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Inhoud
Dit vak biedt een inleiding in de (geschiedenis van de) theologie. We
proberen een antwoord te formuleren op vragen als “Wat is theologie?”,
“Wat is de doelstelling en het nut van de theologie?” En “Wat zijn de
eigenschappen van theologische kennis?”. Tevens wordt de student ingeleid in de opbouw van de theologie en de classificatie van theologische
literatuur. Bijzondere aandacht krijgt de vraag in hoeverre we de theologie een wetenschap kunnen noemen. De behandeling van deze kwestie
gaat gepaard met een (beknopte) inleiding in de wetenschapsfilosofie.
Omdat we werken vanuit de bedding van de evangelische beweging,
wordt ook aandacht gegeven aan de evangelische identiteit.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekend met de volgende termen en namen en kan deze kort
omschrijven:
evangelische beweging, evangelisch, de fundamenten van de evangelische beweging, neo-evangelicalisme, de verschillende definities van
‘theologie’, theologie als vakdiscipline, het ‘object’ van de theologie, beschikbare object, uiteindelijke object, standaardvisie van wetenschap, inductie, verificatie, Karl Popper, falsificatie, Thomas Kuhn, paradigma
(voorwetenschappelijk, normale wetenschap, crisis en revolutie), Imre
Lakatos, realisme-instrumentalisme debat, kritisch realisme.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak heeft/kan de student:
• inzicht gekregen in het spanningsveld tussen de twee ‘werelden’
waarin de theoloog zich beweegt;
• inzicht verworven in de complexiteit en omvang van de theologie als wetenschap;
• enig inzicht verworven in de mogelijkheden van de opbouw van
een eigen theologische bibliotheek;
• uitleggen wat de (twee) belangrijkste vooronderstellingen zijn
van het (evangelisch) theologisch bedrijf;
• uiteenzetten welke de eigenschappen zijn van theologie en deze
afzonderlijk kort toelichten;
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Attitude

aangeven en toelichten welke de ‘gevaren’ zijn voor de theologie;
aangeven welke kritieken op de standaardvisie van wetenschap
zijn gegeven en deze kort bespreken en evalueren;
bespreken in hoeverre er sprake is van (kuhniaanse) paradigma’s
in de theologie;
uiteenzetten in hoeverre de theologie als wetenschap kan worden gekwalificeerd;
aangeven uit welke onderdelen de theologie als vakdiscipline is
opgebouwd en van elk onderdeel een korte omschrijving geven;
relevante wetenschappelijke theologische artikelen vinden en de
inhoud ervan verwerken.

De student is enthousiast(er) geworden over het grotere historische proces van aanbiddend nadenken over het christelijk geloof. Bovendien beseft hij dat het een voorrecht is hieraan zelf deel te mogen nemen.

Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof; literatuuropdracht (opzoeken 10 wetenschappelijke artikelen in
bibliotheek (ATLA)).

Literatuur
Verplichte literatuur

ETA-module.
Grenz, Stanley J. e.a. 2004 (1999). Theologische begrippen: uitleg van
meer dan 300 begrippen. Dordrecht: Importantia.
Nullens, Patrick en Volgers, Raymond. 2010. Tussen 2 werelden : een
kennismaking met de christelijke theologie. Almere : Coconut.
144 pags.
Olson, Roger E. & English, Adam C. 2005. Geschiedenis van de Theo-

logie. De geschiedenis van de theologie overzichtelijk beschreven. Dordrecht : Importantia. 107 pags.
Ouweneel, W.J. 1997. Wijs met de wetenschap: inleiding tot een christelijke wetenschapsleer. Leiden: Barnabas. 148 pags. (bijlage bij
de module)
Aanbevolen literatuur

Bloesch, Donald G. 2005. A Theology of Word & Spirit: Authority &
Method in Theology. Christian Foundations 1. Downers Grove,
IL: InterVarsity Press.
Brink, Gijsbert van den. 2008. Een publieke zaak. Theologie tussen geloof
en wetenschap. Zoetermeer: Boekencentrum.
McGrath, Alister. 2008. Christelijke theologie: een introductie, 5e editie.
Kampen: Kok.
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Olsen, Roger E. 2005. A-Z of Evangelical Theology. London: The SCM
Press.
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