Examen Religie, zingeving en levensbeschouwing TEW
2016
Vraag 1
versie 1
a.
Het begrip sociale rechtvaardigheid dat aan de grondslag ligt van dit hoofdstuk
neemt de gemeenschap, niet het individu tot vertrekpunt. Wat wordt bedoeld met
“gemeenschap”?
b.
Wat is het verschil tussen distributieve en contributieve rechtvaardigheid?
c.
Waarom volstaat het niet rechtvaardig handelen volgens de leuze “ieder het
zijne” te bepalen?
d.
Welke drie interpretaties van armoede worden in dit hoofdstuk voorgesteld?
e.
Wat is het verschil tussen liefdadigheid en rechtvaardigheid (vgl. de in het
hoofdstuk geciteerde uitspraak van Dom Helder Camara)?
f.
Waarom kan het probleem van de onrechtvaardigheid niet worden opgelost
door eerstelijnshulp?
versie 2
a.
Historisch-kritische Bijbelstudie wordt gezien en geïntendeerd als “antigif”
tegen Bijbels fundamentalisme. Op welke manier kan soms de historisch-kritische
methode niettemin “wetenschappelijk fundamentalisme” in de hand werken?
b.
Wat bedoelt Jean-François Lyotard met “de grote verhalen” en wat was
volgens hem de pretentie van die grote verhalen?
c.
Wat heeft radicaal monotheïsme te maken met de “postmoderne” kritiek op
universele claims (op de grote verhalen)?
d.
Wat zijn de vijf meest belangrijke verschillen tussen de postmoderne en de
verlichte theologie?
e.
De katholieke kerk begrijpt de Bijbel als Gods woord in mensenwoord en stelt
de autonomie van de menselijk-historische orde voorop. Welke twee vragen rijzen
dan voor de theologie en de exegese(=tekstuitleg)?
f.
Waarom beschouwen theologen de reductie van de Bijbel tot haar ethische
boodschap als problematisch?

Vraag 2
versie 1
a.
Wat betekenen “Torah”, “rabbijn”, “Shoa” en “Adonai”?
b.
Geef een van de belangrijkste tegenargumenten voor de interpretatie van het
menselijk lijden als straf.
c.
Geef een van de belangrijkste tegenargumenten voor de interpretatie van het
menselijk lijden als de prijs van de menselijke vrijheid
d.
Geef 4 belangrijke elementen van het jodendom die naar voren komen in God
on Trial.
e.
Geef 2 gelijkenissen en 2 verschillen tussen de rede in de slotscene van
Jacques en Rabbijn Akiba.
f.
Wat is volgens jou het belangrijkste verhaal achter de film?
versie 2

a.
Hoe verhouden religies zich tot elkaar wanneer er sprake is ‘vervanging’?
b.
Hoe verhouden religies zich tot elkaar wanneer er sprake is ‘vervulling’?
c.
Hoe verhouden religies zich tot elkaar wanneer er sprake is ‘aanvaarding’?
d.
Wat bedoelt Williams met ‘de genade van het lichaam’?
e.
Hoe ziet de structuur van de menselijke seksualiteit eruit volgens Williams?
f.
Welke gemeenschappelijke rol is in menselijke seksuele relaties weggelegd
voor ‘trouw’ volgens de visies van Williams, Bordieu en Vergrote?
Vraag 3 → optie tussen A en B
optie A:
Symbolen herinneren niet alleen aan wat voorbij is. Ze blikken ook vooruit. Voor christenen is Jezus' kruis het
symbool bij uitstek waarin de solidariteit met de anonieme pijn van zovelen scherp aan het licht komt. Het
schreeuwt mensen toe: 'nooit meer'. Het kruis confronteert de wereld als het ware met zijn eigen kwetsbaarheid.
Tegelijk geeft het kruis uitdrukking aan het menselijk verlangen naar een plaats waar het goed is om leven. Maar
het kruis is niet het enige symbool waarin verleden en toekomst present worden gesteld. Elkeen heeft wel zijn
symbolen waaraan bepaalde herinneringen vastgeknoopt zitten: een lied, een gedicht, een voorwerp, een laatste
sigarettenpeuk (L. Boff).
Kan een samenleving wel zonder symbolen. En wat als de mens elke gevoeligheid voor symboliek verliest? Is er
dan nog een alternatief om de eigen kwetsbaarheid uit te drukken?

a.
Geef de verschillen tussen een teken en een symbool (4 punten)
b.
Geef een voorbeeld van een teken en een symbool
c.
Met welke theorie van Jezus’ lijden past de interpretatie van Jezus’ kruis het
beste in bovenstaande tekst?
d.
Met welke theorie van Jezus’ lijden past de interpretatie van Jezus’ kruis het
minst goed in bovenstaande tekst?
e.
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?
f.
Een kind komt bij de Paus en vraagt: “waarom laat God al het menselijk lijden
toe?”. Formuleer een gepast antwoord hierop.
g.
Geef kritiek op de interpretatie van het Jezus’ kruis in de tekst o.b.v. de
afbeelding “Jezus vernielt zijn kruis”.
h.
In de tekst wordt gezegd: “het kruis is niet het enige symbool waarin verleden
en toekomst present worden gesteld”:
i.Geef een (concreet) voorbeeld van zo een eigen symbool.
ii.Leg uit hoe in dit symbool verleden en toekomst present worden gesteld.
Optie B:
1 Kor 14, 34-36 Over hoe de vrouw moet zwijgen, onderdanig zijn. Als ze iets wil
vragen moet ze het aan haar man vragen …
a.
Hoe interpreteren fundamentalisten dit
b.
Welke vraag moet men stellen vanuit een historisch-kritisch perspectief
c.
‘locus niet alleen in tekst maar ook voor tekst’ vraag
d.

god zijn droom voor de mensen

