Spreekbeurten
Regelmatig worden hoogleraren en docenten van de TUA gevraagd om spreekbeurten of
lezingen te verzorgen, voor studentenverenigingen of in kerkelijke kringen. De TUA vindt
het belangrijk dat het contact met de kerken ook op deze wijze onderhouden wordt.
Hieronder treft u een lijst aan waarin per persoon vermeld staat over welke onderwerpen
hij dit komend seizoen een lezing beschikbaar heeft.
Als u een docent wilt uitnodigen voor een spreekbeurt, kunt u met hemzelf contact
opnemen via de bij zijn naam vermelde link. Vermelding op onderstaande lijst betekent
niet dat de hoogleraren en docenten per definitie altijd beschikbaar zijn of dat zij zich per
se beperken tot de opgegeven onderwerpen.
Mw. drs. C.T. Boerke (ctboerke@tua.nl)
 Reformatie en rolmodel: vrouwen in de 16e eeuw
 Katharina von Bora, Luthers echtgenote
 Luther en de vrijheid van een christen
 Luther over opvoeding en onderwijs
 Kerst met Luther
Ir. W.J.A. Hanekamp (wjahanekamp@tua.nl)
 De TUA en de band met de kerk
Drs. A. Heystek (aheystek@che.nl)
 Hoe zitten jongeren in elkaar en hoe gaan we daar mee om
 Seksueel misbruik in de kerk, hoe mee om te gaan
 Toerusting van ouderlingen bij hun taak
 Homoseksualiteit en kerk
Prof. dr. A. Huijgen (ahuijgen@tua.nl)
 De Heidelbergse Catechismus
 Hermeneutische vragen rond homoseksualiteit en vrouw & ambt.
 “Christus als Leraar”, over theologie en pedagogische vragen.
 De eschatologie van A. van de Beek.
Prof. dr. M.J. Kater (mjkater@tua.nl)
 De plaats van de 'verdediging' in de prediking (over apologetiek en prediking c.q.
catechese)
 Wat betekent dat, 'Jezus Christus en Die gekruisigd' preken?
 De tweenaturenleer: zuchten of zingen?
 Luisterrijk of luisterarm? De brief aan de Hebreeën als opwekking.
 Het spreken van God in de tegenwoordige tijd door middel van mensen uit een ver
verleden (n.a.v. Hebr.11).
Dr. M.C. Mulder (m.c.mulder@hetnet.nl)
 Leren van Joodse spiritualiteit
 Hoop voor Israël, gegronde verwachtingen? Israël in Romeinen 11
 Messiasbelijdende Joden in Nederland en Israël: geliefd, genegeerd?
 Verbonden met Israël. Verschillende modellen voor de verhouding van Israël en de
kerk.

Prof. dr. A. de Muynck (A.deMuynck@driestar-educatief.nl)
 Christelijk leraarschap, gidsen en pelgrims.
 Gezag in het onderwijs: waarom is het zo ingewikkeld geworden?
 Pedagogiek van het mosterdzaadje. Over mogelijkheden en grenzen van opvoeders.
 Spiegel jezelf eens aan Timotheüs. Wat opvoeders en/of leraren kunnen leren van de
Timotheüs-brieven.
Prof. dr. H.G.L. Peels (hglpeels@tua.nl)
 God, geweld en de Bijbel
 Geen gesneden beeld - God en onze godsbeelden
 De God van het OT – heilig is Hij
 Wat doet Nahum in de Bijbel?
Drs. J. van ’t Spijker (jvantspijker@tua.nl)
 Vreemdelingen en bijwoners – een schets van de gang van de kerk door de
geschiedenis met het oog op het missionaire
 De heiligheid van de kerk – stimulans of struikelblok voor haar missionaire roeping
 Blijdschap in druk als missionair getuigenis
Dr. D.J. Steensma (djsteensma@knid.nl)
 Echtscheiding
 Bijbel en homoseksualiteit
Dr. A. Versluis (aversluis@tua.nl)
 Het gebod om de volken van Kanaän uit te roeien
 Geweld in het Oude Testament
 De wetten uit het Oude Testament voor christenen vandaag
J.W. van der Zande-de Roo (jwvanderzande@tua.nl)
 De geschiedenis van en het werk aan de TUA

