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Inhoud
Dit vak betreft de exegese van de tekst van het Oude Testament. Onder
exegese verstaan we een methodische analyse van de tekst, die in opeenvolgende stappen zal worden aangeleerd.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof, is de
student bekend met de volgende woorden en begrippen en kan deze
kort omschrijven:
exegese, hermeneutiek, tekstkritiek, inleidingsvragen, (historische/literaire) context, genre en literaire vorm, woordstudie, perikoopafbakening,
dynamisch/formeel equivalente vertaling.

Vaardigheid

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kan de
student m.b.t. de tekst van het OT:












Inzicht

de beschikbare hulpmiddelen voor de exegese op verantwoorde
wijze aanwenden;
een juiste afbakening van een perikoop maken;
een beredeneerde keuze maken voor een bepaalde Bijbelvertaling die als uitgangspunt voor de exegese wordt genomen;
de historische context van een perikoop in kaart brengen;
het genre en/of literaire vorm van een perikoop vaststellen;
de opbouw/structuur van een perikoop vaststellen;
onderkennen hoe een perikoop functioneert binnen de gegeven
literaire context;
sleutelwoorden in een perikoop herkennen en een woordstudie
maken;
relevante inleidingsvragen integreren in de uitleg van de perikoop;
tot een verantwoorde analyse komen van een bijbelpassage;
een exegetisch werkstuk schrijven.

Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in de verschillende aandachtsgebieden die van belang zijn voor een verantwoorde exegese.

Attitude

Door dit vak is de student (meer) onder de indruk geraakt van de zeggingskracht van de tekst van het OT en is er een groeiend verlangen om
die tekst op verantwoorde wijze uit te leggen.

Toetsing
A-niveau: Schriftelijke of digitale toets over de hoofstukken 1-2, 5, en 912 uit Haal meer uit de Bijbel (zie onder). [op de cijferlijst wordt dit vak
geregistreerd als ‘Verantwoord Bijbelgebruik’]
B-niveau: Diverse deelopdrachten gekoppeld aan de verschillende stappen van exegese.
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