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Jodendom  

In zeven lessen wil ik basisinformatie aandragen over de wijde en fascinerende wereld van 

het Jodendom en vooral interesse wekken in deze bijzondere religie. Want Jodendom is al 

oud, kent vele gedaanten en ontwikkelingen, en is tenslotte voor Joden heel anders dan de 

christelijke religie. Wij (christenen) beroepen ons wel op de ‘joods-christelijke’ traditie maar 

beseffen wij eigenlijk wel wat wij daarmee zeggen!?  

Op een manier die sterk verbonden is met het Joodse ‘lernen’ wil ik een aantal onderwerpen 

samen gaan bespreken. Zoals de voor Joden belangrijke Bijbelse teksten als Exodus 20, de 

tien woorden, en Deuteronomium 6,4, het ‘sjem’a’. Gelijk aan het begin maken we kennis 

met de voor Joodse traditie belangrijke termen als Tora (schriftelijk én mondeling), midrasj, 

halacha, Talmoed. Om in het verloop van de lessen verschillende onderwerpen of thema’s te 

bespreken als de Joodse feestdagen, het Joodse concept ‘omkeer’, geschiedenis van het land 

Israël ( 200v tot 200 na Chr.), moderne Joodse visies op het land Israël, en we proeven iets 

van de Joodse mystiek.  
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Nieuwe Testament  

In blok 1A  besteden we aandacht aan de inleidingsvragen van het Nieuwe Testament.  

Deze vragen gaan over de taal, de overlevering van de tekst, het ontstaan, de bedoeling, de 

culturele en godsdienstige omgeving en achtergrond, de methoden die men kan gebruiken bij 

de bestudering. Ook de Joodse context van het Nieuwe Testament en de Griekse 

cultuurwereld van die tijd komen aan de orde.  

En tenslotte gaan we nader in op het Evangelie in de weergave van Mattheüs. Wat is een 

evangelie, wie is de schrijver van Mattheüs en waarom heeft hij het geschreven?  
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Kerkgeschiedenis  

In blok 1A staat de vroege Kerkgeschiedenis op het lesrooster. Het komt mooi uit dat dit 

wordt gegeven in nauwe samenhang met het Nieuwe Testament. De apostolische tijd is 

immers het begin van de Kerkgeschiedenis. Bij de reader die iedereen van tevoren krijgt zijn 

er talloze thema’s om nader op in te gaan. Zo krijgen bijvoorbeeld de kerkvaders, de 

gnostiek, de dogma’s van de Triniteit en de Tweenaturenleer, de politieke ontwikkelingen in 

het Romeinse Rijk en de christenvervolging, de woestijnvaders en de kerstening van de Lage 

Landen aandacht. 
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 Ethiek   

1e jaars Ethiek (seizoen 2016-2017 ) 

les 1 en 2  inleiding 

les 3 - 5  bespreking Economie van Goed en Kwaad 

les 6 bijbelstudie Lukas 16: 1-9 (onrechtvaardige rentmeester)  
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Oude Testament  

Inleiding Oude Testament 

In vijf lesuren: inleiding in het Oude Testament. Tijd van ontstaan in mondelinge traditie; in 

geschreven vorm, oudste nog beschikbare handschriften. De taal, het Hebreeuws: een 

semitische taal met geheel eigen taaleigen (slechts twee tijden; heel beeldend, beschrijvend; 

ongeschikt voor logische gedachteconstructies). Plaats in de algemene geschiedenis; gelegen 

tussen de invloedssferen van de successievelijke wereldrijken in Mesopotamië en Egypte. 

Vaak strijdtoneel van hun botsingen; op zoek naar mogelijkheden eigen identiteit te vinden 

en daarmee te overleven. 
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Filosofie  

In vijf lesuren; dus we moeten keuzes maken. We kozen voor een korte historische 

benadering. Ontstaan in Griekenland: botsing met dezelfde Aziatische grootmacht Perzie 

waarmee ook Israël te maken kreeg. Net als Israël ontstaan uit een los stammen- 

respectievelijk stedenverband. Dan de Europese geschiedenis door: de scharnierpunten waar 

de Europese mens nieuwe wegen ging, in Verlichting, Romantiek, Individualisme. 
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Liturgiek 

 

In blok 1A komen aan de orde een algemene inleiding tot de liturgiek, het ontstaan van een 

joodse eredienst en de christelijke eredienst die daar weer uit ontstaan is. 

Vervolgens gaan we de diverse onderdelen van de christelijke eredienst langs om uit te 

komen bij de protestantse eredienst, die zich hieruit ontwikkeld heeft. 

 



 


