SPECIAL Doperse Theologie
Volgend najaar gaat voor de zestiende keer de tweejarige cursus Doperse
Theologie van start. In verband met de grote belangstelling voor de cursus zal
een tweede groep worden opgezet. In deze extra uitgave van Doopsgezind NU
meer informatie over de cursus, en de ervaringen van twee deelnemers die
zowel de basis- als de vervolgcursus hebben afgerond.

Antoinette Hazevoet
Ik begon met de cursus uit leergierigheid. Velen om mij heen vertelden er
enthousiaste verhalen over. Zodra ik met pensioen was heb ik dan ook geen
moment geaarzeld om mij in te schrijven. Vier jaar lang heb ik de cursus met zeer
veel plezier gevolgd en ik heb er veel van geleerd. Het heeft een enorme verdieping
gegeven aan mijn persoonlijk geloofsleven. Alleen dát al zou
voor iedereen een reden moeten zijn om de cursus te volgen.
De lesstof is gevarieerd en breed. De docenten zijn zeer
bekwaam, en er worden uitstekende gastdocenten uitgenodigd.
Het is absoluut niet te vergelijken met een bijbelkring of een
gespreksgroep van een gemeente. Het niveau ligt hoger en de
vaart wordt er behoorlijk in gehouden. Er wordt verwacht dat je
je serieus in de materie verdiept, je goed inleest en de huiswerkopdrachten naar
beste kunnen uitvoert. Om cijfers gaat het niet. Het gaat echt om je eigen
ontwikkeling. En een keer verzuimen zal niemand je kwalijk nemen, maar dan mis
je meestal wel wat.
Tijdens de lessen wordt vaak een beroep gedaan op je eigen inbreng of mening.
Mede daardoor zijn de lessen zeer interessant, want van de gevarieerde inbreng
van de andere cursisten kun je veel opsteken. Soms wordt er tijdens de maaltijden
of ’s avonds in de lounge nog lang over de lesstof nagepraat. Op die momenten
kunnen ook andere boeiende gesprekken met je medecursisten op gang komen.

Iep van den Berg
Ik heb veel geleerd tijdens de vier jaren van de doperse cursus, bijvoorbeeld over
de historische wortels van het doperdom. In de tijd van de Reformatie zeiden de
katholieken: ‘Het gezag ligt bij de Kerk’. Maar de Radicalen (waartoe de
doopsgezinden behoorden) zeiden: ‘Het gezag ligt bij Jezus, en een bijbeltekst
verklaart zichzelf. Alleen God oordeelt, niet de kerk; de kerk is geen bemiddelaar.
Het gaat om het persoonlijk geweten; de kerk mag geen
geboden opleggen.’ Menno’s motto was: Wees het Evangelie.
Dat spreekt mij heel erg aan.
Er is in de loop van de geschiedenis veel strijd geweest tussen de
doopsgezinden onderling. Het was voor mij heel leerzaam om te
ontdekken dat je nog zulke mooie idealen kunt hebben, maar als
je jouw idealen op wilt leggen aan anderen, kan het goed
misgaan. Bij het vak Bijbelwetenschappen was voor mij een punt van bewustwording dat er een verschil is tussen de wetenschappelijke benadering van een tekst,
en dat wat de tekst voor mij persoonlijk betekent. Door dit besef ontstaan er veel
minder misverstanden in de gesprekken die ik met mensen heb - zowel binnen als
buiten de doopsgezinde wereld. De verbondenheid, de acceptatie en het plezier
onderling tijdens de afgelopen vier jaar, hebben me er dieper van bewust gemaakt
dat de keuze voor het doopsgezind zijn een goede keuze is geweest.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

Opzet
De cursus Doperse Theologie gaat uit van
het Doopsgezind Seminarium en wordt
gehouden in Mennorode in Elspeet.
Ze is bedoeld voor leden, vrienden en
belangstellenden in en rond de
doopsgezinde gemeenten.
Er wordt lesgegeven door een ervaren
team van enthousiaste docenten.
In de basiscursus komen de volgende
vakken aan bod: inleiding Oude en Nieuwe
Testament (docent Wieteke van der
Molen), doperse geloofsverdieping (docent
Gerke van Hiele), en doperse geschiedenis
(docent Anna Voolstra). Na het voltooien
van de basiscursus is het mogelijk om de
eveneens tweejarige vervolgcursus te
volgen.
data 2015 - 2016
2015:			
18 - 19 september    	
9 - 10 oktober  
13 - 14 november   

2016:
8 - 9 januari            
12 - 13 februari
11 - 12 maart

data 2016 - 2017
2016:			
9 - 10 september   	
7 - 8 oktober 		
11 - 12 november   	

2017:
13 - 14 januari       
10 - 11 februari    
10 - 11 maart

Kosten: € 150, - cursusgeld; verblijf in
Mennorode: € 89,- per etmaal. Er kan in
voorkomende gevallen een beroep worden
gedaan op een tegemoetkoming in de
verblijfskosten. Een vergelijkbare regeling
geldt voor mensen onder de veertig jaar.
Informatie en aanmelden: 020 623 09 14 |
info@ads.nl |
www.seminarium.doopsgezind.nl

