
 

OPZET EN MODULES
Het studieprogramma (60 EC) is opgedeeld in 3 fases. De 

meeste modules zijn 6 EC.

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 Oude  

Testament, een open dag bezoeken, een dagje mee- 

lopen? Neem contact op met de onderwijscoördinator 

Elizabeth Blokland via kennismaken@tukampen.nl. 
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FASE 1: ALGEMEEN (30,5 EC)

MODULE Common Course
Gereformeerde hermeneutiek (5 EC)

MODULE Oriëntatie in het vakgebied 
Oude Testament (6 EC)

MODULE De bestudering van het OT in de
gereformeerde of evangelicale traditie (6 EC)

MODULE Hermeneutiek en exegese (6 EC)

BIJVAK Bijbels Aramees of Bijbels Hebreeuws (6 EC)

MODULE Methodologie (1 EC) 

Studium Generale-activiteiten (0,5 EC)

FASE 2: TOESPITSING OP HET 
TERREIN VAN AFSTUDEREN (12 EC)

MODULE Historia revelationis c.q. Theologie 
van het Oude Testament (6 EC)

MODULE Het debat over het godsbeeld in
het Oude Testament (6 EC)

FASE 3: AFSTUDEERFASE (17,5 EC)

Afstudeerscriptie en voordracht

AANMELDEN VOOR 1 MEI
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Wil je je specialiseren in het Oude 

Testament? Ben je aan het werk in de 

kerk of docent op de middelbare school 

en wil je je kennis van de Bijbel verrijken 

op wetenschappelijk niveau? Kom 

naar Kampen en volg de master Oude 

Testament. 

Een master waarin vragen rondom het godsbeeld in het 

Oude Testament centraal staan. Denk aan de verhouding 

tussen God en het geweld, de wraak en het berouw van 

God, de verhouding tussen monotheïsme en polytheïsme 

en vermeende vrouwelijke kenmerken van God.

BEROEPSPERSPECTIEF

De master Oude Testament is een algemeen theologische 

verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. 

In de praktijk zijn er echter genoeg mogelijkheden in 

het kerkelijk en maatschappelijke leven om vanuit 

deze opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld 

als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op 

functies in het academisch (universitair en hoger 

beroeps-) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen 

afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast 

werken afgestudeerden in vormen van ‘kerkelijk 

werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, 

toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en 

christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, 

en ethische of spirituele advisering (onder meer in het 

bedrijfsleven). 

Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende 

kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de 

gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is 

welkom. 
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“
Het Oude Testament bestuderen is net 

schatgraven. Soms kost het veel tijd en 

energie, maar ineens stuit je op een schat 

die je geloof verrijkt. Zelfs de zo vertrouwde 

teksten bevatten schatten. Wat ik ontdekt 

heb is dat de verhalen niet zo zwart wit zijn 

als ze soms gepresenteerd worden. Dat is 

bemoedigend, want als God zich eeuwen 

geleden al bemoeide met mensen vol 

gebreken en fouten, wellicht heeft Hij dan 

vandaag ook aandacht voor mij.”

‘Zelfs de zo vertrouwde 
teksten in het Oude Testament 
bevatten schatten’

Wil je meer weten over de Master Oude Testament? 

Neem contact op met de studieleiders Koert van 

Bekkum: kvanbekkum@tukampen.nl of Gert Kwakkel 

gkwakkel@tukampen.nl.  


