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1. Inleiding 
In 2013 werd Stichting De Nieuwe Bijbelschool opgericht. De Nieuwe 
Bijbelschool komt voort uit het werk van de theologen Kornelis Heino Miskotte 
(1894-1976) en Frans Hendrik Breukelman (1916-1993). Deze twee theologen 
zijn in Nederland pioniers geweest in het zoeken naar een nieuw verstaan van 
de Bijbel. Zij hebben een poging gewaagd de Bijbelse teksten zelf aan het 
woord te laten komen door een grondige exegese en een kritische reflectie op 
een eeuwenlange interpretatiegeschiedenis. In hun benadering hebben zij zich 
niet laten leiden door alleen historische, filosofische of dogmatische vragen, 
maar door de vraag wat de teksten nu zelf zouden willen zeggen. In deze 
zoektocht hebben zij ontdekt hoezeer de bijbel voor de mens vandaag de dag 
van betekenis kan zijn 
 
Een verhaal... 
De Nieuwe Bijbelschool wil het werk van K. H. Miskotte (1894-1976) en F. H. 
Breukelman (1916-1993) voortzetten en vruchtbaar maken voor de kerk, de 
academie en de samenleving. Zij meent dat dit broodnodig is, omdat alom 
wordt ervaren hoezeer 'het verhaal' wordt gemist. Niet zozeer een verhaal wat 
alle antwoorden geeft, maar een verhaal wat de juiste vragen stelt. Een verhaal 
waarin jijzelf aan het licht komt, en waarin je een spiegel voorgehouden wordt. 
Met andere woorden: een verhaal 'waarin je kunt leven'. 
De Bijbel biedt bij uitstek een verhaal dat ons confronteert met de meest 
basale vragen van het menselijk bestaan, maar de kerk lijkt in toenemende 
mate ermee verlegen te zijn. Of de Bijbel wordt door een dogmatische lens 
bekeken, die de interpretatie van de Bijbelteksten in sterke mate bepaalt. De 
interpretatiegeschiedenis is dan richtinggevend, en die kan een onbevangen 
ontmoeting met de tekst danig in te weg staan. Of men leest de Bijbel enkel op 
het ervaringsniveau van de hedendaagse religieuze mens, en gaat daarbij 
voorbij aan haar kritische reflectie op het 'mens-zijn' en haar betekenis en 
boodschap voor de mensheid en de samenleving als geheel. 
 
.... dat ontmaskert. 
De Nieuwe Bijbelschool is ervan overtuigd dat een nieuw verstaan van de Bijbel 
van beslissende betekenis zou kunnen zijn voor onze samenleving. Daarbij 
speelt de taal van die verhalen een cruciale rol. De taal van de Bijbel helpt ons 
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namelijk ontdekken hoezeer de taal die wij gebruiken in bijvoorbeeld de 
politiek, het maatschappelijk debat, het onderwijs, op de werkvloer en zelfs in 
de kerk bepaald wordt door de taal van de markt. Overal wordt gesproken over 
targets, mission statements, klanten en producten. Het is de taal van 
competitie, van de grootste willen zijn. In de Bijbel wordt die taal ontmaskert 
en er wordt een andere taal tegenover gesteld. De taal van broederschap en 
van de laatsten die de eersten zullen zijn. 
De bijbel als boek met verhalen die ontmaskeren en confronteren; De Nieuwe 
Bijbelschool wil een huis zijn waarin wij ons concentreren op die verhalen. Om 
zo deze verhalen tot hun recht te laten komen en vruchtbaar te maken voor 
mens en samenleving. 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2024. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 
 
2.1 Visie 
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Bijbelschool vindt dat het werk van K. H. 
Miskotte en F. H. Breukelman moet worden voortgezet en vruchtbaar worden 
gemaakt voor de kerk, de academie en de samenleving. 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van Stichting De Nieuwe Bijbelschool is het bieden van een 
platform voor concentratie op de Bijbelse teksten (in de theologische traditie 
van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman) en hun relevantie voor de tijd waarin wij 
leven en het bevorderen, voortzetten en vruchtbaar maken van het gesprek 
rond de Bijbelse teksten in kerk, de academie en de samenleving. 
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3. Ambities 
 
Stichting De Nieuwe Bijbelschool wil middels activiteiten haar doelstelling 
bereiken. Dit doet zijn d.m.v. haar samenwerking met de PThU, Het Leerhuis, 
Bijbelklassen, Inspiratiedagen, Lezingen en Bezinningsbijeenkomsten.  
 
3.1 Activiteiten 
 
De Nieuwe Bijbelschool en de Protestants Theologische Universiteit 
Al vele jaren is er de theologische traditie, ook wel ‘Amsterdamse School’ 
genoemd, waarin concentratie op de bijbelse teksten samengaat met de 
vertaalslag naar de actualiteit. Naast de spraakmakende theologen K.H. 
Miskotte en F.H. Breukelman, die beiden geïnspireerd waren door het werk van 
Martin Buber, zijn hieraan ook namen verbonden als M.A. Beek, K.A. Deurloo, 
N.T. Bakker en R. Zuurmond – allen voormalig hoogleraren aan de theologische 
faculteit van de UvA. 
Van oktober 2012 tot mei 2019 was Rinse Reeling Brouwer (1953) de bijzonder 
hoogleraar die deze traditie aan de Protestantse Theologische Universiteit (de 
PThU te Amsterdam) representeerde. We zijn verheugd dat we in 
samenwerking met de PThU een nieuwe plek aan de universiteit konden 
instellen, waardoor aankomende predikanten en andere theologiestudenten 
nog steeds met deze ‘vertalende’ manier van theologiseren in aanraking 
kunnen komen. 
 
Marco Visser is degene die deze coördinerende rol heeft (0,2 fte), waarin hij 
onderwijs verzorgt, (gast)colleges en andere activiteiten zal organiseren. Drs. 
Marco Visser is predikant in Heemskerk en secretaris van de stichting de 
Nieuwe Bijbelschool. Hij werkt aan een bijbels-theologisch proefschrift over de 
denkfiguur van het pars pro toto, aan de hand van de teksten over de knecht 
van JHWH in het Bijbelboek Jesaja. 
Deze onderwijsplek wordt voor een groot deel gefinancierd door giften. 
 
Het Leerhuis 
Met elkaar om tafel rond de Schrift. Dat is de essentie van het leerhuis, zoals 
die voortkomt uit de Joodse traditie. Op zondag verzamelt de gemeente zich 
rond het Woord, maar ook doordeweeks komt zij al samen om te 'lernen'. 
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Samen alvast heel nauwkeurig de Bijbeltekst van de komende zondag lezen, 
nadenkend over de vraag wat er in die tekst nu precies gezegd wil worden. Of 
samen in een serie bijeenkomsten het werk van een bepaalde theoloog lezen 
of een Bijbelboek behandelen. Het leerhuis biedt met andere woorden 
verdieping. 
  
De Nieuwe Bijbelschool biedt een leerhuis voor beginnende predikanten en 
kerkelijk werkers die in de praktijk van hun werk behoefte hebben aan 
toerusting en nieuwe inspiratie. Door bijvoorbeeld speciale Bijbelklassen aan te 
bieden rondom Bijbelboeken die op dat moment volgens het oecumenisch 
leesrooster worden gelezen. Ook organiseert De Nieuwe Bijbelschool symposia, 
debatavonden en boekpresentaties over thema's die nauw raken aan de 
Bijbelse theologie in het voetspoor van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman. 
 
Bijbelklassen 
In de bijbelklassen wordt de bijbel gelezen als een buitengewoon prominent 
boek uit de wereldliteratuur. Tegelijk lezen we het ook als een boek dat met 
zijn menselijke verhalen steeds weer onze eigen verhalen losmaakt en in een 
heel verrassend perspectief plaatst. Op de één of andere manier gaat er van dit 
boek een geheim uit dat je niet koud laat. Maar schrik niet: je wordt er echt 
niet gelovig of religieus van. 
 
Hoe gaat zo’n avond in zijn werk? Predikanten die verbonden zijn aan De 
Nieuwe Bijbelschool leggen een verhaal uit de bijbelse literatuur in het midden 
van de groep. De tekst is vanuit het Hebreeuws/Grieks precies vertaald in het 
Nederlands en vervolgens systematisch nauwkeurig uitgewerkt op 3 A4’tjes die 
we dan zorgvuldig zullen langslopen. Zij zullen de structuur van het verhaal en 
de gebruikte beeldspraak proberen uit te leggen. Een ieder stelt mogelijk zijn 
vragen, vertelt zijn associaties of geeft eventueel zijn mening. Door ervaring 
zijn wij ervan overtuigd dat er een goed gesprek zal ontstaan. 
 
Inspiratiedagen 
De Nieuwe Bijbelschool biedt inspiratiebijeenkomsten op maat voor 
bijvoorbeeld ambtsdragers, gemeenteleden, werkers in de zending en 
jongerenwerkers van JOP. Aan De Nieuwe Bijbelschool zijn een aantal 
theologen verbonden, die in de traditie van Miskotte en Breukelman staan. Zij 
kunnen u of bijvoorbeeld uw kerkenraad begeleiden bij het (her)ontdekken van 
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de Schrift en haar betekenis voor de kerk. Noem het een vorm van 
herbronning: waar was het in de kerk ook alweer om begonnen? Wat is nu de 
essentie van kerk-zijn? En wat betekent het om kerk te zijn in een seculiere 
samenleving? 
  
Vragen die in deze tijd uiterst actueel zijn. En die in onze ogen niet beantwoord 
kunnen worden zonder de Bijbel open te slaan. Wij helpen u graag bij het 
terugkeren naar de basis: het lezen van de teksten uit de Bijbel. Aan de hand 
van deze teksten helpen wij u graag op weg, en laten wij u zien hoe de teksten 
u (opnieuw) kunnen inspireren. 
 
Bezinningsbijeenkomsten 
"Wij moeten terug naar de tekentafel!" Dat schreef Ad van Nieuwpoort, 
bestuurslid van De Nieuwe Bijbelschool, op 24 december 2011 in het financiële 
dagblad. Hij zegt: "het marktdenken heeft alle segmenten van onze 
samenleving in zijn greep. Wij lijken niet meer in andere termen te kunnen 
denken dat marketing, product, consument en winst." Tegelijkertijd zien wij die 
samenleving ontsporen. In sectoren als onderwijs, zorg en 
woningbouwverenigingen lijken steeds meer organisatievraagstukken de 
boventoon te voeren. In door schaalvergroting steeds meer uitdijende 
organisaties gaat de discussie over bedrijfsvoering en de vraag hoe alles nog 
'gemanaged' kan worden. De leerling, de patiënt en de huurder dreigen 
daarvan de dupe te worden. Banken zijn in hun focus op groei en 
winstgevendheid vergeten waartoe zij ooit in het leven zijn geroepen: zorgen 
dat anderen tot ontplooiing kunnen komen. Ad van Nieuwpoort stelt: in al deze 
sectoren moeten wij terug naar de vraag wat 'in beginsel' precies de bedoeling 
was, waar het misgegaan is en hoe we terug zouden kunnen naar de 
oorsprong. 
  
De Bijbelverhalen zijn bij uitstek in staat om die gang terug naar de tekentafel 
te maken. Het zijn verhalen waarin het gaat over wat een mens eigenlijk tot 
mens maakt. En over wat er daarbij allemaal in de weg kan staan en wat het 
maakt dat een mens niet tot zijn recht komt. Die verhalen kunnen bedrijven en 
organisaties bij uitstek helpen in de reflectie over vragen als 'waar kom je 
vandaan' en 'waar wil je naartoe'. Ze houden een kritische spiegel voor, en 
kunnen daarmee een hernieuwd bewustzijn teweegbrengen. Hoe kunnen wij 
voor mens en maatschappij weer worden wat wij moeten en willen zijn? 
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3.2 Verantwoording 
Middels onze website communiceren we verslagen van activiteiten, maar 
plaatsen we ook columns, video’s en podcasts die de doelstelling van Stichting 
De Nieuwe Bijbelschool ondersteunen. Ook wordt er maandelijks op de 
twaalfde een nieuwsbrief verstuurd naar alle betrokkenen met updates m.b.t. 
Stichting De Nieuwe Bijbelschool en haar geplande en uitgevoerde activiteiten. 
 
3.3 Fondsenwerving 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

• onze bestaande en nieuwe donateurs aanschrijven,  
• fondsen aanschrijven t.b.v. projectfinanciering. 

 
Het werk van De Nieuwe Bijbelschool wordt mogelijk gemaakt door donaties 
van particulieren. Het gaat daarbij om de aanstelling van 0,2 fte in 
samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit, om het 
organiseren van onze activiteiten en om het bijhouden van de website en 
maandelijkse nieuwsbrief. Om extra activiteiten mogelijk te kunnen maken zal 
Stichting De Nieuwe Bijbelschool waar noodzakelijk geacht fondsen 
aanschrijven voor projectfinanciering. 
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4.   Bestuurlijke zaken 
 
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. Hierop 
worden de uitgevoerde activiteiten beschreven en toegelicht. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers, 
gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand. 
 
Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in 
verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed. 
 
 
 


