
Terugblik winterconferentie HHS 2017 

Op 5 en 6 januari 2017 vond de winterconferentie 

plaats rondom het thema ´Hervormd´. Ruim 60 

studenten, kandidaten en beginnende predikanten 

bezochten de conferentie die in Mennorode te Elspeet 

gehouden werd. 

 

 

 

In zijn openingswoord stond ds. P. den Ouden stil bij 2 Kor 5:11a: “Wij dan wetende den schrik 

des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof”. Hij vroeg aandacht voor het element van schrik 

en ontzag voor Gods geduchte majesteit en heerlijkheid. Wie aan deze noties voorbijgaat, krijgt 

een gladgestreken Godsbeeld met een God voor Wie we beleefd achting en respect hebben, 

maar meer niet. De schrik des Heeren is echter iets wat ons moet vervullen met diep ontzag. 

Bovendien, een levend besef van de schrik des Heeren doet ons voortdurend de toevlucht nemen 

tot Christus en zal vervolgens een krachtige aansporing zijn voor het leven der dankbaarheid. 

In de middaglezing sprak dr. B.J. Spruyt over “Hervormd zijn in het verleden”. Hij schetste dat 

´hervormd-zijn´ in de Nederlandse Hervormde Kerk naast de geloofsovertuiging (met als kern: 

de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen) alles te maken had met een 

bepaalde cultuur en mentaliteit, die door bijzondere historische omstandigheden gecreëerd zijn. 

Om dit te illustreren stond hij uitgebreid stil bij drie predikanten, nl. ds. H. J. de Groot (1872-

1941), ds. J. T. Doornenbal (1909-1975), dr. W. Aalders (1909-2005). 

Donderdagavond hield ds. C.J.P. van der Bas een lezing over “Hervormd gebleven voorbij 

2004, wat betekent dat in prediking en pastoraat?” Na een typering van de situatie van voor 

2004 ging hij in op verschillende aspecten van het gemeentelijk leven, die met prediking en 

pastoraat in verband staan. 

Vrijdagochtend stond prof. dr. W. van Vlastuin stil bij “Het HHS; belijdenis en beleid”. In deze 

lezing belichtte hij de theologische/geestelijke identiteit van het HHS. Toekomstige dienaren 

van het Woord moeten ontzag hebben voor het Woord. Naast de relatie met de traditie is er 

interactie nodig met de huidige stand van zaken binnen de theologie. Zij horen de cultuur te 

kunnen duiden. Het is ook van belang dat zij kennis hebben van vragen van het menselijke hart. 

Aan het eind van de conferentie sprak ds. H. Zweistra een pastoraal slotwoord uit. Hij nam zijn 

toehoorders mee in het werkgebied van de pastor zo stond belichtte hij verschillende facetten, 

zoals ´kandidaat en beroep´, ´pastor en prediking´, ´pastor en pastorale gesprek´. 

We mogen terugzien op een goede conferentie met leerzame lezingen en goede ontmoetingen. 


