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Inhoud
Het vak Missiologie gaat over de theologie van de zending. Allereerst
wordt de geschiedenis van de zending doorlopen waarmee een beeld
wordt geschetst van de zending van de vroege kerk tot aan de nieuwste
trends in de 21e eeuw. Vervolgens wordt er uitgebreid stilgestaan bij de
diepste drijfveren van de christelijke zending. Missiologie verdient een
centrale plaats binnen de theologie omdat het een van de dynamische
eigenschappen van Gods natuur vertegenwoordigt. Zending is Missio
Dei, de levende God die in actie komt om de mensheid te verlossen!
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de instrumenten van de zending
en de krachten die daarbij in het spel zijn en wordt er vooruit gekeken
naar de toekomst van de zending in deze 21e eeuw.

Leerdoelen

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

Vakspecifiek
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof ben je
bekend met de volgende woorden, begrippen en/of namen en kunt deze
kort omschrijven:
missiologie, zending, evangelisatie, universeel motief, soteriologisch
motief, centripetale beweging, centrifugale beweging, cultuur,
acculturatie, communicatiemodellen, cross-culturele communicatie, drieculturen model, contextualisatie, unreached people groups, 10/40
window, postmodernisme, pluralisme, urbanisatie, Edingburgh 2010,

Derde Lausanne Congres Kaapstad.

Inzicht

Na afronding van dit vak heb je:
•
•

•

Vaardigheid

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kun je:
•
•
•
•
•
•
•
•

Attitude

door middel van zelfstudie inzicht gekregen in de sociologische
en cultureel-antropologische aspecten van de zending;
inzicht ontwikkeld in de complexiteit van cross-culturele
communicatie in het algemeen en de communicatie van het
evangelie in het bijzonder;
kennis genomen van de nieuwste trends binnen de zending in
de 21e eeuw.

de bijbelse basis van zending beargumenteren, zowel op basis
van het Oude als van het Nieuwe Testament;
de noodzaak van zending onder woorden brengen;
de rol van de Heilige Geest in de zending bespreken;
de relatie Kerk en zending/evangelisatie bespreken;
de ontwikkeling van de zending door de eeuwen heen in
hoofdlijnen schetsen;
de belangrijkste zendingsstrategieën van de twintigste eeuw
bespreken en evalueren;
de meest relevante (globale) ontwikkelingen schetsen die van
belang zijn voor de zendingssituatie van de 21e eeuw;
beargumenteren waarom het van belang is dat mensen een
Bijbel in de eigen taal kunnen lezen.

Gedurende en na dit vak ben je (meer) doordrongen geraakt van de
oorsprong en het belang van wereldwijde zending en verkent voor jezelf
de mogelijkheden om bij de zending betrokken te zijn.

Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof; werkstuk of lezen van extra literatuur.
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