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Stichting 
Leerstoel Miskotte/Breukelman 

voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden 
 

Januari 2021 
 
Doelstelling 
 
De Stichting ‘Leerstoel Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbel’ is 
opgericht in een samenwerking van de Dr K.H. Miskotte Stichting en de Breukelman Stichting. De 
doelstelling van deze stichting luidt:  
 

- Het instellen en in stand houden van de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman voor de 
theologische hermeneutiek van de bijbel aan de Protestantse Theologische Universiteit; 

- alsmede het bevorderen van de studie van het theologische werk van K.H. Miskotte en F.H. 
Breukelman en de theologische hermeneutiek in deze traditie in het algemeen, ten 
dienste van kerk en samenleving. 

 
De theologie van Miskotte en Breukelman heeft als ontstaansgrond en oogmerk de vraag naar het 
bijbels gehalte van de verkondiging van de kerk, in wisselwerking met de cultuur. De leerstoel heeft 
als doel de geschriften van deze beide theologen te onderzoeken met het oog op de verkondiging 
van de kerk in de wereld. Door deze bijzondere leerstoel kan het werk van Miskotte en Breukelman 
worden bestudeerd binnen de PThU. 
 
De Stichting Leerstoel Miskotte/Breukelman is gelieerd aan de Stichting de Nieuwe Bijbelschool. 
  
Bestuur en contactgegevens 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 
 
Ad van Nieuwpoort: voorzitter 
Marco Visser: secretaris 
Shirley Chedi: penningmeester 
Peter van Breda: lid 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun activiteiten, zij doen dit alles 
onbezoldigd. 
 
Adres van de stichting is: 
 
De Boelelaan 1105 
t.a.v. PThU 
1081 HV Amsterdam 
 
Contact kan opgenomen worden via de secretaris:  
 
Duitslandlaan 64 
1965 BH Heemskerk 
Tel. 0251-293002 
marcovisser64@kpnmail.nl 
info@denieuwebijbelschool.nl 
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Meer informatie op:  
http://www.denieuwebijbelschool.nl/index.php/wat-doen-wij/leerstoel-miskotte-breukelman 
 
Activiteiten 
 
Na het emeritaat van ‘onze’ bijzonder hoogleraar Rinse Reeling Brouwer, is drs. Marco Visser in 
januari 2020 aangetreden als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. 
Doelstelling is dat hij het gedachtegoed van de theologen K.H. Miskotte en F.H. Breukelman zal 
inbrengen aan de predikantsopleiding. Dit heeft in het afgelopen jaar al in tal van activiteiten gestalte 
gekregen. De aanstelling is opgezet nog t/m 2021. Gesprekken over het vervolg na dit kalenderjaar 
zijn inmiddels gaande.  
 
Voor informatie over M. Visser aan de PThU:  
https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/m.visser/  
 
En zie onderaan dit document een verslag van enkele recente of lopende activiteiten. 
 
Bekostiging 
 
De bekostiging van de genoemde onderzoeksplek, het salaris van M. Visser aan de PThU, wordt voor 
1/3 deel door de PThU betaald, en voor 2/3 door ons als stichting: hiertoe zijn particuliere giften 
binnengekomen en fondsen geworven.  
 
Financieel vermogen buiten deze doelstelling om heeft de stichting niet. 
 
M. Visser is, hoewel dus deels extern (d.w.z. door ons als stichting) gefinancierd, als onderzoeker in 
dienst van de universiteit en valt dan ook binnen de CAO voor universiteitspersoneel.  
 
Beleidsplan 2021-2026 
 
In de periode 2021-2026 zullen we ons werk graag voortzetten en mogelijk maken dat onze 
docent/onderzoeker een goede plek heeft aan de PThU, opdat aldaar het bijbels-theologische 
onderzoek en onderwijs in verband met het werk van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman op 
inspirerende wijze plaatsvindt. Op dit moment geschiedt dat op een goede manier door drs. M. 
Visser, die in de loop van 2021 hoopt te promoveren op een bijbels-theologisch onderzoek.  
 
Een van de speerpunten van ons beleid in 2021-2022 is om na te denken over de continuering 
hiervan: om ook na het aflopen van het huidige contract (2020-2021) weer een goede aanwezigheid 
aan de PThU te hebben in de vorm van in ieder geval wederom een 0,2 fte. Hierover zijn de 
gesprekken met het CvB van de universiteit inmiddels gaande. 
 
Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen om de stand van zaken omtrent de leerstoel cq. de 
onderzoeksplek te bespreken. Ook wordt dan gepland welke activiteiten er georganiseerd worden in 
samenwerking met de Stichting de Nieuwe Bijbelschool (www.denieuwebijbelschool.nl), die als doel 
heeft om ook buiten de directe (academische) context van de Leerstoel Miskotte/Breukelman in de 
geest van de genoemde theologen werkzaam te zijn.  
 
  

http://www.denieuwebijbelschool.nl/index.php/wat-doen-wij/leerstoel-miskotte-breukelman
https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/m.visser/
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Actueel 
2020-2021 
 
Leescolleges via Zoom 
Na een heel goed verlopen serie Zoom-bijeenkomsten rond het boek Job in het voorjaar van 2020, 
was het in het najaar de beurt aan Jona. De drie avonden met studenten online lezen verliepen 
positief.  
De serie krijgt in februari 2021 een vervolg, namelijk met drie Zoom-meetings over het thema: de 
Bijbel in de praktijk. Dit n.a.v. het pas verschenen boek van Joep Dubbink (bijzonder hoogleraar VU) 
over Karel Deurloo. We hopen hiermee studenten uit de predikantsmaster van dienst te zijn: 
1. De Bijbel en het predikantschap: hoe houden de teksten van de Tenach je op de been in de vaak 
weerbarstige praktijk van het voorganger-zijn? Hoe voedt de Bijbel je, welke inspiratie is hier te 
vinden?  
2. De Bijbel en de zondag: Hoe functioneert het Oude Testament in de liturgie? Hoe kan een tekst 
resoneren in gebeden? Hoe kom je van goede exegese van een verhaal tot een lied dat daarbij 
gezongen kan worden?  
3. De Bijbel en kinderen: er zijn talloze kinderbijbels, maar hoe onderscheid je de goede van de 
slechte? Met andere woorden, hoe vertaal en hertaal je oudtestamentische verhalen voor kinderen? 
 
Cursus godsdienstdocenten 
De cursus voor docenten godsdienst (voortgezet onderwijs) is weer opgepakt na een tijdelijke 
lockdown-pauze. Zeer mooie en intensieve bijeenkomsten met deze cursisten rond de vraag: hoe het 
Abrahamverhaal spreekt in de huidige tijd en hoe het ‘vertaald’ kan worden naar de context van 
middelbare scholieren. Twee cursusbijeenkomsten zijn er geweest met Piet van Midden in 
Amstelveen en met Ad van Nieuwpoort in Den Haag. Er volgt nog een laatste bijeenkomst, i.s.m. 
Ronelle Sonnenberg docent didactiek aan de PThU. 
 
Postacademisch onderwijs 
Net als vorig jaar hebben we een plek in het programma van de permanente educatie van de 
predikanten en kerkelijk werkers. De tweedaagse cursus Oude Bronnen Nieuwe Tijden is in 
voorbereiding, deze zal zijn op 25-26 mei op Nieuw Hydepark. Over Johannes 3-10 en de vertaalslag. 
Er zijn rond 15 aanmeldingen.  
 
Online exegeseteam over Johannes 3-10 
In samenwerking met de Monshouwerstichting (zie schriftlezing.nl) is er een online preekteam in 
voorbereiding: in 2021 staat er een lange serie lezingen uit Johannes 3-10 op het leesrooster in onze 
kerken. We bieden een wekelijks uurtje op dinsdagochtend aan voor predikanten/ voorgangers in 
den lande, die hun Grieks er weer wat bij willen pakken. Exegese met het oog op de preek. Vanaf mei 
2021.  
 
Podcast: Verhalen van vandaag 
Tenslotte is er een Podcast-serie in voorbereiding, waarin we verschillende theologen uit ons 
netwerk aan het woord willen laten over een Bijbeltekst en de actuele zeggingskracht daarvan. 
Opnamen hopen we aan de PThU te kunnen doen, doelgroep zijn allereerst theologiestudenten en in 
tweede instantie geïnteresseerde leken.  
 


