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Wanneer ik Peter (links), een student in onze predikantsopleiding, tijdens zijn stage in een dorpskerk bezoek, laat hij me
kennis maken met zowel het gemeenteleven als het dagelijks leven in het dorp, inclusief de traditionele manier van brood
bakken. Bij een bezoek aan één van de ouderlingen vertelde deze me dat de kerkelijke gemeente door een moeilijke periode
was gegaan maar dat sinds de komst van Peter het kerkbezoek (weer) flink was toegenomen.

Promoveren in het Midden-Oosten?
Middellandse Zee, 14 januari 2019

ander” te zeggen heeft, onze naaste die
tot een andere godsdienst behoort.
Zojuist ben ik in Caïro op het vliegtuig Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe
gestapt, op weg naar Schiphol. Aan- het Israelitische slavinnetje, de koning
staande vrijdag hopen ook tien Egypti- van Israel, de profeet Eliza en zijn diesche predikanten het vliegtuig naar naar Gehazi omgingen met “de reliNederland te nemen. Op pagina 4 leest gieuze ander” Naaman (2 Koningen 5).
u meer over deze reis.
Begin september zou mijn EgyptiDe luchthaven van Caïro begint sche collega Hani namens het seminavertrouwd terrein te worden: het afge- rie naar Belgie en Engeland gaan, maar
lopen half jaar bracht mijn werk veel toen een paar dagen van tevoren bleek
meer internationale reizen met zich dat zijn visum niet op tijd rondkwam,
mee dan gebruikelijk.
nam ik de bezoeken van hem over,
In de loop van juni reisde ik voor waarbij ik ook de gelegenheid had
het eerst van mijn leven naar Libanon, even Nederland aan te doen.
waar ik de beroemde cederbomen
Daarna begonnen al snel de collebewonderde, Tyrus en Sidon – bekend ges. Dit najaar gaf ik vier vakken: in de
uit de Bijbel – bezocht en deelnam aan predikantsopleiding “Exegese Oude
een boeiende conferentie over de Testament” en in de Engelstalige vervraag wat de Bijbel over “de religieuze volgopleiding “Psalmen,” “Theologi-

sche teksten uit oost en west” en “Constructieve theologie: spreken over God
in de context van het Midden-Oosten.”
Daarmee meende ik mijn handen precies mooi vol te hebben.
Maar al snel kreeg ik het verzoek
om nog een reis van Hani over te nemen en namens het seminarie deel te
nemen aan de driejaarlijkse conferentie van ICETE, de International Council
for Evangelical Theological Education,
die eind oktober in Panama werd gehouden. Deze conferentie is een belangrijk ontmoetingspunt voor mensen die leiding geven aan theologische
opleidingen over de gehele wereld en
voor mensen die betrokken zijn bij organisaties die theologisch onderwijs
ondersteunen. Tijdens zo’n conferentie zie je hoe zeer de kerkelijke we-

reldkaart is veranderd. De meeste
christenen wonen buiten het westen
en de grootste aantallen (toekomstige)
predikanten en voorgangers die moeten worden opgeleid en toegerust en
gevormd dus ook. Er gebeurt ontzettend veel, maar er is behoefte aan nog
veel meer theologisch onderwijs, zowel op basis- als op hogere niveaus.
Tot vrij recent waren er buiten het
westen al wel seminaries om predikanten op te leiden, maar moesten de
docenten van die seminaries om te
promoveren tot doctor in de theologie
nog naar het westen toe. Inmiddels
zijn er in Afrika, Azie en LatijnsAmerika ook diverse plaatsen waar je
kunt promoveren. In het MiddenOosten zijn we ons nu ook aan het
voorbereiden om deze stap te zetten.
Het Arab Baptist Theological Seminary
in Libanon, Bethlehem Bible College
en wij als Evangelical Theological Seminary in Cairo zijn met elkaar in gesprek om een mogelijkheid te creeren
om in het Midden-Oosten promotieonderzoek te doen. Daarbij willen we
wel samenwerken met een WestEuropese universiteit en zodoende
werd ik half november namens de drie
seminaries voor een kort verkennend
bezoek naar Nederland gestuurd.
Daaruit kwam nog weer een reis
voort: eind november hadden we als
drie seminaries een tweedaags overleg
in Libanon. Ditmaal hoefde ik de reis
gelukkig niet te maken in plaats van
mijn collega Hani, maar deed ik het
samen met hem – al hadden op de
luchthaven van Beiroet nog wel weer
met verschillende procedures te maken. Juist in het buitenland besef je:
wie in deze wereld als Nederlander
wordt geboren, heeft, zonder er zelf
iets voor te hoeven doen, meteen al
heel wat privileges die mensen van
andere nationaliteiten moeten missen.
Willem-Jan
PS: Als westerling reis je Egypte op toeristenvisum meestal zo binnen. Wel is het elk
jaar een spannende vraag: wordt mijn
werkvisum verlengd of niet? Voor drie buitenlandse collega’s was dit helaas al een
maand onzeker. Maar net geland op Schiphol lees ik als eerste berichtje dat ze juist
vandaag hun visum hebben gekregen.
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In de Arabische versie van “Hoe groot
zijt Gij” staat: “Wanneer ik door het
woud ga.” In Egypte klinkt dat vreemd,
tussen de cederen van de Libanon niet.

Hoezeer Egypte en Panama ook van elkaar verschillen, beide landen zijn beroemd om hun kanaal. Hier de sluizen
van het Panamakanaal.

Bij het opruimen van de “geheime verdieping” van ons seminarie deze zomer
trof men een oud harmonium aan, ooit
ontvangen als geschenk uit Nederland.

Armia volgt onze predikantsopleiding
en is mijn student-assistent. Basma doet
de deeltijdopleiding. Deze blijde foto
schoot ik speciaal op hun verzoek.

Bij 35°C voetballen in de volle zon: onze
schoonmakers, keukenmedewerkers en
chauffeurs schrokken er tijdens het seminariepersoneelsuitje niet voor terug.

Een preek schrijven over Hooglied 7 –
vier van mijn studenten zagen het eerst
niet zitten, maar hebben het voor een
college Oude Testament toch gedaan.

Tijdens de openingsconferentie van onze predikantsopleiding delen de studenten niet alleen hun stage-ervaringen
maar doen ze ook aan teambuilding.

Is Nederlandse theologie van belang in
de context van Egypte? De eerste reactie van studenten op een Engels hoofdstuk van “vader Brakel” was positief.

Je blijft je verbazen over de kinderrijke
zondagsscholen die je in talloze Egyptische gemeenten aantreft.

Ode aan de synode: ook 400 jaar Dordtse Leerregels en Dordtse Kerkorde kregen hier in Egypte aandacht op college.
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Ds. Kamel en ds. Michael

Ds. Maurice Gaber

Zendingsboekenserie

De jongeman die in 2018 op de voorkant van het GZB-dagboek Een handvol
koren prijkte, is ds. Michael Youssef,
een Egyptische oud-student van mij.
Dit najaar studeerde hij samen met
een andere oud-student, ds. Kamel
Ephraim, drie maanden in Nederland.
Als onderdeel van hun studieprogramma maakten ze kennis met diverse kerkelijke gemeenten. In Amsterdam bezochten ze onder andere de
Noorderkerk en de Arabische gemeente die als pioniersplek onderdeel uitmaakt van de Protestantse Gemeente
Amsterdam. Elders in het land bezochten ze onder meer de gemeenten van
Polsbroek en Sliedrecht, die via het
Deelgenotenprogramma van de GZB al
jarenlang bij mijn werk in Egypte betrokken zijn. – Hartelijk dank voor de
ontvangst die u hen hebt gegeven!
Inmiddels zijn ds. Kamel en ds. Michael, door velerlei ervaringen verrijkt, alweer terug in de Egyptische
dorpsgemeenten die ze als predikant
dienen.

Zoals ik in een eerdere nieuwsbrief al
schreef, studeerden najaar 2017 twee
andere oud-studenten van mij drie
maanden in Nederland, Ephraim en
Maurice. Zij dienden toen al een gemeente in Egypte maar waren nog niet
officieel bevestigd tot predikant. Inmiddels is dat wel gebeurd: sinds deze
zomer is Ephraim “ds. Ephraim Masoud” en op bovenstaande foto ziet u
hoe Maurice begin november eveneens is bevestigd, in een dorp zo’n 200
km ten zuiden van Caïro. (Foto: Adel Habib.)

In 1910 werd in Edinburgh een grote
internationale zendingsconferentie gehouden die nog steeds als een zeer belangrijk moment in de kerkgeschiedenis wordt gezien. In 2010 werd daarom de honderdste “verjaardag” van
deze conferentie gevierd en daaromheen verscheen weer een serie van 35
boeken en twee compendiumdelen, de
Regnum Edinburgh Centenary Series.
Dankzij financiele steun van de GZB en
praktische hulp van anderen bij het
vervoer staat deze serie boeken inmiddels in onze seminariebibliotheek,
als belangrijke aanvulling op de collectie missiologie (zendingswetenschap).
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Kloostermoorden
Begin november zijn zeven mensen
die een koptisch-orthodox klooster
bezochten door terroristen doodgeschoten, ongeveer op dezelfde plaats
als waar anderhalf jaar eerder een
vergelijkbare moordpartij had plaatsgevonden.
Ruim drie maanden eerder vond
een andere kloostermoord plaats: bisschop Epiphanius, abt van het St.-Makariosklooster in Wadi Natrun (ca. 100
km ten noord-westen van Caïro) en
goede bekende van ons seminarie,
werd op een zondagochtend onder
verdachte omstandigheden dood aangetroffen. Al snel werd duidelijk dat de
dader in de kring van de monniken
moest worden gezocht. Volgens diverse media is het een bizarre uitwas
van een richtingenstrijd waar de
Koptisch-orthodoxe kerk mee kampt.

Teken van waardering
Dit najaar verrasten vijf studenten van
onze Engelstalige vervolgopleiding
(Master of Theology, ThM) mij opeens
met een teken van waardering. Op
mijn beurt geef ik de waardering graag
door aan allen die mijn werk in Egypte
mogelijk maken.
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De dominees komen eraan (en ik ook)

Van 18 tot en met 29 januari 2019
hopen tien Egyptische predikanten op
uitnodiging van de GZB Nederland te
bezoeken om kennis te maken met de
kerk in Nederland. Op de zondagen
hopen ze in kerkdiensten voor te gaan,
in gemeenten die worden gediend
door predikanten die in januari 2016
of 2017 zelf in Egypte op bezoek zijn
geweest: op 20 januari in Boven-Hardinxveld, Delft, Giessenburg, Huizen
en Papendrecht en op 27 januari in
Barneveld, Genemuiden, ’t Harde,
Nunspeet en Rouveen.

Zelf kom ik ook voor de predikantenreis naar Nederland. Vervolgens
heb ik dan van februari tot en met
april een studieverlof dat ik in Leuven
(Belgie) hoop door te brengen. Dit
studieverlof zou eigenlijk voorjaar
2015 hebben plaatsgevonden als afsluiting van zes jaar werken in Egypte,
maar omdat mijn contract twee keer is
verlengd, was er nog niet van gekomen om het studieverlof op te nemen.
Het leek de GZB, het seminarie en
mijzelf beter om het nu niet langer uit
te stellen. Tijdens het studieverlof

hoop ik me te verdiepen in de vraag
hoe een aantal psalmen door de eeuwen heen zijn uitgelegd en hoe kennis
van die uitleggeschiedenis ons gebruik
van de psalmen nu kan verrijken. Ik
hoop hier wat over te schrijven en de
resultaten van mijn studie later ook te
gebruiken in colleges. Na het studieverlof heb ik in mei/juni gewoon
verlof en ben ik beschikbaar om over
de kerk in Egypte te vertellen. Daarna
hoop ik terug te keren naar het land
van de Nijl om zelf mijn werk hier
weer op te pakken.

Het Evangelical Theological
Seminary in Cairo leidt toekomstige predikanten op
voor de presbyteriaanse
(protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie diverse Arabischtalige deeltijdopleidingen aan,
zowel in Caïro als online. Wie het Engels voldoende beheerst, kan doorstuderen in het Master of Theology
(ThM)-programma. Veel oud-studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de opleiding van predikanten
in Egypte en Sudan. Ook westerse theologiestudenten kunnen (een deel
van) deze masteropleiding volgen. In
totaal telt het seminarie ruim 350 studenten. Op wjdw.nl/filmpje vindt u
een video waarin het seminarie zichzelf in zeven minuten voorstelt.

De GZB werkt graag mee
aan de verspreiding van
deze nieuwsbrief en stelt
uw meeleven en gebed zeer op prijs. U
kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te
maken op NL91 INGB 0690 7624 45
voor het werkersfonds “W.J. de Wit” of
voor andere onderdelen van het werk
waar de GZB wereldwijd bij is betrokken. Via de link op wjdw.nl/geven
kunt u een eenmalige of periodieke
bijdrage eenvoudig online regelen. We
zijn dankbaar voor uw onmisbare
steun, zodat het werk voort kan gaan
en zelfs kan groeien. Als u deze brief
niet per post hebt ontvangen, maar
volgende nieuwsbrieven wel graag per
post ontvangt, geeft u dan uw adres
door aan de GZB. Geeft u een adreswijziging ook altijd door aan de GZB.

Colofon
Willem-Jan de Wit is docent
Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het
Evangelical Theological Seminary in Cairo. Voor dit werk is hij door
de protestantse zendingsorganisatie
GZB uitgezonden vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam. In het
kader van het GZB-programma “Deelgenoten” wordt zijn werk mede gesteund door de Sionskerk Ameide en
de hervormde gemeenten van Giessenburg, Goedereede, Polsbroek-Vlist
en Sliedrecht. Via deze nieuwsbrief
houdt hij u als familie, vrienden, gemeenteleden en belangstellenden op
de hoogte van zijn werk en ervaringen
in Egypte.
Dr. Willem J. de Wit, 8 el-Sekka el-Beda,
Abbaseya, Cairo 11381, Egypt
00201272800851, skype: willemjdewit
willemjdewit@hotmail.com, wjdw.nl,
facebook.com/willemjdewit
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