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Inhoud
Het vak apologetiek (= geloofsverdediging) beoogt studenten niet alleen
in te leiden in de inleidingsvragen van de apologetiek, maar ook aan de
hand van historische en systematische analyse vertrouwd te maken met
de verschillende apologetische benaderingen die er in de loop van de
kerkgeschiedenis zijn ontstaan. Vier benaderingen worden nader bekeken, nl. de klassieke, de evidentialistische, de gereformeerd-epistemologische, en de fideïstische methode.
Alhoewel de nadruk ligt op de theoretische doordenking, zal ook de
praktijk van het apologetiseren aan de orde komen, alsmede een reflectie
op de interactie tussen theorie en praxis.

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:
inductief en deductief argument, epistemologie, klassieke methode, fideïstische methode, evidentialistische methode, gereformeerd-epistemologische methode, apologetiek, meta-apologetiek, negatieve apologetiek, positieve apologetiek, godsbewijzen, probleem van het kwaad
(theodicee).

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student



Vaardigheid

inzicht in het belang van apologetiek voor kerk, theologie en het
persoonlijk geloof;
inzicht in de kracht en zwakte van specifieke apologetische benaderingen.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kan de
student



in hoofdlijnen aangeven op welke wijze apologetiek door de
eeuwen heen in de theologie een rol heeft gespeeld;
enkele belangrijke apologeten noemen uit heden en verleden en
deze kort typeren;






Attitude

functie en grenzen van de apologetiek benoemen en bespreken;
de relatie tussen theologie en apologetiek beschrijven;
de verschillende apologetische methoden noemen, typeren en
evalueren;
een inschatting maken wanneer welke methode, of een combinatie, van toepassing is.

Gedurende dit vak heeft de student verkend welke apologetische
benaderingen hem het meest aanspreken en weet zich uitgedaagd om in
woord en daad een apologeet van Christus te zijn in kerk, gezin en
samenleving.
Toetsing
A-niveau: Schriftelijk of digitaal tentamen over de module.
B-niveau: Werkstuk over een apologetisch thema.
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