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Het Oude Testament (of Hebreeuwse Tenach)
kent vele geheimen die we vaak niet hebben
meegekregen in onze catechisatie. Zo lezen
we bijvoorbeeld dat God een vrouw heeft met
de naam Sophia (Spreuken 8:22 e.v.). En nog
veel meer wat u niet wist. Het Oude Testament
‘anders lezen’ geeft verrijking en kan religie een
nieuwe betekenis geven. Daarbij maken we gebruik van een massa aan ‘buitenbijbelse’ joodse
religieuze geschriften, zoals de pseudepigrapha
en de Dode Zee rollen.

DOCENT
Dr John van Schaik (1956) studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op de laatantieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op
zijn naam staan.

Ook het Nieuwe Testament kent vele geheimen.
De canon van het Evangelion is pas in de loop
van de derde eeuw vastgelegd. Toen zijn de vele
apocriefe evangeliën verbannen en de gnostieke evangeliën tot ketterse geschriften verklaard.
Zoals de Nag Hammadi geschriften die in 1945
zijn gevonden. Close reading – zonder traditie
– en mét de ‘ketterse’ geschriften geeft vaak een
geheel nieuwe kijk op het Nieuwe Testament,
het ontstaan van het christendom en op de
vraag: ‘Wie is Jezus de Christus?’

10 maandagnamiddagen
van 18.00 tot 20.00 uur
- 25.01
- 01.02
- 08.02
- 22.02
- 01.03
- 08.03
- 22.03
- 29.03
- 19.04
- 26.04

INHOUD
Tenach, pseudepigrapha en Dode Zee rollen
Essenen. Genesis 1, 2 en 3. Asjerah, Sophia, de
Koningin van de Hemel. Hoe bijbelvertalers
van tempelpriesteressen prostituees maakten.
De visioenen van Ezechiël, Jesaja en Daniël.
Het Nieuwe Testament, de apocriefen en de
Nag Hammadi geschriften. Hoe lees je het
Nieuwe Testament: historisch, mythisch of allegorisch. Bestaan wonderen? De vier geboorteverhalen. De opstanding. De brieven van
Paulus. De Handelingen der Apostelen en de
Apocalyps van Johannes.

PRAKTISCH
De Zindering vzw
Nedervijver 1.05
8500 Kortrijk

€ 150,- te voldoen op:
BE 96 7360 5779 6405
t.n.v. DF Kortijk Bis m.v.v. ‘Bijbellezen’.
Inschrijving en info bij:
jan.demarcke@gmail.com

Davidsfonds Kortrijk Bis i.s.m. Davidsfonds Kuurne,
Davidsfonds Harelbeke, Decanaat Kortrijk.

