
 

Masterprogramma Christelijke Spiritualiteit  

De Master Christelijke Spiritualiteit komt voort uit samenwerking tussen drie 
partners: de Theologische Universiteit Kampen, Contemplatio en New Wine.  

Drie spirituele identiteiten komen dus samen om elkaar te bevragen en te 
bevruchten: gereformeerd-protestants, contemplatief, en charismatisch. 

In de westerse samenleving van nu is spiritualiteit ‘in’. Tegelijk omvat het 
begrip een waaier aan uiteenlopende betekenissen, die niet altijd op één 
noemer te brengen zijn. Spiritualiteit is aan de orde in nieuwe religiositeit en de 
zoektocht naar zingeving. Je komt haar tegen in verschillende maatschappelijke 
sectoren als zorg, hulpverlening, arbeid, en organisatiekunde. Het begrip raakt 
bovendien de zoektocht van veel mensen naar persoonlijke ontwikkeling, 
verdieping, intensiever waarnemen, breder ervaren, heelheid, echte aandacht 
en innerlijke rust. 

In deze master gaat het nadrukkelijk om Christelijke spiritualiteit, waarin 
geloofservaring en de beoefening van de omgang met God het hart vormen. 
Ook christenen en kerken zoeken vandaag diepere en bredere doorleving, 
innerlijke verankering, en grotere ontvankelijkheid. Daarbij laten zij zich niet 
meer uitsluitend voeden door de eigen traditie maar ontlenen zij vrijmoedig 
inzichten en praktijken aan andere christelijke en zelfs niet-christelijke tradities.  



Daarmee vormen dialoog en oecumene juist rond spiritualiteit een uitdaging. 
Op het tot stand brengen van een dergelijke dialoog zijn de drie partners die 
deze master in het leven hebben geroepen, uitdrukkelijk bedacht. 

Tegelijk zijn christenen met hun spirituele erfenis en uitwisseling geroepen in 
de hedendaagse cultuur en samenleving en moeten zij deze in gesprek brengen 
met de herleefde culturele interesse in spiritualiteit. De master maakt de 
onderlinge dialoog tussen christelijke spirituele tradities vruchtbaar voor de 
interactie met deze bredere hedendaagse spiritualiteit. In alle modules worden 
daarom drie doelstellingen steeds in het oog gehouden: 

a. verdieping van persoonlijk inzicht en persoonlijke vorming, 

b. bewust omgaan met de oecumenische spirituele dialoog, 

c. adequaat inspelen op de huidige maatschappelijke context. 

De master vormt een academische opleiding; verdiepende en waar mogelijk 
vernieuwende inzichten vormen het hart ervan. Colleges met dat karakter 
staan centraal. Tegelijk worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd die 
helpen om zowel literatuur als spirituele praxis te bestuderen.  Bovendien 
vragen het karakter van de stof als de vormende intentie van de master ook om 
daadwerkelijke praktische beoefening van spiritualiteit. Daartoe wordt een 
doorlopende leerlijn aangeboden met geestelijke oefeningen, spiritueel lezen, 
geestelijke begeleiding en retraites. 

Deze academische master omvat één jaar en kan daarom niet opleiden tot een 
specifiek beroep. Wel biedt zij verdieping aan hen die al in een beroep 
werkzaam zijn en een afstudeermogelijkheid in de theologie op masterniveau 
voor bachelorstudenten. Om zowel breedte als focus te houden, schetsen we 
(naast bachelorstudenten) het profiel van potentiële studenten voor wie deze 
master vruchtbaar zou kunnen zijn: 

 a. een PKN-predikant(e), werkzaam in een grote stad, die in de gemeente 
belangstelling ziet ontwaken voor niet-christelijke hedendaagse spiritualiteit,  

b. een GKVpredikant(e) die gemeenteleden hoort klagen over een spiritueel 
tekort en ziet vertrekken in uiteenlopende richtingen als Oudkatholiek en 
Mozaïek,  

c. een evangelische kerkplanter die buitenkerkelijken interesse ziet krijgen in 
spiritualiteit, maar met voorbijzien aan evangelie en kerk, 

d. een professional die met mensen werkt, zoals een geestelijk verzorger 
(eerstelijns) die anderen bijstaat in kwetsbare levenssituaties. 



Modules: 

Deze master Christelijke Spiritualiteit omvat zes modules: 

Module 1: Introductie in vakgebied, context en spirituele tradities (6 ec) 

Module 2: Protestantse spiritualiteit (6 ec) 

Module 3: Contemplatieve spiritualiteit (6 ec) 

Module 4: Charismatische spiritualiteit (6 ec) 

Module 5: Oecumenische spiritualiteit (6 ec) 

Module 6: Verplicht bijvak (inclusief extra Methodologie) (6 ec) 

 

Meer informatie is te vinden op:  

https://www.tukampen.nl/master-theologie-eenjarig/spiritualiteit/ 

https://www.tukampen.nl/master-theologie-eenjarig/spiritualiteit/

