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Het probleem van het kwaad

Als God bestaat, waarom is er dan kwaad in de wereld?
Deze vraag wordt al eeuwenlang gesteld door filosofen.
Want als God een goede vader en almachtig is, waarom
gebeuren er dan slechte dingen? Waar theïsten het
kwade proberen te verklaren als een deel van Gods
rechtvaardigheid (Theodicée) of door hun concept van
God aan te passen, zien atheïsten in het bestaan van
het kwade juist het bewijs dat God niet bestaat. In het
vak Godsdienstfilosofie zul je onder andere deze kwestie
onder de loep nemen.

Waarom Theologie
studeren?
Wat is de betekenis en waarde van een mensenleven?
In de 21e eeuw is deze vraag actueler dan ooit, nu
we worstelen met grote thema’s als de impact van
door de mens veroorzaakte klimaatverandering
en wetenschappelijke sprongen in genetische
manipulatie en kunstmatige intelligentie. Waar begint
menselijk leven en waar eindigt het? Is de mens meer
waard dan planten of dieren? Is het rechtvaardig om
het welzijn van de mensen die nu leven, op te offeren
om het voortbestaan van de mens te verzekeren?
Theologie is een van de meest belangrijke kaders
geweest van waaruit mensen over dit soort vragen hebben
nagedacht, gediscussieerd en besluiten hebben genomen.
Of het nu om de joodse, christelijke, islamitische of andere
religieuze tradities gaat, theologische opvattingen en
waarden hebben eeuwenlang bepaald hoe mensen en
samenlevingen met deze vragen om zijn gegaan. En
ook nu zijn deze waarden van grote invloed op ethische
vraagstukken.
Bij theologie gaat het in de eerste plaats over mensen en
de relatie die zij met God hebben. En wat hen vanuit hun
geloofsovertuiging drijft, wat hen beweegt. Door de relatie
tussen religie, cultuur en samenleving te bestuderen, leer
je begrijpen hoe religie en geloof werkt, en andersom.
Hierdoor word je opgeleid tot een kritische professional die
de rol van religie in de maatschappij weet te duiden.

Je kunt na je studie een belangrijke bijdrage leveren aan
het welzijn van mensen door als predikant of geestelijk
verzorger mensen te helpen met levensbeschouwelijke en
ethische vragen. Je deskundigheid is ook zeer relevant
voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
die met religie verband houden. Vraagstukken die van
belang zijn voor beleidsmakers, in het onderwijs of in
de journalistiek. Want hoe moet je omgaan met ouders
die vanwege hun geloofsovertuiging weigeren hun kind
een medische behandeling te laten ondergaan? Wat zijn
de ethische grenzen van euthanasie? Wat moet er met
leegstaande kerkgebouwen gebeuren? Moet je als school
rekening houden met de ramadan bij tentamens?
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Geschiedenis

Filosofie

Ethiek
Jodendom
Christendom
Islam

Psychologie

Klassieke talen

Hoe studeer je Theologie?
Je bestudeert het christendom, evenals het jodendom en de islam vanuit verschillende wetenschappelijke gezichtspunten: (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie en taalkunde.
Je kijkt naar hoe mensen reflecteren op hun geloof en hoe zij proberen God te begrijpen en
bereiken via bijvoorbeeld heilige geschriften, rituelen en kunst. Je gaat je verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van deze religies en de wijze waarop zij, in onderlinge interactie, de huidige wereld
hebben vormgegeven. Je leert klassiek Hebreeuws, Grieks en eventueel Arabisch om geschriften in
hun oorspronkelijke taal te leren lezen én begrijpen.
De RUG is een openbare universiteit en leidt geen predikanten, imams of priesters op. Om er voor
te zorgen dat je na je bacheloropleiding toch direct kunt doorstromen in de predikantsmaster van de
Protestants Theologische Universiteit (PThU), verzorgt de PThU een deel van het onderwijs in de
bacheloropleiding aan de RUG. Deze vakken zijn niet verplicht, je kunt ook andere vakken kiezen.
Op pagina 21 vind je meer informatie over het programma bij de PThU.
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Waarom Groningen?

Observeren, interviewen en
presenteren

Tijdens je studie zit je niet alleen met je neus in je
boeken, je gaat ook op pad! Bij het eerstejaars PThUvak Praktische Theologie ga je bijvoorbeeld een
basisschool bezoeken om te kijken hoe de spiritualiteit
van kinderen in de les wordt gestimuleerd en je gaat
predikanten interviewen over macht in het pastoraat. Voor
het tweedejaarsvak Christendom ga je wat verder weg:
Keulen. Daar ga je de rijke geschiedenis van de stad
onderzoeken. In kleine groepjes diep je een onderwerp
verder uit en presenteer je dit aan elkaar. Dit kan gaan
van migrantenkerken tot de geschiedenis van de Joodse
gemeenschap in Keulen, en van religieuze kunst tot de
legende van de Heilige Ursula en haar knekelige resten.

• Topopleiding (Keuzegids Universiteiten, 2022).
• Persoonlijke aandacht: dankzij onderwijs in kleine
groepen is er veel ruimte voor discussie en individuele
aandacht van docenten.
• Enige openbare universiteit in Nederland waar je
Theologie kunt studeren.
• Mogelijkheid om een deel van je vakken te volgen aan
de Protestants Theologische Universiteit (PThU),
zodat je na je bachelor direct kunt instromen in de
Predikantsmaster van de PThU.
• Unieke combinatie van (oude) geschiedenis,
tekstanalyse, filosofie, ethiek, sociologie, psychologie,
kunstgeschiedenis en klassieke talen (Hebreeuws,
Grieks en het keuzevak Koranisch Arabisch).
• De docenten zijn internationaal leidend in hun vakgebied.
• Veel keuzevrijheid met keuzevakken binnen de
opleiding en de mogelijkheid om een tijdje aan een
andere faculteit of in het buitenland te studeren.

Topopleiding

Persoonlijke
aandacht

Openbaar

Student Sara vertelt meer over Keulen
en Ursula
Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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De opleiding
Eerste jaar
Theologie: Concepten en Methoden
Hebreeuws
Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom
Exegese Oude Testament
Nieuwe Testament
Psychologie en Sociologie van Religie
Religie en Filosofie
De opleiding heeft vier varianten,
in deze brochure staan de vakken
van de variant met Grieks, zonder de
PThU-vakken. Een overzicht van
de PThU vakken vind je op p. 21.
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Psychologie
en Sociologie
van Religie

Hoe en waarom worden mensen religieus of spiritueel?
Welke functies heeft religie in de samenleving? Kunnen
we religie aanwijzen in het brein? Verschillende sociale
wetenschappen, waaronder de psychologie en de sociologie,
buigen zich over deze vragen. In dit vak ontdek je welke
theorieën psychologen en sociologen ontwikkeld hebben,
en nog ontwikkelen, om religieuze en spirituele fenomenen
te beschrijven en te verklaren. Je gaat zelf onderzoek doen
naar religie en spiritualiteit in de praktijk. Dat kan over van
alles gaan: de betekenis van Bijbellezen, de betekenis van
religieuze opvoeding voor mensen, over het afstand nemen
van de kerk, over de betekenis van de Ramadan of over de
zin van mediteren. Door theorieën met deze concrete
praktijken te verbinden, krijg je inzicht in religie zoals die
geleefd wordt in de samenleving, vandaag de dag.

Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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Brenda Mathijssen
Universitair Docent Psychologie,
Cultuur en Religie
Ik wil studenten kritische
vragen laten stellen
Bekijk interview
over begrafenisrituelen

‘Ik ben vooral gefascineerd door betekenisverlening. Wat
maakt het leven voor mensen zinvol? Wat is van ultieme
waarde? En hoe komt dat? Wat bepaalt nu dat jij op jouw
specifieke manier naar de wereld kijkt, en ik het misschien
wel heel anders zie?

maar ook door middel van concrete voorbeelden. Hoe kan
religie mensen bijvoorbeeld helpen in het omgaan met de
dood, of in het omgaan met kanker? Maar ook: op welke
manieren draagt religie bij aan de sociale inbedding van
mensen?

Voor veel mensen is een zinvol leven belangrijk, maar wat
is dat eigenlijk? En hoe gaan we om met tegenslag in het
leven, of ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en dood?
Via mijn vakgebied probeer ik hier inzicht in te verkrijgen
en bij te dragen aan individueel en sociaal welzijn. Zo
richt ik mij op begrafenisrituelen en de betekenis die
nabestaanden geven aan de dood van een dierbare.
In een vak als Psychologie en Sociologie van Religie
staat het religieuze en spirituele gedrag van mensen
centraal. We bestuderen onder andere hoe religiositeit
en spiritualiteit zich verhouden tot betekenisverlening en
menselijk welzijn. Dat doen we niet alleen theoretisch,

Menselijk gedrag is complex, zowel op individueel als
sociaal niveau. Als het in Nederland over religie gaat,
dan wordt er regelmatig gesproken over “conservatieve
christenen”, “fundamentalistische moslims” of
“geitenwollensokken”. Het is gemakkelijk om dingen aan
te nemen en om te generaliseren. Ik wil studenten juist
kritische vragen laten stellen. Wat bedoelen we eigenlijk
met conservatief? Wat is het verschil tussen moslims
en Islam? Hoe verhouden religieuze minderheden zich
in een samenleving tot de meerderheid? Wat voor een
machtsrelaties spelen daar een rol?’
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‘Ik denk heel graag na over leven en geloof, en hoe je die
twee goed kunt combineren. Daar praat ik ook graag over
met anderen, en dat levert altijd prachtige gesprekken
op. Maar soms heb je gewoon te weinig kennis over
bepaalde onderwerpen. Ik ben Theologie gaan studeren
om antwoorden te vinden op mijn levensvragen. Theologie
is niet een studie die je zomaar eventjes doet. Dat wat je
leert heeft direct invloed op hoe je naar de wereld, geloof
en andere mensen kijkt. Dat maakt het intens maar ook
prachtig!
Bij het vak Theologie: Concepten en Methoden heb je
les van vier docenten: twee van de RUG en twee van de
PThU. Dit zorgt voor een interessante dynamiek in de les.

We lezen twee verschillende boeken waarin de basis van
theologie en onderzoek doen centraal staat. Daarover
discussiëren we dan in de les, en dit is altijd interessant
omdat iedereen een andere achtergrond heeft. Dit zorgt
voor nieuwe inzichten elke les weer.
Ik volg het PThU-traject, wat inhoudt dat ik de theologie
vakken op de RUG volg, en de kerkelijke vakken zoals
Praktische Theologie en Dogmatiek op de PThU.Tot nu toe
bevalt dit wel, omdat ik op deze manier theologie benader
vanuit zowel een kerkelijk perspectief als vanuit een
kerkloos perspectief. Zo blijf je kritisch nadenken over wat
je eigenlijk leert.’

Nathan Troost
Eerstejaars Theologie
Elke les nieuwe
inzichten

Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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De opleiding

Het tweede jaar
Grieks
Christendom van Constantijn tot
Reformatie
Christendom van Reformatie tot Heden
Exegese Nieuwe Testament
Religie, Media en Populaire Cultuur
Religie en Politiek
Islam
Ethiek en Secularisatie
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Exegese
Nieuwe
Testament

In dit vak maak je grondig kennis met de allereerste
christelijke geschriften: de brieven van de apostel Paulus.
Hierbij ligt de nadruk op de ideeënwereld van Paulus, die een
diepgaande invloed heeft gehad op de westerse cultuur en de
geschiedenis van het denken. Je bestudeert sleutelpassages
van Paulus in de oorspronkelijke taal. We gaan uitgebreid in
op de filosofische context van de Grieks-Romeinse wereld
en onderzoeken hoe mensen in de oudheid nadachten over
de kosmos en over de menselijke natuur. Ook besteden we
aandacht aan de diversiteit binnen het vroege christendom
en lezen we teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen,
zoals apocriefe geschriften en verhandelingen uit de begintijd
van het christendom die zijn gevonden in het Egyptische Nag
Hammadi.
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‘Ik doceer Nieuwe Testament en ben gefascineerd door
de manier waarop de Bijbel tot stand is gekomen en hoe
dit de vorming van verschillende culturen heeft bepaald.
De boeken van de Bijbel zijn allemaal ontstaan op het
kruisvlak van verschillende beschavingen: het oude Israël,
Egypte, Mesopotamië, Perzië en natuurlijk de Griekse en
Romeinse wereld. Door teksten uit de Bijbel te bestuderen,
krijg je oog voor de manier waarop verhalen en ideeën
vorm krijgen in de loop van de geschiedenis.
Het gaat om processen die eeuwen kunnen duren en
waarin telkens nieuwe generaties een element toevoegen
of een ander aspect belichten vanuit steeds wisselende
sociale, culturele en politieke omstandigheden. Zelfs
wanneer boeken eenmaal zijn opgenomen in een canon
en daarmee “af” zijn, blijven ze in ontwikkeling doordat ze
in nieuwe historische contexten telkens anders worden
geïnterpreteerd, en ook doordat de fysieke dragers van
teksten en collecties blijven veranderen. Denk bijvoorbeeld
aan de opkomst van de boekdrukkunst of, meer recent,
het internet.

Arjen Bakker
Universitair docent Nieuwe
Testament
Kruisvlak van verschillende
beschavingen
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Mijn eigen onderzoek richt zich met name op de Dode
Zeerollen en de Septuaginta, de Griekse vertaling van de
Hebreeuwse Bijbel, en ik bestudeer de manier waarop
teksten in de oudheid werden gelezen en opgevoerd in het
jodendom en christendom.’

‘Dat ik nu in het tweede jaar van de bachelor Theologie
zit, had ik absoluut niet gepland. Twee jaar geleden zat ik
namelijk in het derde jaar van mijn bachelor Nederlands
Recht. Omdat ik toen nog niet wist welke master ik wilde
kiezen, besloot ik een tussenjaar te nemen, en puur uit
interesse een paar vakken Theologie te volgen. Mijn plan
was om daarna weer gewoon verder te gaan met Rechten.
Het liep anders: binnen twee weken was ik zó verliefd op
de studie dat ik besloot hiermee verder te gaan.

Carolien de Jong
Tweedejaars Theologie
Persoonlijke karakter

Wat de studie tegelijkertijd ontzettend mooi en uitdagend
maakt, is het persoonlijke karakter ervan. Dat persoonlijke
zit zowel in de kleinschaligheid van de studie, met
betrokken docenten en medestudenten, als ook in de
vakken zelf. Die dagen mij constant uit om verder na te
denken over levensvragen, en mijn visie op en verhouding
tot God en de wereld om mij heen. Geloof en theologie zijn
niet hetzelfde voor mij, maar kunnen elkaar wel aanvullen.
Naast mijn bachelor Theologie ben ik dit jaar ook
begonnen met een master Strafrecht. Ik ben me nu
voorzichtig aan het oriënteren op de mogelijkheden die er
bestaan op het gebied van geestelijk verzorger, misschien
in een penitentiaire inrichting. Maar eigenlijk kan het nog
heel veel kanten op gaan. Vorig jaar heb ik ook stage
gelopen bij een advocaat die gespecialiseerd was in
kerkrecht. Daar komt ook theologische kennis zeker bij
van pas.’
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Klimaatverandering,
Einde der Tijden
en Duurzame
Toekomsten
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Klimaatverandering is in de 21ste eeuw waarschijnlijk een
van de grootste uitdagingen voor onze wereld. Hoe we op
klimaatverandering moeten reageren en hoe we ons kunnen
voorbereiden op een nieuwe sociale, politieke, economische, morele
en ecologische werkelijkheid zijn uiterst belangrijke kwesties waar
we het in alle lagen van de bevolking over moeten hebben. Welke
visies en aanknopingspunten kunnen verschillende theologische,
filosofische en spirituele tradities ons bieden voor het begrijpen van
en reageren op klimaatverandering? Welke invloed hebben deze
verschillende visies op de manier waarop verschillende groepen
mensen klimaatverandering interpreteren en welke oplossingen zij al
dan niet bieden?
In dit vak onderzoek je deze en andere vragen door te kijken
naar opvattingen over het Einde der Tijden en naar de focus op
technologie en economie als effectieve oplossingen voor het
klimaatprobleem.

De opleiding

Het derde jaar
Koranisch Arabisch
Klimaatverandering, Einde der Tijden
en Duurzame Toekomsten
Spiritualiteit en Seculiere Religies
Recht en Religie
Religie, Ruimte en Plaats
Oorsprong Jodendom, Christendom en
Islam
Geleefde Religie
Culturele Impact van Religie
Geestelijke Verzorging
In het buitenland of
aan andere faculteit studeren
Stage
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Ik hou mij voornamelijk bezig met onderwerpen rondom
ongelijkheid en mondiale rechtvaardigheid. Het klinkt
misschien als een cliché, maar ik word gedreven door
het verlangen om het leven van mensen te verbeteren.
En politiek is het middel om dit te bereiken. Politiek gaat
over macht - de macht om mensen buiten te sluiten of te
verwelkomen, om mensen te horen of juist het zwijgen
op te leggen. Religieuze identiteit, levensbeschouwelijke
visies en tradities zijn altijd belangrijk geweest in hoe
machtsverhoudingen zijn gevormd.
Klimaatverandering is niet alleen een wetenschappelijk,
ecologisch, economisch of politiek probleem. Het is ook
een moreel probleem, aangezien de consequenties van
klimaatverandering voor sommige landen en groepen
mensen veel groter zijn dan voor andere. Het zal de

Erin Wilson
Universitair Hoofddocent Global
Politics and Religion
Klimaatverandering
en hoop
Bekijk de video
over Erin Wilson
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bestaande ongelijkheid alleen maar groter maken. In het
vak Klimaatverandering, Einde der Tijden en Duurzame
Toekomsten laat ik je zien wat verschillende religies en
tradities te zeggen hebben over deze ongelijkheid - tussen
mensen onderling, maar ook tussen de mens en de natuur.
Als we het hebben over klimaatverandering, migratie en
andere thema’s rondom mondiale rechtvaardigheid, dan
ontstaat er al snel een grimmig beeld. Daarom sluit ik het
vak graag af met een college over hoop. Wat is hoop en
waar vinden we hoop? Hoe blijf je gemotiveerd om door te
gaan wanneer het lijkt alsof je geen verschil kunt maken?
Ik hoop dat ik mijn studenten kan inspireren na te denken
over deze complexe morele thema’s en dat zij gedurende
het vak ook hun eigen angsten en hoop met betrekking tot
de toekomst kunnen ontdekken en verwerken.

Benjamin Lensink
Derdejaars Theologie
Je visie op de wereld
en religie wordt constant
uitgedaagd
Bekijk de video
over Benjamin

‘Ik heb voor Theologie in Groningen gekozen omdat
de opleiding hier zeer goed aangeschreven staat, en
omdat het een brede klassieke universiteit is met veel
mogelijkheden om aan andere faculteiten of buitenlandse
universiteiten te studeren. Tijdens de studie wordt je
visie op de wereld en religie constant uitgedaagd, omdat
je voortdurend geconfronteerd wordt met verschillende
denkwijzen, ideeën en geloofsovertuigingen. Zo krijgen
veel mensen voor het eerst te horen hoe ingewikkeld de
geschiedenis van de Bijbel eigenlijk is.

Oudheid. Ik heb veel college gehad over kosmologie,
astronomie en astrologie, waardoor mijn interesse
is gewekt voor het verband tussen deze disciplines
en het Nieuwe Testament. Hier ga ik dan ook mijn
bachelorscriptie over schrijven.
Na mijn bachelor hoop ik de master Religion and
Pluralism, Ancient and Modern te gaan doen omdat
ik me serieus bezig wil gaan houden met de Bijbel en
diens ontvangst in de tijd waarin het geschreven is, in de
religieus diverse Romeinse keizertijd.’

Ik ben gedurende mijn studie geïnteresseerd geraakt in
de oudheid. Daarom ben ik op exchange geweest naar de
universiteit van Bern in Zwitserland. Daar heb ik vakken
gevolgd toegespitst op Grieks, antieke filosofie en de

Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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Na je studie
Met Theologie kun je veel kanten op. Je bent deskundige
op het gebied van religie en cultuur en hebt algemene
academische vaardigheden geleerd die in veel beroepen
van pas komen, zoals kritisch denken en problemen
analyseren. Onze oud-studenten komen goed terecht:
negentig procent heeft na het behalen van een
masterdiploma binnen een half jaar een baan op minimaal
hbo-niveau. Vooral voor predikanten ziet de arbeidsmarkt
er gunstig uit, omdat veel predikanten binnenkort met
pensioen gaan. De meeste theologen komen terecht
in één van de volgende sectoren: kerk, zorg, overheid,
onderwijs, wetenschap, cultuur.
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Alumni verhalen

Eelco Glas

deed na de bachelor de Research Master
Theologie en Religiewetenschappen
in Groningen en de Research Master
Oudheidkunde in Leiden waarna hij aan
de slag kon als promovendus aan
de RUG. Tijdens zijn studie heeft hij alle
mogelijkheden aangegrepen om extra
opdrachten te doen en zo een goed
netwerk op te bouwen. Als promovendus
hield hij zich voornamelijk bezig met
het vertalen en analyseren van Griekse
teksten voor zijn onderzoek naar de
Joodse historicus Flavius Josephus, in
het bijzonder zijn werk over de JoodsRomeinse oorlog. Volgens Eelco is
Josephus één van de meest gelezen
maar minst begrepen auteurs uit de oudheid. Sinds zijn promotie werkt hij verder
als onderzoeker aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap én
als universitair docent oude geschiedenis
bij de Faculteit Letteren van de RUG.

Kaj van der Plas

volgde na zijn bachelor Theologie
de predikantsmaster. Na zijn
afstuderen kon hij aan de slag
als predikant, eerst parttime, later
fulltime. Naast het predikantschap
werkt hij ook als ZZP-er, namelijk
als verhalenverteller en tekstschrijver. Een logische combinatie,
want het predikantschap is een
heel verbaal beroep. Bij een
sterfgeval bijvoorbeeld, voert hij
uitgebreide gesprekken met de
familie. Dat gebruikt hij als input
voor de dankdienst voor zijn of
haar leven. ‘Een zorgvuldig en met
aandacht vormgegeven afscheid
heeft een sterke, heilzame werking
voor nabestaanden. Daarbij is het
belangrijk om goed bij hun taal
en geloofstraditie aan te sluiten.’

Sanne Werkman

deed na Theologie de master Geestelijke
Verzorging. Ze kon daarna aan de slag
als geestelijk verzorger op verschillende
locaties: in een verpleeghuis met
mensen met dementie, en in een
verzorgingstehuis. Daar had ze
gespreksgroepen, voerde ze individuele
gesprekken en gaf workshops aan
vrijwilligers, om ze te leren omgaan
met levensvragen van bewoners.
Daarnaast werkte ze als kerkelijk werker
in Noord-Groningen waar ze voorging
in kerkdiensten en pastoraal werk deed,
zoals ziekenbezoek en begrafenissen
leiden. Tegenwoordig werkt ze als wijkwerker bij een maatschappelijke
organisatie om ondersteuning en
ontmoeting te organiseren voor bewoners
en buurten in de stad Groningen.
Bekijk onze alumni pagina
voor meer voorbeelden!

Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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Studentenleven
aan de faculteit

Bekijk de video
‘Rondleiding
Faculteitsgebouw’

Studievereniging
Je kunt lid worden van de facultaire studievereniging
Gerardus van der Leeuw. Tijdens de introductieweek
maak je kennis met de vereniging en haar activiteiten.
Het is een actieve studievereniging met verschillende
commissies: de reiscommissie organiseert excursies,
de feestcommissie zorgt voor de nodige gezelligheid,
de duurzaamheidscommissie beheert onder andere de
moestuin, Geerfit organiseert sportieve activiteiten om
fit te blijven en de boekencommissie regelt korting op
de studieboeken. Daarnaast zijn er binnen de faculteit
verschillende disputen waar je lid van kunt worden. Naast
studeren is er dus genoeg te doen aan de faculteit!
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De Groningse faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap is de enige zelfstandige openbare
faculteit in Nederland waar je Theologie kunt studeren.
Je krijgt college in de prachtige middeleeuwse oude
rechtbank midden in Groningen. Het Academiegebouw, de
universiteitsbibliotheek, de PThU en het bruisende centrum
liggen op loopafstand. Omdat de studie kleinschalig is,
is er veel ruimte voor vragen en discussie en krijg je veel
aandacht van de docent. Je leert je medestudenten snel
goed kennen. Elk jaar starten we het academisch jaar met
een lunch van de eerstejaarsstudenten met hun docenten
en een ceremoniële opening van het academisch jaar met
een speciale gast.

Samenwerking met
de Protestants
Theologische Faculteit
De Protestants Theologische Universiteit is gevestigd
in een prachtig oud bankgebouw, slechts twee straten
verwijderd van de Faculteit. Als je van plan bent om na je
bachelor de predikantsmaster aan de PThU te gaan doen,
volg je hier de PThU-vakken binnen de bacheloropleiding.
Het PThU-traject biedt je het beste van twee werelden:
bestudering van geloofstradities van buitenaf én van
binnenuit. Juist door vanuit wisselende perspectieven
te denken en te werken, word je je bewust van je eigen
overtuigingen. En leer je geloof werkelijk begrijpen.
Vakken aan de PThU
• Praktische Theologie (1e jaar)
• Dogmatiek (2e jaar)
• Historische Theologie (3e jaar)
• Theologische Ethiek (3e jaar)
• Bijbelse Theologie (3e jaar)
• Interculturele Theologie (3e jaar)

Bekijk de video
PThU

Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Henk de Roest
Hoogleraar Praktische
Theologie
Scherpzinnig christelijkgeloof-in-de-praktijk

‘Ik geef in het eerste jaar het prachtige vak Praktische
Theologie. We doen onderzoek naar vier verschillende
praktijken in de kerk en de zorg: ‘geloof en spiritualiteit
van kinderen’, ‘justitiepastoraat’, ‘macht in pastorale
gesprekken’ en ten slotte, ‘preken over hoop’.
Ik vind het heel belangrijk, dat je al in het eerste jaar
kennis maakt met en onderzoek leert doen naar
inspirerende en interessante praktijken van lokale kerken
(in dit geval in de stad Groningen) en naar de praktijk van
geestelijke verzorging in zorginstellingen, krijgsmacht en
justitiële instellingen.
Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te
geven, omdat het boeiend is om samen met de naar
schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te
doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven
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dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke
verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven.
Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat
ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen
waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als
kunnen analyseren.’

‘Toen ik theologie ging studeren zag ik mijzelf niet in de
kerk werken. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs
geven. Dat leek me wel wat. Maar pastoraat, kon ik dat
wel? Praatte ik daarvoor niet te veel? Was ik niet te jong?
Kon ik me niet beter verdiepen in ‘echte’ theologie? Maar
toen ik tijdens de predikantsmaster aan de PThU dan toch
de gemeente in ging om pastorale gesprekken te voeren
werd ik enorm op mijn plek gezet. Het bracht me tot het
besef dat als theologie geen concrete basis heeft in zorg
voor de ziel, dat theologie dan een dode wetenschap is.
De manier waarop RUG en PThU samenwerken is uniek in
de wereld. Aan de RUG krijg je een brede én diepgaande
bacheloropleiding, die vanwege de brede universiteit
interdisciplinair is ingebed en tegelijkertijd de rijkdom
van een sterke niet-religieus-gebonden theologische
faculteit meekrijgt. Daarbij stellen de vakken die je aan de
PThU volgt je in staat om ook de rijkdom van christelijke
theologie mee te krijgen, binnen een net zo sterke
wetenschappelijke instelling.
De samenwerking tussen deze twee instellingen leidt
theologen op die aan de ene kant volop in de wetenschap
en maatschappij staan, maar ook in staat zijn om binnen
de kerk als predikant een doordachte, verantwoorde en
wijze rol te spelen. Kortom, beide instellingen vullen elkaar
perfect aan.’

Mark de Jager
Jonge Theoloog des
Vaderlands 2019
De manier waarop
RUG en PThU samenwerken
is uniek in de wereld
Video verkiezing
Jonge Theoloog
des Vaderlands

Na je bachelor:
Master aan de PThU
In Groningen kun je bij de PThU na je bacheloropleiding
de driejarige master predikantschap of predikant-geestelijk
verzorger volgen.
Als predikant ben je er voor mensen met geloofsvragen.
In een wereld waarin kerk-zijn steeds verandert, ben je
als predikant onmisbaar om gemeenteleden te kunnen
motiveren en het evangelie hoog te houden. De master
bereidt je voor op het werken in traditionele gemeenten,
maar ook op pioniersplekken. Op het opstarten van nieuwe
dingen, maar ook op het omgaan met kerksluitingen.

Marjolein de Waal
Dorpspredikant
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Als geestelijk verzorger help je mensen in vaak moeilijke
situaties. Mensen die vragen hebben over leven en dood,
die zich afvragen: waarom overkomt mij dit? Militairen in
oorlogssituaties die worstelen met de vraag: wat betekent
het dat ik op mensen moet schieten? Of gevangenen in
een instelling, die zich bezighouden met hun leven straks,
als ze hun vrijheid weer terug hebben.

Harm Prins
Geestelijk verzorger

Contact
Mail een student

Wil je meer weten over deze opleiding of studeren
in Groningen? Ga naar rug.nl/mailastudent, zoek
Theologie en onze student ambassadeur zal je vragen
beantwoorden.

www.rug.nl/mailastudent

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen
Tel: 050 36 38017

Studieadviseurs

Onze studieadviseurs Thea de Boer en Kees van den
Ende kunnen je helpen met het plannen van je studie,
studievertraging en vragen over toetsingsregelingen.
Je kunt met hen contact opnemen over informatie
over keuzevakken, studeren in het buitenland, of als
je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek over
studiegerelateerde of persoonlijke problemen.
Contact studieadviseurs: studieadviseur.ggw@rug.nl
Contact studieadviseurs:
studieadviseur.ggw@rug.nl

rug.nl/religion
Rijksuniversiteit Groningen | Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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religionculture

theors

www.rug.nl/theology

communications.thrs@rug.nl

www.pthu.nl

rug.nl/religion
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