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Inhoud
In dit vak bezinnen we ons op het wezen van de samenkomst van de
gemeente van Christus. Er wordt aandacht besteed aan de theologie van
de samenkomst en de historische ontwikkeling van de Vroege Kerk tot
op heden. De vorm van de liturgie in de verschillende tradities van het
christendom komt aan de orde, alsmede de praktische aspecten met betrekking tot de samenkomst.

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:
narratieve liturgie, de Liturgische Beweging, liturgisch jaar, votum, ritueel, liturgie, cultus, samenkomst, eredienst, doxologie, kyrie, gloria, zegen.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in:








Vaardigheid

de essentie van het samenkomen van de gemeente van Christus;
de eredienst in het Oude- en Nieuwe Testament;
de ontwikkeling van de liturgie in de kerkgeschiedenis;
de theologische achtergronden van de verschillende liturgische
modellen in deze tijd;
het belang van de liturgie voor de opbouw van het geloof van
de gemeente;
de functie en betekenis van de verschillende aspecten van een
eredienst;
de relatie tussen theologie en liturgie.

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


een bijdrage leveren aan de bezinning op en de inrichting van
de eredienst van de plaatselijke gemeente.

Attitude

Door dit vak is de student (meer) overtuigd geraakt van het belang van
de samenkomst van de gemeente en van een grondige bezinning
daarop.

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

Literatuur
Verplichte literatuur

ETA-module;
Van de Poll, Evert. 2009. Samen in de naam van Jezus: over evangelische
liturgie en muziek. Zoetermeer: Boekencentrum. 230 pags.

Aanbevolen literatuur

Jong, Klaas-Willem de (red), 2013. Verbindend vieren: spelen met vormen en stijlen in de eredienst. Zoetermeer: Boekencentrum.
Leach, John. 1997. Living Liturgy. Eastbourne: Kingsway Publications.
Oskamp, Paul en Schuman, Niek (red). 2001. De weg van de liturgie:
tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema.
Webber, Robert E. 1994 Worship Old and New. Grand Rapids:
Zondervan.
Witvliet, John D. 2003 Worship Seeking Understanding: Windows into
Christian Practice. Grand Rapids: Baker Academic.

