Lijst scripties bijgewerkt tot 2016

Enkhuizen, F.J. van
De Kerk.
“In de wereld maar niet van de wereld”
Ecclesiologie vanuit dopers perspectief in oecumenische dialoog.
13-10-2016
Jong, M. M. de
De voetwassing: een ritueel met voeten getreden.
Een onderzoek naar de betekenis van de voetwassing binnen de doopsgezinde gemeente in Nederland.
13-10-2016
Kip, M.J.
Geestelijke onderscheiding voor doopsgezinden in Nederland in de 21e eeuw.
Onderzoek naar hoe geestelijke onderscheiding genoemde doopsgezinden kan helpen
‘voluit’ te leven naar hun geloof en overtuiging.
13-10-2016
Wijk, A. van der
Een ontmoeting tussen Prediker en Jezus
13-10-2016
Linden, S.F. van der
De eenheid van de kerk.
Een hedendaags dopers perspectief
10-09-2015
Wilde, L. de
De doopsgezinde gemeente komt samen.
Hoe bezoekers van een doopsgezinde kerkdienst in Nederland de liturgie beleven.
10-09-2015
Krol, Y.

De volkstelling van David (op)nieuw verteld. Een exegetisch onderzoek naar I Kronieken 21
in vergelijking tot II Samuel 24.
25-09-2014
Boer, T. de
Menno’s fundament en hoeksteen
Een hermeneutisch onderzoek naar de betekenis die Menno Simons geeft aan 1 Cor. 3: 11 en
Johannes 1: 14 in de beantwoording van de polemiek met Johannes à Lasco over de Menniste
incarnatieleer.
25-09-2014
Winkler Prins, J.A.
Mennonieten in Honduras.
Wij zetten ons in voor de armen, Werken aan vrede, Dat is onze getuigenis.
14-11-2013

Fanoy, A.P.R.
Menno Simons en Pilgram Marpeck:
Broederlijk verenigd of gescheiden door context?
11-10-2013
Meijer, G.E.G.
Eigenwijs vieren.
Een onderzoek naar de doopsgezinde liturgische praktijk.
31-08-2012
Wouda, H.J.
Wij geloven, zij niet; zij geloven, wij niet.
Een empirisch casusonderzoek naar Bijbelinterpretatie door gelovige en niet-gelovige
studenten.
20-08-2010
IJspeert, M.
Reader en scriptie: New Light on the Netherlands Connection, The Quest for the Origins of
Silence in the Quaker Tradition.
9-09-2009
Thimm-Stelwagen, A.C.
Hoezo (niet) doopsgezind.
25-03-2009
Borgers, C.J.M.
PRESENT! kerk in de wereld / wereld in de kerk.
28-03-2008
Cuperus, N.J.
Met God spring ik over een muur. De geloofsontwikkeling van de doopsgezinde arts in
opleiding Nicolaas Johannes Cuperus (1922-1945) in crisistijd.
31-10-2005
Epp, W.
Paulus-convent en incident. een onderzoek naar het verband tussen de beschrijvingen in
Brief aan de Galaten 2 en handelingen 15.
31-10-2005
ASB
Rekker-van der Werff, A.H.
Annie’s ambt. De positie van de vrouwelijke predikant in de Doopsgezinde Broederschap tot
ca. 1936.
10-01-2005
Boer, T. de
Dopers divers. Over diversiteitsdenken in dopers pastoraat.
27-10-2003
ASB
Duinkerken-Visser, C.

Mag het ietsje meer zijn? Over symbolen en rituelen in de doopsgezinde liturgie.
28-10-2002
Geijlvoet, E.
Scheiding en verbondenheid: gedachten over Kerk en wereld.
28-10-2002
Smink, Th. J.
Gods tegenover worden. Een poimenisch onderzoek naar de betekenis van het van
Ruleriaanse begrip ‘theonome reciprociteit’voor de geestelijke begeleiding.
13-04-2002
Brandenburg, Y.
Aagje Deken. Raisonnable ‘doopsgezind’ De invloed van het doopsgezind/collegiantisch
gedachtengoed op het leven en het werk van Aagje Deken.
29-10-2001
Vries, M. de
Vermaan mij YHWH, slechts in recht . Jeremia 10.24
Jeremia 8.4-10.25.
29-10-2001
Wijk,A.R. van
Muze en Menisten. Beeldvorming van doopsgezinden in literair proza van de twintigste
eeuw.
15-01-2001
Lindeboom, P.B.C.
Pastoraal-Relationele Zorg . Contextuele benadering van het pastoraat in doopsgezinde
Gemeenten.
19-03-2001
Hulst, F. Y. van
Over medelijden.
26-03-2001
Molen, W. T. van der
In de ban van de Ban. Een onderzoek naar de functie van de ban in Jozua 7.
26-03-2001
Verbeek, J.E.
Deïsme en ongeloof in de Vaderlandsche Letteroefeningen en de Nederlandsche Bibliotheek (17741776) Receptie van buitenlandse theologische literatuur.
29-10-1999
Visser, A.M.
Van ware penitencie; Eenmalige bekering of boete-zonder-eind?
29-10-1999
Trefw.:=rel= / Piet Schoonenberg SJ, De macht der zonde =rel= [heilsleer/soteriologie],
Lytta Basset, Le Pardon originel =rel= [verzoeningsleer]

Woerden-Surink, J. van
Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau 1924 1940.
18-03-1999

Rijkmans, E.
Catechese, moet dat nu anders. Een zoektocht naar andere vormen van catechese.
14-11-1998
Kikkert, J.H.
Radicale christelijke gemeenschappen missiologisch bezien.
18-04-1998
Kuiper, J.A.
Morele autonomie of gehoorzaamheid des geloofs.
18-04-1998
Hiemstra, Tj.
Gemeenteopbouw met jong-volwassenen. De rol die jong-volwassenen (18-35 jaar) in een
proces van gemeenteopbouw kunnen spelen.
1-07-1997
Veen, R.
Vrede in afzondering. De narratieve politicologie van Genesis 32 en 33.
26-04-1997
Bloem-Dekker, C.F.
Sprekende stenen, een motivatie voor pastoraat aan ouderen.
16-11-1996
Leegte, H.
Christus als openbaringsbrenger en verlossersfiguur in enkele geschriften van Nag
Hammadi.
16-11-1996
Werf, K. van der
4Q525 en het “Nieuwe Testament”.
16-11-1996
Zijlstra-Beuker, W.I.
Speuren naar sporen van de Heilige Geest bij Menno Simons.
20-04-1996
Ages, J.R.
Een manke worstelaar bij zonsopgang.
20-04-1996
Klein Nagelvoort, Henk
Als de voorganger achter blijft…: dilemma’s in het werk van een ‘herder’ en ‘leraar’ in de
Doopsgezinde gemeente.
25-10-1995

Trefw.: hermeneutische gemeenschap (leerhuis) / gemeenten / ambten (dienaarschap)

Sluis-van der Korst, J.E. van der
Tussen integratie en exclusiviteit: over de positie van de pastor temidden van de andere
disciplines in het verpleeghuis.
01-03-1995
Trefw.: pastoraat / verpleeghuizen / geriatrie
Noord, A.J.
‘Men sal gheen waen-wysen gehlooven’: Dirck Volckertszoon Coornhert contra David Joris;
kanttekeningen bij Coornherts religieuze verdraagzaamheid naar aanleiding van zijn
geschrift ‘Kleyn Muenster’.
01-03-1995
Trefw.: Coornhert, Dirck Volckertsz. ‘Kleyn Muenster’ (=rel=) / verdraagzaamheid,
religieuze / Joris, David
Huizing, Wikke
Het conciliair proces en het doopsgezinde vredesgetuigenis: een vergelijking van het sociale
denken van de oecumenische beweging en de doopsgezinden.
08-11-1995
Trefw.: Conciliair proces / vredesgetuigenis / ‘Soziallehre’ / pacifisme / oecumenische
beweging / ‘Declaration on peace’ (1991)
Post, Piet
Dat negende Artijckel van den Doop: ende oft men ook de kinderen des Verbondts doopen
sal: een historische en eigentijdse vergelijking tussen Calvinisten en Dopers.
21-06-1994
Trefw.: Kinderdoop / gelovigendoop / Calvinistische theologie / Sacramentenleer
Laan, G.P.
Melchior Hoffman, de overgang van lutheraan naar doper aan de hand van de ‘Ordonnantie
Gods’.
21-06-1994
Trefw.: Hoffman, M. ‘Ordonnantie God’ (=rel=) / Genadeleer / Avondmaalsviering /
Doopopvatting
Marseille, Hans
Het ‘schrift’
Febr. 1994
Trefw.: Apostolische geloofsbelijdenis / Kat, Maria / Catechisatieboekjes / Smidts, J.P. /
Wieringen, Doopsgez. Gem.
Vlijm, Margje
Communicatie in de preek
Sept. 1993
Trefw.: Preken / Dialogische preek / communicatieleer / Buber-Rosenzweig vert.
Burgt, Maria G.A. van der

Onbepaald doperdom?: ‘Geloven vragenderwijs’, de vragenlijst en de antwoorden daarop
geëvalueerd.
….-1993
Trefw.: Geloven vragenderwijs, 1990 (=rel=) / Uitstaande belijdenis / gemeente-orde
Thijink-Van der Vlugt, K.J.
10 jaar oecumene in Franeker, 1980-1990: een onderzoek naar de zichtbaarheid van de
oecumene op lokaal niveau in de Franeker kerkebladen en naar de rol van de doopsgezinde
gemeente in die plaatselijke oecumene.
Sept. 1992
Trefw.: Oecumenische beweging / Franeker, Doopsgez. Gem. / Plaatselijke gemeenten
Meulen, S.P. van der
Balthasar Hubmaier, B. ‘Een christelijke catechismus’, 1527 (=rel=) / gemeenteopvattingen /
catechismussen
Wijk-Hoekstra, Lysbeth van
Verwarring tussen idee en werkelijkheid: een vergelijkend onderzoek naar de theologie en
met name de ecclesiologie van J.H. Scholten en D.S. Gorter in de 19e eeuw.
Okt. 1992
Trefw.: Ecclesiologie / christologie / Scholten, J.H. / Gorter, D.S. / restitutio
Buiteveld, Hinke T.
Tot vrijheid geroepen: het principe van de vrijwilligerskerk en de vraag naar haar relevantie
in een veranderende samenleving.
April – 1992
Tref.: Vrijwilligerskerk / ‘Gelovigenkerk’
Jong, Willemke de
Gemeente en gemeente-ordening
1992
Trefw.: Gemeenteorde / Gaven van de Geest / Ambten
Snoeker-van Dunné, H.V.A.
Antonie van Dale (1638-1708) en zijn doopsgezinde geschriften.
Januari – 1992
Trefw.: Dale, Antonie van / Galenus Abrahamsz. / Collegianten
Roelofs, J.W.
Aanvaarden van het geweldloosheidsprincipe maakt integraal deel uit van een waarachtig
doopsgezind belijden.
Oktober – 1991
Trefw.: Belijdenis / geweldloosheid / vredesgetuigenis
Klanderman, J.E.
Hulplijnen: het hulpwerk van de Doopsgezinde Broederschap in Nederland in de periode
1947-1980
Sept. 1991
Trefw.: Hulpwerk, Doopsgezind (Nederland) / Bijzondere Noden, geschiedenis
Nijdam, S.G.

‘Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen’:
een onderzoek naar het geloofsbegrip van Menno Symons in ‘Van het rechte Christen
geloove’.
09-04-1991
Trefw.: Simonsz, Menno. Van het rechte Christen geloove (=rel=) / ecclesiologie /
Bruggen, Marion
Een dopers fundament!: een herbezinning op ons gemeenteleven aan de hand van de visie
van John Howard Yoder.
….-1991
Trefw.: Yoder, John Howard / gemeenteopvatting / christologie, Doperse
Klooster, G. ten
‘De Zwolsche vereniging’: aspecten van ruim een eeuw Doopsgezind nomadenleven,
1858-1956.
….-1991
Trefw.: Zwolsche Vereniging / Samenwerkingsverbanden, regionaal
(Overijssel/Gelderland/Pruisen) / Hulpwerk
Kiestra, Siebren
Meer dan het gewone: over participatie in de gemeente.
….-1991
Trefw.: Gemeenteopvattingen / Kerklidmaatschap / Themadiensten
Workel, Rob B.
Dopersen in Denemarken… en de dompeldoop.
05-09-1989
Trefw.: Volwassendoop / Doopsgezinden (Denemarken) / Brudergemeinden
Penner, Lydia
‘Het lammeke onder de wolven’: de doperse opvatting van de verhouding staat en kerk,
1600-1650 met een vergelijking met Hugo de Groot.
01-03-1989
Trefw.: Grotius, Hugo. De imperio & De jure (=rel=) / godsdienstvrijheid / kerk-staat,
verhouding tussen
Thimm, Paul F.
Het dualisme ‘wereld-gemeente’ in de Doperse ‘Bruederliche Vereiniging’ van 1527 bekend
als de ‘Zeven artikelen van Schleitheim’.
05-09-1989
Trefw.: Bruederliche Vereinigung (=rel=) / Kerk-wereld, verhouding tussen / gemeenteorde
Duhoux-Rueb, J. Chr.
Eva is meer dan de vrouw van Adam: relevantie van feministische theologie voor de
godsdienstige opvoeding.
Okt. 1988
Trefw.: Godsdienstige opvoeding (R.E.) / Feministische theologie
Schlette, Christine
Geweld en geweldloosheid: het verschil tussen de Lutherse en de Doperse benadering van
de verantwoordelijkheid voor de samenleving.

12-04-1988
Trefw.: Geweldloosheid / Soziallehre, Luthers & Dopers / Bruederliche Vereiniging (=rel=)
/ Fast, H. Beitrage zu einer Friedestheologie (=rel=) / Vredestheologie

Haan, H.C. de
Verhalen verhalen
….-1988
Trefw.: Narratieve theologie / Verhalen, bijbelse
Fennema, Fokke
Kerk – staat – vluchteling: enige overwegingen bij te verlenen van tijdelijk onderdak aan
vluchtelingen in Groninger kerken in de winter 1986/87.
….-1988
Trefw.: Asylrecht / Hulpwerk / Groningen, Doopsg. Gem. / Kerk-staat, verhouding tussen
Zijpp, Anneke van der
Het getuigen der ongeduldigen: het probleem van de werken binnen het kader van de
heiligingsleer van Karl Barth.
11-10-1988
Trefw.: Barth, Karl / Heiligingsleer (sanctificatio) / Rechtvaardigingsleer
Brüsewitz, Geert
De verhouding tussen de commentaren op Openbaring van Hendrik Jansen van Barrefelt en
Benito Arias Montano.
18-10-1988
Trefw.: Openbaring van Johannes – bijbelboek / Barrefelt, Hendrik Jansen van. Verklaring
der Openbaringe (=rel=) / Montano, Benito Arias. Elucidationes in omnia Apostolorum
scripta (=rel=) / Apocalyptiek
Zeemans-Muusse, K.A.
Martha en Maria (Lucas 10:38-42) in feministisch theologisch perspectief.
Okt. 1987
Trefw.: Lucas, Evangelie van (10:38-42) / Feministische leeswijze
Bak, Erika Marijke
Kerkelijke tucht als onderling pastoraat van gemeenteleden.
Juli 1987
Trefw.: Mattheus, Evangelie naar (18) / Tucht, kerkelijke / gemeenteopvattingen / pastoraat
Geijlvoet, Willy
Dementie: een handreiking voor gemeenteleden.
Sept. 1987
Trefw.: Dementie / pastoraat / geriatrie / verpleeghuizen
Jong, Jeltje Trijntje de
De mens en het pastoraat (??)
October – 1987
Trefw.: pastoraat / Heitink, G. Pastoraat als hulpverlening (=rel=)
Mulder, Ruud

De mindere van de ander: enkele gedachten over het sexuele sadomasochisme
Maart – 1987
Trefw.: Sadomasochisme / Homosexualiteit / pastoraat

Smit-Maris, A.J.
Om de toekomst van de gemeente: bespreking van het Verslag van de brede gemeentelijke
discussie in de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten van Den Haag (1984/1985).
Maart-1987
Trefw.: DoRe-gemeenten / ’s-Gravenhage, Doopsg. Gem. / Verslag Brede Gemeentelijke
Discussie (=rel=)
Hoorn-Dantuma, S.J. van
De mens naar Gods beeld en gelijkenis.
07-05-1987
Trefw.: Genesis (1,26-27) / scheppingsverhaal / antropologie
Postma, J.F.
Koorddansen naar het Koninkrijk: utopie en theologie in het werk van Bart de Ligt.
(1883-1938)
maart, 1984
Trefw.: Ligt, Bart de / Bond van Christen-Socialisten / Christen-socialisme /
Vredestheologie
Hoogewoud-Verschoor, R.M.M.
‘En wie het niet ervoer, die weet het niet’: literatuur over rouwverwerking, een verkenning.
22-10-1984
Trefw.: Pastoraat / Rouwproces
Dijkstra, Jochem
Horen, zien en zwijgen: drie wegen om te ervaren wat het is te leven in de wereld.
….1984
Trefw.: Prediker (Wijsheidsboeken) / Herakleitos / Patanjali
Postma, Maria
‘Ik zal u loven, JHWH, met heel mijn hart, ik wil al uw wonderen verhalen…’
23-09-1984
Trefw.: Naratieve theologie / Exodus
Winter, Molly de
De betekenis van groepen voor de gemeente als de Nieuwe gemeenschap.
Ongedateerd
Trefw.: Groepswerk / Gemeente / Counseling
Voolstra, Sj.
‘De Schrift niet allemans dinck en is’: enige opmerkingen over de hermeneutiek van
Melchior Hoffman en de invloed hiervan op de doperse beweging in de Noordelijke
Nederlanden.
Ongedateerd
Trefw.: Hoffman, Melchior / hermeneutiek, bijbelse

Boers, D.
Opdat de gemeente leve!: een weg naar een Gemeente voor Gods aangezicht.
Ongedateerd
Trefw.: Gemeenteopvattingen / Missionaire teams / Sojourners / Huttersen / Mennonieten
– Paraguay
Zee, Elisabeth I.T. van der
De prediker Joost Hiddes Halbertsma en zijn boek ‘De Doopsgezinden en hunne herkomst
benevens eenige kerkredenen’: een voorlopig onderzoek.
Ongedateerd
Trefw.: Halbertsma, Joost Hiddes (1789-1869) / Gemeenteopvattingen
Meer, Johannes van der
Bijdragen tot de geschiedenis der Doopsgezinden te Nijmegen van 1539-1795
September, 1982
Trefw.: Doopsgezinden – Nijmegen; geschiedenis
Yetsenga, Renze Pieter
Er zijn grenzen: doel en werkwijze van het leerhuis Noordoost Friesland.
Ca. eind 1983
Trefw.: *Leerhuis / *Bijbelse studie / Groepswerk / *Volwassencatechese
Luikinga, M.W.
De ontwikkelingen van de sociale denkbeelden bij Ferdinand Domela Nieuwenhuis
gedurende zijn ambtsperiode te Harlingen en Beverwijk.
Ongedateerd
Trefw.: *Politieke theologie / *Sociale ethiek / Domela Nieuwenhuis, Ferdinand /
Arbeidersbeweging
Groot, A.C. de
Lieve gemeente: trachtend na te denken over een adequate gemeente-structuur.
December 1973
Trefw.: Gemeenteopvattingen / Kerkorde
Kammeron-Gaaikema, Jolan F.P.
Politieke en maatschappelijke consequenties van christelijk geloven: een onderzoek naar en
bevraging van de geloofsopvatting en de daaruitvloeiende politieke en maatschappelijke
houding van de doopsgezinden in Paraguay.
29 december 1975
Trefw.: *Sociale ethiek / Mennonieten – Paraguay
Brüsewitz, J.
‘Tot de aankweek van leraren’: de predikantsopleiding onder de Doopsgezinden van ca.
1680 tot 1811, een archiefonderzoek.
….1985
Trefw.: *Predikantsopleidingen / Doopsgezind Seminarium
Du Rieu, Els
Gerechtigheid in Paulus’ brief aan de Romeinen in relatie tot het Oude Testament.
Oktober 1983
Trefw.: *Romeinenbrief / *Gerechtigheid

Brandsma, Wytze
Katechiseren in meerstromenland.
Cop. 1980
Trefw.: *Bijbelse studie / *Volwassencatechese / *Leerhuis
Maas, W.J.
Waarheid in wording: onderzoek naar de wortels van geloof, verkondiging en Schrift in een
vergelijk tussen de theologie van A. Szekeres en de Doperse traditie.
….1980
Trefw.: Szekeres, Atilla (-1974) / Hermeneutiek, bijbelse / *Pneumatologie
Clercq, Els H. de
Een beschouwing over het wonder bij P. Tillich en K. Barth.
Maart 1983
Trefw.: Tillich, P. / Barth, K. / *Wonderen / Mysterium
Rijken, Tom
Apostolaat: Gods initiatief en ons mandaat.
September 1985
Trefw.: *Apostolaat
Wierda-Boer, Mieke
Bidden in de vermaning.
September 1984
Trefw.: *Onze Vader / *bidden
Kindt, G. Tj.
De vormen waarin het geloof gestalte krijgt binnen de gemeente.
….1985
Trefw.: Geloofsexpressie / Gemeenteopvattingen
Santema, Bartele Sake
Een theologische doordenking van het Doopsgezinde Jeugdwerk.
2 september 1986
Trefw.: Jeugd- en jongerenwerk, kerkelijk / Doopsgezinden Jeugd Centrale /
Doopsgezinden Jongeren Bond
Hiele, G.J.J. van
‘Hey, wat kan ons dat water helpen’: een beknopt bibliografisch onderzoek naar de doperse
doopopvatting.
….1986
Trefw.: *Doop / Volwassendoop
Wouda, Jan
Wat zijn dat voor gesprekken?: pastoraat met behulp van een maatschappelijke
werkmethode.
Augustus 1986
Trefw.: *Gesprekstechniek / *Pastoraat
Bakker, A.H.

‘Groeien in geloof’: de rol van identificatie bij de ontwikkeling van de geloofsidentiteit van
jongeren.
Oktober 1986
Trefw.: Indentificatieproces / *Geloofsontwikkeling / *Ontwikkelingspsychologie /
Jongeren in de gemeente
Zonneveld, J.
Jeugd en Gemeente.
Februari 1979
Trefw.: Jongeren in de gemeente / *Catechese / Zondagsschool
Wijk, Klaas van der
Het ambt, Ik geeft het jullie te doen.
Augustus 1980.
Trefw.: *Ambten / *Basisbeweging / Gemeenteopvattingen.
Index:
- de met een asterix gemarkeerde trefwoorden zijn gekozen volgens de GTT-thesaurus (zoals
die tot aan oktober 1995) was bijgewerkt. Deze zijn dus conform het NCC-systeem m.a.w. de
Centrale Catalogus (KB Den Haag) te raadplegen in elke UB.
De codering is nog improvisorisch, zoals het GTT nog in een provisorisch stadium zit.
- de nummering van de scripties is niet altijd chronologisch en moet daarom beschouwd
worden als een plaatsingsnummer.

