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Dopers Leerhuis yn Fryslân 

 

Van ‘Bijbelschool’ naar ‘Dopers Leerhuis yn Fryslân’ 

Sinds jaar en dag was er een Bijbelschool in Heerenveen, waaraan velen 

meededen, inclusief verscheidene leraren van doopsgezinde gemeenten in 

Friesland. Twee van hen, Johannes van der Meer en Henk Klein Klein 

Nagelvoort, hebben als dragers van deze school de inhoud bewaakt en zich 

er met hart en ziel voor ingezet. Het resultaat was dat talrijke mensen op 

de zaterdagen bleven komen. Johannes van der Meer is ook het seizoen 

2017-2018 weer van de partij, maar door zijn emeritaat heeft Henk Klein 

Nagelvoort te kennen gegeven ermee te willen stoppen.  

Docenten - In 2017-2018 vinden de bijeenkomsten opnieuw plaats in de 

Menniste Wurkpleats van Heerenveen. Het adres, alsook de adressen van de 

docenten vindt u achterin dit boekje. Pieter Post heeft inmiddels Henk zijn 

plaats overgenomen. Tweemaal zal hij een avond geven over doopsgezinden 

(en andere kerken) in de Nederlandse maatschappij van de 19e en 20s eeuw. 

Dat is een boeiend stukje kerkgeschiedenis over de invloed van de 

maatschappij op doopsgezinden en andersom. Daarnaast biedt Pieter Post 

ook een mini-cursus methodisch preken aan voor mensen die willen leren 

voorgaan, maar zich in het preken nog moeten bekwamen.1 Hiervoor is een 

speciale opgave nodig, want niet iedereen die vanaf het begin meedoet, zal 

zich voor deze mini-cursus interesseren. Niettemin hebben we geprobeerd 

met de continuïteit rekening te houden.  

Nieuw is ook driemaal een middag over Christelijke Kunstgeschiedenis. Wij 

verwelkomen de heer Gabriël Vriens die hierover met regelmaat lezingen 

houdt. Kunstgeschiedenis kan worden gezien als een uitwerking van de 

traditie van het Jodendom en het Christendom, tradities waar Johannes van 

der Meer in thuis is. Verderop leest u wie deze enthousiaste docent Gabriël 

Vriens is, en wat hij aanbiedt. Alle drie de docenten stellen zich verderop 

aan u voor. Ook de vakken die ze geven leggen ze uit. 

Nieuwe naam - Door deze vernieuwde en wat ruimere opzet neemt de 

Bijbelschool de vorm aan van een leerhuis. Daarom gaat de Bijbelschool 

voortaan als ‘Dopers Leerhuis yn Fryslân’ door het leven. Deze wat bredere 

naamgeving biedt onderdak voor bijbel, traditie, cultuur en maatschappij.  

                                                           
1
 Deze mini-cursus staat los van de reeds jarenlange bestaande Lekenpredikersgroep, o.l.v. Andries Bakker, die 

in Leeuwarden samenkomt en die door de FDS (Friese Doopsgezinde Sociëteit) wordt ondersteund. Dit is een 
ervaren groep van mensen die onder meer reeds gehouden preken bespreekt. De mini-cursus waar ik op doel, 
is een totaal nieuw aanbod voor belangstellenden die willen leren een preek te maken. Deze groep wordt 
ondersteund door de Doopsgezinde Zending. 
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Behalve naamgeving, moet er nog wat worden gezegd over de dagen, lunches, 

en kosten. Voor een deel zullen de bijeenkomsten weer op de zaterdag 

plaatsvinden, maar er zijn ook dinsdag- en woensdagavonden ingepland. Dit, 

omdat een van de docenten elders ook op de zaterdag lesgeeft, en daardoor 

niet altijd aanwezig kan zijn. Op de zaterdagochtenden wordt begonnen met 

een kort meditatief moment in de kerkzaal, waarna er les wordt gegeven.  

Excursie - Aan het slot van hele seizoen zal er een Excursiedag zijn, die 

ook open staat voor niet-deelnemers. Te zijner tijd zal worden 

bekendgemaakt wat het doel en de bestemming daarvan is. 

Zelf brood meenemen – Om het Leerhuis voor iedereen  betaalbaar 

te houden, zal er op de (hele) zaterdagen voor soep, koffie, thee en 

(karne)melk worden gezorgd. De deelnemers worden verzocht zelf brood en 

fruit mee te nemen.  

Kosten – voor een hele dag wordt € 15,00 per persoon berekend, en voor 

een ochtend of een avond, € 7,00 per persoon. Ter plekke te voldoen. 

Voor de cursus Methodisch leren Preken kunnen nog extra kopieerkosten 

berekend worden. 

 

OPGAVE vóór 1 september 2017  

Het is belangrijk dat u zich met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer 

en/of email opgeeft bij Pieter Post: 0513-785542, of per email: 

pbpost1958@gmail.com  Geeft u zich op voor één van de volgende 

mogelijkheden:  

1 Ik geef me op voor hele Leerhuis, inclusief Methodisch Preken 

2 Ik geef me op voor het hele Leerhuis, maar niet voor het Methodisch 

Preken 

3 Ik geef me alleen op voor de cursus Methodisch Preken 

Wij hopen op een plezierig en vooral leerzaam seizoen!  

 

Johannes van der Meer en Pieter Post. 
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OVERZICHT LEERHUISPROGRAMMA 

 

 

Zaterdag 16 september, 09:30-14:30 uur 
 

09:30 kerk open, koffie/thee 

10:00 kort meditatief moment in de kerkzaal 

10:15-12:00 ‘De rol van de vrouw in het Jodendom’, Johannes van der 

Meer 

12:00-13:00 Lunchpauze 

13:00-14:30 ‘Christelijke kerkarchitectuur in Europa’, Gabriël Vriens 

 

 

Zaterdag 14 oktober, 09:30-14:30 uur 
 

09:30 kerk open, koffie/thee 

10:00 kort meditatief moment in de kerkzaal 

10:15-12:00 ‘De Joodse Jezus’,  Johannes van der Meer 

12:00-13:00 Lunchpauze 

13:00-14:30 ‘Christelijke schilder- en beeldhouwkunst’, Gabriël 

Vriens 

 

 

Zaterdag 11 november, 09:30-14:30 uur 
 

09:30 kerk open, koffie/thee 

10:00 kort meditatief moment in de kerkzaal 

10:15-12:00 ‘Jezus’ erfenis en waarom dat uitliep op een schisma’,  

Johannes van der Meer 

12:00-13:00 Lunchpauze 

13:00-14:30 ‘Kerken in Friesland’, Gabriël Vriens 
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Zaterdag 13 januari 2018, 09:30-12:00 uur 
 

09:30 kerk open, koffie/thee 

10:00 kort meditatief moment in de kerkzaal 

10:15 ‘Messianisme in Joods en Christelijk perspectief’, Johannes van 

der Meer 
 

 

Woensdag 17 januari, 19:30-21:30 uur 
 

19:15 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

19:30 Korte meditatie verzorgd door cursisten 

20:00-21:30 Cursus methodisch preken I ‘Hoe breng ik een tekst 

over?’, Pieter Post 

 

 

Zaterdag 10 februari, 09:30 uur-12:00 uur 
 

09:30 kerk open, koffie/thee 

10:00 kort meditatief moment in de kerkzaal 

10:15 ‘Jezus in het hedendaagse Jodendom’, Johannes van der Meer  
 

 

Woensdag 14 februari, 19:30-20:00 uur 
 

19:15 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

19:30 Korte meditatie verzorgd door cursisten 

20:00-21:30 Cursus methodisch preken II, ‘Hoe maak je een 

ontwerp?’, Pieter Post 
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Woensdag 14 maart, 19:30-21:30 uur 
 

19:15 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

19:30 Korte meditatie verzorgd door cursisten 

20:00-21:30 Cursus methodisch preken III, ‘Hoe begin en eindig ik?’, 

Pieter Post 

 

 

Woensdag 18 april, 19:30-21:30 uur 
 

19:15 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

19:30 Korte meditatie verzorgd door cursisten 

20:00-21:30 Cursus methodisch preken IV, ‘Gemeente en wereld: 

over de actualiteit in de preek’, Pieter Post 

 

 

Dinsdag 24 april, 19:30 uur-21:30 uur 
 

19:30 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

20:00-21:30 ‘Doopsgezinden en Maatschappij 1750-1810’, Pieter Post 

 

 

Dinsdag 15 mei, 19:30-21:30 uur 
 

19:30 Menniste Wurkpleats open, koffie/thee 

20:00-21:30 ‘Doopsgezinden en Maatschappij 1810-1870’, Pieter Post 

 

 

Zaterdag 23 juni, Exclusieve Excursiedag  

voor de cursusdeelnemers en niet-cursusdeelnemers 
 

Het doel en de bestemming worden in de loop van de cursus bekend 

gemaakt. 
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‘Waar gaan je lessen over? 

En wat verwacht je van de cursisten?’ 
 

Gabriël Vriens geeft Christelijke kunst, en zijn centrale vraag is: 

Wat vertelt dat ons (nog) en kunnen wij er naar luisteren?  

De eerste les gaat over Christelijke kerkarchitectuur in Europa. Een kerk is voor 

iedereen een herkenbaar gebouw. Het is ook het toonbeeld van de Christelijke 

geschiedenis in Europa. Er zijn verschillende verschijningsvormen van kerken 

door de eeuwen heen. Tijdens deze lezing zullen we stilstaan bij de verschillende 

vormen en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. En vooral: wat is hun 

zeggingskracht en hoe komt dat over op ons als bezoeker? Met dia’s van 

kenmerkende kerken uit Europa zullen we samen kijken en beleven wat de kerken 

ons te vertellen hebben.  

Er is veel Christelijke kunst gemaakt om kerken, kloosters en huizen te voorzien 

van de juiste beeldentaal. Over Christelijke schilder- en beeldhouwkunst gaat 

het de tweede keer. Wat bezielde de opdrachtgevers en de kunstenaars om deze 

kunstwerken te maken? De kunst kent door de eeuwen heen een grote 

ontwikkeling qua beeldentaal en emotionele lading. Aan de hand van aansprekende 

voorbeelden zullen we samen bekijken of de boodschappen van de Christelijke 

kunstvoorwerpen nog over komen. 

De derde en laatste keer gaat het over kerken in Friesland. De kerken in 

Friesland vertellen het verhaal van de religieuze geschiedenis van onze provincie. 

In de middeleeuwen waren we rijk voorzien van veel kerken en kloosters. Die 

laatste gebouwen zijn bijna allemaal verdwenen, maar na de Beeldenstorm 

kwamen er weer andere kerkgebouwen bij. In de laatste 200 jaar gingen de 

kerkelijke stromingen ieder zijn eigen stijl gebruiken, zoals bijvoorbeeld de 

Rooms Katholieken hun neogotische kerken. Deze lezing richt zich dus op de 

gebouwen, die de religieuze geschiedenis van Friesland vertellen. Kijken of we 

tijdens de lezing dat verhaal herkennen.  

Wat ik verwacht van de cursisten? De cursisten hoeven niet religieus of 

kerkelijk actief te zijn. Iedereen kan ‘aanhaken’ wat mij betreft. Ik hoop op 

interesse in de onderwerpen, en mogelijk ook op reacties op vragen van mijn 
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kant. Vragen stellen vanuit de deelnemers is meer dan welkom. Ik verzorg per 

lezing voor schriftelijke informatie, waarin kort de basisinformatie van de lezing 

staat en waarin ook aangegeven staat welke kerken of Christelijke kunst ik heb 

laten zien.  

 

Johannes van der Meer legt zich toe op het Jodendom en op 

het Vroege Christendom. Johannes is gefascineerd door de vraag hoe 

de overgang van het Jodendom naar het Christendom is gegaan, en 

wat voor rol die rebelse Jood Jezus daarin speelde. Zegt die Jezus 

ons vandaag ook nog iets? En wat dan? 
 

Ik ga een dag over de rol van de vrouw in het Jodendom geven. Vervolgens wil ik  

de Joodse oorsprong van het Christendom aan de orde stellen, dat als een nieuwe 

beweging ontstond onder de volgelingen van Jezus. Daarvoor is het noodzakelijk 

dat we zicht hebben op het Jodendom in de tijd van Jezus en dat we proberen 

om vaak overbekende teksten op een andere manier te lezen. Daardoor krijgen 

we ook zicht op Jezus, als een redelijk rebelse, onafhankelijke en diepzinnig 

leermeester. En wat gebeurt er na zijn dood met zijn erfenis? Hoe gaat zijn 

navolgers daarmee om? Wat zijn dan door oorzaken en de gevolgen van de 

scheiding tussen synagoge en kerk? Wat zijn dan de wezenlijke verschillen 

tussen de beide godsdiensten? Zijn er mogelijkheden om de ontstane kloven te 

overbruggen? Ik ben van plan om hiervoor een reader te maken, maar die komt 

nog. 

 

Wat ik van de cursisten verwacht? Ik hoop dat de deelnemers open zullen staan 

voor iets andere gedachtegangen dan die welke te doen gebruikelijk zijn, en dat 

men bereid is om creatief bij te dragen tot een gedachtewisseling. 

 

Pieter Post is geïnteresseerd in de vraag hoe godsdienst en 

maatschappij op elkaar betrokken zijn. Godsdienst en maatschappij 

komen dan ook in de preek bij elkaar. Vandaar dat hij geboeid kan 

luisteren naar hoe de bijbelse tekst naar het heden toe wordt 

vertaald. Hoe kijk je naar een tekst, wat zie je, en wat ontdek je, wat 

zouden de mensen moeten weten? 

 
Het is fascinerend hoe de maatschappij en de kerk, in het bijzonder de 

doopsgezinden elkaar hebben beïnvloed. Over de betekenis en de plaats van 
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doopsgezinden in de maatschappij geef ik twee keer een les, en als dat slaagt, 

dan volgt er nog een derde en vierde keer in het nieuwe seizoen 2018-2019.  

Dan die mini-cursus leren methodisch preken. Dat gaan we in maar liefst vier 

lessen behandelen. Dat is veel te kort natuurlijk. Daarom is het maken van 

huiswerk ter voorbereiding van elke les wel nodig. Dit wordt naar mij 

toegestuurd, door mij nagekeken en voorzien van commentaar. Per les wordt de 

preek een stukje verder opgebouwd, zodat je voor de vierde les een preek klaar 

hebt. Deze wordt dan ook voorgedragen. Ik heb vaak met gemeenteleden 

gewerkt die graag wilden leren preken. En ik moet zeggen: er zit echt talent 

onder hen! Dat motiveert me dan ook om geïnteresseerden methodisch te leren 

preken. Waarom methodisch? Omdat een preek niet zomaar een verhaaltje is dat 

je even uit de mouw schudt, of louter een ervaringsverhaal. Als hoorder wil je 

natuurlijk dat je een preek kan volgen. Andersom wil jij als preker ook dat de 

hoorder jouw kan volgen. Bovendien wil je voorkomen dat je met de Bijbelse 

tekst aan de haal gaat. Een vuistregel is dat de tekst jou meeneemt, niet jij de 

tekst. Als je wilt preken, zul je je daarvan bewust zijn, en dat vereist goede 

begeleiding. Ik hoop dat de cursisten zich daarvan aan het eind van deze cursus 

wat bewuster zijn geworden. 
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Wie zijn de docenten? 
 

 

 Gabriël Vriens is werkzaam bij de provincie Fryslân 

op het gebied van natuurbescherming en 

gebiedsontwikkeling. Hij verzorgt daarnaast al jaren 

in Friesland lezingen en cursussen op het gebied van 

Kunst, Architectuur, Christelijke kunst en Friese 

onderwerpen als kerken, boerderijen, stinsen en states of het Friese 

landschap. Zijn kennis van zaken en zijn enthousiasme voor de 

onderwerpen zorgen er voor dat hij per week gemiddeld 1 à 2 

lezingen geeft.  

 

 Johannes van der Meer (1952) studeerde 

theologie in Amsterdam, Berlijn en Jeruzalem. Hij 

was doopsgezind gemeentepredikant in Edam, 

Monnickendam en Middelie, Nijmegen en ’s 

Hertogenbosch, Amsterdam en Mid-Fryslân. In het 

midden van de jaren tachtig is hij zich gaan 

specialiseren in Judaïca, met als belangrijkste aandachtsveld de 

klassieke Joodse uitleg van bijbelteksten, zoals die is neergelegd in 

de Rabbijnse Literatuur. Hij combineerde het predikantswerk met 

een leraarschap aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, was 

docent bij het Nederlands Instituut voor Talmoedica en verzorgde 

gastcolleges aan de universiteiten in het Canadese Toronto en 

Waterloo. Hij is als leerhuisbegeleider verbonden aan de Stichting 

LEV en vanaf zijn emeritaat geeft hij leerhuizen en cursussen op het 

gebied van de Joodse exegese. 

 

Pieter Post (1958) studeerde theologie in Amsterdam, en 

promoveerde aan de Vrije Universiteit, alwaar hij een 

periode docent was aan het Doopsgezind Seminarium/VU 

als docent. Hij werkte in verscheidene doopsgezinde 

gemeenten, maar sinds 2016 is hij met plezier als 

predikant verbonden aan de Verenigde Doopsgezinde 
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Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Daarnaast geeft hij les aan de 

Doperse Theologiecursus voor Gemeenteleden in Elspeet. Het 

methodisch leren preken, lesgeven in de liturgie en over het kerklied, 

maar ook de ‘Geschiedenis van doopsgezinden in de Nederlandse 

maatschappij van de 19e en 20ste eeuw’, plus de interactie met de 

cursisten, geven hem, maar ook de cursisten (leert de ervaring) veel 

voldoening. In 2015 ontving hij de Menno Simons-Preekprijs, een 

Europees laureaat dat jaarlijks wordt toegekend aan de beste preek 

door de afdeling Theologie van de Vrede van de Universiteit van 

Hamburg en de Mennonieten Gemeinde Hamburg-Altona. 
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Adressen plaats van samenkomen en docenten 

 

Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ HEERENVEEN 

Info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Telefoon: 0513-623163 

* 

Johannes van der Meer, 

Ljouwerterdyk 5, 8491 GA Akkrum 

Tel. 0566-650023 

Email: jvdm@wxs.nl 

* 

Gabriël Vriens 

Pollemaplein 2, 8802 RS Franeker 

Tel. 0517-394696. Mobiel: 06-46341879 

Email: gamvriens@kpnmail.nl 

* 

Pieter Post 

Tormentil 58, 8445 RG Heerenveen 

Tel. 0513-785542 

Email: pbpost1958@gmail.com 

mailto:Info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
mailto:jvdm@wxs.nl
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