Eén dag student Theologie
Woensdag 9 december 2020
11:45 Inloop

hal

12:00 Opening door decaan prof. dr. Mladen Popović

zittingzaal

12:15 Ethics and the Secular – prof. dr. Todd Weir

zittingzaal

13:00 Pauze, koffie/thee

hal

13:15 Nieuwe Testament – dr. Arjen Bakker

lokaal 253

14:00 Benen strekken
14:30 Hebreeuws – dr. Wolter Rose
(+ voorbereidingsopdracht)

lokaal 253

15:15 Ruimte voor vragen over opleidingen

zittingzaal

____________
15.30 Matchingsgesprek

kamer 28/30

Beschrijving colleges
Ethics and the Secular (ENG) door prof. dr. Todd Weir
One of the main arguments for teaching religion in schools is that without religion children will not
learn right from wrong, they will lack an ethical orientation. Is this true? Can one found a firm
moral code in a purely secular society? Or does belief in God offer the only sure way to oppose
actions justified by the motto: might makes right? In this lecture, we will consider various answers
to these questions from modern European history. Be prepared to discuss.
Nieuwe Testament (NL) door dr. Arjen Bakker
Stemmen uit de woestijn
De bijbel is niet geschreven door een enkele auteur maar is ontstaan door een proces van
schrijven, verzamelen en herschrijven dat vele honderden jaren heeft geduurd. Iedere schrijver en
iedere lezer heeft een unieke afdruk op de tekst nagelaten. Maar tegelijkertijd zien we hoe dezelfde
thema’s na eeuwen of zelfs millennia blijven terugkeren, zowel binnen religieuze tradities, als in de
bredere cultuur, waar bijbelse motieven sporen hebben nagelaten in de taal, de literatuur, de
schilderkunst en de muziek.
Hebreeuws (NL) door dr. Wolter Rose
Een korte introductie
Deze les geeft een inleiding in Hebreeuws. Het vak Hebreeuws is een belangrijk onderdeel van de
studie Theologie, zeker in het eerste jaar. Wanneer je het Hebreeuws beheerst, ben je in staat om
de Bijbel (Oude Testament) in de grondtaal te bestuderen.

Z.O.Z. voor contactgegevens

Waar?
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
Wanneer?
Woensdag 9 december 2020
Van 12:00 tot (uiterlijk) 16:00 uur
Waarom?
Om erachter te komen of een studie Theologie bij jou past.
Contact:

Faculteit: 050 363 8017
Charissa Caron (coördinator voorlichting): 050 363 5597
Dik Kootstra (bachelorvoorlichting): voorlichting.ggw@rug.nl
Routebeschrijving vanaf station Groningen:

