de zogenaamde lintstages door de oplei-
ding heen in plaats van (zoals bij de Tweede Weg Opleiding) als een 
kop er bovenop. De ‘mix van gemeenteleven en theologie’ (Ingeborg 
Janssen) wordt nadrukkelijker gezocht. Heel mooi verwoordt Remko 
Ongersma het, als hij schrijft ‘dat het seminarium vooral gereed-
schappen heeft aangedragen die helpen om je eigen mentor te wor-
den. Je leert met deze middelen om reflecterend naar je eigen praktijk 
te kijken en daar waar nodig bij te sturen. (…). Daarin merk je dat je 
niet alleen kennis hebt ontvangen, maar dat er meer een manier van 
leven is aangeleerd. Je bent dan ook nooit “klaar”; telkens weer zul je 
je opnieuw moeten verhouden tot God, het evangelie en de gemeen-
te’.7   

Een derde springend punt is de hoge waardering voor de zogenaam-
de identiteitsgebonden vakken als baptistica, (praktische) ecclesiolo-
gie en systematische theologie (McClendon). Die geven, naast onder-
steuning en bevestiging, ook inspiratie en uitdaging. Zoals Wietse van 

                                                           

6 Citaat te vinden op p. 33. 

7 Citaat te vinden op p. 38. 
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der Hoek het verwoordt: ‘De baptisten identiteit is een groot goed om 
te blijven bewaken te midden van de evangelische zee en de kerken. 
Dat is ook relevant voor gemeenten. Voorgangers spelen hierin een 
wezenlijke rol en moeten hierin worden opgebouwd’.8  

Leemten 

Leemten zijn er ook, met name rond het profiel van de voorganger. 
Diverse studenten pleiten voor de mogelijkheid van differentiatie en 
specialisatie. Te denken valt aan missionaire werkers en aan jeugd-
werkers. Maar niet alleen variatie in aanbod en specialismen, maar 
ook in niveau: richt je ook op toerusting van gemeenten en gemeente-
kader. En er worden enkele kritische noten gekraakt voor wat betreft 
(het gebrek aan aandacht voor) ‘de vrouw in het ambt’.  

In de KN werd na het weergeven van de speerpunten uit het meer-
jaren beleidsplan van de Unie uit 2005 - versterking van de onderlinge 
solidariteit, gemeenteopbouw en gemeentestichting – het volgende 
opgemerkt: ‘Om te voorkomen dat we de waan van de dag volgen, 
noemt het visiedocument (dat ten grondslag lag aan het meerjaren 
beleidsplan, TvdL) het belangrijk bij het opnieuw formuleren van de 
visie, missie en doelstellingen van de Unie en de gemeenten, te zorgen 
voor een gedegen theologische onderbouwing. Het taakveld Theolo-
gische Vorming moet hierin een belangrijke rol spelen. Nieuwe activi-
teiten vragen overdracht van kennis en toerusting van gemeenten. De 
nieuwe aanpak zal ook gevolgen hebben voor het profiel van de 
voorganger en daarmee voor de samenstelling van het studiepakket 
van aanstaande voorgangers. Ook voor de kadertraining en cursusac-
tiviteiten voor gemeenten liggen hier uitdagingen.’ 

Vier beroepsrollen 

Wat is hiervan terecht gekomen? Als het om het voorgangersprofiel 
gaat, zijn er nog wel wat stappen te zetten. Sinds de start van de 
Deeltijd Theologie Opleiding (DTO) in 2005 werken we met vier 
beroepsrollen, namelijk de pastor, de prediker, de toeruster en de 
leidinggevende. De gedachte was dat een voorganger voor de vier 

                                                           

8 Citaat te vinden op p. 27. Vgl. ook de citaten in de KN uit het interview met Olof de 

Vries, noot 1. 
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rollen op een bepaald niveau ‘startbekwaam’ zou moeten zijn, maar 
zich – in bijvoorbeeld het laatste jaar of na voltooiing van de studie – 
in één of twee rollen nader zou moeten kunnen specialiseren. De 
praktijk tot nu toe is dat iedereen die een diploma krijgt in alle vier 
beroepsrollen op hetzelfde niveau afstudeert en we - in elk geval 
binnen de opleiding - nog nauwelijks aan differentiatie toekomen. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we bij echte differentiatie en speciali-
satie snel tegen onze beperking in menskracht aan zullen lopen. 
Misschien dat de suggestie van Wietse van der Hoek hierin richting-
gevend kan zijn: ‘Het seminarium als voorgangersopleiding kan 
onderdeel zijn van een groter onderwijsaanbod. Daarbinnen zou meer 
en meer gedifferentieerd kunnen worden: opleiding tot missionair 
werker, pastoraal werker, jeugdwerker. De opdracht voor de toe-
komst kan wat mij betreft zijn om het breder te trekken. Zoeken naar 
combinaties met andere Hogescholen en daarbinnen je eigen “leerlij-
nen” helder trekken’.9 Ingeborg Janssen geeft daarvan een mooi 
voorbeeld door nu, na voltooiing van haar seminariumstudie, de 
Master missionair gemeente-zijn in Kampen te gaan volgen. Nu ook 
aan de Vrije Universiteit (VU) een missionaire leerstoel is gevestigd 
door het Center for Evangelical en Reformation Theology (CERT), waar we 
als seminarium één van de participanten in zijn, zie ik daar ook nieu-
we mogelijkheden om studenten verder missionair te vormen.  

Curriculum missionair doorlichten 

Dat laat echter onverlet dat we ook binnen ons eigen curriculum 
zullen moeten zoeken naar een meer missionaire en diaconale ge-
richtheid. Want: hoe missionair en diaconaal gericht zijn eigenlijk de 
voorgangers die wij opleiden? En – minstens zo belangrijk – wat 
weten ze eigenlijk van de (jeugd)cultuur en hoeveel affiniteit hebben 
ze met ontwikkelingen in de samenleving? Is daar wel voldoende 
aandacht voor binnen het curriculum? En hebben we daar als docen-
ten zelf misschien ook bijscholing voor nodig?! Binnen de Werkveld 
Commissie (WVC) – een groep die overwegend bestaat uit voorgan-
gers waarmee we tweemaal per jaar samenkomen om vanuit de 
praktijk van het werkveld te kijken naar de opleiding en wat deze 
nodig heeft en/of wat er veranderen moet – zijn we hier momenteel 

                                                           

9 Citaat te vinden op p. 27. 
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nadrukkelijk mee bezig. Eén van de opdrachten die we onszelf gege-
ven hebben is om nog eens in de spiegel van Stuart Murray10 te kijken, 
die hij ons in zijn toespraak op de Algemene Vergadering van Kou-
dum in het voorjaar van 2008 voorhield. Hierin waarschuwde hij voor 
het gevaar om te blijven steken in steeds meer te praten over missio-
nair zijn: ‘Het gaat om missionair gedrag, missionaire prioriteiten en 
instincten’, en dat op alle niveaus: ‘landelijk, plaatselijk, financieel, 
intellectueel, strategisch, emotioneel en spiritueel’. In zijn hieruit 
volgende aanbevelingen, is er ook één voor het seminarium: ‘Reviseer 
het seminarium curriculum zodanig dat alle onderwerpen onderwe-
zen worden vanuit missionair perspectief en train alle studenten als 
grensoverschrijdende zendelingen (cross-cultural missionaries)’. De 
cursivering stond in de tekst van Murray zelf! Hier ligt nog een uitda-
gend stukje huiswerk! 

Kadertraining 

In de KN werd kadertraining en cursussen voor gemeenten nadruk-
kelijk onder de portefeuille Theologische Vorming (TV) geschaard. 
Toch kwamen we daar de eerste jaren niet of nauwelijks aan toe. 
Eigenlijk was ons enige ‘wapenfeit’ op dat vlak de cursus voor contex-
tueel pastoraat ‘Gezin in Beweging’, die indertijd al onder René Er-
wich was gestart en later onder de naam ‘Levens leren verstaan’ is 
voortgezet. Inmiddels is de cursus ondergebracht bij de zogenaamde 
TOV-trainingen, die vanuit het taakveld Gemeenteopbouw & Evange-
lisatie (GO&E) zijn geïnitieerd, met als enthousiaste en inspirerende 
trekker Ingeborg Janssen. TOV staat voor toerusting, ontwikkeling en 
verdieping en biedt modules aan van drie of vijf zaterdagen, zowel in 
Barneveld, als in de regio. De meeste trainingen worden door een 
gemeenteopbouwwerker en een docent samen gegeven. Ik denk dat 
dit goed past bij de al genoemde mix van gemeente en theologie en 
dat het de integratie van theorie en praktijk alleen maar bevordert. 
Ook biedt het de mogelijkheid om trainingen op diverse niveaus aan 
te bieden. (zie voor meer informatie noot 2 op blz. 27).  

Een andere zich ontwikkelende training zijn de cursussen Gemeente 
Ethiek die Henk Bakker op diverse plaatsen van het land heeft gege-

                                                           

10 Auteur van o.a. Post-Christendom (Carlisle: Paternoster Press, 2004) en Church After 
Christendom (Carlisle: Paternoster Press, 2006). Zie ook www.anabaptistnetwork.com. 
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ven en waarin gemeenten worden geholpen om via een gezamenlijk 
bezinningsproces tot een breed draagvlak te komen voor het onder-
scheiden van de wil van God in specifieke ethische situaties. Een 
cursus die heel erg past bij onze ecclesiologische en congregatio-
nalistische identiteit. Het is de bedoeling dat in de toekomst studenten 
(Gemeente Ethiek is ook een vak in ons curriculum) en voorgangers 
ook zelf deze cursus leren te gaan geven. Op die manier wordt kennis 
gespreid en doorgegeven. Eén van de doelstellingen van de KN was 
immers ook dat het seminarium een kenniscentrum zou worden waar 
met name de gemeenten ook van zouden profiteren. Deze Baptistica 
Reeks is trouwens één van de vruchten van die doelstelling.  

Internationalisering 

In dat kader past ook de groeiende internationalisering. In deze glo-
bale wereld is kennis niet meer te vinden op één plek of in één land. In 
de afgelopen jaren zijn vanuit het seminarium de banden aangehaald 
met Praag, Londen, Oxford en Elstal (allemaal plaatsen met Baptisten-
seminaria waar ook onderzoek verricht wordt) en ook met theologi-
sche commissies en werkgroepen binnen de Europese Baptisten 
Federatie en de Baptisten Wereld Alliantie. Dit zijn overigens geen 
zaken die de studenten benoemen in hun bijdragen. De vrucht ervan 
is blijkbaar nog alleen indirect of nog te weinig merkbaar. Een belang-
rijk aandachtspunt! 

De bediening van vrouwen 

Drie auteurs pleiten in dit boek voor meer openheid en ruimte voor 
de bediening van vrouwen, ook in het voorgangerschap. Willemijn 
Bakkes schrijft: ‘Ik denk dat op het seminarium meer aandacht aan de 
vrouw in het ambt gegeven mag worden. Wat staat hierover in de 
Bijbel en hoe moet de Bijbel uitgelegd worden?’.11 Nu is het zo dat we 
de laatste drie jaren bij het vak Baptistica hierbij stilstaan en erover in 
gesprek gaan. We doen dat aan de hand van drie geschriften die in de 
2e helft van de 20e eeuw vanuit de Unie hierover verschenen, ge-
schreven door resp. Jan Louw, Gerard Vegter en Joop Bouritius. 
Studenten worden dan uitgedaagd zich zelfstandig tot dit onderwerp 
te verhouden en zich een eigen onderbouwde mening eigen te maken. 

                                                           

11 Citaat te vinden op p. 12. 
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Ook leren ze om het onderwerp in de gemeente bespreekbaar te 
maken. Dat is volgens Gerry de Vries noodzakelijk voor toekomstige 
voorgangers en zij vindt dat het gesprek over de vrouw op de kansel 
nog wel nadrukkelijker aandacht mag krijgen. 

Als seminarium hebben we al vele jaren geleden de deuren voor 
vrouwelijke studenten wagenwijd open gezet en ook hebben diverse 
vrouwelijke docenten hier kortere of langere tijd les gegeven (Hetty 
Lalleman, Eveline van Staalduine, Kirsten Timmer en momenteel 
Farah Nobbe en Natalie Holwerda). Toch blijft het aantal vrouwen – 
zowel onder studenten als docenten – beperkt. Als het om het werk-
veld gaat is het aan de gemeenten om ruimte te scheppen voor al die 
mannen en vrouwen die God uit ons midden roept en toerust met 
gaven om zijn gemeente te dienen. Als seminarium zijn we blij met de 
twee vrouwelijke stafleden die er via de taakvelden GO&E (Ingeborg 
Janssen) en Jeugd (Anita Eijkelenboom) in het recente verleden zijn 
bijgekomen en mag het ons uitdagen om ook binnen Theologische 
Vorming te komen tot de aanstelling van vrouwelijke stafleden. 

Baptisten Seminarium 

We zijn een Baptisten Seminarium. Daarvoor schamen we ons niet. 
Integendeel. Aandacht voor het eigene van het baptisme is altijd een 
springend punt van het seminarium geweest en dat is de laatste jaren 
waarin we in toenemende mate deel zijn gaan uitmaken van diverse 
interkerkelijke netwerken, bepaald niet minder geworden. Eigenlijk is 
het zo dat openheid voor en samenwerking met anderen en bewust-
wording en verdieping van je eigen identiteit onlosmakelijk bijeen 
horen. Hoe kun je je immers goed en met (zelf)vertrouwen tot de 
ander verhouden, als je niet weet wie je zelf bent? Hoe kun je praten 
over het geloof en de traditie van de ander, als je niet weet wat je zelf 
gelooft en wat jouw traditie te bieden heeft? Ook in de bijdragen van 
de (oud-)studenten komt het belang en de waarde van de ‘baptisti-
sche’ vakken steeds terug, al kan het volgens Gerry de Vries soms ook 
wel veel zijn in vergelijking met andere opleidingen met een grotere 
veelkleurigheid aangaande kerkelijke achtergronden van studenten. 
Terwijl studenten – terecht en veelal vrijmoediger en royaler dan wij 
in onze studietijd – over kerkmuren heenkijken, ontdekken ze ook de 
waarde en de geheel eigen positie en unieke bijdrage van het baptis-
me. Zoals ik het graag zeg: Je mag (aspecten van) onze traditie best 
bekritiseren en desnoods verwerpen, maar niet voordat je deze tradi-
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tie werkelijk hebt leren kennen en begrijpen tot in haar authentieke 
drijfveren. Waarbij vaak de leukste ontdekking is dat het een onder-
deel van onze traditie is om open te staan voor vernieuwing en ver-
andering! Daarom is het pleidooi van Daniël Drost om de oude en 
nieuwe anabaptisten nog nadrukkelijker in het onderwijs een plek te 
geven, mij uit het hart gegrepen. Ik vermoed dat dit ook voor de 
missionaire doorlichting al bij voorbaat een pluspunt zal blijken te 
zijn! 

Toch zit er wel enige spanning op de polen baptist-zijn en missionair-
zijn. Of op baptistengemeente zijn en midden in de samenleving 
staan. Willemijn Bakkes stelt een terechte vraag als ze zegt: ‘Hoe 
kunnen wij het eigene van het baptisme vasthouden en tegelijk een 
gemeente zijn voor mensen die zich bij de gemeente willen aanslui-
ten? Kan het mooie kenmerk van de baptistengemeente - niet Ik, maar 
Wij – gehandhaafd blijven door ook de ander uit te nodigen?’.12 Span-
nende vragen die ook regelmatig in de colleges aan de orde komen, 
zoals die over leden en vrienden, open lidmaatschap, nieuwe kerk-
vormen en dergelijke. In deze en andere vragen is het van groot 
belang dat studenten zelf leren kritisch na te denken en zich een eigen 
mening te vormen. Dat is het grote belang en de grote waarde van 
studeren. Een eigen positie kiezen en zeker geen klonen worden van 
de docenten. Wouter Droppers noemt als één van de grote winstpun-
ten van de studie dat hij gevormd is in het kritisch nadenken: ‘Ik werd 
zelf aan het denken gezet en uitgedaagd én in staat gesteld mijn eigen 
mening te vormen zonder automatisch iets aan te nemen van anderen. 
(…) Gaandeweg is een proces op gang gekomen waarin ik breder ben 
gaan denken. Daarmee bedoel ik niet ruimer of liberaler, maar vooral 
kritischer, eerlijker ook naar mezelf. Ik probeer recht te doen aan 
allerhande aspecten die een rol spelen bij geloofsovertuigingen en 
keuzes die mensen maken. Voor mij is daarin heel belangrijk geweest 
dat ik heb geleerd om niet langer te denken vanuit standpunten, maar 
te ontdekken waar ik zélf sta en in een zekere onafhankelijkheid mijn 
eigen mening proberen te formuleren en keuzes te maken’.13 Even 
verderop zegt hij de kritische vragen en momenten vooral te hebben 
ervaren als groei. Ingeborg Janssen heeft het in datzelfde verband 

                                                           

12 Citaat te vinden op pp. 12. 

13 Citaat te vinden op pp. 15-16. 
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over geloof dat zich ‘veranderd en verdiept heeft’. Dat is precies wat 
we zoeken te bereiken. De student moet ruimte ervaren voor eigen 
denken, voelen, handelen.14 Startbekwaam zijn als voorganger bete-
kent weten waar je zelf voor staat en dit in dialoog brengen met de 
gemeente. Het betekent (dus!) ook altijd doorleren en blijven stude-
ren. Gelukkig geven velen aan dit te doen of op te willen pakken, 
bijvoorbeeld via het sabbatsverlof.  

Blijf ons kritisch volgen! 

Van harte hoop ik dat de oud-studenten ons vanuit hun betrokken-
heid bij gemeente en theologie, kritisch blijven volgen. We kiezen 
ervoor in de eerste plaats een baptistenvoorgangersopleiding te blij-
ven, maar met een open vizier binnen de diverse netwerken - zowel 
nationaal als internationaal - waar binnen we ons bewegen, zodat er 
ook mogelijkheden kunnen komen voor specialisaties én de eigen 
identiteit telkens weer zowel wordt bevraagd als bevestigd.  

  

                                                           

14 De onderwijsfilosofie van het seminarium spreekt over denkrust en denkruimte, 
voelrust en voelruimte, handelingsrust en handelingsruimte. Zie ook Wout Huizing, 
‘Supervisie en de onderwijsfilosofie van het Baptisten Seminarium’, in Wout Huizing 
(red.), Onder het vergrootglas. Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers, Baptistica 
Reeks deel 2, Barneveld 2010, p. 7-17. Voor de gehele onderwijsfilosofie zie 
www.baptisten.nl/seminarium en daarna onder ‘Documenten’. 
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Bijlage 1 

Dit waren de vragen die de studenten die aan deze bundel hebben 
meegewerkt, voorgelegd hebben gekregen: 

Schrijf in maximaal 2000 woorden je ‘verhaal’ over en met het semina-
rium en de betekenis van deze opleiding voor jezelf én vragen voor de 
toekomstige ontwikkelingen van het seminarium (op basis van je 
eigen ervaringen).  

- Wanneer heb je aan het seminarium gestudeerd en langs welke 
‘route’? 

- Hoe ziet je huidige (werk)situatie eruit?  

- Waarom en hoe startte je de opleiding: wat hoopte of verwachtte je? 

- Hoe heb je het seminarium verlaten: zijn verwachtingen uitgeko-
men/ gewijzigd/waren er teleurstellingen? 

- Wat heb je vooral ‘geleerd’ aan het seminarium? Denk aan mogelijke 
terreinen als: theologie, je eigen leven en geloven, (baptisten) ge-
meenten, omgaan met andere studenten.  

- In welke zin was het seminarium een leer-gemeenschap? Waar lag 
voor jou het accent: op het leren, het gemeenschappelijke, de mix van 
momenten en wijze van omgaan met elkaar en met de lesstof? 

- Welke ervaring/vak heeft je met name gevormd? 

- Wat ‘kun’ je met wat je geleerd hebt en hoe je gevormd bent in je 
huidige (werk)situatie? Hoe werkt deze leerweg aan het seminarium 
(al dan niet) door in je huidige beroep en leven? 

- Verwacht je voor jezelf nog verandering naar de toekomst toe als het 
gaat om het oppakken van werk in relatie met de opleiding aan het 
seminarium? 

- Ben je nog steeds aan het studeren? Op welk terrein met name? Of: 
hoe geef je daar inhoud aan? 

- Is de wijze waarop theologie bedreven wordt aan het seminarium 
relevant voor je werk/leven nu?  
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- Zijn er leemtes die je ontdekt (hebt) en die aangevuld zouden kun-
nen/moeten worden door het seminarium? 

- Hoe is je geloof gevormd/verdiept/veranderd tijdens en/of na de 
studie? 

- Welke uitdagingen/wegen/hobbels/(theologische) vragen zie je 
voor de toekomst van het seminarium? 

- Wat je maar richting onderwijs/theologie in relatie met je eigen weg 
wilt opmerken als observatie en als van belang voor het seminarium 
en degenen die zich daarbij betrokken weten (Uniegemeenschap) 

Voor de duidelijkheid: het gaat ons er niet om een ‘positief’ verhaal 
over het seminarium te horen. We hopen op ‘eerlijke’ en open verha-
len, die laten zien op welke wijze het seminarium een rol kan spelen 
(en heeft gespeeld) voor studenten en welke basis het seminarium 
aanreikt voor werken in verschillende settingen. De één is verder 
gegaan op basis van deze opleiding, de ander ‘doet’ er niets meer 
mee. Hopelijk wordt in het artikel helder wat deze periode van studie 
en theologiseren kan betekenen voor de weg die je gaat in je leven. 
Vanuit die reflectie word je uitgenodigd (uitgedaagd) aan te geven in 
welke richting het seminarium zich volgens jou (verder) moet ontwik-
kelen /wijzigen en met name zou het mooi zijn als je kunt aanduiden 
wat volgens jou nodig is als het gaat om de relevantie van de theo-
logie, zoals aan het seminarium beoefend. 

 






