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Nieuwsbrief De Nieuwe Bijbelschool 
Elke 12e van de maand, naar het bekende 
Bijbelse getal, versturen we een nieuwsbrief 
naar alle geïnteresseerden van De Nieuwe 
Bijbelschool. Want: complexe tijden vragen 
om stevige theologie. De nieuwsbrief bevat 
aankondigingen van bijeenkomsten en 
evenementen, een inleiding van de 
voorzitter met een korte Bijbelse reflectie 
op de actualiteit, een inspirerende quote, 
columns, podcasts en video’s van theologen 
en ander relevant werk en berichtgeving ten 
aanzien van de doelstellingen van De 
Nieuwe Bijbelschool. De lijst van ontvangers 
telt 366 namen en is sinds versturen 
groeiende. We zien hiermee het bereik van 
De Nieuwe Bijbelschool toenemen. De 
nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de 
website. 
 

 
Podcast De Nieuwe Bijbelschool 
Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling 
eeuwige waarheden waar je in moet geloven? 
Mooi verhaal met een moraal, museum van 
oudheden? Of kan het anders? Marco Visser 
en Rob Ittmann gaan in gesprek met 
theologen die die Bijbel zo gek nog niet 
vinden. Met een frisse, vrolijk-kritische blik 
nemen zij je mee door een Bijbelverhaal en 
zoomen in op de vraag wat die tekst juist 
vandaag te zeggen heeft. Welkom bij de 
Podcast: De Nieuwe Bijbelschool. In 2021 zijn 
we van start gegaan met deze 
podcastgespreken en hebben we in 7 
afleveringen opgenomen. Ze zijn te 
beluisteren via Spotify en de website. De 
afleveringen worden in 2021 gemiddeld 550 
keer beluisterd. 
 

 
 
 
 



 
Samenwerking met de PThU 
Na het emeritaat van prof dr. Rinse Reeling Brouwer in 
mei 2019 kreeg de samenwerking van de stichting De 
Nieuwe Bijbelschool (DNBS) en de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU) een nieuwe vorm: er 
werd een onderzoeksplek ingericht, die bezet werd door 
Marco Visser. In dit kader zou promotieonderzoek verricht 
worden over de specifieke inbreng van de ‘Amsterdamse’ 
bijbels-theologische traditie. Daarnaast was de bedoeling 
om aanpalende activiteiten te organiseren voor 
theologiestudenten, predikanten en anderen met het oog 
op de relevantie van de Bijbelse Theologie voor vandaag.  
We mogen vaststellen dat de samenwerking vruchtbaar is 
geweest. Er is veel werk verzet; de beide in de opzet 
geformuleerde pijlers zijn goed tot hun recht gekomen. 
Het proefschrift Pars pro toto is afgerond. De promotie 
heeft op 9 februari 2022 plaatsgevonden. Dat Marco 
Visser, en daarmee ook de stichting DNBS, inmiddels een goede plek aan de PThU heeft 
gevonden, mag blijken uit het feit dat hij recent nog gevraagd is om een deel van de 
collegereeks ‘Theologische interpretatie van de Bijbel in historisch perspectief’ waar te 
nemen. 
In dit document volgt een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee jaar. Uit 
onderstaande zal zeer wel blijken dat het zeer gewenst is dat de samenwerking voortgezet 
wordt. 
 
Leescolleges via Zoom 
In de eerste lockdown in april-mei 2020 gaf Marco Visser een serie leescolleges via Zoom 
over het boek Job. Er werd door studenten uit alle fases van de studie graag en veel gebruik 
van gemaakt. Een mooie reeks avonden, die in 2021 zijn gevolgd door series over Jona en 

Elia (1 Koningen 17-19). Ook 
werd er een Zoomserie 
aangeboden ver het thema 
‘Bijbelse Theologie in de 
praktijk’: hoe werkt exegese 
door in de praktijk van het 
predikantschap? Deze serie 
werd samen met prof. dr. 
Joep Dubbink (bijz. 
hoogleraar Bijbelse Theologie 
aan de VU) georganiseerd.  
 
 

Cursus godsdienstdocenten 
N.a.v. een vraag van twee godsdienstdocenten (VO) hebben we een cursus ‘Bijbel en 
onderwijs’ aangeboden. Een vijftal zeer mooie en intensieve bijeenkomsten met een kleine 
groep cursisten rond de vraag: hoe het Abrahamverhaal spreekt in de huidige tijd en hoe het 



‘vertaald’ kan worden naar de context van middelbare scholieren. In samenwerking met 
kinderbijbelschrijver Piet van Midden en Ad van Nieuwpoort in Den Haag. De laatste 
bijeenkomst werd gegeven door Ronelle Sonnenberg, universitair docent youth ministry aan 
de PThU, die het gesprek met de deelnemers zelfs nog kon verwerken in een 
wetenschappelijk artikel waar zij op dat moment aan werkte. Over samenwerking 
gesproken. 
 
Postacademisch onderwijs 
Net als in 2019 kon er in het najaar van 
2021 een cursus Oude Bronnen Nieuwe 
Tijden gegeven worden in het kader van 
het Post Academisch Onderwijs, zoals 
georganiseerd door de PThU. Ad van 
Nieuwpoort en Marco Visser leidden een 
tweedaagse op Nieuw Hydepark met 
predikanten uit het hele land over de 
vertaalslag van tekst naar preek. 
 
Online exegeseteam predikanten 
In samenwerking met de Monshouwerstichting (zie schriftlezing.nl) is er een online 
preekteam gestart. We bieden een wekelijks uurtje op dinsdagochtend aan voor 
predikanten/ voorgangers in den lande, die hun Grieks of Hebreeuws er weer wat bij willen 
pakken. Exegese met het oog op de preek. Terwijl men in de kerk wel eens de indruk krijgt 
dat het belang van de grondtalen en de exegese in twijfel wordt getrokken, houden wij stug 

vol. De reacties zijn enthousiast en allemaal 
in de trant van: graag meer hiervan! Er zijn 
zo’n 50 geïnteresseerden en altijd wel een 
groep van zo’n 25 aanwezigen in de Zoom.  
 
Barthianum 
Ook in 2021 was Marco Visser mede-
organisator van de jaarlijkse Barth-
studiedag, het ‘Barthianum’. De tweede, op 
26 januari 2021, was online en juist 
daardoor een groot succes. Rond het boek 

van Karl Barth, net in Nederlandse vertaling verschenen: ‘Fides Quaerens Intellectum’, 
‘Geloof dat naar begrip zoekt’. Met een grote groep mensen – 55 deelnemers! – uit 
Nederland en België. De inleiders hielden goede verhalen, de gesprekken in de leesgroepen 
waren leuk en zinvol. Theologie zoals theologie moet zijn. Het Barthianum 2022 is in 
voorbereiding. 
 
International Miskotte Conference 
Samen met Collin Cornell (docent Oude Testament in de VS: University of the South), prof. 
dr. Phil Ziegler (Aberdeen), Eleonora Hof en Mirjam Elbers (Miskotte Stichting) organiseerde 
Marco Visser de eerste International Miskotte Conference op 8-9 november. Dit n.a.v. de 
verschijning van de Engelse vertaling van Miskottes belangrijke boek Bijbels ABC. Heel 
bijzonder om de theologie van Miskotte zo in een internationaal gezelschap te bespreken. 



Vijftig deelnemers waren zeer betrokken. De PThU kon de conferentie verzorgen, wat nog 
benadrukt werd door het welkomstwoord door rector Maarten Wisse.  

 
 

 
 

 
 


