Het Tiende Seizoen
De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding gaat zijn tiende collegeseizoen in. Tot voor
kort informeerden wij 'de achterban' over het wel en wee via het blad Opbouw. Dat is nu veranderd,
vandaar dat de NGP nu via kerkbladen de spotlights op zich richt als daar aanleiding voor is. Het
tiende collegeseizoen is zeker een goede aanleiding!
Het doet ons goed te kunnen zeggen dat de NGP (een theologische deelopleiding die aanleunt tegen
de TUA) volwassen is geworden en stevig op zijn benen staat. Er is een uitgewerkt vakkenpakket
waar de studenten enthousiast over zijn. Jaarlijks hebben we nog steeds nieuwe instroom, wat het
studentenaantal rond de vijftien studenten houdt. Sinds de start in september 2006 zijn er inmiddels
meerdere afgestudeerden als predikant aan de kerken verbonden. Ook de jaarlijkse studiedag voor
predikanten voorziet in een behoefte.
Vanwege het tiende seizoen gaan we terugblikken en vooruitblikken, tijdens een bijeenkomst in
november dit jaar. Wat zijn de sterke punten in het opleidingspakket die voor de praktijk van belang
zijn? Hoe kan een theologische opleiding nog beter voorbereiden op het predikantschap? Die vraag
is met het oog op de toekomst actueel. Immers, drie theologische instellingen (TU Kampen, TU
Apeldoorn en NGP) zijn momenteel bezig met plannen voor een gezamenlijke bachelor-opleiding.
Dat is een klus die niet alleen denk- en puzzelwerk vraagt, maar ook toenadering en gesprek. Zoals
in den lande kerken (GKv, CGK en NGK) steeds meer gaan samenwerken, zo ook op het gebied
aan opleiden. Op het gebied van onderzoek werken de drie instellingen trouwens al langere tijd
samen.
Dit jubileum vieren we dus mooi op tijd, want het is niet te voorspellen hoe de situatie over vijf jaar
is. We zijn als NGP dankbaar voor wat we voor de kerken kunnen betekenen en voor het
vertrouwen dat we mogen ontvangen. We zien ons werk door God gezegend. Wilt u bidden voor
een goede voortgang van het onderwijs en de samensprekingen, en vooral voor blijvende
belangstelling onder jongeren (m/v) voor de studie theologie en het predikantschap?

