BOEKEN ROND DE BALLINGSCHAP
LEERPLAN
Versie leerplan:
Versie module
Vakgroep:
Studiepunten:

12-05-2016
BT05/B/1
Bijbelse Theologie
3 EC | 84 studie-uren

Inhoud
In dit vak wordt aandacht geschonken aan datgene wat er met het tweestammenrijk gebeurde tijdens en na de Babylonische ballingschap.
Allereerst wordt de geschiedkundige achtergrond van de Babylonische
ballingschap besproken. Vervolgens komen het Medo-Perzische en
Griekse rijk aan bod. Hierna wordt ingegaan op het leven in Juda en in
Babylonië tijdens de ballingschap. Nadruk wordt gelegd op de veranderingen die het religieuze leven onderging in die tijd. Ook worden de terugkeer uit de ballingschap en de reacties hierop behandeld. Tot slot
wordt ingegaan op de historische achtergrond, inleidingsvragen en de
inhoud van de Bijbelboeken Klaagliederen, Daniël, Ezechiël, Esther, Ezra,
Nehemia, Haggaï, Zacharia en Maleachi.

Leerdoelen

Algemeen
Na studie van de leerstof is de student bekend met de inleidingsvraagstukken, en met de inhoud en de theologie van het (de) betreffende Bijbelboek(en). Hij is 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 is in staat hierin beargumenteerd een eigen positie in te
nemen. Tevens kent de student de belangrijkste (soorten) literatuur, kan
deze interpreteren, evalueren en benutten. Ten slotte is de student 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 is de
student bekend met de volgende termen en kan deze kort omschrijven:
Babylonische rijk, Medo-Perzische rijk, Griekse rijk, diadochen tijdperk,
synagoge, schriftgeleerde, diaspora, edict van Cyrus, reformatie na komst
Nehemia, Samaritanen, apocalyptische literatuur, Purimfeest, visioen,
klaaglied, qina-metrum.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak kan/heeft de student:

















Attitude

kennis genomen van de opbouw, inhoud en achtergrond van de
schriftprofeten uit de periode van en na de ballingschap en kan
de hoofdpunten van hun boodschap beschrijven;
inzicht ontwikkeld in de geschiedenis van de periode van en na
de Babylonische ballingschap en de plaats van de Bijbelboeken
Klaagliederen, Daniël, Ezechiël, Esther, Ezra, Nehemia, Haggaï,
Zacharia en Maleachi in deze periode;
de oorzaken en de directe aanleidingen van de drie deportaties
naar Babylonië benoemen;
de sociaal-economische en religieuze situatie van de achterblijvers in Juda en de ballingen in Babylonië weergeven;
de betekenis van de periode van de ballingschap voor het volk
Israël weergeven en de belangrijkste ontwikkelingen op religieus
gebied beschrijven;
de oorzaken en de directe aanleidingen van de drie terugkeren
naar Israël benoemen;
enige hoofdmomenten in de herbouw van de tempel benoemen;
de terugkeer uit ballingschap en herbouw van de tempel plaatsen binnen de historische en politieke context van het Perzische
rijk;
een beeld schetsen van wie Daniël, Ezechiël, Esther, Ezra, Nehemia, Haggaï, Zacharia en Maleachi zijn en welke rol zij hebben
gespeeld in de periode van en na de ballingschap;
enige kenmerken van apocalyptische literatuur noemen en een
eigen standpunt innemen ten aanzien van de vraag of delen van
de Bijbelboeken Ezechiël, Daniël en Zacharia hiertoe gerekend
moeten worden;

Gedurende en na dit vak is de student (meer) onder de indruk geraakt
van de diepe crisis in de relatie tussen God en Zijn volk in de Babylonische ballingschap. Naast het rechtvaardige oordeel over de zonden en
de verbondsbreuk van het volk, dat de heiligheid van God toont, komt
daarbij ook het genadige karakter van God in beeld die door het oordeel
heen (her)nieuw(d) en blijvend heil belooft. De student ziet daarin Gods
trouw aan Zijn beloften, Gods betrokkenheid bij Zijn volk Israël als geheel
en het individu daarbinnen, en Zijn macht over het wereldgebeuren,
waardoor hij zijn eigen leven ook (meer) aan God durft toe te vertrouwen
en (meer) oog krijgt voor Gods betrokkenheid in zijn leven.

Toetsing
Tentamen over de module en eventueel aanvullende leerstof.
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