Driemaal per jaar laat de NGP van zich horen in de kerkbladen. Dit keer schrijft docent
Strating over een inspirerend weekend.

Een kleine New Wine-ervaring
Een heel waardevol onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) is het
jaarlijkse weekend. Bij theologie studeren en zeker bij de voorbereiding op het predikantschap gaat
het ten slotte om meer dan het absorberen van kennis. In het NGP-weekend komen andere aspecten
van de studie aan de orde dan tijdens de reguliere colleges. Dan ligt de nadruk op spiritualiteit en
beleving, zaken die juist in de gemeenschap een plek kunnen krijgen. Daarom doen alle studenten en
docenten samen met een aantal partners er aan mee.
Tijdens het laatste weekend stond de New-Wine beweging centraal. Een onderwerp waarbij het
verschil met gewone colleges mooi zichtbaar werd. In één van de colleges van de NGP worden de
achtergronden van New Wine besproken en in een kader gezet, terwijl tijdens het weekend vooral
aandacht was voor spiritualiteit en ervaren. Zo hebben we via Lectio Divina (een meditatieve vorm
van bijbellezen) en een ‘luisteroefening’ geprobeerd stil te staan bij wat God ons te zeggen heeft.
Uiteraard zijn deze ervaringen ook samen besproken en worden ze in de bespreking ook weer in een
theologisch kader gezet (we blijven ten slotte theologen). Vooral de vraag wat nou wel of niet
profetie is bleek belangrijk.
Soms merk je in de gemeente, als iets van New Wine ter sprake komt, dat de meningen sterk
verdeeld zijn. Dat geldt ook als je een groepje theologiestudenten en -docenten bij elkaar zet.
Daarom is het des te belangrijker om samen iets ervaren te hebben van wat belangrijk is voor
mensen die komen bij New Wine, en daar op een goede manier met elkaar over in gesprek te gaan.
Wanneer de studenten de manier van spreken met elkaar uit dit weekend meenemen naar hun werk
als predikant straks, dan was dit weekend meer dan geslaagd.
Peter Strating, docent praktische vorming

