Programma
De volgende modules worden aangeboden:

Fase 1
Algemeen - 12.5 ec
Modules:
n	Introduction to Intercultural Learning and Studying
n	Hermeneutics for the Reformed Tradition
n	Research Methodology
n	Free Minor

Aanmelden

Meld j
e
aan vo
or

1 mei

Meld je aan voor
de MIRT als je….
n	geïnteresseerd bent in

interculturele gereformeerde theologie
n	open staat voor leren van en met christenen uit

andere contexten en culturen
n	een BA Theologie hebt (of een vergelijkbare WO-

opleiding)
NB. Je kunt zowel losse modules als
het hele programma volgen!

Fase 2
Specialisatie - 30 ec
Modules:
n	Intercultural Reading of the Scriptures
n	Important Theologians in the Reformed Tradition
n	Theory and Praxis of Doing Reformed theology
Interculturally
n	Actual Themes in Reformed and Neo-Calvinist theology
n	Reformed Worldview for Today

Vragen?
Voor informatie over studie
mogelijkheden of nadere kennis
making kun je contact opnemen met
Drs. Jos Colijn, docent en coördinator
van de MIRT: jjacolijn@tukampen.nl

Fase 3
Master scriptie - 17.5 ec
Adres
Broederweg 15
8261 GS Kampen
The Netherlands
+31 (0) 38 447 17 10

TU Kampen. Verbindt Bijbel en leven.

E-mail
international@tukampen.nl
Website
www.tukampen.nl

Master of
Intercultural
Reformed
Theology
Gereformeerde Theologie
in een Global World

AANBEVELING

MIRT

‘In mijn werk voel en proef ik dagelijks dat
ik deel ben van de kerk van alle plaatsen.
Die wereldwijde verbondenheid komt
samen op de één-jarig Masterprogramma
Intercultural Reformed Theology (MIRT). Ik
sprak een afgestudeerde. Zijn ogen begonnen
te twinkelen toen hij vertelde over de MIRT.
De inhoudelijke kwaliteit, de Gereformeerde
identiteit en de verbondenheid met
studenten uit alle werelddelen. Deze
kerkleider stond in de startblokken om nu
zijn eigen kerk te dienen, als hoofd van een
Bijbelschool. Prachtig toch!’

Wil jij voorbereid worden om als theoloog in
de multiculturele Nederlandse samenleving
of voor een christelijke organisatie in het
buitenland aan de slag te gaan?
De Theologische Universiteit Kampen biedt hiervoor een
geheel Engelstalig één-jarig Masterprogramma, waarin
Nederlandse en internationale studenten welkom zijn: de
Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT).
Van Korea en Indonesië tot de USA en Brazilië is
gereformeerde theologie nog steeds een bron van
inspiratie om als christen op alle terreinen van het leven
actief te zijn. Studenten uit alle delen van de wereld
komen naar de TUK om samen die erfenis van Calvijn,
Kuyper en Bavinck te bestuderen.
Vanuit het perspectief van interculturele theologie
bezinnen we ons op de bijdrage van de gereformeerde
en neocalvinistische theologie voor onze ‘global world’
vandaag, dichtbij of ver weg. Het is verrijkend om dit te
doen ‘samen met alle heiligen’ (Ef. 3:18). Het opent je ogen
voor de diversiteit van kerk en theologie wereldwijd en
je leert met en van andere christenen uit verschillende
culturen.

Klaas Harink, directeur mission
organisatie Verre Naasten

n

n

S amen nadenken over de missionaire relevantie van
gereformeerde theologie
Academische vaardigheden ontwikkelen voor het doen
van interculturele theologie in een multiculturele en
multireligieuze wereld.

Wat maakt de MIRT uniek?

Wat kun je met de MIRT?

De MIRT biedt je de kans op:
n Intercultureel leren van en met theologiestudenten uit
verschillende culturen en contexten
n Verdiepte kennismaking met Europese en Nederlandse
gereformeerde en neocalvinistische theologie in de
context van het wereldchristendom
n Colleges van Nederlandse en internationale docenten

Met de MIRT kun je als theoloog intercultureel aan het
werk in Nederland of daarbuiten: voor kerken, christelijke
mission organisaties, missionaire projecten, met en
voor migranten of NGO’s waar intercultureel werken en
omgaan met diversiteit belangrijk is. Ook kun je denken
aan verder onderzoek voor promotiestudie.

AANBEVELING

‘Ik beveel de Master of Intercultural
Reformed Theology van de TUK van harte
aan! Dit programma inspireert internationale
studenten om gereformeerde theologie
diepgaand te bestuderen vanuit
een intercultureel en
contextueel perspectief!’
Dr. Samuel Lee, President van
Foundation Academy of Amsterdam

