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SYMPOSIUM 11 juni 2015
Op donderdag 11 juni 2015 organiseert de leerstoel, in samenwerking met de redactie van
GEESTKRACHT, het symposium LEREN(D) LEVEN DOOR DE GEEST. Dit symposium vormt
tevens een afsluiting van het bijzonder hoogleraarschap van prof. dr. Benno van den Toren.
Dit symposium gaat over spirituele vorming van pastores en predikanten, voorgangers en
theologiestudenten tussen secularisatie en nieuwe spiritualiteit. Sprekers zijn:
Hein Blommestijn, wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, over
Persoonlijke geestelijke vorming; Rosaliene Israël, onderzoeker aan de PThU en pastor van
Oudezijds 100 in Amsterdam over Leven in de wereld als geestelijke oefenplaats; Graham
Tomlin, principal van St Paul’s Theological Centre en dean van St Mellitus College over
Geestelijke vorming door leven in gemeenschap; Benno van den Toren, hoogleraar
Interculturele Theologie aan de PThU, over Christelijke spirituele vorming tussen
secularisatie en religieus pluralisme.
Tijd: 9.30 u. – 16.00 u. Plaats: filmzaal PThU, VU-gebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Over de
deelnameprijs en de aanmelding leest u meer in de volgende nieuwsbrief en op
www.stucom.nl/leerstoel.
Dit symposium geldt voor 0,5 ECTS in het kader van het PE-programma.

TERUGBLIK OP DEZE LEERSTOEL
In 2014 had onze bijzonder hoogleraar, Benno van den Toren, al zijn energie nodig voor zijn
verhuizing van Oxford naar Groningen en voor het inwerken in zijn nieuwe functie als gewoon
hoogleraar. In het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-1 stond de volgende terugblik:
-------------------------------------------------------------------------------------EVANGELIE GEEN KRACHT?
De bijzondere leerstoel theologie van de
charismatische vernieuwing is sinds 1 januari
2015 vacant. In de afgelopen vijf jaar bezette
Benno van den Toren deze leerstoel. Hij heeft
cursussen gegeven, studenten begeleid en
proefschriften beoordeeld. Hij combineerde
dit in de eerste vier jaar met een voltijdsbaan

in Oxford en het laatste jaar met een
voltijdsbaan in Groningen, waar hij nu
hoogleraar interculturele theologie is. In deze
nieuwe functie zal hij volop bezig blijven met
charismatische vernieuwing en
pinksterbewegingen in het wereldwijde
christendom. Interculturele theologie moet
christenen van verschillende culturen helpen
door de ogen van de ander naar zichzelf te

www.stucom.nl/leerstoel

kijken, zei hij in zijn inaugurele rede op 11
november 2014 in Groningen. Als voorbeeld
noemde hij een student uit Nigeria die in
Oxford studeerde en daar constateerde dat
studenten in Engeland veel meer begrijpen
van het christelijk geloof dan in Nigeria. Maar
het leek hem of het evangelie in Engeland
geen kracht heeft. ‘Als we in Nigeria een
evangelisatieactie organiseren komen er
honderden mensen tot geloof. Als we met
mensen bidden om genezing gebeurt dat ook.
Hier wordt zoveel georganiseerd, maar er
komen maar weinig mensen tot geloof. Het
lijkt wel alsof het evangelie hier geen kracht
heeft. Hoe kan dat?’ Met dit soort vragen mag
Benno van den Toren zich in Groningen
bezighouden voor de predikantenopleiding
van de Protestantse Kerk in Nederland en
voor de internationale studenten die naar
Groningen komen. Tekst inaugurele rede:
www.pthu.nl/actueel/nieuws.
INVULLING LEERSTOEL TOT NU TOE
De bijzondere leerstoel theologie van de
charismatische vernieuwing is in 1991 door de
Vrije Universiteit in Amsterdam ingesteld. De
twee hoogleraren die Van den Toren
(protestant) voorgingen op deze leerstoel
waren Martien Parmentier (oud-katholiek) en
Kees van der Kooi (protestant). In de vacante
periodes werden colleges verzorgd door de
rooms-katholieke docenten prof. dr. Jan van
der Veken, mgr. dr. Peter Hocken, dr. Patrick
Lens o.p. en dr. Norbert Baumert SJ. Het
leerstoelbestuur, waarin ook de KCV is
vertegenwoordigd, hoopt in de komende
vacante periode een symposium te realiseren
over het geestelijk leven van predikanten en

pastores. Benno, die in zijn laatste jaar weinig
voor de leerstoel heeft kunnen doen, zal aan
dit symposium volop meewerken.
INVLOED LEERSTOEL
De invloed van de bijzondere leerstoel
theologie van de charismatische vernieuwing
is niet te onderschatten, terwijl het toch nog
altijd een kleine deeltijdfunctie is geweest
tegen onkosten vergoeding. Prof. dr. Kees van
der Kooi, bijzonder hoogleraar van 2003 tot
en met 2007 en daarna gewoon hoogleraar
dogmatiek aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, is een van de twee schrijvers van
het nu zeer gezaghebbende boek Christelijke
Dogmatiek. Deze dogmatiek wordt in de
protestantse theologie in Nederland nu als
standaardwerk gebruikt in allerlei
opleidingen. De heilige Geest heeft daarin niet
alleen een eigen hoofdstuk gekregen, maar
ook een belangrijke plaats door het hele boek
heen. Zo leren theologen in opleiding
tegenwoordig al veel over de heilige Geest. En
dat was vroeger wel anders. De colleges van
de rooms-katholieke gastdocenten werden
zeer gewaardeerd door katholieke en
protestantse deelnemers. Een katholieke
pastoraal werker schreef: ‘Baumert heeft mijn
theologische kijk op de charisma’s verhelderd
en veranderd’. Aan de colleges van Van den
Toren nam ook een rooms-katholiek priester
uit Sri Lanka deel, Paththinikuttige Claude N.
Nonis. Deze is vervolgens in Leuven
gepromoveerd op een onderwerp over de
Katholieke Charismatische Vernieuwing in Sri
Lanka, waarbij Benno van den Toren in de
leescommissie zat. Meer:
www.stucom.nl/leerstoel.

-----------------------------------------------------------------------------------------TOEKOMST LEERSTOEL
Wij bezinnen ons op de mogelijkheden om deze leerstoel aan de VU voort te zetten in samenwerking
met anderen. In deze fase kunnen we daar geen concrete mededelingen over doen. Suggesties, een
breder financieel draagvlak en giften zijn welkom.
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De vorige info brief van deze leerstoel verscheen in november 2013.
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