Module 4
AD Pastoraal Werk
Ook deze module beschrijft jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces.
Met andere woorden: versta je je vak als godsdienst-pastoraal werker? De module omvat drie
leeruitkomsten van elk 10 studiepunten (European Credits).

Waar gaat deze module over?
Ook deze module gaat over jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces. De module
gaat dus na of jij je vak 'verstaat'. Je kunt een probleemstelling in een bepaalde beroepscontext vaststellen en
je kunt doelen stellen. Je kunt vanuit gestelde doelen methodisch handelen en de probleemstelling tot een
oplossing brengen. Je kunt het beroepshandelen onderzoeken en theoretisch én maatschappelijk legitimeren.
Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je
over het vereiste niveau beschikt

4.1 Begeleiden bij geloofsvragen

4.1.1 Je begeleidt in een pastoraal begeleidingstraject
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door middel van individuele en groepsgesprekken,
mensen in hun geestelijk leven. Je ondersteunt ze
bij specifieke geloofs- en levensvragen in
uiteenlopende situaties en contexten.
4.1.2 Je begeleidt het omgaan met religieuze vragen en
levensvragen vanuit een contextuele optiek en op
hermeneutisch verantwoorde wijze.
4.1.3 Je hanteert op een integere en ethisch
verantwoorde manier gesprekstechnieken die leiden
tot een pastorale diagnose en keuze van een
pastoraal gespreksmodel.
4.1.4 Je gebruikt de Bijbel als bron en hanteert concepten
vanuit de pastorale theologie en de pastorale
psychologie. Je werkt hierdoor hermeneutisch
verantwoord aan een doelgericht, systematisch en
procesmatig plan van aanpak met betrekking tot de
gestelde geloofs- en levensvragen.
4.1.5 Je hebt kennis van de pastorale theologie en
pastorale psychologie.
4.1.6 Je hebt deelgenomen aan supervisie.

Je begeleidt op methodische wijze en
in een traject een ander (individueel
of in groepsverband) met betrekking
tot geloofs- en/of levensvragen. Je
sluit aan bij het zingevingskader en de
context van de gesprekspartner(s). Je
herkent de spirituele bronnen en kan
deze integreren in de begeleiding. Je
maakt hierbij integer gebruik van de
Bijbel. Je verantwoordt je handelen
vanuit de pastorale theologie en
pastorale psychologie.

Studiepunten

4.2 Vieringen leiden
Je leidt/begeleidt een viering of een
christelijke bijeenkomst. Hierbij toon
je je exegetische, homiletische en
liturgische bekwaamheid. Je sluit aan
bij de doelgroep en kan de gemaakte
keuzes verantwoorden en je je er
persoonlijk toe verhouden.

4.3 Basiskennis
Je beheerst de basiskennis, hebt
inzicht en kan je een mening vormen
inzake: Dogmatiek (christologie,
soteriologie, pneumatologie en
eschatologie), Oude Testament
(Messiasverwachting) en de
grondlijnen van de theologie van het
Nieuwe Testament (Johannes) op
basis van de inleidingsvragen

4.2.1 Je preekt of houd een meditatie waaruit blijkt dat
je homiletisch bekwaam bent. Je exegetiseert op
methodisch verantwoorde wijze.
4.2.2 Je kan de bronnen vanuit de bijbel op
hermeneutisch verantwoorde wijze vertolken naar
de hedendaagse context.
4.2.3 Je hebt inzicht in de recente hoofdstromingen van
de hermeneutiek en in de belangrijkste
benaderingen van de verhouding tussen Oude en
Nieuwe Testament. Je kan daarin ook een
persoonlijk standpunt innemen.
4.2.4 Je ontwikkelt een liturgie die past bij het doel en de
context van de christelijke bijeenkomst.
4.2.5 Je geeft op gepaste wijze leiding aan de liturgie in
een christelijke bijeenkomst met gebruikmaking van
symbolen en rituelen die aansluiten bij de specifieke
groep.
4.2.6 Je hebt kennis van en inzicht in de verschillende
stromingen op het gebied van liturgiek en
homiletiek en kan je hiertoe verhouden vanuit je
eigen traditie.
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4.3.1 Je hebt kennis van en inzicht in vragen met
betrekking tot de christologie en soteriologie en
verbindt deze aan andere thema’s in de dogmatiek.
Daardoor kom je tot eigen meningsvorming.
4.3.2 Je hebt kennis van en inzicht in vragen met
betrekking tot de pneumatologie en de
eschatologie. Je verbindt deze aan andere thema’s
in de dogmatiek waardoor je tot eigen
meningsvorming komt.
4.3.3 Je hebt kennis van de opvattingen over de
Messiasverwachting in joodse en christelijke
kringen. Je bent in staat een Bijbelgedeelte dat
daarop betrekking heeft op methodische wijze uit
te leggen en toe te passen in de huidige tijd.
4.3.4 Je bent in staat om op basis van kennis van de
inleidingsvragen een gedeelte uit het Nieuwe
Testament (de geschriften van Johannes) uit te
leggen en toe te passen in de huidige tijd.
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