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Inhoud
Dit vak richt zich in het bijzonder op de bestudering van (uitspraken van
en over) God en zijn relatie tot de werkelijkheid, zoals wij die kennen.
Hierin is de vraag in hoeverre de mens in staat is God te leren kennen uit
de schepping, enkel en alleen op grond van zijn verstand en zonder hulp
van Gods bijzondere openbaring, van centraal belang. In dit vak wordt
aan deze vraag derhalve uitvoerig aandacht geschonken. Hieraan gerelateerd zijn de verschillende godsbewijzen, die in de loop der eeuwen naar
voren zijn gebracht, welke kritisch gewogen worden.
Na een historisch-theologische beschouwing van het centrale dogma van
de Drie-eenheid wordt vervolgd met wat gezegd kan worden over Gods
Wezen: zijn namen, zijn eigenschappen en zijn werken. Al doende wordt
onder meer aandacht geschonken aan de vraag hoe we vandaag de dag
over allerhande aanverwante thema’s kunnen nadenken: God als Schepper, Gods alwetendheid en Zijn almacht, maar ook: Zijn rechtvaardigheid
in relatie tot de eeuwige straf die de zondaar in het vooruitzicht wordt
gesteld – en hoe dit laatste zich verhoudt met Gods onmetelijke liefde.

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:

eigenlijke theologie, systematische theologie, natuurlijke theologie, de
verschillende godsbewijzen, Drie-eenheid, perichorese, filioque, modalisme, adoptianisme, de namen en eigenschappen van God, immanentie
en transcendentie, gnostiek, manicheïsme, platonisme, monisme,
pan(en)theïsme, Gods voorzienigheid, de verschillende modellen inzake
Gods voorzienigheid, theodicee.
Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student:







inzicht ontwikkeld in de complexiteit van het vak en de samenhang van onderwerpen uit de Godsleer, zoals Gods voorzienigheid, met bepaalde filosofische vooronderstellingen;
inzicht in de belanghebbende relatie tussen ons godsbeeld en de
(pastorale) praktijk van het persoonlijk geloofsleven;
inzicht in de diverse wijzen waarop God Zich naar ons openbaart
in zijn namen en eigenschappen en hoe deze zich verhouden tot
zijn wezen;
enig inzicht in de mate van betrekkelijkheid van ons spreken en
denken over God en zijn wezen.

Vaardigheid

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kan de
student:
 een theologisch verantwoorde evaluatie geven van de verschillende godsbewijzen;
 de leer van de Drie-eenheid bijbels-theologisch onderbouwen;
 het belang van de leer van de Drie-eenheid beargumenteren;
 Gods almacht, alwetendheid, eeuwigheid, eenvoudigheid, onveranderlijkheid en noodzakelijkheid theologisch doordenken en
dit standpunt verdedigen;
 uitleggen dat Gods transcendentie en immanentie niet op gespannen voet met elkaar staan;
 een bijbelse scheppingsvisie omschrijven;
 een bijbelse visie op de relatie tussen Gods voorkennis en de
menselijke vrijheid uiteenzetten.

Attitude

Gedurende en na dit vak is de student (meer) onder de indruk gekomen
van de geopenbaarde Drie-enige God zoals Hij is en de wijze waarop Hij
een persoonlijke relatie met de mens wil aangaan.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof; werkstuk: twee uiteenzettingen over het vraagstuk van het lijden. De eerste voor academische reflectie, de tweede voor het gemeenteblad.
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