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Inhoud
De periode tussen het Oude en Nieuwe Testament kenmerkt zich door
turbulente ontwikkelingen, die de toenmalige wereld - ook die van het
Nieuwe Testament - ingrijpend hebben veranderd. Dit blijkt ook uit de
Evangeliën. Zo vernemen we dat Palestina is bezet door de Romeinen en
dat de omgangstaal het Grieks is. Verder blijkt de hogepriester ook een
politieke rol te vervullen en treden er diverse nieuwe godsdienstige en
maatschappelijke groeperingen op. Ook komt het verschijnsel ‘synagoge’ voor.
De herkomst van al deze zaken ligt in de intertestamentaire periode. Door
kennis te nemen van wat zich in dit tijdvak heeft voorgedaan, krijgt men
een beter begrip van de wereld van het Nieuwe Testament.
In dit vak wordt daarom aandacht besteed aan de politieke ontwikkelingen, die zich in deze periode hebben voorgedaan en de mate waarin het
volk hierdoor is beïnvloed.
Vervolgens wordt stilgestaan bij de sociaal-culturele ontwikkelingen en
de reactie van het Joodse volk hierop. Ook wordt aandacht besteed aan
de Joodse literatuur uit deze periode.

Leerdoelen

Algemeen
Na studie van de leerstof ben je bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in de intertestamentaire periode (en hun doorwerking in het N.T.)
en heb je globale kennis van de inhoud van de apocriefe boeken. Je bent
op de hoogte van de belangrijkste theologische vraagstukken binnen het
vakgebied en je bent in staat hierin beargumenteerd een eigen positie in
te nemen.
Tevens ben je geïnformeerd over de (historische) omvang en relevantie
van het aandachtsgebied en je bent in staat deze kennis toe te passen bij
de interpretatie van het Oude en Nieuwe Testament.

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:
intertestamentaire periode, tweede tempel periode, diverse rijken
(Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, Grieken, Ptolemeeën, Seleuciden,
Hasmoneeën, Romeinen, Herodessen), diadochen, Syrische oorlogen, Antiochus IV Epiphanes, Maccabeeën en Maccabese opstand,
Nicanorsdag, priester-koning, hellenisme en hellenisering, stoïcijnen, epicureeërs, sceptici, syncretisme, eclecticisme, Zoroastrianisme, targoem, Farizeeën, Saduceeën, Zeloten, Essenen, diaspora,
synagoge, Samaritanen en Samaritaanse Pentateuch, Chanukka,
messiasverwachting, canon en canonisering, Josefus, Philo van
Alexandrië, apocrief, deuterocanoniek, pseudepigraaf, apocalyptiek,
eschatologisch dualisme, pseudonimiteit, Septuagint, Dode-Zeeteksten, Qumran gemeenschap, de brief van Aristeas, Masoretische
tekst.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak heb/kun je:
•

•
•
•

•

•

•

•
•

inzicht gekregen in de historische en politieke ontwikkelingen in
en rond Israël gedurende de intertestamentaire periode (en de
daaraan voorafgaande periode van ballingschap en terugkeer);
inzicht gekregen in de (kenmerken van de) opeenvolgende rijken
die gedurende die periode heerschappij voerden over Israël;
inzicht gekregen in de aanleiding, oorzaken en gevolgen van de
Maccabese opstand;
inzicht gekregen in de sociaal-culturele ontwikkelingen gedurende de intertestamentaire periode, in het bijzonder in de invloed van het hellenisme;
inzicht gekregen in de religieuze ontwikkelingen gedurende de
intertestamentaire periode, in het bijzonder in de opkomende
Joodse groeperingen (en hun kenmerken), de synagogen en de
zich binnen het Jodendom ontwikkelende leerstellige thema’s
(zoals Koninkrijks- en Messiasverwachting en leven na de dood);
zicht gekregen op die aspecten uit het N.T. die voortkomen uit
historische, politieke, sociaal-culturele of religieuze ontwikkelingen in de intertestamentaire periode;
inzicht gekregen in de vorming en afsluiting van de O.T.-canon
(inclusief de argumenten die pleiten voor een relatief vroege afsluiting van de O.T.-canon) en hierin een eigen standpunt innemen;
zicht gekregen op de verschillen tussen canonieke, apocriefe/deuterocanonieke en pseudepigrafische geschriften;
globale kennis gekregen van het genre, de inhoud en belangrijkste thema’s van de apocriefe/deuterocanonieke boeken en kan
de waarde van deze geschriften beargumenteren;

•

•

Attitude

kenmerken van apocalyptische literatuur noemen en aangeven
waarom (door welke omstandigheden) het genre van de apocalyptiek is ontstaan;
op hoofdlijnen de aard, de inhoud, de waarde en het belang van
de Septuagint en de Dode-Zeeteksten benoemen.

Gedurende en na dit vak ben je (meer) onder de indruk geraakt van het
belang van de intertestamentaire periode voor het begrip van de goddelijke openbaring in het Nieuwe Testament. Je bent gemotiveerd geraakt
deze kennis verder te verdiepen en toe te passen bij de uitleg van de
Bijbel.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module (exclusief bijlagen).
Werkstuk over een apocrief boek naar keuze (incl. kritische evaluatie van
de inhoud).
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