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Inhoud
Dit vak beoogt een algemene inleiding in de cultuur-historische achtergrond van de Vroege Kerk en schetst de historische, theologische, en
liturgische ontwikkelingen tot en met de vijfde eeuw. Vragen die gesteld
kunnen worden zijn: Hoe ontwikkelde de kerk zich van een Joodse sekte
tot een staatskerk? Welke gevolgen had dit voor de positie van christenen in de samenleving, de christelijke identiteit en het zelfbewustzijn?
Hoe waren de relaties met Joden en heidenen? Met welke interne en
externe bedreigingen kreeg de jonge Kerk te maken? Welke leerstellige
ontwikkelingen maakte de Kerk door?
Tijdens dit vak maakt de student ook kennis met de belangrijkste literatuur uit deze periode (apostolische vaders, apologeten en kerkvaders).

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:
historiografie, ekklesia, Oude kerkgeschiedenis, Middeleeuwen, Nieuwe
Tijd, katholiek, apostolische vaders, apologeten, kerkvaders, Marcion,
gnostiek, dualisme, mysteriegodsdiensten, syncretisme, ascese, pantheisme, docetisme, keizercultus, ‘derde geslacht’, apostolische successie,
monarchianen, donatisme, pausdom, Antiocheense school, Alexandrijnse school, pelagianisme, origenistische strijd, nestoriaanse strijd, eutychaanse strijd, monofysieten, concilie van Chalcedon.

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

inzicht ontwikkeld in het belang van bestudering van de Vroege
Kerk en lezing van de vroeg-christelijke geschriften en kerkvaders voor de Kerk en het christenleven van vandaag;
inzicht ontwikkeld in de complexiteit van bepaalde historische
ontwikkelingen en processen;
inzicht ontwikkeld in het christen-zijn van de eerste eeuwen en
wat wij vandaag hiervan kunnen leren.

het belang van studie van de kerkgeschiedenis beargumenteren;
de cultuur-historische achtergrond schetsen van de jonge kerk;
de belangrijkste primaire bronnen van onze kennis van de
Vroege Kerk noemen en bespreken;
bespreken met welke interne en externe bedreigingen de jonge
Kerk te maken kreeg;
beschrijven op welke wijze de Vroege Kerk vergaderde en de
hoofdpunten van de vroege liturgie bespreken (eucharistie,
doop);
bespreken met welke maatschappelijke problemen de vroege
christenen te maken konden krijgen als gevolg van hun (radicaal)
christen-zijn;
de hoofdlijnen van de ontwikkelingen schetsen van de Kerk in
de apostolische periode tot aan het post-Constantijns tijdperk;
de belangrijkste kerkvaders uit de eerste vijf eeuwen benoemen,
situeren en kort enige hoofdpunten van hun leven en werk bespreken;
de oecumenische concilies van de eerste vijf eeuwen historisch
en theologisch situeren.

Gedurende en na dit vak is de student (meer) onder de indruk geraakt
van (het belang van) de kerkgeschiedenis en is tot het besef gekomen
dat hij deel uitmaakt van de universele wereldkerk die is geworteld in de
apostolische en patristische periode.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof.
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