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Inhoud
De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben hun boodschap vastgelegd in het Koinè Grieks. In het vak ‘Inleiding Grieks’ worden de beginselen van dit nieuwtestamentisch Grieks behandeld. Het Griekse alfabet,
dat sterk afwijkt van het ons bekende Latijnse schrift, wordt aangeleerd
en zowel de leesvaardigheid als de schrijfvaardigheid worden geoefend.
Daarnaast wordt een begin gemaakt met het leren van de meest voorkomende Griekse woorden. Uitgangspunt hierbij is de frequentie waarmee
deze woorden in de Bijbeltekst voorkomen.
Ook wordt in dit vak de basis gelegd voor de studie van de Griekse grammatica.
Als achtergrondinformatie wordt enige aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taal en wordt een eerste aanzet gegeven tot de nieuwtestamentische tekstkritiek.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na afronding van dit vak heeft de student een basiskennis van het nieuwtestamentisch Grieks en haar grammatica. De student kent de Nederlandse vertaling van alle woorden die die 71x of meer in het Nieuwe
Testament voorkomen. Een student weet welke hulpmiddelen hij kan gebruiken bij het analyseren en vertalen van een Griekse tekst.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student inzicht gekregen in de beginselen van de Griekse taal.

Vaardigheid

Na afronding van dit vak is de student in staat om zelfstandig een eenvoudige, vooraf behandelde Griekse tekst te lezen, (over) te schrijven en
te vertalen.

Attitude

Na afronding van dit vak is de student zich bewust van het belang van
kennis van het Grieks om de boodschap van het Nieuwe Testament te
kunnen begrijpen en vertalen naar de leefwereld van nu.
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Toetsing
Schriftelijk tentamen bestaande uit minimaal één deeltoets en één eindtoets. De eindtoets telt voor 70% van het eindcijfer en dient minimaal
voldoende (≥ 5,5) te zijn.
De achtergrondinformatie (§ 2) en de woordstudie (§ 4) van elk hoofdstuk
vormen normaliter geen leerstof.
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