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Inhoud
Vroeger was Europa overwegend christelijk en waren andere godsdiensten veelal geografisch gebonden. In de twintigste eeuw is daar grote
verandering in gekomen. Tegenwoordig is Nederland een pluriforme en
multireligieuze samenleving waarin het christendom al lang geen hegemonie meer heeft. Was kennis van andere godsdiensten vroeger vooral
van belang voor de zending, vandaag de dag is het in de eerste plaats
relevant voor een gezonde positionering van het christelijk geloof in de
Nederlandse en Europese samenleving.
In dit vak behandelen we de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het
Jodendom en New Age. Naast het ontstaan, de geschiedenis en de geloofsleer van deze godsdiensten/religieuze stroming, wordt gekeken
naar de vraag hoe zij zich verhouden tot het christendom.

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:
godsdienstwetenschap, fenomenologie, animisme, polytheïsme, monotheïsme, pantheïsme, mythe, symbool, heiland, magie, mystiek;
Mohammed, moslim, kalief, sji’iet, soenniet, koran, shahada, salat, zakaat, saum, haddj, djahilija, ka’ba, imam, soera;
veda’s, Upanishaden, reïncarnatie, yoga, transcendente meditatie, mantra, atman, braman;
arhat, Nirvana, dharma, Theravada-Boeddhisme, Mahayana-Boeddhisme, Amidisme, Tibetaans Boeddhisme, Zen Boeddhisme;
holisme, bewustzijnsverruiming, channeling, kosmische energie, chakra;
mitswa, lernen, Tenach, Tora, Newie’iem, Ketoewiem, Midrasj Halacha,
Midras Aggada, Misjna, Tosefta, Gemara, Talmoed, Tanna’iem,
Amora’iem, Sawora’iem, Ge’oniem, Asjkenzische joden, Sefardische joden, orthodox Jodendom, Karaïeten, Kabbalisten, Zohar, Chassidisme, reformjodendom, conservatief Jodendom, Zionisme, Sanhedrin, kosjer,
sjabbat, Sjema, Rosj Hasjana, Jom Kipoer, Soekot, Simchat Tora, Chanoeka, Poerim, Pesach, Omertelling, Sjawoe’ot, Tisja ba’av, Mozes ben
Maimon.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student:






Vaardigheid

Na deelname aan dit vak kan de student:








Attitude

inzicht in het belang van de godsdienstwetenschap voor de theologie;
inzicht gekregen in overeenkomsten en verschillen tussen islam,
hindoeïsme, boeddhisme, New Age en Jodendom;
inzicht in het belang van kennis van andere godsdiensten voor
de Nederlandse en Europese context;
inzicht in het belang van het doordenken van de christelijke identiteit in een multireligieuze samenleving;
inzicht in de mogelijke hindernissen voor een interreligieuze dialoog.

het belang, de methode en de geschiedenis van de godsdienstwetenschap kort beschrijven;
het ontstaan, de geschiedenis en de geloofsleer van de Islam,
het hindoeïsme, het boeddhisme en New Age benoemen, bespreken en evalueren;
de karakteristieke kenmerken van het Jodendom, hun geloofsbronnen, de stromingen binnen het Jodendom, hun geschiedenis
vanaf de eerste eeuw, het belang van huis en synagoge, tien
joodse feesten en vier belangrijke mijlpalen in een joods mensenleven benoemen, bespreken en evalueren.
het christelijk geloof positioneren ten opzichte van de islam, hindoeïsme, boeddhisme, New Age en Jodendom;
de uniciteit van het christelijk geloof benoemen in dialoog met
de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, New Age en het Jodendom.

Gedurende en na dit vak is de student (meer) overtuigd geraakt van de
uniciteit van Christus als Verlosser van de wereld, maar heeft ook (meer)
waardering gekregen voor andere godsdiensten. Van hieruit is hij bereid
een interreligieuze dialoog aan te gaan.
Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over beide modulen.
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