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Inhoud
Dit vak richt zich op het ontstaan, aard en eigenschappen van de Bijbel,
Gods Woord. Aangezien de Bijbel niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van het grotere geheel van Gods openbaren, zal eerst worden stilgestaan bij Gods openbaring van Zichzelf in het algemeen. Wat is de aard
van Gods openbaring? In hoeverre valt God te ‘kennen’? Na deze inleidende verkenning verschuift onze aandacht naar de Bijbel in het bijzonder. We bestuderen onder meer de onderwerpen ‘inspiratie’, ‘onfeilbaarheid’, ‘eigenschappen van de Bijbel’ en ‘de canon’. Wat dit laatste onderwerp betreft zal een bijzondere aandacht gegeven moeten worden
aan de vraag naar de relatie tussen Schrift en traditie.

Leerdoelen

Algemeen
Na studie van de leerstof is de student bekend met de vaktypische begrippen en heeft inzicht ontwikkeld in hun samenhang. Hij is op de
hoogte van de belangrijkste bijbels-theologische vraagstukken (inclusief
belangrijke stromingen en hun vertegenwoordigers) binnen het vakgebied en is in staat hierin beargumenteerd een eigen positie in te nemen.
Tevens is de student op de hoogte van de (historische) omvang en relevantie van het aandachtsgebied en in staat een vertaalslag te maken van
theologie naar gemeenteverband en het persoonlijk geloofsleven.

Vakspecifiek
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:
bibliologie, openbaring, prolegomena, algemene openbaring, bijzondere
openbaring, natuurlijke theologie, eigenschappen van openbaring (meerdere), theofanie, theopneustie, inspiratietheorie (meerdere), scopus en
periferie, onfeilbaarheid, eigenschappen van de Schrift (meerdere), canon, canoniciteit, apocriefen.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student:






Vaardigheid

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










Attitude

een globaal inzicht gekregen in ontwikkeling en totstandkoming
van de canon in het algemeen en een gedetailleerder inzicht in
de ontwikkeling van canon van het NT en de plaats binnen de
apostolische traditie in het bijzonder;
een voortschrijdend inzicht ontwikkeld in de bruikbaarheid en
waarde van inspiratietheorieën en het debat over de onfeilbaarheid van de Schrift;
inzicht gekregen in de (complexe) relatie tussen de geschreven
en ongeschreven apostolische traditie, tussen (het ontstaan van)
de Schrift en de traditie.

de openbaringsleer plaatsen binnen de systematische theologie;
de Bibliologie en de Schrift situeren binnen het grotere geheel
van de openbaringsleer, c.q. Gods openbaren door de geschiedenis heen;
het dilemma ‘Wat is eerst: God of openbaring?’ beschrijven en
hierin een standpunt innemen;
het verschil duidelijk maken tussen algemene openbaring en natuurlijke theologie en hierin een eigen standpunt innemen;
een bijbelse visie op Gods openbaring uiteenzetten met aandacht voor aard en eigenschappen van deze openbaring;
enige hoofdmomenten noemen en kort toelichten van hoe men
vroeger invulling heeft gegeven aan het openbaringsbegrip;
een eigen bijbels-theologisch verantwoord en beargumenteerd
standpunt innemen m.b.t. de verschillende inspiratietheorieën;
de plaats van de Schrift binnen het grotere geheel van de apostolische traditie kunnen verwoorden enerzijds en de eigenheid
van de apostolische geschriften kunnen duiden anderzijds.

Na dit vak is de student (meer) onder de indruk geraakt van God en Zijn
openbaring. Bovendien is hierdoor zijn ontzag en liefde voor God en Zijn
Woord gegroeid en krijgt het gestalte in het dagelijks leven.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof; leesopdracht Evangelicals and Tradition (zie onder).
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