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Inhoud
De kern van het christelijk belijden werd al heel vroeg in de kerkgeschiedenis samengevat in zogenoemde ‘symbolen’, oftewel geloofsbelijdenissen. In dit vak wordt aandacht besteed aan de oorsprong en functie van
de belangrijkste oecumenische en protestantse geloofsbelijdenissen,
waarbij ook aandacht is voor specifiek baptistische en evangelische geloofsverklaringen.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof ben je
bekend met de volgende woorden en begrippen en kunt deze kort omschrijven:
Apostolicum, belijdenis van Nicea-Constantinopel, Athanasium, Confessie van Augsburg, Concordiënboek, Konkordie van Leuenberg, de drie
formulieren van enigheid, Westminster Confessie, Barmer Thesen, baptistische confessies, Lausanne Covenant, Chicago Verklaring.

Inzicht

Na afronding van dit vak heb je:
•
•

Vaardigheid

inzicht in het belang van belijdenissen voor de kerk, toen en nu,
en voor zichzelf;
inzicht welke theologische accenten elke stroming legt ten opzichte van andere (ook in reactie op de RKK).

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

•

het belang van belijden en belijdenisgeschriften bijbels-historisch
onderbouwen;
van de hoofdstromen binnen het protestants christendom een
globaal overzicht geven van de belangrijkste belijdenisgeschriften;
achtergrond, ontstaan, en theologische positie van deze belijdenisgeschriften schetsen.

Attitude

Gedurende en na dit vak ben je (meer) overtuigd geraakt van het belang
van het (historisch) belijden van het geloof voor de gemeente en jezelf,
en ben je geïnspireerd geraakt de christelijke eenheid te zoeken in het
gemeenschappelijk (historisch) belijden.

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

Literatuur
Verplichte literatuur

Module Symboliek, deel 1 en 2.
Let op: de volgende passages uit de module zijn LEESwerk. Dit betekent
dat hiervan kennis wordt genomen, maar dat dit geen leerwerk is waarover op het tentamen vragen worden gesteld.

Deel 1
6.4. Tekst en inhoud – pag. 95-132
7.4. Indeling en inhoud – pag. 136-143
8.2. De geschillen – pag. 146-150

Deel 2
1.3. Inhoud WECO – pag. 12-49
3.6-3.11. blz. 69-89
4.2. blz. 98-103
5.1-5.2. blz. 108-115
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