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Inhoud
Dit vak wil een inleiding vormen op de studie van de Heilige Geest. Vanuit Schrift, kerkelijke traditie en de huidige context denken we na over de
Geest in relatie tot de triniteit, de menselijke persoon van Jezus Christus,
de schepping en de kerk. Vanuit een bijbels-theologisch kader worden
lijnen getrokken die aanleiding geven tot dogmatische reflectie en tot
versteviging van ons geloof.
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 onder meer bekend met de volgende woorden en begrippen en
kan deze kort omschrijven:
pneumatologie en de historische ontwikkeling van de pneumatologie,
‘pneumatological renaissance’, spiritualiteit, dogmatiek, triniteit, perichorese, hoge pneumatologie, kosmische pneumatologie, pneumatische ecclesiologie, theopneustos, ordo salutis, heiliging, opwekking (revival),
gaven van de Geest, vrucht van de Geest, doop in de Geest.

Inzicht en Vaardigheid

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


de samenhang tussen de volgende begrippen omschrijven:
o de Heilige Geest en de Triniteit en vooral ook de Persoon van
Jezus Christus;
o de Heilige Geest en het Woord;




Attitude

o de Heilige Geest en de schepping;
o de Heilige Geest en de herschepping (verlossing);
o de Heilige Geest en de kerk;
het pneumatologisch gedachtegoed van enkele belangrijke Nederlandse theologen onder woorden brengen;
een eigen positie innemen ten aanzien van verschillende vraagstukken en deze theologisch verantwoorden (bijv. de doop en
vervulling met de Geest, de gaven van de Geest, de Geest en
opwekking).

Gedurende en na dit vak is de student (meer) onder de indruk geraakt
van de reikwijdte van het werk en de Persoon van de Heilige Geest, als
motor voor het leven in navolging van Christus.

Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventuele aanvullende
leerstof; werkstuk.
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– ‘Cyril of Alexandria on the Role of the Holy Spirit’

Lees een preek van Charles Haddon Spurgeon over de Heilige Geest, te
vinden op internet bijv. (www.spurgeon.org of www.spurgeon
gems.org).
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