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■ Twee maanden in Aix
In het najaar van 2012 ben ik begonnen met mijn werk als docent
Oude Testament aan de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence. Ik
heb toen vooral college gegeven aan studenten in de Bachelorfase.
Voor de eerstejaars stond het vak Inleiding Oude Testament op het
rooster. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de vorming
van de canon van het Oude Testament, de overlevering van de tekst
en de waarde van archeologisch onderzoek. Ik heb ook een overzicht van de openbaringsgeschiedenis gegeven, aan de hand van de
verschillende verbonden die God gesloten heeft. Daarbij kon ik laten zien dat Israël reeds
vóór de komst van Christus leefde op de basis van Gods liefde en genade.
Bij de tweede- en derdejaars ging het vooral om colleges over profetie in het Oude Testament. Dat is vrij onbekende stof, maar juist daarom boeiend om te geven. Ik heb onder
andere uitgelegd dat je de profetie moet verbinden met het Nieuwe Testament, maar
dat je tegelijk moet proberen te achterhalen hoe de Israëlieten in hun eigen tijd de profetische woorden verstaan hebben. In mei en juni hoop ik verder te gaan met de laatste
profeten, zoals Zacharia en Maleachi.
Een mooie ervaring was dat ik een keer mocht voorgaan in de wekelijkse samenkomst
van docenten en studenten, in de kapel van de faculteit. Ik ben toen maar gewoon bij het
begin begonnen: de eerste scheppingsdag, waarop God het licht schiep.
Terugkijkend op mijn eerste ervaringen in Aix ben ik blij dat ik deze nieuwe taak ontvangen heb. Natuurlijk was het pittig les te geven in het Frans. De omgang met studenten en
collega’s was er niet minder plezierig om. Het is prachtig je samen met geïnteresseerde
mensen te buigen over Gods openbaring in het Oude Testament, in Frankrijk niet minder
dan in Nederland.
prof. dr. G. Kwakkel
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Woord vooraf

Met dankbaarheid bieden we namens de stichting
‘Vrienden van Aix’ u opnieuw een nieuwsbrief aan.
De Faculté Jean Calvin, Institut de Théologie Protestante et Evangélique, de enige gereformeerde
faculteit in de Franstalige wereld, voorziet duidelijk
in een behoefte, gezien ook het feit dat jaar op jaar
veelal jonge mensen zich aanmelden vanuit het verlangen om in Frankrijk en andere Franssprekende
landen anderen bekend te maken met het Evangelie
van Jezus Christus. In deze nieuwsbrief vertelt prof.
dr. G. Kwakkel, hoogleraar Oude Testament aan de
theologische faculteit in Kampen (Broederstraat),
over zijn eerste ervaringen als docent in Aix-enProvence. Wij zijn dankbaar dat hij zijn gaven
ook op deze wijze wil inzetten voor de kerk
in Frankrijk in het algemeen en voor de studenten aan de faculteit in het bijzonder. Elise
Walpot, die naast haar studie Frans theologie
studeert in Aix, vertelt het een en ander over
het reilen en zeilen op de faculteit, en hoe jonge mensen daar gevormd worden om dienstbaar
te zijn in de maatschappij en in de kerk. We zijn

dankbaar dat, ondanks de economische recessie,
de financiële steun aan Aix voortgang kon vinden.
In deze nieuwsbrief treft u een financieel overzicht
van 2012 aan met daarbij een toelichting van onze
penningmeester. Ondanks de grote financiële offers, die onze Franse broeders en zusters brengen,
blijft steun vanuit het buitenland onontbeerlijk. Zeker ook met het oog op de plannen voor de noodzakelijke verbouwing van de campus. Met name de
uitbreiding van de bibliotheek is iets dat geen verder uitstel kan lijden. We hopen dat deze plannen,
mede door uw giften, ook gerealiseerd zullen kunnen worden. Op het laatste Frans Beraad in april is
ons weer eens temeer duidelijk geworden hoezeer
Frankrijk een zendingsland is en hoe nodig het is
dat we er voor hen zijn. Vanuit het doordrongen
zijn van deze nood doen we vrijmoedig een beroep
op u om onze broeders en zusters daar te steunen
door voorbede en financieel medeleven.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

■ Van de penningmeester
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Verantwoording
Er is binnen het bestuur grote dankbaarheid voor de vele giften
die we als stichting in het jaar 2012 hebben mogen ontvangen.

Er is een bedrag van 22.700 euro overgemaakt naar de
faculteit in Aix. Kort na de jaarwisseling ontvingen we
van een fonds voor de derde en laatste keer een bijdrage
van 25.000 euro. Dit bedrag was toegezegd voor 2011,
maar werd kort na de jaarwisseling door ons ontvangen,
een is daarom vermeld op de rekening van 2012.
Opvallend is de stijging ten opzichte van het vorige jaar
van ruim 2000 euro aan giften door particulieren. Aan
de uitgaven kant is de kostenpost nieuwsbrief iets hoger
dan vorig jaar. Voor de GZB-zendingsdag (die over de
kerk in Frankrijk ging) hebben we extra nieuwsbrieven
laten drukken. Ook de post bestuurskosten is hoger,
dat heeft ondermeer te maken met het bezoek van
docenten van de faculteit aan Nederland en omgekeerd.
We zijn dankbaar dat we na de daling aan inkomsten
vorig jaar weer meer geld mochten ontvangen en
konden overmaken naar Frankrijk. Nogmaals alle gevers
hartelijk dank.
Ds. A.J. Post, penningmeester
Nieuw Beijerland

De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening
										
(vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

■ Een student over haar
ervaringen
Het is alweer twee jaar geleden dat ik jullie schreef
over het leven op de faculteit. Als studente Frans
was ik een jaar in Frankrijk om met name de taal
beter onder de knie te krijgen. Maar soms kunnen
dingen in het leven anders gaan dan we zelf hadden
gedacht… en zo ben ik inmiddels in het derde jaar
van de studie theologie.
Veel is er niet veranderd. Nog steeds luidt elke
morgen om 8 uur trouw de schoolbel, volgen we
diverse colleges, kunnen we zelfs in januari tussen de middag buiten eten, lezen we de verplichte
pagina’s lectuur, zwoegen we hard om Grieks en
Hebreeuws onder de knie te krijgen, verschijnt

met het goûter thee en nutella op tafel en worden
we tijdens de maaltijden niet alleen verzadigd met
voedsel maar ook door discussies.

Op het moment van schrijven zijn we net het tweede semester ingegaan, nadat we vier weken stage hebben gehad.
Het was zeer bijzonder om op de terugkomdag te horen
hoe rijk en gezegend deze weken zijn geweest voor iedere student. Ook was de vreugde groot om elkaar weer
te ontmoeten. Dan is duidelijk te merken hoe sterk de
banden zijn op deze kleine faculteit. In het tweede en derde jaar zijn we nu met in totaal 12 studenten ter plaatse
waarvan de meesten in juni hun bachelor hopen af te ronden. Behalve samen colleges volgen, vinden we ons vaak
terug in de salle de lecture, elke dinsdagochtend voor de
gebedsbijeenkomst, elke donderdag voor de kapeldienst
en voor de maaltijden.
De faculteit heeft voor ons veel kwaliteiten door de goede
onderlinge band die er is tussen studenten en docenten,
door de opleiding die heel belangrijk is voor geestelijke
groei in een wereld die zijn houvast verliest, het pand te
bewaren en om kennis aan anderen over te kunnen dra-

gen, door de werksfeer en door de mogelijkheden met
zicht op een toekomstige baan, zoals de stages die elk jaar
plaatsvinden.
De studenten zijn afkomstig uit veel verschillende kerken, maar mede door de opleiding worden we gevormd
als levende stenen tot een geestelijk huis. Niet iedereen
is geroepen om predikant te worden, er zijn er die zich
richten op een humanitaire baan, zullen werken als leraar,
zendeling of op een of andere manier zullen dienen in een
kerk. Maar God gebruikt de rijkdom van deze theologische opleiding en de tijd op de faculteit om Zijn plan voor
een ieder van ons in ieders leven te volvoeren en, dat
is ons gebed, daar doorheen ook de uitbreiding van Zijn
koninkrijk.
Elise

