Yorben de Lange (YDL fotografie)

Predikant
Master (3-jarig)
De predikantsmaster voorziet in een beroeps
opleiding op academisch niveau: na afronding van
de opleiding ben je startbekwaam om als predikant
te functioneren in een kerkelijke gemeente. Je
bent competent voor de taken van verkondiging,
pastoraat, catechese en gemeenteopbouw.

Het werkveld
Het predikantschap is een boeiend en dynamisch werkveld, waarin je
persoonlijke en theologische competenties volop tot hun recht komen.
Gemotiveerd en verantwoord dien je als predikant Jezus Christus in en
vanuit de kerkelijke gemeente, midden in de maatschappij.
n	Verkondiging. Je draagt de bijbelse boodschap overtuigd, deskundig
en passend voor de eigen tijd uit.
n	Liturgie. Je gaat op gepaste wijze voor in samenkomsten en vormt
rituelen voor mensen met en zonder kerkelijke achtergrond.
n	Catechese. Je begeleidt leerprocessen van jongeren en ouderen met
betrekking tot het christelijk geloof.
De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht
verzorgt de predikantsopleiding voor de
Nederlandse Gereformeerde Kerken (GKv/NGK).
Je hoeft geen lid te zijn van deze kerken om hier te

n	Pastoraat. Je zoekt de verbinding tussen het persoonlijk levensverhaal
en God en kunt mensen waar nodig bevestigen, bijstaan, begeleiden en
verzoenen in hun levenspraktijk.
n	Gemeenteopbouw. Je geeft vanuit het Evangelie leiding aan de

studeren. De instelling biedt ook andere masters

opbouw van de gemeente en draagt bij aan de wereldwijde kerk

aan, evenals een bachelor Theologie of premaster.

van Christus.

Verbindt Bijbel en leven

Als predikant kun je ook buiten
de kerkelijke context aan het
werk: als kerkplanter-pionier, als
predikant-geestelijk verzorger, of

De studie

in de theologische toerusting van
kerkleiders in binnen- of buitenland.

Kerken hebben predikanten nodig die academisch opgeleid zijn, zodat zij
op een goed niveau kunnen reflecteren op de ontwikkelingen in kerk en
cultuur. Goede theologische reflectie stelt hen in staat om op spirituele,
overtuigde, persoonlijke en deskundige wijze het ambt van predikant in te
vullen in de actuele werkelijkheid van kerk en samenleving.
De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht is door de overheid
geaccrediteerd voor haar opleidingen. Je wordt opgeleid tot allround
theoloog met een basiskennis in bijbelse, systematische, historische en
praktische theologie. Voor je masterthesis specialiseer je je in een van
deze disciplines. Bij voorkeur volg je in deze fase ook modules aan andere
universiteiten in binnen- of buitenland.
De driejarige predikantsmaster is ook in deeltijd te volgen. Voor oudere
zij-instromers bestaat de optie om in deeltijd (vier jaar) de kerkelijke route
te volgen: wel predikant, geen mastergraad.

Beroepsvorming
Het predikantschap vraagt om meer dan theologische educatie en goede
beroepsvaardigheden. Als predikant draag je een kerkelijk ambt, dat jij
met jouw mogelijkheden en beperkingen in allerlei contexten uitoefent.
Daarom kent de predikantsmaster een aantal doorlopende leerlijnen die
je begeleiden in de ontwikkeling van je beroepshouding.
In de praktijklijn ervaar je vanaf het begin het werk in de praktijk. In het
eerste jaar is dat een doorlopende stage in een kerkelijke gemeente. In het
tweede jaar ervaar je wat diaconaat en geestelijke verzorging inhouden.
‘De Theologische Universiteit

In het derde jaar doe je een eindstage van acht weken, waarin je het

Kampen | Utrecht is een kleinschalige

predikantswerk compleet en geïntegreerd uitvoert onder begeleiding van

academische gemeenschap.

een predikant-mentor.

Geworteld in de gereformeerde
traditie beoefenen we de theologische

In de leerlijn beroepsvorming is doorgaande aandacht voor je

bezinning op kerk en cultuur, in

persoonlijke, spirituele, reflectieve, sociale en communicatieve

dialoog met andere wetenschappen.

functioneren.

We onderzoeken hoe Gods genade
en het verlossingswerk van Jezus
Christus vorm krijgen in de praktijken

Meer weten? Maak kennis en app of mail met de

van geloof, kerk en samenleving.’

opleidingscoördinator: kennismaken@tukampen.nl

