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In het kort 
 

Locatie:   Geertekerk Utrecht 
Aanmelden:  www.predikanten.nl 
Tot:   uiterlijk 21 maart 
Leden:  toegang vrij 
Niet-leden:  € 40,00 (incl. lunch) op 
   NL 13 INGB 00000 64000 
   o.v.v. Predikantendag 2018 

 

 

Programma 

Ontvangst:  Vanaf 9.15 uur 
Liturgische opening 10.00 uur 
Lezing Volf:  11.00 uur 
Lunchpauze  12.30 uur 
Presentatie bundel 14.15 uur 
Forum:    15.00 uur 
Koffie/borrel  16.00 uur 
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100 JAAR BOND VAN NEDERLANDSE PREDIKANTEN 

MAANDAG 9 APRIL 2018 GEERTEKERK UTRECHT 

Door Sjaak Verwijs. 

De Bond van Nederlandse Predikanten viert op maandag 9 april 2018 zijn 100-jarig jubileum in de 

Geertekerk in Utrecht met leden, genodigden en belangstellenden, precies 100 jaar na de 

oprichtingsvergadering op 9 april 1918 in Amsterdam. De theoloog Miroslav Volf is gastspreker en 

geeft ook een masterclass voor studenten. De BNP presenteert zijn jubileumbundel ‘Preektijgers, 

pastores, pioniers’ en een forum bespreekt de toekomst van de predikant in Nederland. 

Miroslav Volf 

Gastspreker op deze jubileumdag is Miroslav Volf. Een introductie over biografie en theologie van 

Volf stond in het vorige (november)nummer van P&S. Hij komt op gezamenlijke uitnodiging van de 

Bond en de Protestantse Theologische Universiteit. Deze internationaal vermaarde theoloog is 

geboren in Kroatië (1956), hoogleraar aan Yale Divinity School (USA) en maakte naam als publiek 

theoloog door zijn boek ‘Exclusion and Embrace’ over identiteit en verzoening. Hij staat in een 

traditie van theologen die profetisch-kritisch reflecteren op samenlevingsvragen en is op veel 

terreinen een bruggenbouwer: tussen Pinksterkerken en de Rooms-Katholieke Kerk, christenen en 

moslims, orthodoxe en liberale gelovigen. Meer recent is zijn boek: ‘Flourishing. Why We Need 

Religion in a Globalized Word’. Hij zal voor ons spreken over het belang van religie, van kerken, en 

predikanten in een globaliserende wereld. Tegenover deze globaliteit staat vandaag de nadruk op 

het eigene, lokale en nationale. Hoe verhoudt de universaliteit van het evangelie zich tot het 

verlangen naar een veilige gemeenschap? De voertaal bij dit onderdeel is Engels. 

Liturgische opening 

De dag begint om 10.00 uur met een liturgische opening zoals op onze jaarlijkse predikantendagen 

gebruikelijk is. Ook dit jaar willen wij daarbij predikanten gedenken die in het afgelopen kalenderjaar 

zijn overleden. Daarbij mag ook de lofprijzing klinken. Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna 

Rijken zal deze dag muzikale medewerking verlenen. 

Masterclass 

Naast de ochtendlezing voor een breed publiek verzorgt Miroslav Volf een masterclass voor 

studenten van de PThU over dezelfde thematiek in een parallel programma aan het begin van de 

middag. Terwijl het in de Geertekerk lunchpauze is, begeven de studenten zich naar het direct om de 

hoek gelegen Bartholomeusgasthuis voor een werklunch/masterclass. Ook hier is de voertaal Engels. 

Jubileumbundel: Preektijgers, pastors, pioniers 

Na de lunchpauze zal de jubileumbundel worden gepresenteerd onder de titel ‘Preektijgers, 

pastores, pioniers. Predikantschap in de 21e eeuw’. De uitgave kwam tot stand in eigen beheer van 

de BNP in samenwerking met uitgeverij Boekencentrum. De bundel bestaat uit bijdragen over het 

ontstaan en de blijvende betekenis van de BNP, reflecties op het huidige predikantschap, en 

groepsgesprekken en geschreven zelfportretten over de predikant van nu. Hoe zien verschillende 

generaties predikanten hun werk in de gemeente of op een pioniersplek, en hun toekomst binnen of 

buiten de kerk? Wat verandert en wat blijft in het ambt van predikant, en: heeft het nog toekomst 

als academisch en betaald beroep? 



Dominee Gremdaat 

Op het programma staat om 14.30 uur een ‘preek’ van dominee Gremdaat, alter ego van de 

cabaretier Paul Haenen, die met milde humor in de huid van dominees weet te kruipen: “Kent u die 

uitdrukking?” 

Forumdiscussie 

In het middagprogramma vindt van 15.00 – 16.00 uur een discussie plaats met een forum, 

bestaande uit: prof. Mechteld Jansen (hoogleraar missiologie en rector van de PThU), ds. René de 

Reuver (sinds 2016 scriba van de Protestantse Kerk), ds. Joost Röselaers (sinds 2017 algemeen 

secretaris van de Remonstrantse Broederschap), ds. Gerard van Zanden (predikant in Urk) en ds. 

Janneke Nijboer (pionier in Noordwijk). De laatste twee leverden een persoonlijke bijdrage aan de 

jubileumbundel. Het forumgesprek zal gaan over de predikant van nu en hoe het predikantschap 

eruit zal zien in ons land waar kerken kleiner worden, bestaande structuren onder druk staan, en 

nieuwe vormen van kerkelijke presentie in ontwikkeling zijn. Wat betekent dit voor het 

predikantschap: behoudt het een lokale verworteling, of wordt het steeds flexibeler en 

fragmentarischer? Heeft de ‘klassieke predikant’ nog toekomst? 

Geertekerk 
 
De Geertekerk ligt circa 15 minuten lopen van het Centraal Station, het streekbusstation en het 

stadsbusstation. Stadsbuslijn 2 (vanaf het Centraal Station: richting Museumkwartier), uitstaphalte 

Universiteitsmuseum brengt u op 350 meter (5 minuten) lopen. 

De Geertekerk is met de auto te bereiken vanaf de Catharijnesingel. Nabijgelegen parkeergarages 

zijn te vinden aan de Springweg en in het Stationsgebied. 

 

 

 


