We laten ons graag verrassen door nieuwe studenten
NGP Blog
Het is steeds weer een verrassing waar ze vandaan komen, jonge mensen die predikant willen
worden. Natuurlijk maken we ook graag reclame voor onze predikantenopleiding (NGP). Want de
kerken hebben altijd weer nieuwe voorgangers nodig. Voorgangers die goed zijn opgeleid en die
ook enthousiast genoeg zijn om zich te wijden aan een taak in de kerk. We hebben alleen zelf
geen invloed op de nieuwe aanwas, want die afweging maakt iedereen zelf. Maar wij zien ook dat
God daarin actief is. Dat Hij mensen het verlangen geeft om predikant te worden. Of hen beweegt
om die mogelijkheid in elk geval te overwegen. Elk jaar zijn we dan weer verrast over de studenten
die God op onze weg brengt.
Sommigen waren eerst al met een andere studie begonnen, voordat ze de switch naar theologie
maakten. Anderen hadden zelfs al een loopbaan elders opgebouwd, toen ze besloten om de stem
van hun hart te volgen. Sinds vorig jaar valt op dat nu ook studenten van de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven de weg naar ons weten te vinden en zich oriënteren op een
predikantschap in de Ned. Geref. kerken. We zijn er blij mee. De huidige populatie NGP-studenten
is een mooie mix van studenten uit Apeldoorn, Kampen, Amsterdam en Leuven. De onderlinge
ontmoeting werkt verrijkend.
Wat dat betreft zal niemand er van opkijken dat de NGP de plannen voor de oprichting van een
Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) van harte toejuicht. De GTU moet een
samenwerkingsverband worden tussen de opleidingen van Kampen, Apeldoorn en onze eigen
predikantenopleiding. Ook de Geref. Bond is trouwens gevraagd om mee te doen, zodat de
breedte van de gereformeerde traditie vertegenwoordigd is. Als Nederlands Gereformeerden zijn
wij natuurlijk maar een kleine speler, maar we verheugen ons op de theologische uitwisseling die
binnen de GTU tot stand kan komen. Het sluit ook aan bij de kerkelijke praktijk waarin steeds meer
over kerkmuren heen gekeken wordt. Een gezamenlijke bacheloropleiding kan ook onze studenten
een uitdagende leeromgeving bieden, terwijl de verschillende partijen ruimte houden om hun
predikantsmasters af te stemmen op wat voor het eigen kerkverband en de eigen identiteit
belangrijk is. Instroom vanuit Leuven en vanuit Amsterdam zal dus mogelijk blijven.
De laatste jaren is de samenwerking al flink toegenomen. Apeldoorn en Kampen doen hun
onderzoek al helemaal samen. Ook NGP-docenten draaien daarin mee. Dat is over en weer
vruchtbaar. Het moment dient zich nu aan om een volgende stap te zetten en ook in het onderwijs
meer samen te gaan doen. De tijd is er rijp voor. De kerkelijke vergaderingen hopelijk ook. Want er
is nog wel groen licht van alle betrokken kerkverbanden nodig. De GTU zal dan ook een belangrijk
agendapunt worden op de komende synodes en op onze eigen Landelijke Vergadering. Daarbij zal
ook over de plaats van vestiging nog wel stevig gesproken worden.
De hoop is in elk geval dat de oprichting van de GTU een impuls zal geven aan de
theologiebeoefening in onze kring en aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe generaties van
studenten. Dus mocht jij er wel eens over gedacht hebben om theologie te gaan studeren en
mogelijk zelfs predikant te worden, dan moedigen we je graag aan om de stoute schoenen aan te
trekken. Neem maar contact met ons op om de mogelijkheden die er voor jou zijn te verkennen. In
september kun je wat ons betreft gelijk beginnen. Ook als de GTU onverhoopt nog even op zich
zou laten wachten. Bij de NGP laten we ons graag door jouw komst verrassen!
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