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Van betekenis 
zijn in een 
wereld die 
continu 
verandert 

hoe kan ik

Leer met theologie hoe jij je plaats 
kunt innemen in de kerk, politiek, 
wetenschap en de samenleving.



Er verandert veel in de samenleving. Hoe kan je 
actuele situaties uitleggen vanuit de Bijbel? In gesprek 
met studiegenoten ga jij grote vragen en moeilijke 
bijbelteksten niet uit de weg. Je mag kritische vragen 
stellen en ontmoetingen met andersdenkenden 
verbreden je perspectief. Je leert vanuit een hechte 
community van jonge medestudenten. Je gaat 
presenteren, debatteren en ontdekt kennis van de hele 
Bijbel tot je oude inzichten weet te relateren aan een 
nieuwe tijd.  

Om leiding te kunnen geven in het omgaan met 
ingewikkelde maatschappelijke en geloofsvragen moet 
je ook jezelf kennen en weten uit welke bronnen je 
kunt putten. Theologie studeren betekent zelf gaan 
verwoorden wat Jezus en het christelijk geloof voor jou 
betekenen. Je onderzoekt traditionele en nieuwe vormen 
van kerk zijn en denkt na over thema’s als diversiteit, 
hoop, klimaat en duurzaamheid.  

Naast de klassieke theologie, biedt de universiteit 
de studieroute: religie en samenleving. Je leert op 
academisch niveau nadenken over theologie en 
maatschappelijke vragen. Je bent toegerust als het 
gaat om zingeving en filosofie, de digitale samenleving, 
politiek en recht en organisatie en leiderschap. Je 
leert je als zelfstandig theoloog te presenteren en als 
zodanig te functioneren in kerk, wetenschap, politiek 
en samenleving.  
 

DUIK IN DE BIJBEL

DRINK UIT DE BRON

DRAAG BIJ IN ZIJN KONINKRIJK



EEN  Universiteit IN UTRECHT 

Je gaat studeren in de snelst groeiende stad van Nederland. 
De historische stad biedt prachtige plekken om je eigen 
christelijke identiteit te bevragen, te onderzoeken en te 
ontwikkelen in ontmoeting met anderen. 
 
De Theologische Universiteit Utrecht is een kleine 
academische campus, docenten hebben oprecht aandacht 
voor jou en denken graag mee als het nodig is. 



Geloof en wetenschap passen op een heel natuurlijk wijze bij elkaar. Jezus zelf vertelde ons dat God liefhebben met o.a. je hele verstand het grootste gebod is. Theologie - intellectueel verantwoord spreken over God - is daarom uiterst waardevol.
CEES DEKKER, NATUURKUNDIGE &

 UNIVERSITEITSHOOGLERAAR

Ik ging Theologie studeren omdat ik 

geestelijk verzorger wilde worden. Maar 

misschien wil ik me uiteindelijk als theoloog 

nog wel op een andere manier in de 

samenleving inzetten. In ieder geval lijkt het 

me mooi om vanuit het geloof en de kennis 

uit de Bijbel mensen te helpen.

MAAIKE BUIT, DERDE JAARS STUDENT 

AAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 
UTRECHT STUDEREN MENSEN UIT 

VERSCHILLENDE KERKELIJKE RICHTINGEN

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. 



ROUTE 1  
 
Bestaat uit de klassieke theologische  
vakken en de context van de kerk.  
Je krijgt les in het lezen van de Bijbel in 
de brontalen en je kunt aansluitend de 
predikantsmaster doen. 

ROUTE 2 

Richt zich op religie en samenleving 
waarmee jij een ruime keuze hebt aan 
vervolgopleidingen.  
Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis van 
politiek en maatschappij, cultuurgeschiedenis, 
godsdienstwetenschap of toegepaste ethiek. 
Aangevuld met een minor in een vakgebied 
naar keuze, dan kan je in veel gevallen ook 
kiezen voor een niet- theologische master. Als 
je onze bachelor theologie combineert met 
een educatieve minor kun je ook direct in het 
onderwijs aan de slag. 

 

OPBOUW VAN DE BACHELOR 
OPLEIDING THEOLOGIE 
 

 
Als je theologie gaat studeren kies je voor een  
brede bacheloropleiding. Je wordt persoonlijk en 
professioneel gevormd als mens. 
 
Je kunt kiezen uit twee routes: 

Organisaties staan open voor studenten die 
goed en kritisch hebben leren nadenken over 

theologische en maatschappelijke vragen. 
Je kunt daarom ook aan het werk in niet-

theologische werkkringen bijvoorbeeld als 
beleidsmedewerker of journalist. 



WWW.TUKAMPEN.NL/DOE-DE-TEST

In 10 vragen kom je er achter of je een 
inspirerende coach, een pionier met lef 
of een radicale wereldverbeteraar bent!

Changemaker
Ben jij een

Changemaker                
doe de test! 

        

Hoe wil jij van 
betekenis zijn?

http://www.tukampen.nl/doe-de-test
http://www.tukampen.nl/doe-de-test


WHATSAPP EEN THEOLOGIESTUDENT

Stel je vragen, plan een meeloopdag 
of voorlichtingsavond.

+31 384 4 71 710 

KENNISMAKEN@TUKAMPEN.NL 

Heb je vragen of wil  je meer informatie?

whatsapp
ons

whatsapp
ons

mailto:kennismaken@tukampen.nl 


WEBSITE 
WWW.THEOLOGIEVANBETEKENIS.NL

ADRES
PLOMPETORENGRACHT 1-3

3512 CA  UTRECHT 

http://www.theologievanbetekenis.nl
http://www.theologievanbetekenis.nl

