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Meditatie

Beroepingswerk

„Hen dopende in de Naam des 
Vaders en des Zoons en des Heili-
gen Geestes.” 
Mattheüs 28:19

Hier vermeldt Jezus, aan het eind 
van het Mattheüsevangelie, de 
drie Personen met name: Vader, 
Zoon en Heilige Geest, en kent 
hun gelijke macht en eer toe. 
Want Christus heeft in deze eerste 
ceremonie de hoofdzaak van het 
Evangelie willen samenvatten. 
Daarom betuigt Hij tegelijk én dat 
wij door God aangenomen wor-
den –en onderwijst Hij wie God 
is, welke God wij aan te roepen 
hebben– én wat Hij ons geeft.
„Ik doop u in de Naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest”, dat is: Ik betuig dat u door 
de eeuwige Vader aangenomen 
wordt en door de Zoon en door 
de Heilige Geest, opdat u door 
Hun barmhartigheid en macht 
bevrijd wordt van de zonde en 
van de eeuwige dood, en begif-
tigd wordt met gerechtigheid 
en eeuwig leven. U zult dus niet 
aanbidden zoals de heidenen die 
afgedwaald zijn van de ware God, 
maar u zult vaststellen dat dit de 
God is Die de dingen geschapen 
heeft, Die Zich door dit woord 
van het begin van de wereld af 
geopenbaard heeft.

Philippus Melanchthon, 
theoloog te Wittenberg

(”Loci communes”, 1551)

Drie-eenheid

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen: te Utrecht, G. W. S. 
Mulder te Zoetermeer.

GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND
Beroepen: te Groot-Ammers, A. 
van Voorden te Opheusden.

„YouTube 
blokkeert psalm”
BARNEVELD (RD). Videokanaal You-
Tube blokkeert in de veiligheids-
modus niet alleen schokkende 
beelden, maar ook sommige 
psalmen en Opwekkingsliederen. 
Dat schreef het ND gisteren. Een  
medewerker van het ND probeer-
de Opwekkingslied 574 te beluis-
teren via YouTube, maar stuitte 
op het veiligheidsfilter. Ze kwam 
er achter dat dit ook bij bepaalde 
psalmen gebeurt. YouTube liet 
weten dat er van censuur geen 
sprake is.
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BASEL. De Staatsonafhankelijke Theologische Hogeschool Basel is onlangs geaccrediteerd als universitair instituut. De STH Basel bevindt zich in Riehen, een 

voorstad van Basel. Foto: de kathedraal in de Zwitserse stad, de Basler Münster, gezien vanaf de Rijn. beeld Swiss Cities

Een Bijbelgetrouwe opleiding in Basel
A. de Heer

BASEL. De Staatsonafhankelijke 
Theologische Hogeschool in het 
Zwitserse Basel (STH Basel) is 
onlangs erkend als universitair 
instituut. Een mijlpaal voor de 
Bijbelgetrouwe theologieop-
leiding, aldus projectleider dr. 
Stefan Schweyer, „ook omdat we 
geen water bij de wijn hebben 
hoeven doen.”

De Staatsunabhängige Theolo-
gische Hogeschule Basel werd 
in 1970 opgericht, destijds als 
Vrije Evangelisch-Theologische 
Academie Basel (FETA). Doel was 
een Bijbelgetrouwe theologische 
opleiding aan te bieden, aldus 
Schweyer, „als alternatief voor 
de opleiding aan de theologische 
faculteiten van staatsuniversitei-
ten. De STH Basel beschouwt de 
Bijbel als Woord van God en gaat 
uit van de goddelijke inspiratie 
daarvan. In dat opzicht weten we 
ons staan in de traditie van de Re-
formatie – de Helvetische Geloofs-
belijdenis onder andere.”

Is de STH Basel te vergelijken met 
de Evangelische Theologische Facul-
teit in Leuven en de Freie Theologi-
sche Hochschule in Giessen?
„Principieel gezien zeker, ja. Ver-
schillen zijn er waar het gaat om 
de plaats in het opleidingsland-
schap, ook vanwege de diversiteit 
van systemen in België, Duitsland 
en Zwitserland. Maar op grond-
slagniveau weten we ons nauw 
met de ETF in Leuven en de FTH 
in Giessen verbonden en is er ook 
nu al veelvuldig contact.”

Gaat het hier om de enige Bijbel-
getrouwe theologieopleiding in 
Zwitserland?
„Er zijn meerdere theologieop-
leidingen met een vergelijkbaar 
geestelijk klimaat. Maar de STH 
Basel is de enige in Zwitserland 
van universitair niveau, met een 
sterke nadruk op onderzoek en 

hoge eisen aan het curriculum.”
Vorige week meldde de STH 

Basel dat de Zwitserse Universi-
teitsconferentie (SUK) de hoge-
school een accreditatie had  
verleend als universitair insti-
tuut. De erkenning is zeven jaar 
geldig.

Hoe bijzonder is dit?
„Het is niet vanzelfsprekend dat 
een private hogeschool zo’n ac-
creditatie krijgt. Sterker: de STH 
Basel is het enige instituut op het 
terrein van de evangelicale theo-

logie waarbij dat nu het geval is. 
Het bijzondere zit ’m ook daarin 
dat de accreditatie mogelijk was 
zonder dat wij water bij de wijn 
hoefden te doen.”

Heeft de 
erkenning ook 
gevolgen voor 
de naam van de 
STH Basel? 
„Nee, een 
naamswij-
ziging staat 
niet gepland. 
Het blijft STH 
Basel.”

Wat is in doorsnee de achtergrond 
van een student aan de STH?
„Ongeveer de helft van de stu-
denten komt uit Zwitserland, 
een kwart uit Duitsland; nog een 
kwart komt elders vandaan. Op 
het moment behoort 80 procent 
van de studenten tot de vrije 
kerken. 

Zo’n beetje de helft van de 
mensen die afstuderen wordt pre-
dikant of anderszins in de vrije 
en landskerken – in Zwitserland, 
maar ook in Duitsland en Oosten-
rijk. We hopen dat de accreditatie 
ertoe leidt dat we meer studenten 
uit de protestantse landskerken 
zullen trekken.”

Verwacht u sowieso een toename 
van het aantal studenten of promo-
vendi?
„We hópen het. Maar het zal 
niet automatisch gaan. Bij jonge 
mensen zie je niet de trend dat ze 
veel tijd en energie in een theolo-
giestudie willen investeren. Ook 
het predikantschap is niet echt 
geliefd. Wat we daarom nodig 
hebben, zijn voorbeelden en  
overtuigingskracht: dat het  
de moeite loont én mooi is om 
je helemaal in de dienst van 
God en de kerk in te zetten en 
daartoe een grondige opleiding te 
krijgen.”

Met de accreditatie openen zich 
nieuwe mogelijkheden voor sa-
menwerking met universiteiten in 
binnen- en buitenland, schrijft u op 
uw website. Ook met Nederlandse 
universiteiten, in Apeldoorn en 
Kampen bijvoorbeeld?
„We streven naar samenwerking 
met instellingen in binnen- en 
buitenland. Je kunt daarbij den-
ken aan wederzijdse erkenning 
van studieprestaties, de uitwisse-
ling van studenten en docenten, 
gezamenlijke onderzoekspro-
jecten. Daarbij kunnen we ons 
samenwerking met Apeldoorn of 
Kampen goed voorstellen, ja. De 
eerste contacten zijn al gelegd.”

Kunt u iets zeggen over uw plannen 
voor de komende jaren?
„We zijn bezig met een hervor-
ming van het curriculum, het 
leerplan. In het kader van de ba-
chelor- en de masterstudie moet 
specialisatie mogelijk worden, 
in de richting van missiologie of 
systematische theologie bijvoor-
beeld. Ook het promotieprogram-
ma willen we herzien. Belangrijk 
zal verder dus de samenwerking 
met andere instituten worden. 
En we willen nog meer nadruk 
gaan leggen op wetenschappelijk 
onderzoek.”

>>sthbasel.ch/ 

Dr. Schweyer: 
„Een naamswij-
ziging is niet ge-
pland. Het blijft 
STH Basel”

Dr. Schweyer.

beeld STH Basel

Hoe ziet het kerkelijk land-
schap in Zwitserland, land van 
Zwingli en Calvijn, er anno 
2014 uit? „Nog altijd draagt 
Zwitserland het stempel 
van de Reformatietijd”, zegt 
dr. Stefan Schweyer, docent 
praktische theologie aan de 
Staatsonafhankelijke Theolo-
gische Hogeschool Basel (STH 
Basel). „Maar de erfenis van 
de Reformatie wordt vandaag 
de dag niet expliciet meer be-
waard en de overdracht ervan 
op de volgende generatie valt 
zwaar.”
De Evangelisch-reformierte 
kerken in Zwitserland krim-
pen als gevolg van kerkver- 
lating en demografische 

ontwikkelingen. Momenteel 
behoort nog ruim een kwart 
van de ruim 8 miljoen leden 
tellende bevolking tot de pro-
testantse landskerken, aldus 
Schweyer.
Tot de Rooms-Katholieke Kerk 
rekent zich een krappe 40 pro-
cent; de vrije kerken zijn goed 
voor 2 procent. Ongeveer de 
helft van de vrije –dus niet van 
de staat afhankelijke– kerken 
is aangesloten bij een verband 
van vrije kerken (VFG – Frei-
kirchen Schweiz).
Een belangrijke koepelorga-
nisatie is de Zwitserse Evan-
gelische Alliantie, „die vrije 
en landskerken met elkaar 
verbindt.”

Kerkelijk leven in Zwitserland

Correcties
PThU
De suggestie dat de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU) 
in de toekomst wellicht niet 
beide locaties kan handhaven 
(Kruispunt 11-12) stond niet in De 
Waarheidsvriend, maar in deze 
krant. Het betrof een citaat van 
drs. P. J. Vergunst naar aanleiding 
van een artikel in De Waarheids-
vriend over de positie van de 
bijzondere leerstoelen van de 
Gereformeerde Bond.



A ls het aan ds. Tom Mikkers, algemeen secreta-
ris van de Remonstrantse Broederschap, ligt, 
trekt de overheid de ANBI-status van kerkge-

nootschappen die homo’s discrimineren in.
Voor de duidelijkheid: de overheid geeft nu belas-

tingaftrek voor giften die gedaan zijn aan instellingen 
die een ANBI-status hebben. Dat betekent concreet 
dat goede doelen, waaronder ook de kerken vallen, 
aan een aantal voorwaarden moeten voldoen wil de 
overheid ze de ANBI-status toekennen.

Het is trouwens een goede zaak dat de overheid 
stimuleert dat mensen geld geven aan algemeen nut 
beogende instellingen (ANBI’s). We hebben in ons zeer 
vrijgevige land nog steeds het besef dat er méér is dan 
eigen welvaart en voorspoed. De overheid erkent dat, 
onder andere door de belastingaftrek van giften. Een 
aftrek die overigens ook geldt voor giften aan cultu-
rele instellingen. 

Ds. Mikkers oppert nu dat de overheid de ANBI-sta-
tus intrekt van die kerken die homo’s discrimineren. 
Want dat beleid mag de overheid niet subsidiëren.

Nu is de eerste vraag natuurlijk wat je definieert als 
”discriminatie”. Want het doel van ds. Mikkers met 
het oplaten van dit proefballonnetje is dat kerken die 
de seksuele praxis tussen homo’s afwijzen de ANBI-
status wordt ontnomen. Zijn eigen progressieve kerk-
genootschap zal namelijk glansrijk slagen voor het 
levensbeschouwelijke staatsexamen dat hij adviseert.

Discrimineren christenen die de homoseksuele 
praxis afwijzen homo’s? Dat kan, maar dat is ze-
ker niet in alle gevallen zo. Discriminatie betekent 
namelijk dat je mensen afwijst om wie ze zijn. Veel 
orthodoxe christenen menen echter dat de Bijbel 
geen ruimte laat voor de homoseksuele praxis, terwijl 
ze de homo als persoon niet afwijzen.

Ds. Mikkers haast zich duidelijk te maken dat hij 
de kerken niet wil verbieden de homoseksuele praxis 

af te wijzen. Hij wil al-
leen niet dat de overheid 
dit subsidieert door die 
kerken de ANBI-status 
te verlenen. Oftewel: de 
overheid mag van de 
algemeen secretaris van 
de Remonstrantse Broe-
derschap geen levensbe-
schouwelijke instellingen 
subsidiëren die op on-
derdelen anders denken 
dan de meerderheid in 
de maatschappij. Staat 

en kerk zijn immers gescheiden en voor veel mensen 
betekent dit vooral dat de overheid kerken op geen 
enkele wijze, ook niet indirect, mag bevoordelen.

De remonstrantse voorman lijkt met het omarmen 
van die visie echter in zijn eigen zwaard te vallen. Als 
hij werkelijk vindt dat de scheiding van kerk en staat 
betekent dat kerk en overheid elkaar nergens mogen 
‘raken’, bereikt hij met zijn voorstel namelijk precies 
het omgekeerde van wat hij voorstaat. In zijn idee is 
het namelijk de staat die bepaalt welke kerk ‘goed’ 
is en welke ‘fout’. De goede krijgt de ANBI-status, de 
foute niet.

Exact het omgekeerde dus van een scheiding tussen 
beide.

Ds. Mikkers moet, wil hij consequent zijn, de spade 
dieper steken en de overheid adviseren álle kerken de 
ANBI-status af te nemen. Dus óók die van de Remon-
strantse Broederschap. Je bent nu eenmaal principi-
eel, of je bent het niet.

Als ds. Mik-
kers conse-
quent is, ad-
viseert hij om 
alle kerken 
ANBI-status 
af te nemen

Staat en kerk
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Defensie is op zoek naar 

de Defensie in Beeld 

Foto van 2014. Stem-

men kan via Facebook. De 

foto met de meeste likes 

is de ultieme defensiefoto. 

Bekijk de fotoserie op 

rd.nl/defensieinbeeld.

Het NK Tegenwind-

fietsen op de Oos-

terscheldekering trok 

gisteren 189 deelnemers, 

die windkracht 7 moesten 

trotseren. Bekijk foto’s op 

rd.nl/tegenwind.

Zogezegd
”Trouwen” is een werkwoord

„Het is makkelijker om over het 
Evangelie te praten met iemand 
die je daarna nooit meer tegen-
komt dan met mensen die dicht-
bij je wonen.”
Geert Schipaanboord in Daniël, uitgave 

van Jeugdbond Gereformeerde Gemeen-

ten. 

„Het is tegenwoordig op veel 
openbare scholen normaal dat 
het schooljaar geopend wordt 
met een mis, waaraan deelname 
verplicht is voor leerlingen en 
leerkrachten.”
Stichting In de Rechte Straat schrijft over 

de toenemende invloed van de Rooms-

Katholieke Kerk in Polen.

„Lea had lieve ogen. Rachel had 
een goed figuur en was mooi om 
te zien. Lea was dus even mooi als 
haar zus Rachel.”
De ogen van Lea worden door de Staten-

vertalers „teder” genoemd. De Staten-

vertaling van 1637 zit volgens het blad 

Kerk & Israël onderweg (uitgave van de 

Protestantse Kerk) dichter bij de waarheid 

dan de NBV, die haar ogen „flets” noemt.

„Als ik ergens steken heb laten 
vallen, dan is het wel op het 
gebied van leiderschap.”
De New Yorkse predikant en publicist 

Tim Keller in een groot interview in Visie, 

programmablad van de Evangelische 

Omroep.

„”Trouwen” is een werkwoord.”
G. R. van Leeuwen in De Wachter Sions 

(orgaan van de Gereformeerde Gemeen-

ten in Nederland). In zijn bijdrage over 

echtscheiding in de kerken wijst hij erop 

dat er in een huwelijk geïnvesteerd moet 

worden.

„Het boek Tobit wil ons als lezers 
duidelijk maken dat wij de reali-
teit van kwade machten serieus 
moeten nemen.”
In Schrift (tijdschrift voor wetenschappe-

lijk onderzoek van de Bijbel) belicht ds. G. 

C. Vreugdenhil het apocriefe boek Tobit, 

waarin veel over de engelenwereld staat.

„Onderzoek naar de rol van spiri-
tualiteit in het leven van volwas-
senen in de tweede levenshelft 
wordt steeds relevanter in het 
licht van de almaar toenemende 
levensverwachting en het ont-
breken van algemeen aanvaarde 
zingevingskaders in de maat-
schappij.”
Prof. dr. Alfons Marcoen in Handelingen 

(tijdschrift voor praktische theologie en 

religiewetenschap), dat dit keer over 

zingeving op hoge leeftijd gaat.

„Waarom zouden wij niet een-
voudig uitleggen aan de ander 
waarom we lezen wat we lezen?”
Ds. P. C. Hoek stelt dat het belangrijk is 

dat een ouderling tijdens een pastoraal 

gesprek toelicht waarom hij een bepaald 

gedeelte uit de Bijbel voorleest. In Kerk-

blad, orgaan van de Hersteld Hervormde 

Kerk.

Overijsselse 
kerken in gesprek 
met politiek
Redactie kerk

ZWOLLE. De kerken in Overijs-
sel gaan het gesprek aan met 
provinciale politici. De komende 
weken worden er gesprekspun-
ten ingezameld voor een politiek 
debat in maart.

Dat heeft het Platform Kerken 
Overijssel gisteren bekend-
gemaakt. „De bedoeling van dit 
debat is de agendapunten voor de 
provincie voor de komende vier 
jaar met alle betrokken partijen 
te bespreken.”

Kerken zijn jarenlang vooral vol-
gend geweest, stelt het platform. 
„Zij merken steeds meer dat het 
ook goed kan zijn om eens het 
initiatief te nemen. Het is immers 
heel lang geleden dat kerken een 
politiek debat organiseerden in 
de provincie.” De kerken vormen 
nog altijd een belangrijke partij, 
aldus het platform.

AFSCHEID PROF. IMMINK

AMSTERDAM. Prof. dr. F. G. Immink nam gisteren in Amsterdam afscheid als rec-

tor van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). beeld Ronald Bakker

Theologie blijft 
zelfstandig aan VU
Redactie kerk

AMSTERDAM. De theologische 
faculteit blijft een zelfstandige 
positie behouden aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam.

Dat heeft decaan prof. dr. W. 
Janse van de faculteit godgeleerd-
heid deze week officieel bekend-
gemaakt.

Een commissie onderzocht de 
mogelijkheid en de wenselijkheid 
om de theologische faculteit onder 
te brengen bij de bredere faculteit 
geesteswetenschappen. Op basis 
van dit onderzoek adviseerde de 
commissie de faculteit theologie 
zelfstandig te laten blijven, omdat 
„theologie de identiteit en het pro-
fiel van de Vrije Universiteit repre-
senteert en vanwege de kwaliteit 
en de internationale betekenis van 
de theologische faculteit.”

Het college van bestuur van de 
VU heeft dit advies overgenomen, 
„ook gezien het belang dat de VU 
hecht aan het in stand houden 
van de theologiebeoefening in Ne-
derland, maar ook daarbuiten.”

Dr. W. van Vlastuin, rector van 
het Hersteld Hervormd Semina-
rie (HHS), is blij met het besluit, 
liet hij gisteren desgevraagd we-
ten. Het HHS is verbonden aan 
de faculteit godgeleerdheid van 
de Vrije Universiteit. Ongeveer 60 
procent van het studieprogramma 

godgeleerdheid wordt verzorgd 
door de VU. „De laatste jaren was 
er onzekerheid over de positie van 
de theologische faculteit aan de 
VU. Die is nu weggenomen. Deze 
beslissing geldt voor onbepaalde 
tijd.”

Of het betekent dat het HHS aan 
de Vrije Universiteit zal blijven, 
kan dr. Van Vlastuin niet zeggen. 
„Als het HHS onder geestesweten-
schappen zou vallen, was onze 
toekomst aan de VU minder dui-
delijk. Deze beslissing geeft een 
stabiel kader voor onze samen-
werking.”

Overigens blijft de Hersteld Her-

vormde Kerk waarnemer in het 
proces dat moet leiden tot een 
gereformeerde theologische uni-
versiteit, stelt Van Vlastuin. De 
christelijke gereformeerde Theo-
logische Universiteit in Apeldoorn 
en de vrijgemaakt gereformeerde 
Theologische Universiteit in Kam-
pen onderzoeken momenteel de 
mogelijkheden voor zo’n brede 
instelling.

Dr. Van Vlastuin: 
Besluit geeft sta-
biel kader voor 
Hersteld Her-
vormd Seminarie

Redactie kerk

GORINCHEM. De zendings-
dag van de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) wordt 
volgend jaar niet in Drie-
bergen, maar in Gorinchem 
gehouden. Datum is ook 
niet de laatste zaterdag in 
augustus, maar zaterdag 13 
juni, in verband met de be-
schikbaarheid van de Evene-
mentenhal. Dat maakte de 
organisatie gisteren bekend.
De GZB-dag werd de laatste 
jaren georganiseerd op het 
terrein van conferentiecen-
trum Hydepark in Doorn. 
Hier vindt de komende tijd 
echter een omvangrijke 
verbouwing plaats.
Tijdens de zendingsdag 
wordt het jaarthema 
”Bedreigde kerk” gepresen-
teerd. 

GZB-dag 
volgend jaar 
in Gorinchem


