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Inhoud
Dit vak richt zich op de zogenoemde ‘katholieke’ (= algemene) brieven,
Hebreeën, en de Openbaring van Johannes. Ondanks hun vaak beknopte
karakter, komen in deze bijbelboeken belangrijke, en vooral ook praktische, onderwerpen aan bod. Zo confronteert de brief van Jacobus ons
met het belang van een praktisch christen-leven en thematiseren de brieven van Petrus, Judas en Johannes het lijden omwille van Christus, het
omgaan met dwaalleringen, en het liefhebben van God en de naaste.
Verder schildert Hebreeën ons op unieke wijze de persoon van Christus
voor ogen en biedt de Openbaring ons een palet van hoop en troost.

Leerdoelen

Algemeen
Na studie van de leerstof ben je bekend met de inleidingsvraagstukken,
en met de inhoud en de theologie van de betreffende Bijbelboeken. Je
bent op de hoogte van de omvang en relevantie van het aandachtsgebied en in het bijzonder van de belangrijkste Bijbels-theologische vraagstukken (inclusief belangrijke stromingen en hun vertegenwoordigers) en
bent in staat hierin beargumenteerd een eigen positie in te nemen. Tevens ken je de belangrijkste (soorten) literatuur, kunt deze interpreteren,
evalueren en benutten. Ten slotte ben je in staat een vertaalslag te maken
van Bijbel en theologie naar gemeenteverband en het persoonlijk geloofsleven.

Vakspecifiek
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof ben je
bekend met de volgende woorden en begrippen en kunt deze kort omschrijven:
katholiek, katholieke brieven, pseudepigrafie, volharding, geloof, hoop,
werken, lijden, dwaalleraars, Johanneïsche geschriften, antichrist, ‘de
oudste’, liefde, waarheid, wereldsgezindheid, de brieven aan de zeven
gemeenten, genres in en interpretaties van de Openbaring van Johannes,
Babylon, beest, duizendjarig rijk, oordeel, nieuwe hemel en nieuwe
aarde, nieuw Jeruzalem.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak heb/kun je:
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Attitude

een globale schets geven van de persoon, het leven en de bediening van elke auteur van de betreffende Bijbelboeken;
de inhoud van elke Algemene brief en het boek Openbaring in
hoofdlijnen weergeven en indelen, inclusief vermelding van bijzondere kenmerken en ethische accenten;
elk van de betreffende Bijbelboeken beargumenteerd plaatsen in
de betreffende historische context voor wat betreft locaties, datering, geadresseerden, aanleiding en doelstelling (alsmede alternatieve opvattingen daarover);
het begrip ‘Algemene brieven’ (kaqolikai. evpistolai.—katholikai epistolai) omschrijven en toelichten;
de hoofdlijnen aangeven van de theologie van de Algemene
brieven en het boek Openbaring;
een omschrijving geven van het begrip ‘pseudepigrafie’ en de
argumentatie daaromtrent m.b.t. de Algemene brieven en het
boek Openbaring, alsmede het geven van argumenten tegen
pseudepigrafie (en voor authenticiteit) bij de betreffende Bijbelboeken;
inzicht verworven in de verhouding tussen geloof, werken en
behoud en de vermeende tegenstrijdigheden in de wijze waarop
Jacobus en Paulus daarover spreken;
inzicht verworven in de verschillende interpretaties c.q. visies op
Openbaring;
inzicht verworven in de structuur en opbouw van Openbaring en
het gebruik van en de relatie met het OT;
(meer) inzicht ontwikkeld over hoe een exegetisch werkstuk
vorm en inhoud gegeven moet worden.

Gedurende en na dit vak ben je je (meer) bewust van het belang onderwijs te geven vanuit de Algemene brieven en het boek Openbaring tot
opbouw van Gods volk.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over een selectie uit de modulen, opdracht over de inhoud van de betreffende Bijbelboeken en eventueel aanvullende lesstof; een werkstuk over een aspect van het boek Openbaring.

Literatuur
Verplichte literatuur

Modulen Algemene Brieven en Openbaring.
De verdeling leer/leesstof is aangegeven in onderstaande tabel:

Inhoud

leerstof

Pagina’s

leesstof

Pagina’s

Deel I
Introductie
Hebreeën
Jacobus

helemaal
§2.1 t/m 2.6
§3.1 t/m 3.5

6-9 = 4
10 – 27 = 18
57 – 91 = 35

§2.7 t/m 2.9
§3.6 t/m 3.8

28 – 56 =27
91 – 121 = 31

Deel II
1 & 2 Petrus
1 Johannes
2 & 3 Johannes
Judas

helemaal
helemaal
helemaal
§5.1 t/m 5.6

6 – 41 = 35
42 – 59 = 18
60 – 70 =11
71 – 78 = 8

§5.7 t/m 5.8

83 – 91= 9

Deel III
Openbaring

hfst. 2 t/m 5

31-71 = 41

hfst. 1, 6, 7 en 8

7-27 = 21
72-151 = 80
168 pags

Totalen

170 pags

De Bijbelboeken Hebreeën, Jacobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, Judas,
en Openbaring.
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Zie verder de lijst met aanbevolen literatuur op het Studieportaal.

