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Les 1: Inleiding  

Max Weber – protestantisme en kapitalisme  

Karl Marx – aliënatie en onderdrukking 

Jürgen Habermans – van marxistische godsdienstcriticus naar steun voor desecularisering  

Glücksman – la troisième mort de dieu  

Cox – religie in de stad van de mens  

Berger – the desecularization of the world  

Kepel – la revanche de dieu  

Micklethwait & Wooldrigde – god is back  

Johannes Paulus II – Poolse paus (jaar van 3 pausen)  

Huntington – clash of civilizations  

Roy – deterritorialisering  

Barber – Jihad vs. Mc World  

Riccardi – herstructureren van de identiteit, ook de religieuze  

Les 2: Relatie tussen religie en politiek (denkmodellen)  

Casanova – drie vormen van secularisatie  

Augustinus – ‘civitas dei’ en ‘civitas terrena’  

Benedictus XVI – deus caritas est  

Hauerwas & Milbank – contrastgemeenschap  

Maarten Luther – geestelijke orde vs. wereldlijke macht; protestantisme  

Rawls – applicatie van procedures en wetten ipv. common good  

Bonhoeffer – leider protestgroep Naziregime Bekennende Kirche 

Max Weber – tragische held en gezindheidsethiek vs. verantwoordelijkheidsethiek  

Rousseau – civil religion  

Robert Bellah – kritiek op idee van civil religion 

Novak & Neuhaus – neoconservatief idee bij publieke theologie  

Metz, Moltmann & Sölle – kritische politiektheologie  

Maritain & Mounier – bemiddeling via sociaal personalisme  

Novak – neo-conservatieve actieprogramma tegen bevrijdingstheologie  
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Les 3: Geopolitiek van de orthodoxe kerken  

Constantijn de Grote – keizer; omslag; van godsdienstvrijheid naar staatsgodsdienst  

Peter de Grote – tsaar; onderwerping kerk aan staat & afschaffing patriarchaat  

Dostojevski – heilige missie van Rusland; theodore natie  

Lenin – leider communistisch regime  

Stalin – leider communistisch regime  

Boris Jeltsin – herstel van kerken binnen Russisch grondgebied  

Vladimir Poetin – president van Rusland; ‘Rusland weer groot maken’  

Kirill – patriarch Rusland; ‘Rusland weer groot maken’  

Johannes Paulus II & Benedictus XVI – poging tot ontmoeting patriarch Moskou  

Franciscus – ontmoeting met patriarch Kirill  

Gregorius V – patriarch van Griekse Millet; opgehangen aan poort Fanar  

Atatürk – eerste president Turkije  

Bartholomeos I – huidige patriarch Oecumenisch patriarchaat 

Les 4: Geopolitiek van de katholieke kerk (rol van de Heilige stoel) 

Franciscus – huidige paus in Vaticaan 

Petrus & Paulus – twee apostelen die naar Rome trokken om verhalen te delen  

Gregorius I De Grote – paus die bekering van Germaanse volkeren en vorsten mogelijk maakte; 

herstructurering van Rome  

Karel de Grote – versterken pausdom in onderwijscultuur & door bekeringen  

Donatio Pepini – Franken geven territorium aan paus 

Napoleon – Franse dictator; ‘le dernier pape est mort’  

Benito Mussolini – fascistische regime; concordaat tussen Heilige stoel en Italië  

Johannes XXIII – derde laatste belangrijke paus  

Johannes-Paulus II – voorlaatste belangrijke paus  

Franciscus – huidige paus  

Les 5: De Islam  

Mohammed – ‘grootste Arabier ooit’; eerste openbaringen van de Koran; tocht van Mekka naar 

Medina 

Aboe Bakr – schoonvader Mohammed; Rashidun-kalifaat 

Omar – Rashidun-kalifaat  
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Oethman – Rashidun-kalifaat  

Ali – neef van Mohammed; Rashidun-kalifaat  

Atatürk – eerste president van Turkije; zorgt voor afschaffing kalifaten  

Hoessein – zoon van Ali  

Abu Bakr al-Baghdadi – riep nieuw kalifaat uit in naam van terreurgroep IS  

Mawdoedi – belangrijk persoon binnen islamisme als reactie op teloorgang  

Hassan El Bana – belangrijk persoon binnen islamisme; ‘Moslimbroederschap’  

Sayyid Qutb – belangrijk persoon binnen islamisme; radicaal  

Ben Ali – president in Tunesië; afgezet na Jasmijnrevolutie  

Mubarak – president in Egypte; afgezet na protesten  

Morsi – president in Egypte na Mubarak; ook afgezet  

Les 6: Interreligieuze dialoog  

Franciscus van Assisi – middeleeuwse voorloper van dialoog; gesprek met Sultan van Egypte 

(Kamal al-Malik) 

Juan Carlos – voormalige Spaanse koning  

Erdogan – huidige president Turkije 

Les 7: Plaats van religie in een seculiere samenleving?  

John Rawls – ‘overlapping consensus’  

Charles Taylor – ‘reasonable accomodation’  

 

 

 

 

 

 


