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Aanbod fysieke lessen 
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Welkom op de Faculteit voor Protestantse Theologie en 

Religiestudies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FPTR is een eigenzinnige academische instelling met een lange 

traditie. Door de jaren heen heeft zij door onderwijs en onderzoek 

gezorgd voor een eigen protestants theologisch geluid in België. Nu in 

onze tijd godsdienst voor een groeiende groep mensen niet langer 

verbonden is aan een instituut, richt de theologische bezinning zich op 

een steeds breder terrein. 

In de komende jaren zien wij het als onze taak om het protestants 

theologische geluid in het hart van Europa te vertegenwoordigen. Dat 

hopen wij gestalte te geven door ons onderwijs digitaal aan te bieden 

en geschikt te maken voor heel verschillende groepen. Door een actief 

netwerk van theologen van alle disciplines en achtergronden verder op 

te bouwen en vitaal te houden, creëren we voor al die groepen ook een 

omgeving waar persoonlijke ontwikkeling en onderzoek samen opgaan. 

 

Omdat het voor sommige vakken niet haalbaar is om deze digitaal aan 

te bieden, vinden de colleges van deze vakken op de faculteit plaats. 

Het is evenwel mogelijk om digitaal (via Zoom) aanwezig te zijn. Deze 

vakken worden – met uitzondering van Global Anglicanism – tweetalig 

(ENG/NED)  gedoceerd. 
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De vakken 

Global Anglicanism 

This course examines the origins of the Anglican tradition first 

within Western Catholicism, then as an independent blend of 

Catholic and Protestant influences after the Reformation. The 

history of the English Reformation is studied in detail, since it 

explains everything in Anglicanism which follows. The course 

then looks at the two major periods of Anglican expansion 

outside the British Isles, first in the 18th century in North 

America and India, then (following the obstacles to Anglican 

expansion provided by the independence of the United States in 

1783 and the policies of the British East India Company which 

restricted Christian mission in India throughout the 18th century) 

in Africa and Oceania in the 19th century. The close relationship 

between Anglicanism and the Atlantic slave trade, as well as 

successful Anglican pressure to abolish slavery will be studied. 

The subsequent development of the global Anglican Communion 

and its institutions will be studied. A study of three examples of 

modern global Anglicanism completes the course: Belgium, 

Rwanda and Nigeria. 

Prof. Dr. Jack Mc Donald 

This class will be taught in English. 

World Religions 

This course provides an overview of the major world religions. 

After an introduction on the earliest paleontological forms 

of religion among our ancestors, the overview provided by that 

course falls into two major parts. In Part 1, we see the historical 

origins of the major religious traditions that developed around 

the world beginning with the agricultural revolution and 

especially during the Axial Age (beginning in the 9th century 

BCE). We will study the frames of mind that underlie religious 

representations, artifacts, and writings. In Part 2 of this course, 

we will see the current forms of the world's religions. What are 

the foundations, structures, developments, and contexts of the 

major world religions? In the process, the student will conduct 

her own research on a contemporary form of religion and 

present her findings.   

Prof. Dr. Johan Temmerman 

This class will be taught bilingually in English/Dutch 
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New Testament Greek 

Human Rights & Religious Minorities 
POPULISM and RELIGION (2e semester) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The Bible is the origin and the core of the Protestant Christian 

faith. Therefor the study of the biblical texts takes an important 

position within the study of Theology and Religious studies. This 

study is not possible without a decent knowledge of the original 

languages in which the Bible was written. The course “New 

Testament Greek” will introduce you to the particularities of 

this ancient language as well as the grammatical foundation on 

which the student learns to understand the Biblical texts.  

 

Prof. Arjan Knop 

This class will be taught bilingually in English/Dutch 

 

Political populism is grounded in a dichotomy of society, with 

'the people' opposed to 'the elite'. If one would look into the 

profile of the populist leaders they are coming from the elitist 

systems and their way of ruling is to play national majorities 

against minorities creating the picture of an internal and 

external enemy.  The course will discuss the ways how populist 

politicians use religion to manipulate and instrumentalize 

religion for political purposes and winning the votes to remain 

in power. This is an easy way of ruling society. Hand in hand 

with this goes destruction of multilateral organizations like 

United Nations, disrespect of the decisions of the European 

Court on Human Rights in Strasbourg, leaving the European 

Union ect, anti-vax society during covid -19 who refused to 

communicate that there is a serious threat to the public health 

during Covid-19 pandemic.  The course will discuss how 

theology is used to justify white supremacy and the ruling of 

the populist, at the same time making decisions on the basis of 

race, religion, disability, age, sex ect. 

Prof. Dr. Elizabeta Kitanovic 

Prof. Dr. Johan Temmerman 

This class will be taught in English. 
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Comparative Tekst Analysis 

Interdisciplinaire module Religious Diversity 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze colleges leren wij de vergelijkende methode voor 

religiestudies in de praktijk kennen. We vertrekken steeds van een 

tekst met rijke religieuze inhoud en verklaren deze aan de hand 

van andere bronteksten, die de sub-teksten vormen van de tekst 

die we willen interpreteren. Soms kunnen dit ook realia zijn zoals 

archeologische bronnen. Uitgegaan wordt daarbij steeds van een 

werkelijk, historisch (en dus niet louter fenomenologisch) verband. 

Het cursusmateriaal bestaat zodoende uit een “opengelegd” 

dossier, een uit elkaar genomen wetenschappelijk artikel, waarvan 

het nota-apparaat geëxpliciteerd wordt. Zo leert de student een 

exegetisch continuüm kennen, en in omgekeerde zin een 

“Rezeptionsgeschichte” die zich vaak over meerdere eeuwen 

uitstrekt, maar waaruit soms ook schakels ontbreken doordat 

bronnen zijn verloren gegaan. De studenten worden uitgenodigd 

om actief mee te werken, indien zij bijkomende bronteksten of 

andere historische verbanden menen te kunnen inbrengen. 

 

Prof. Dr. Jan van Reeth 

This class will be taught bilingually in English/Dutch 

 

In de hedendaagse samenlevingen heeft religie geen evidente plaats 

meer. Tegelijk neemt de religieuze diversiteit toe, waardoor tradities 

het steeds moeilijker hebben. In het kader van de globale diversiteit en 

de ‘vloeibare’ tijden is de vraag naar de religieuze waarheid hoog 

dringend aan een antwoord toe. Tijdens de interdisciplinaire 

mastermodule bestuderen we het probleem van religieuze diversiteit. 

De module loopt over het ganse jaar en zal tijdens het eerste semester 

de subthema's polarisatie en waarheid behandelen. Tijdens het twee 

semester staan identiteit en eenheid centraal. In de vorm van open- en 

introductielessen discussiëren we in seminarievorm theorieën en 

modellen van religieuze diversiteit.    

Prof. Dr. Johan Temmerman 

Prof. Dr. Leendert-Jan Parlevliet 

Prof. Arjan Knop 

This module will be taught in Dutch. (will be digitally available 

bilingually) 
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Studiedag Contextueel Bijbellezen  

Contextual Bible reading is a methodology that pays special 

attention to a variety of contexts: our own context, the 

context of society and the context of the Bible. It is a reading 

method which invites you to implement Biblical stories to your 

own experiences and make them relevant to everyday life.  

Ds. Eefje Van der Linden 

Dr. Bert Dicou 

Dr. Jannica De Prenter 

 

This study day will be bi-lingual: Dutch/French 
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 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

09:00 

 

 

 

  
09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

New Testament Greek 
Prof. A. Knop 

IDM Religious Diversity 
Prof. J. Temmerman 
Prof. L.J. Parlevliet 

Prof. A. Knop 

World Religions 
Prof. J. Temmerman 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 
 

 

13:30 

14:00 

Global Anglicanism 
Prof. J. McDonald IDM Gastcollege 

(Vooropgestelde data) 

14:30 

15:00 

15:30 

16:00 
Comparative Tekst 

Analysis 
Prof. J. Van Reeth 

16:30 

  
17:00 

17:30 

18:00  

 

  

Uurrooster 
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Wenst u verdere informatie of wenst u zich in te schrijven? 

Het secretariaat en decanaat staan steeds ter uwer beschikking. 

 

 

Vragen over inschrijvingen, betalingen, … 

SECRETARIAAT 

info@protestafac.ac.be 
Tel. 02/735 67 46 

 

 

 

 

 

Academische/studie inhoudelijke vragen 

DECANAAT 

Johan.temmerman@protestafac.ac.be 

02/735 67 46 

Info & Inschrijvingen 
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