Examen: Religie, zingeving,
levensbeschouwing

juni 2017

Vragen uit studeervragen (vraag 1 en 2, elk op 6 punten): (roze versie)

1. Wat heeft religie te maken met zinloosheid (volgens Dorothee Soelle)?
2. Wat is het verschil tussen “verlichte” theologie en postmoderne theologie (6
aspecten)?
3. Wat betekent het dat postmoderne theologie “advocacy theology” is of zou
moeten zijn?
4. Aan welke van de drie etymologische afleidingen van het woord “religie” geeft
u de voorkeur?
5. Wat bedoelt Peter Berger met “assassination through definition” wanneer hij
over religie spreekt?
6. Wat betekent “sapere aude” en wat heeft dit te maken met de Verlichting?
7. Wat zijn de vijf constitutieve dimensies van authentiek menselijk leven?
8. Dialogale benaderingen lezen de Bijbel niet vanuit een volgzame, opstandige
of meevoelende leeshouding, maar vanuit een geëngageerde of betrokken
leeshouding. Wat is het specifieke van een betrokken leeshouding?
9. Waarom kan het probleem van de onrechtvaardigheid niet worden opgelost
door eerstelijnshulp?
10. Op welke manier kan de religieuze dimensie van het transcendente bijdragen
tot sociale rechtvaardigheid?
11. Waarom is het volgens een groeiend aantal hedendaagse theologen
gevaarlijk de kruisdood van Jezus toe te schrijven aan “het plan” of “de wil”
van God?
12. a)Wat is het verschil tussen een theoloog en een religiewetenschapper in de
“klassieke” academische discussie?
b) Geef kritiek op de “klassieke” positie.
Kies een van de 2 vragen van 3 (ongeziene vragen), doorstreep de andere.
Vraag 3A
Vraag 3b (8ptn)

Harold Kushner drukt het als volgt uit:
Ik zou willen beweren dat het kwaad dat ons in ons leven overkomt zinloos is op het
moment dat het ons overkomt. Maar wij zelf kunnen er een zin aan geven. We
kunnen deze tragedies boven hun zinloosheid uittillen door er een zin aan te geven.
De vraag die we zouden moeten stellen luidt niet: “Waarom is mij dit overkomen?
Wat heb ik gedaan, dat ik dit heb verdiend?”
Die vraag is niet te beantwoorden, dit is er volkomen naast. Een betere vraag zou
zijn: “Nu mij dit is overkomen, wat ga ik eraan doen?”
a) Over welke vorm van lijden heeft Kushner het hier?
b) Geef nog twee theorieën over het lijden die aan bod komen in de film god on
trial (--> vb. lijden als straf, als beproeving) (2x 0.5ptn)
c) Geef de kritiek op deze twee theorieën (2x 0.5ptn)

d) Op het einde van het proces zegt …. “Wat doen we nu god schuldig is
bevonden?” Wat zou Rabbi Akiba hierop antwoorden?
e) Verklaar het lijden van de mensen aan de hand van de normativiteit van de
toekomst (vraag was anders geformuleerd)
f) i) Wat betekent Israël?
ii) Wie kreeg als eerste deze naam?
g) Wat hebben de kritische uitspraken van Rabbi Akiba over de Bijbelteksten
gemeen met de droom van God
h) Wat zegt Jacques, de natuurkundige over de uitverkiezingstheorie? Wat zegt
Rabbi Akiba over de uitverkiezingstheorie

