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D

e lancering van een raket is een spannend
moment. Als er iets misgaat, zijn de gevol‑
gen desastreus. Een bijeenkomst waarin
een bedrijf een nieuw product presenteert, heet
tegenwoordig een ‘launch event’, een lancering‑
sevenement. In de academische wereldstaat is het
de Engelse term voor de start van een nieuw
project.

Promovendiberaad
Op dinsdag 1 oktober zou het promovendiberaad
vergaderen. Het is een mooi moment om het
beraad te integreren in het nieuwe Cornelis
Graafland Centrum. Daarmee komt er een einde
aan een mooie periode van twintig jaar. Voor veel
studerende predikanten en andere promovendi
was het promovendiberaad een plek om samen na
te denken over de relevantie van hun studie voor
de gereformeerde theologie.
In 1999 was het beraad vernieuwend. Er waren
maar weinig podia waarop mensen die aan een
dissertatie werkten, inhoudelijk met elkaar in
gesprek konden gaan. Promoveren was een een‑
zaam proces. Wij zijn blij dat de oude functie van
het promovendiberaad meegaat in de nieuwe
opzet. Het Cornelis Graafland Centrum blijft een
platform voor promovendi om hun onderzoek te
presenteren. Vanaf dat platform vindt nu de lance‑
ring plaats van het CGC. De opzet wordt breder,
ook de gepromoveerde theologen doen mee. De
focus wordt scherper, wij werken meer thematisch.
Zo willen wij het academische theologische onder‑
zoek uit hervormd‑gereformeerde kring stimuleren
en coördineren.

Drie themavelden
De thema’s die wij in de komende jaren nader wil‑
len verkennen en invullen, zijn:
1) gereformeerde hermeneutiek, toegespitst op de
ethiek;
2) profetie en profetische prediking en
3) ecclesiologie en belijdende teksten.
Deze themavelden zijn buitengewoon relevant
voor de kerk vandaag. Bij hermeneutiek denken we
aan de uitleg en de toepassing van het gezagheb‑
bende Woord van God op allerlei concrete levens‑
terreinen. Bij de profetie draait het om de gezag‑
hebbende verkondiging van Gods Woord in deze
tijd en bij de ecclesiologie om de kerk en aan haar
gezaghebbende belijden.

Gezag komt te voet en gaat te paard, zegt het
spreekwoord. Zo zou het met het gezag van Schrift,
het belijden en de prediking in de gemeente van
Christus niet moeten zijn. Het is echter zonneklaar
dat gezag ook in de kerk onder druk staat. Het is
van groot belang om ook op academisch niveau te
doordenken hoe dat komt en wat ons daarin te
doen staat. Het is een hoge roeping om samen te
werken en samen te doordenken hoe we het gezag‑
hebbende spreken in de kerk kunnen bevorderen.
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Stuurgroep
Intussen is er ook een stuurgroep gevormd van
vier personen. Het themaveld van de gereformeer‑
de hermeneutiek zal prof. dr. M.J. Paul, docent
Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool
Ede, coördineren. Dr. C.M.A. van Ekris, die vorig
jaar is gepromoveerd op de profetische dimensie
van de prediking, zal leiding geven aan het tweede
themaveld. Dat past ook goed bij zijn functie als
programmaleider van Areopagus, het centrum
voor contextuele en missionaire verkondiging van
de IZB. Prof.dr. W.H.Th. Moehn, bijzonder hoog‑
leraar Geschiedenis van het gereformeerd protes‑
tantisme aan de PThU, is uiteraard de aangewezen
man om het themaveld over belijdende teksten te
coördineren. Zelf hoop ik het geheel te coördine‑
ren en mee te doen met de doordenking van de
hermeneutische vragen.

Presentatie
Bij de presentatie zullen wij iets meer over de the‑
ma’s zeggen. Na de middag gaan we uiteen in drie
groepen voor een eerste verkenning. Alle promo‑
vendi en doctores zijn hartelijk welkom, het och‑
tendprogramma is toegankelijk voor een breder
publiek.
Spannend is het wel. Daarom voegen we er twee
woorden aan toe: Deo volente. We hoeven niet
angstvallig af te wachten of de lancering slaagt. We
gaan gewoon van start, op hoop van zegen. ■
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Opgeven:

1 oktober, Deo volente
9.30‑13.00 (ochtendprogramma)
Agora 2, VU Amsterdam
€ 15,00 (inclusief lunch)
h.vandenbelt@vu.nl
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