
Minor Traumatheologie 

Wat gebeurt in de relatie tussen God en mens als deze overweldigd wordt door pijn, moeite en 
verdriet? Hoe worden woorden gegeven aan de gevolgen van diepingrijpende gebeurtenissen in 
mensenlevens? Welke toonsoort wordt gekozen in de vertolking van het lijden? 

In de bijbelwetenschappen is deze thematiek opnieuw in de belangstelling komen te staan. Deze 
keer niet alleen vanuit het denken over verzoening, verlossing en heling, maar nog meer vanuit het 
brede veld van traumastudies. Dit veld van onderzoek raakt verschillende disciplines en levert 
inzichten op vanuit de psychologie en psychotherapie, vanuit de literatuurgeschiedenis, maar ook 
vanuit de sociologie en vluchtelingenstudies, historisch perspectief. Er verschenen exegetische 
studies die de inzichten van het onderzoeksveld toepassen voor een vernieuwde blik op de 
bijbelteksten, maar ook omgekeerd: leveren bijbelteksten inzichten voor traumabehandelingen. Zo is 
in de theologieën van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in het bijzonder aandacht 
gekomen voor de uitingsvorm en de toonsoort van de klacht. 

Het thema van deze minor is traumastudies met aandacht voor deze notie van de klacht in het Oude 
Testament en hoe deze weerklinkt in het Nieuwe Testament. Hoe worstelen de mensen in het Oude 
Testament met hun God? Welke taal wordt hieraan gegeven en welke toonsoort kiezen ze? Hoever 
gaan ze met hun klachten? En wat is de verhouding tussen persoonlijke en collectieve trauma’s, hoe 
wordt hier gestalte aan gegeven. 
 
Er wordt een pakket literatuur geboden met traumastudies en de relevantie daarvan voor het 
bijbelonderzoek, de praktijk van pastoraat en professionele hulpverlening.  
  
Werkvormen  
Zelfstudie, samenstellen van een leesverslag voorzien van reflecties, leergesprek, interviews.  
 
5 colleges over de thematiek 
 
Studielast 

In totaal 750 pagina’s = 115 u 

Interviews = 10 u 
Verwerking leesverslag en interviews =  15 
 
5 EC = 140 uur 
 
Toetsing 
Leesverslag van de gelezen literatuur op basis waarvan interviews worden gehouden. Van deze 
interviews volgt een gereflecteerd eindverslag.  

 

 


