PROGRAMMA VERDIEPINGSLEERGANG ISRAEL EN DE BIJBEL GOUDA 2022-2023
Adres locatie
Lestijden
Contactdocent:

Hoornbeeck College te Gouda
Noordelijk Halfrond 10 | 2801 DE Gouda
19.30 uur - 21.45 uur, tussendoor is er een korte pauze.
dhr. H.M. Lobbezoo

Programmabeschrijving
Aan de hand van de onderstaande thema's zullen de docenten de geschiedenis van Jeruzalem in zes beelden met relevantie voor vandaag, de Joodse cultuur, de Messiasverwachting, maar
ook de verschillen tussen het Jodendom en het Christendom gaan behandelen. De Verdiepingsleergang is een vervolg op de Leergang Israël en de Bijbel. De leergang kan ook zonder dat u
aan de voorgaande leergang heeft deelgenomen gevolgd worden.
Voor deze cursus hoeft u geen literatuur aan te schaffen.
Onderwerp

Lesdata

08-09-22

29-09-22

Geschiedenis van het Joodse volk, diepteboring
"Jeruzalem, een lastige steen".

Joodse feesten en rituelen

13-10-22

De Messiasverwachting van het Joodse volk

03-11-22

Jodendom en Christendom

17-11-22

Joodse wereld

Globale inhoud
- Introductie
- Pre-Israëlitische periode
- David en Salomo
- Tijd van de Heere Jezus
- Middeleeuwen, overheersing Islam, botsing Jodendom, Christendom, Islam
- 1948, moderne tijd
- Joodse feesten en hun verbinding met het Christendom
- Joodse feesten in de praktijk van de Messiasbelijdende gemeenten
- Joodse feesten in de gemeente Nechama in Nazareth
- Godsdienstige gebruiken en rituelen
- Messiasverwachting in het OT
- Messiasverwachting in intertestamentaire periode
- Messiasverwachting ten tijde van de omwandeling van de Heere Jezus
- Messiasverwachting 70 na Christus tot heden
Verschillen in toekomstverwachting
-- Problematisch
verleden
- Vervangingsleer
- Christenzionisme
- Antisemitisme
- De benadering van Joden met het Evangelie
- De Joodse wereld in Nederland, geschiedenis tot heden
- Hoofdstromingen in het Jodendom. Wereldbeelden
- Joden in Israël
- Lessen uit de geschiedenis voor de omgang tussen Jodendom en Christendom

Docent

J.J. de Jong

ds. W. Silfhout

ds. C.J. Meeuse

ds. A. Schot

dr. P.A. Siebesma

