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Inhoud
Een pastoraal werker zal regelmatig worden geconfronteerd met huwelijksproblematieken. Dit vak biedt de nodige theoretische informatie voor
een bijbelse kijk op huwelijk, echtscheiding, en hertrouwen. Hiertoe
wordt zowel de Bijbel als de christelijke traditie bestudeerd en bevraagd.
Tevens zullen enkele pastorale handreikingen worden gedaan.

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:
het huwelijk als scheppingsorde, als metafoor, verbond, instituut en/of
ceremonie, sacrament. Verder: begrippen zoals polygamie en monogamie, echtbreuk, echtscheiding en hertrouwen.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak heeft/kan de student:






Attitude

een algemeen inzicht gekregen in de veel omvattende materie
van huwelijk, echtscheiding, en hertrouwen;
inzicht in de uiteenlopende visies op huwelijk, echtscheiding en
hertrouwen in de Bijbel en binnen verschillende kerkelijke tradities;
op basis van verantwoorde exegese van relevante Bijbelpassages een eigen mening vormen over bovengenoemde thema’s;
zelfstandig bijdragen aan het onderwijs in prediking en catechese in de plaatselijke gemeente m.b.t. huwelijk, echtscheiding
en hertrouwen.

Gedurende dit vak heeft de student zich een houding eigen gemaakt
waarin balans wordt gezocht tussen het bijbelse ideaal m.b.t. relaties en
de weerbarstigheid van de praktijk.

Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventueel aanvullende
leerstof.
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