
Publicaties dr. J.W. van Pelt  

- ‘Over de praktijk van het huisbezoek’, Ambtelijk Contact 56/6 (november/december 2017), 7-9. 

- ‘Het huisbezoek’, Ambtelijk Contact 55/4 (2016), 5-13. 

- ‘Nieuwe kijk op “ambt”’, Nader bekeken (juli/augustus 2015), 203-205. 

- ‘De Heilige Geest, profetie en onze weg’, De Wekker 124/11 (22 mei 2015), 8-10. 

- ‘Blij met de diaken’, Doorgeven 22 (juni 2015), 18-19. 

- ‘In dienst van de drie-enige God? De plaats van de pastor in kerugmatisch en narratief pastoraat’, 

in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 199-213. 

- ‘Wat dan wél? Over de plaats van vrouwen in de gemeente’, Nader Bekeken 21/4 (april 2014), 105-

108. 

- ‘De aan- en afwezigheid van blijdschap in het pastoraat’, in: A. Baars en G.C. den Hertog (red.), 

Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu (Apeldoornse Studies 

61), Apeldoorn 2013, 155-166. 

- ‘Bevrijdingspastoraat’, Kerkblad voor het Noorden 61/4 (januari 2013). 

- ‘In dienst van Christus en de gemeente’, De Wekker jrg. 122 (1 februari 2013), 8-9. 

- ‘Huiselijk geweld en de kerk’, Ambtelijk Contact 51.10 (december 2012) 156-158. 

- ‘Vergeving begint niet bij mensen, maar bij God’, Reformatorisch Dagblad 11 april 2012. 

- A. de Kock, A. Pals, J.W. van Pelt, A. Stijf, W. Verboom, Altijd leerling, basisboek catechese, 

Zoetermeer 2011. 

- ‘De catechese bij Calvijn’ (serie van drie artikelen), in: De Wekker (2009). 

- ‘Hetzelfde, maar dan anders?’, in: De Reformatie (2006). 

- ‘Het ambtsgeheim’ (serie van drie artikelen), in: De Wekker (2006). 

- Preekschetsen over Luk. 5:24 en Luk. 13:24, in: J. v.d. Graaf, J. Maasland en W. Verboom (red.), Het 

Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (deel 4), Kampen 2004. 

- De pastorale gemeente. Over schapen met het hart van een herder, Zoetermeer 2002. 

- ‘Zij volgden en dienden Hem. Over de plaats van vrouwen in de gemeente van Christus’ (serie van 

drie artikelen), in: De Wekker (2002). 

- ‘Vrouw en ambt in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een persoonlijk relaas over de officiële 

stukken’ (serie van twee artikelen), in: De Reformatie (2001) (later in het Engels gepubliceerd in Lux 

Mundi (2002). 

- Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat, Apeldoorn 2000. 

- ‘Gaven tot opbouw der heiligen’, in: De Saamwerker (2000). 

- Pastoraat in trinitarisch perspectief. De samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in 

het pastoraat, Heerenveen 1999. 

- ‘Het onderwijs in de ambtelijke of diaconiologische vakken vanaf 1966’, in: J. van Genderen en W. 

van ‘t Spijker (red.), Luisteren en leren. Jubileumboek van de Theologische Universiteit van de 

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1894-1994, Amsterdam 1994. 

- ‘Het huisbezoek’ (serie van vijf artikelen) in: De Wekker (1993). 

 


