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Leerdoelen De student: 

o participeert in de conferentie Israel as Hermeneutical Challenge op 22 

en 23 maart  

o verdiept zich in een van de relevante thema’s in het gesprek met 

Israël 

o weet deze te verbinden met Bijbels-theologische overwegingen 

o kan zelfstandig reflecteren op de betekenis van het levende Israël voor 

de Gereformeerde theologie 

o kan evalueren wat er systematisch-theologisch op het spel staat in de 

ontmoeting met Israël 

o kan in deze vragen een eigen positie bepalen en onder woorden 

brengen 

 

Leerlijnen onderzoeken, kritisch analyseren en synthetiseren. 

Studielast - Bezoek conferentie 22, 23 maart: 16 uur 

- Zelfstandig lezen van een selectie uit de aanbevolen literatuur (ong. 200 

blz.): 30 uur 

- Schrijven van een essay over een relevant thema, 20 uur 

- Lezen van essays andere studenten en bijwonen afsluitend college, 4 uur  

 

Toetseisen  Reflectieverslag bezoek conferentie en leesverslag gelezen literatuur 

 Essay over een relevant thema (in overleg met dr. Michael Mulder te 

bepalen, mcmulder@tua.nl) 

 Participatie in afsluitend college 

 

 Toelichting 
Motto van de conferentie: Israel challenges the way Christians read their Bibles, their times and their lives. A 

conversation with the living Israel is both necessary and enriching for reading and living. 
Aan het woord komen meer dan twintig sprekers uit binnen- en buitenland, die het thema bijbels-theologisch en 
systematisch zullen belichten. Uit het buitenland zullen in elk geval spreken dr. Faydra Shapiro (Israël) en dr. Mark 
Kinzer (USA). 
 

 Aanbevolen literatuur 
 E. Kessler, An Introduction to Jewish-Christian Relations (Cambridge: Cambridge University, 2010) 
 M. Wyschogrod, Abraham's Promise. Judaism and Jewish-Christian Relations (Grand Rapids/Cambridge: 

Eerdmans, 2004) 
 Mark S. Kinzer, Searching Her Own Mystery, Nostra Aetate, the Jewish People and the Identity of the Church 

Border (Eugene, Or: Cascade, 2015) 
 Faydra L. Shapiro, Christian Zionism. Navigating the Jewish-Christian Border (Eugene, Or: Cascade, 2015) 

Het reflectieverslag van de conferentie en het leesverslag zal in totaal ong. 10 bladzijden zijn, waarin niet slechts een 
korte weergave van diverse standpunten te vinden is, maar ook een inhoudelijke reflectie hierop. In het essay wordt 
één thema uit de bestudeerde literatuur c.q. het bijgewoonde symposium uitgelegd voor een breder publiek. Dit 
artikel mag 1.000 – 1.500 woorden bevatten, heeft een pakkende titel, een heldere opbouw en laat de relevantie 
van het thema zien voor een theologisch geïnteresseerde lezer.   
 

De essays zullen besproken worden in een afsluitend college, waarvan de datum nog nader bepaald zal worden.  
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