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Daar leren ze wat!1 

Dineke Houtman 
 

 

Inleiding 
Toen ik jaren geleden begon te werken in Kampen bij wat toen nog de ThUK heette, was ik 
verbaasd toen ik op een dag een enorme drukte zag. Vanuit de trein en de grote 
parkeerplaatsen liepen grote groepen keurig geklede mensen richting de universiteit van de 
Vrijgemaakte kerk aan de Broederweg. Het bleek om de jaarlijkse theologische 
hogeschooldag te gaan, waar de kerkleden een inkijkje kregen in “hun” universiteit. 
Duizenden mensen, inclusief kinderen die daarvoor vrij kregen van school, trokken naar 
Kampen om publiekscolleges te beluisteren van de hoogleraren. Ik was daar wel een beetje 
jaloers op, het gaf blijk van een grote betrokkenheid van de kerkleden bij de instelling waar 
hun predikanten werden opgeleid.2 Bij de PThU en haar rechtsvoorgangers is dat niet zo 
ontwikkeld, maar wat niet is kan nog komen…. Vandaag zetten we in iedere geval een eerste 
kleine stap. Omdat er de laatste jaren heel veel veranderd is eerst even een korte inleiding 
op wat de PThU nu is en doet. In de lunchpauze kunt u eventueel bij onze 
communicatiemedewerkster Esther van Beem terecht voor meer informatie. 

De PThU 
De PThU is in 2007 ontstaan uit een fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse 
ambtsopleidingen. Een reden voor de fusie was dat zo de verschillen tussen de meerdere 
opleidingen voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland minder zouden 
worden. Ook zou deze opzet beter passen binnen de nieuwe opzet van het wetenschappelijk 
onderwijs, de zogenaamde BaMa-structuur (bachelor-master). In 2012 vond opnieuw een 
grote reorganisatie plaats toen de PThU verhuisde naar Amsterdam en Groningen. In die 
nieuwe situatie waarin we nu verkeren is er een nauwe samenwerking met de faculteit 
Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de faculteit Theologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Er worden verschillende opleidingen aangeboden: in Amsterdam 
is er een zogenaamde joint bacheloropleiding theologie samen met de VU, en een 
zelfstandige masteropleiding predikant. in Groningen is er een PThU-traject binnen de 
bachelor theologie van de Rijksuniversiteit. Daarnaast zijn er in Groningen drie 
masteropleidingen: een eenjarige Engelse master, waar ook veel buitenlandse studenten 
aan meedoen, een opleiding tot gemeentepredikant en een opleiding tot geestelijk 
verzorger. Voor studenten die al een academische of hbo-opleiding hebben op een ander 
gebied en graag een master bij ons willen doen is er een pre-masteropleiding om ze in een 
versneld traject klaar te stomen om in te stromen in de master. De PThU speelt ook een 
belangrijke rol in het nascholingsprogramma voor predikanten. Maar goed, dat zijn allemaal 
droge feiten. Misschien kunnen we beter eerst even naar een korte video impressie kijken.3  

                                                      
1 Voordracht gehouden op de Kerk en Israël contactdag op 18 maart 2019 in Utrecht. 
2 Helaas is deze traditie vorig jaar in verband met afnemende belangstelling gestopt. 
3 Zie https://youtu.be/mu2vqNaEX74 

https://nl.wikipedia.org/wiki/BaMa
https://nl.wikipedia.org/wiki/BaMa
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Dat is de PThU in het algemeen, en zoals u hoorde is het zoeken naar de wortels van ons 
geloof voor ons belangrijk. Daar hoort natuurlijk ook het onderwerp bij waarvoor u vandaag 
gekomen bent: het onderwijs op het gebied van jodendom en kerk en Israël. Van tijd tot tijd 
bereiken ons berichten uit het land van mensen die zich zorgen maken over het aanbod van 
onze universiteit op die gebieden. Ik begrijp die zorg, en deel die ook tot in zekere mate, 
maar ik wil hem ook wat relativeren in het licht van praktische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Er is de laatste halve eeuw veel veranderd, in de samenleving, in de 
omstandigheden waaronder wij ons werk doen, in lesmethoden, maar ook in onze 
wetenschappelijke inzichten. Door veranderingen in de samenleving veranderen ook de 
eisen die aan onze predikanten worden gesteld, denk bijvoorbeeld aan vragen rond migratie, 
gender, en klimaat. Dat vraagt om een voortdurende bijstelling van de studieprogramma’s. 
En waar de nieuwe samenwerkingen met de RUG en de VU vanaf 2012 zeker ook voordelen 
met zich mee hebben gebracht op veel terreinen, is het verlies aan volledige autonomie toch 
wel een voelbaar nadeel. Wij merken dat we op het gebied van de bacheloropleidingen niet 
meer alleen de dienst uitmaken, maar ook rekening moeten houden met de wensen en de 
praktische randvoorwaarden van de zusterfaculteiten waar we mee samenwerken. En waar 
we in Kampen indertijd werkten vanuit de simplex ordo gedachte dat geloof en wetenschap 
hand in hand gaan, en we daarom vanaf het begin van de opleiding ook rekening hielden 
met onze kerkelijk inbedding, werken we nu samen met partners voor wie dat niet per se 
geldt. Dat heeft natuurlijk invloed op de samenstelling van het leerprogramma. Ook 
didactische inzichten zijn veranderd in de loop van de tijd, ik kom daar later nog op terug. Bij 
de ontwikkeling van wetenschappelijk inzichten kunt u denken aan bijvoorbeeld de 
tekstvondsten van Qumran, die de laatste decennia eindelijk goed beschikbaar zijn gekomen. 
Deze schat aan informatie heeft de inzichten over het godsdienstige landschap rond het 
begin van de jaartelling enorm beïnvloed. Ook is de laatste decennia meer oog gekomen 
voor het hellenistische jodendom als factor van betekenis. Een derde belangrijke 
ontwikkeling is het nieuwe Paulus onderzoek, waarin meer oog is gekomen voor de joodse 
componenten van Paulus’ denken en waardoor de kloof tussen de vroege kerk en de andere 
joodse stromingen van de tijd kleiner blijkt dan we eerder dachten. Dat heeft allemaal 
invloed op het curriculum van de opleiding, omdat een goed verstaan van het verleden 
essentieel is voor het begrijpen van waar we nu staan. 

In het verleden ligt het heden 
In het verleden ligt het heden en in het nu wat komen gaat. Om de kerk van vandaag te 
begrijpen en een richting uit te zetten naar de toekomst, moeten we de geschiedenis terug 
volgen naar waar het begon. Onze kerkelijke wortels liggen in het Palestijnse jodendom van 
de eerste eeuw en in haar heilige schrift, de Hebreeuwse Bijbel. Daarom moeten studenten 
in ieder geval goede kennis hebben van de Hebreeuwse Bijbel en hoe die in de eerste eeuw 
werd verstaan. Ook moet kennis worden verworven en gevoeligheid worden aangeleerd 
voor het brede spectrum aan geloofsovertuigingen in die turbulente tijd. De vondsten bij 
Qumran hebben daar belangrijke nieuwe kennis voor aangeleverd.  Die kennis is nodig om 
Jezus en het ontstaan van het vroege christendom te begrijpen. Een sleutelfiguur bij dat 
ontstaan is Paulus. Paulus moet net als Jezus begrepen worden in zijn tijd en vanuit zijn 
joodse identiteit. De laatste decennia is daar steeds meer oog voor gekomen in het 
zogenaamde new perspective en het nog recentere radical new perspective on Paul. 
Vervolgens komt er dan de periode van het geleidelijk uiteengaan van de wegen. Maar ook 
daarna bleven de wegen van joden en christenen elkaar kruisen, in soms vriendschappelijke, 
maar vaker helaas vijandige ontmoetingen. Bij vriendschappelijke ontmoetingen is vooral te 
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denken aan persoonlijke contacten tussen grote denkers en academische projecten, zoals 
bijvoorbeeld de productie van de rabbijnenbijbels en de ontwikkeling van ons 
rechtssysteem.4 Bij vijandige ontmoetingen zijn bijvoorbeeld de kruistochten en de inquisitie 
dieptepunten. Beide religies werden deels door die ontmoetingen gevormd. De vorige eeuw 
werd getekend door de poging tot systematische uitroeiing van het joodse volk onder het 
naziregime en heel kort daarna de stichting van de Staat Israël. Deze beide gebeurtenissen 
lieten diepe sporen na, niet alleen zoals te verwachten in het jodendom, maar ook in het 
christendom. Er begon in de kerken een herbezinning op de kerkelijke relatie tot het joodse 
volk die aanvankelijk leidde tot een soort nieuwe verliefdheid op een oude partner. Er 
ontstond groot enthousiasme voor joods leren. Maar gaandeweg sleet die verliefdheid en 
stak kritiek en irritatie soms de kop op, kritiek die vaak meer te maken had met de staat 
Israël dan met de joodse religie, maar die misschien ook wel symptoom is van de aloude 
moeite – ook in de kerk! - met het mysterie van het joodse volk. Ook die gevoelens moeten 
serieus genomen worden en geanalyseerd, om onszelf als kerk te begrijpen en recht te doen 
aan het joodse volk. Kortom, er valt veel te studeren op velerlei gebieden: we hebben de 
talen nodig om de beide delen van de christelijke Bijbel te begrijpen, godsdienstwetenschap 
om de wereld van het ontstaan van het christendom te begrijpen, maar ook om de 
verschillende verschijningsvormen van het hedendaagse jodendom recht te doen en niet in 
grove generalisaties te vervallen. We hebben kerkgeschiedenis nodig om onze weg met 
Israël in kaart te brengen, systematische theologie om onze theologische verhouding tot 
Israel te bestuderen, liturgiewetenschap om de ontwikkeling van onze eredienst te 
begrijpen, en praktische theologie om tot een respectvolle interreligieuze dialoog te komen. 

Onderwijs aan de PThU 
Onderwijs wordt tegenwoordig uit gedrukt in ects, dat staat voor European Credit Transfer 
and Accumulation System en is bedoeld om internationale samenwerking te 
vereenvoudigen. 1 ects staat voor 28 studie-uren. In een jaar moeten 60 punten gehaald 
worden. 

In het verplichte curriculum van de bachelor wordt in beide vestigingen 15 ects Hebreeuws 
gegeven. In Amsterdam wordt dat gecombineerd en aangevuld met een kleine module 
rabbinica van 3 ects. In Amsterdam is verder een vak Inleiding Nieuwe Testament, Jodendom 
en Hellenisme. Die module behandelt in hoofdlijnen het jodendom van de tweede-
tempelperiode, het vroege christendom en zijn literatuur, en het begin van het rabbijnse 
jodendom. Bij het vak Inleiding Oude Testament wordt o.a. aandacht besteed aan het 
onderscheid tussen Tenach en Oude Testament. Bij het vak Inleiding Systematische 
theologie wordt hoofdstuk 9 van de Christelijke Dogmatiek van van den Brink en van der 
Kooi behandeld.5 De interactie tussen Kerk en Jodendom in de 19e en 20e eeuw wordt 
behandeld in het vak moderne kerkgeschiedenis. Jodendom komt verder aan de orde in de 
modules Niet-christelijke religies en Religieuze existentie in Amsterdam. In het derde jaar 
zijn er 12 studiepunten beschikbaar voor vrije invulling, daarbij kan gekozen worden uit een 
aantal verdiepingsvakken.  

In Groningen profiteren we mee van de specifieke expertise die er aan de RUG is op het 
gebied van Qumran studies. In de bachelor wordt daar het Oude Testament bestudeerd in 

                                                      
4 E.g. Hugo de Groot, zie Eric Nelson, The Hebrew Republic. Jewish Sources and the Transformation of European 
Political Thought, Cambridge (Mass) & Londen 2010. 
5 G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek: een inleiding, Zoetermeer 2015. 
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samenhang met het vroege jodendom, en bij de colleges Bijbels theologie wordt expliciet 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van het voege jodendom voor 
bijbels-theologische kwesties. Voor de vrije ruimtes kan gebruik gemaakt worden van het 
aanbod van de opleiding Midden-Oosten studies, waar vanzelfsprekend ook jodendom 
wordt gegeven. 

In de verschillende master-opleidingen komt jodendom niet expliciet aan de orde in het 
voorgeschreven programma. Wel is er regelmatig een aanbod voor de zogenaamde vrije 
ruimte. Studenten mogen 30 studiepunten naar eigen inzicht invullen. 

Als invulling voor de vrije ruimte in zowel bachelor als master hebben we dit jaar in 
Amsterdam een bijzonder aanbod 
ontwikkeld, namelijk een summer school met 
als thema Jerusalem in Judaism, Christianity 
and Islam. We profiteren daarbij van een 
bezoek van Israëlische gastdocenten, 
waaronder de vermaarde Jeruzalem-kenner 
professor Doron Bar. Ook docenten van 
andere theologische opleidingen in 
Nederland leveren een bijdrage. Dit is een 
mooie gelegenheid om de contacten 
onderling te versterken. We stellen dit 
aanbod ook open voor studenten van andere 
universiteiten 

Extra activiteiten 
Dankzij het subsidieprogramma van 
Erasmus+ hebben we dit jaar een 
onderwijssamenwerking kunnen opzetten 
met het Schechter Institute in Jerusalem. Dit 
instituut is qua omvang en opzet, namelijk 
een academische opleiding gecombineerd 
met een ambtsopleiding, vergelijkbaar met 
de PThU. De samenwerking voorziet in een 

uitwisseling van staf en studenten. De stafuitwisseling maakt o.a. de summer school 
mogelijk. 

We stimuleren studenten om een deel van hun studie in Israel door te brengen. In het 
verleden heeft een aantal studenten dat gedaan via programma’s bij Nes Ammim en bij 
Studium in Israel.6 Sommige studenten hebben op eigen gelegenheid iets geregeld. De 
samenwerking met het Schechter Institute biedt nu extra kansen. 

In het postacademisch onderwijs wordt regelmatig onderwijs aangeboden op het gebied van 
Jodendom of Kerk en Israel, in de afgelopen jaren bijvoorbeeld de cursussen “Gebed in de 
joodse traditie”, “Jozef”, en “Mozes”. Zeer belangrijk is de tweejaarlijks aangeboden module 
“Onopgeefbaar verbonden?!”, een intensief programma met o.a. een twaalfdaags verblijf in 

                                                      
6 Zie https://www.youtube.com/watch?v=0CJ7HgFdpbM&feature=youtu.be 
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Israël. Deze module, die is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Israel studies 
in Ede, staat komend studiejaar voor de vierde keer op het programma. 

Regelmatig worden gastcolleges georganiseerd, de afgelopen jaren hadden we bijvoorbeeld 
de rabbijnen Ron Kronish, Chaim Eisen, en Shimon Evers te gast, en voor het komende 
najaar staat een bezoek van professor Susanne Heschel op stapel. 

Vorig jaar werd verder door collega Lieve Teugels in samenwerking met collega’s van 
Praktische Theologie een excursie georganiseerd naar de tentoonstelling van Charlotte 
Salomon in het Joods-historisch museum. 

Ten slotte wil ik nog het zogenaamde “Scriptorium” onder uw aandacht brengen. Dit 
initiatief maakt belangstellenden bewust van het wordingsproces van handgeschreven 
boeken. Voor de joodse traditie is er regelmatig gelegenheid om onder leiding van sofer 
Shimon Koppenhol te leren hoe een traditionele boekrol tot stand komt. Lieve Teugels laat 
daarbij vanuit haar deskundigheid horen hoe een rol gereciteerd wordt. Deze workshops 
staan voor iedereen open, dus mocht u geïnteresseerd zijn, kom dan gerust eens meedoen. 
https://www.pthu.nl/scriptorium-collectief/ 

Een deel van de genoemde “extraatjes” is mede te danken aan de bijzondere leerstoel die ik 
één dag per week bekleed.7 In 1996 vestigde de Stichting tot bevordering van 
Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek in Kampen de bijzondere leerstoel “Verhouding 
Jodendom-Christendom”. Die positie werd eerst tien jaar bekleed door Simon Schoon, en de 
laatste twaalf jaar door mij vanuit een iets andere achtergrond.8 Waar Simon Schoon vooral 
werkte vanuit de praktijk van de dialoog, ligt mijn expertise meer op tekststudie. Het is een 
uitdaging om de leerstoel in stand te houden, de Stichting houdt zich daarom aanbevolen 
voor geld of ideeën.  

Nieuwe lesmethoden 
Waar vroeger onderwijs vooral frontaal werd gegeven in de vorm van hoorcolleges, 
aangevuld met studie uit tekstboeken, wordt de laatste decennia steeds meer aandacht 
gevraag voor andere lesmethoden, zoals werkcolleges, presentaties, zelfstandig onderzoek, 
interviews en dergelijke en wordt de kennis niet meer alleen uit fysieke boeken verworven, 
maar ook steeds meer uit korte artikelen, digitale bronnen, films en andere multimedia. Van 
docenten wordt daarom ook verwacht dat ze zich scholen op dit gebied. Binnen het 
vakgebied waar we het nu over hebben zijn twee ontwikkelingen interessant.  

Ten eerste de ontwikkeling van een digitaal hulpmiddel voor de ondersteuning van het 
onderwijs Hebreeuws en Grieks. In een samenwerking tussen PThU-collega Ernst Boogert en 
VU-collega Wido van Peursen wordt DaDEL ontwikkeld, wat staat voor database-driven e-
learning. Dit is een website met daarin databases met de volledige tekst van het Oude en 
Nieuwe Testament in het Hebreeuws en Grieks. Er worden oefeningen gemaakt, die 
studenten teksten voorleggen op basis waarvan vragen worden gesteld. De student maakt 
deze vragen en kan onmiddellijk checken of hij of zij deze vragen correct heeft beantwoord. 
Bij het verkeerd beantwoorden van de vraag geeft de computer een nieuwe mogelijkheid 

                                                      
7 Zie https://www.stichtingwojudaistiek.nl/ 
8 In Amsterdam had de Stichting van 1980 een vergelijkbare leerstoel aan de Vrije Universiteit maar dan met een grotere 

focus op de Judaïstiek. Die leerstoel, die achtereenvolgens bekleed werd door Kees den Heijer en Albert van der Heide, is 
helaas in 2000 opgeheven. 

https://www.pthu.nl/scriptorium-collectief/
https://www.pthu.nl/scriptorium-collectief/
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om de vraag te beantwoorden. Op deze manier kunnen paradigma’s met bijvoorbeeld 
werkwoordsvormen of verbuigingen van zelfstandig naamwoorden met behulp van 
werkelijke teksten worden geoefend. De studenten kunnen zo op een speelse manier 
eindeloos oefenen met de voor hen nieuwe talen en vertrouwd raken met de tekst.  

Lieve Teugels is samen met de fotograaf en filmer Rob Nelisse bezig met de ontwikkeling van 
een serie korte films voor gebruik in het onderwijs.9 U kunt daar in de workshop straks meer 
over horen en wat materiaal bekijken. 

Conclusie 
Ik kom tot aan afronding. Leren ze daar nog wat aan de PThU? Ja zeker! Er wordt hard en 
met passie gewerkt en gestudeerd, zeer zeker ook op de gebieden van Jodendom en Kerk en 
Israël. U zult straks zelf met een aantal van onze docenten kennis maken, namelijk Lieve 
Teugels, docente Hebreeuws en rabbinica, Bärry Hartog, postdoc vroeg jodendom, Gert van 
Klinken, docent kerkgeschiedenis, en – last but certainly not least – Rinse Reeling Brouwer, 
universitair hoofddocent dogmageschiedenis en bijzonder hoogleraar op de 
Miskotte/Breukelman leerstoel.  

Moet er meer? Ook dat beaam ik persoonlijk volmondig, maar ik realiseer me daarbij goed 
dat we niet het onmogelijke kunnen eisen, want tussen droom en werkelijkheid ligt een zee 
aan praktische problemen.  

Wat ik zelf graag meer zou willen? In ieder geval meer tijd en aandacht voor de talen, 
Hebreeuws en Grieks, maar liefst ook Aramees. Voldoende talenkennis om relevante teksten 
zelfstandig te kunnen bestuderen is absoluut noodzakelijk. Ook zou ik graag een apart vak 
intertestamentaire periode of iets dergelijks willen, om meer oog te krijgen voor de wereld 
waarin het christendom is ontstaan. Ik pleit ook voor een vak “levend jodendom” om 
studenten ervan te doordringen dat het jodendom gelukkig nog steeds “alive and kicking” is 
in een veelkleurigheid die niet onderdoet voor de periode rond het begin van de jaartelling. 
Kennis van het levende jodendom helpt in de strijd tegen het antisemitisme en bevordert de 
dialoog. Ten slotte zou ik wensen dat alle studenten tijdens hun studie kans krijgen om op 
studiereis naar Israel te gaan.  

Maar ik ben hier zelf ook om te leren en zie er daarom naar uit om nu de reacties van mijn 
respondent, Leo Mock, en daarna van u als betrokkenen bij het veld van Kerk en Israël te 
horen.  

                                                      
9 Zie bijvoorbeeld https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/!/14438/video-lieve-teugels-introduceert-jeruzalem-in-
de-tijd-van-jezus 


