
OPZET EN MODULES Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende 

kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de 

gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is 

welkom. 

Wil jij theologie studeren? Met een Vwo-diploma kan dat! 

Je hoeft geen kennis te hebben van Grieks of Latijn. Ook 

bèta’s zijn van harte welkom! Theologie is niet alleen een 

talige studie, je moet juist ook abstract kunnen denken.

MEER INFORMATIE? 
Wil je graag meer informatie over de Master Nieuwe 

Testament, een open dag bezoeken, een dagje meelopen? 

Neem contact op met de onderwijscoördinator Elizabeth 

Blokland via kennismaken@tukampen.nl. 
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THEMA: ‘HET APOSTOLISCHE 
EVANGELIE IN KLANK EN WEERKLANK’ 

Met onder andere:

Actuele ontwikkelingen in de nieuw-
testamentische wetenschap

Achtergronden van het vroege christendom

Bijbelse theologie in theorie en praktijk

Hermeneutiek en heilsgeschiedenis

MODULE ‘De apostolische kerk’ met exegese-
werkstuk in kleine groepjes

BIJVAK NAAR 
KEUZE (6 EC)

Bijvoorbeeld “De God van het Oude en Nieuwe 
Testament” of - bij voldoende belangstelling - 
Aramees, Hellenistisch Grieks of Judaïca

Begeleide masterscriptie over een onderwerp 
naar keuze dat onder het thema valt

Toelating met een bacheloropleiding theologie, inclusief 

nieuwtestamentisch Grieks. Voor geïnteresseerden met 

theologie op HBO-niveau is een premaster mogelijk.

HOOFDDOCENT Prof. dr. Rob van Houwelingen.

ANDERE VASTE  Dr. Henk Geertsema, methodologie
DOCENTEN

 Prof.dr. Ad de Bruijne en dr. Hans Burger,

   hermeneutiek

AANMELDEN VOOR 1 MEI
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Uniek in Nederland: Eenjarige 

mastervariant Nieuwe Testament

Heb je een bachelor op zak, maar wil je of kun je geen 

predikant worden? Je hebt je altijd al willen verdiepen in 

het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger 

en wil je theologische kennis uitbouwen? Kom naar 

Kampen voor een uitdagende masteropleiding (60 

EC) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op 

wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook 

mogelijk in deeltijd (2 jaar).

Het doel van deze opleiding is dat de afgestudeerde 

specialist is in de beoefening van een theologische 

discipline vanuit een gereformeerde overtuiging. Deze 

masteropleiding  richt zich op een breder theologisch 

beroepenveld dan de masteropleiding Predikant.

Nienke Buitendijk-
    van Beveren
Volgde de master
Nieuwe Testament

Master Nieuwe Testament

AANMELDEN VOOR 1 MEI

TITEL/GRAAD MA

AFSTUDEERVARIANT Master Theologie Algemeen

VORM voltijd, deeltijd

VOERTAAL Nederlands 

STUDIELAST 60 EC

START september

CROHO 66117 

STUDIELEIDER Prof. dr. Rob van Houwelingen

TU Kampen.  Verbindt Bijbel en leven!

“
Tijdens mijn studie Nieuwe Testament waarin ik 

het veld van onderzoek rond Lucas-Handelingen 

in kaart probeerde te brengen, ging er een wereld 

voor me open. Ik raakte onder de indruk van 

de kracht waarmee de Heilige Geest in mensen 

heeft gewerkt. Niet alleen door personen in de 

verhalen uit Lucas en Handelingen, maar ook 

door de manier waarop Lucas zijn verhaal heeft 

vormgegeven. Wat is het mooi om te zien dat 

Gods plan in de hele bijbelse geschiedenis en 

vooral in het Nieuwe Testament ontvouwd en 

uitgevoerd wordt. Dat God nog steeds bezig 

is om zijn plan met deze wereld uit te voeren 

geeft hoop voor de toekomst. De thema’s die ik 

tegenkwam in mijn studie zijn ook toepasbaar op 

het gewone leven als christen van alledag. ”

‘Tijdens mijn studie raakte
ik onder de indruk van de 
kracht waarmee de Heilige 
Geest in mensen werkt’

Wil je meer weten over de Master Nieuwe 

Testament? Neem contact op met de 

studieleider, Rob van Houwelingen: 

phrvanhouwelingen@tukampen.nl


