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NIEUWE JAARGANG IN KASTEEL HERNEN, WINTER 2017 

Leerhuis ‘DIDASKALÍON~OOSTERS CHRISTENDOM EN CULTUUR’ VII  

‘GELOVEN IN CONTEXT. INSPIRATIE VAN TOEN VOOR NU’   

Op Kasteel Hernen organiseert Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur weer in de 

maanden januari-februari-maart van 2017 telkens op één vrijdag een Leerhuis over oosterse 

christelijke teksten.  

 

Onderwerp en titel van dit jaar: ‘Geloven in context. Inspiratie van Toen voor Nu’.   

Het gaat om zes dagdelen op drie onderstaande vrijdagen. 

Data: vrijdagen 27 januari, 24 februari, 24 maart 2017. 

Tijd: 10.45 - 16.15 uur (lunch aangeboden). 

Plaats: A.A. Brediusstichting, Kasteel Hernen, Dorpstraat 40, 6616 AH, Hernen (gem. 

Wijchen). 

Kosten: € 75 (incl. reader). 

Inleider: Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken, Katholieke Vereniging voor 

Oecumene. 

Aanmelding en info: A. A. Brediusstichting te Hernen, brediusstichting@hetnet.nl of 0487-

531387 (bgg kunt u ook inspreken).     

Er worden spirituele teksten gelezen van auteurs  die staan aan de bakermat van de traditie 

van álle christenen (protestant, orthodox, katholiek) en daarmee aan de wortels van de 

Europese christelijke cultuur. Zij lieten hun licht over teksten uit de Bijbel schijnen. Wij laten 

ons gezeggen en aanspreken door deze - vooral oosterse - auteurs. 

We lezen hoe zij, variërend van de joodse filosoof Philo uit de 1e eeuw tot iemand als Matta 

el-Miskien uit onze tijd, met verhalen en thema’s uit de Bijbel omgaan.  Ook in het Oosters 

christendom hebben mensen gezocht naar wegen om hun geloof te beleven in de concrete 

context waarin hun bestaan zich afspeelde en om daarbinnen aan hun Godservaring gestalte te 

geven. Ze hebben daarbij net als onze samenleving geworsteld met de plaats van de islam. 

Hoe deden ze dat allemaal, en waar spreekt ons dat aan, of misschien ook juist niet? In de 

reader die wordt uitgereikt op de eerste bijeenkomst, staat een schat aan materiaal hierover. 

Omdat we niet alles kunnen lezen, wordt telkens een keuze gemaakt uit de geboden teksten. 

 

Dit Leerhuis biedt u op een speelse wijze de kans meer van het boeiende christelijk Oosten te 

leren kennen. Én wellicht er zelf wat van mee te nemen op uw eigen levensweg. 

 

Er is – facultatief – voorzien in een bezoek aan een dienst in een oosterse parochie op een 

nader af te spreken zondag in maart/april 2017. Oosters christendom is geloofstraditie van 

levende mensen, mensen van vlees en bloed. 

Een uitgebreid programma vindt u hieronder.  

We verwelkomen u graag op kasteel Hernen. 
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PROGRAMMA 

 
Icoon van Ignatius van Antiochië, in keramiek en glas, Constantinopel  

10e eeuw, Walters Collection  (Foto: Wikimedia Commons). 

I Vrijdag 27 januari 2017 

A. OCHTEND: Wat is de MENS? – Die is naar Gods beeld en gelijkenis  

 BIJBEL: Gen 1: 26-28 (God schept de mens naar Zijn beeld en gelijkenis) 
 Philo van Alexandrië: De schepping van de mens naar Gods beeld en gelijkenis.  
 Clemens van Alexandrië: idem 
 Origenes van Alexandrië: idem 

 Didymus de Blinde: idem 

 

B. NAMIDDAG: Redding voor de WERELD – De kosmische dimensie van de Verlossing  

 BIJBEL: Rom 8: 18-27 (Heel de schepping is in barensweeën en wacht op de 

verlossing) 

 Maximus de Belijder: De kosmische dimensie van de verlossing.  

 Isaak de Syriër, ‘De liefde voor alle schepselen’. 

 

II Vrijdag 24 februari 2017 

A. OCHTEND: CHRISTEN zijn 

 BIJBEL: Joh 17: 6-18 (in maar niet van de wereld) 

 Brief van Diognetus (Christen zijn in de Grieks-Romeinse wereld) 

 Ignatius van Antiochië: Brief aan de Efeziërs (idem) 
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B. NAMIDDAG: God KENNEN en ervaren  

 BIJBEL: 1 Kor 13: 8-13 

 Matta el-Miskien, abt van het Koptische Makariusklooster: God ‘zien’ en ervaren.  

 Grieks-orthodox patriarch Parthenios III van Alexandrië: idem 
 

III Vrijdag 24 maart 2017 

 

A. OCHTEND: Geloofsgemeenschap in CONTEXT: opvattingen – beleving – verschillen\ 

 BIJBEL: HEBRJezusSir en LXXJezusSir (geselecteerde fragmenten);  

Ez 47:1-12 (Waterstromen uit de tempel), vgl Psalm 1 en 46:3-5;   

Gen 11: 1-9 (Toren van Babel);   

Hand 2: 1-6 (Pinksteren). 

 Oden van Salomo: kerkopvatting in Oud-Syrische theologie. 

 Fenqitho (West-Syrisch Feestbrevier): Beeld van de Kerk in de Syrisch- 

 orthodoxe liturgie. 

 

B. NAMIDDAG: Ontmoeting met ISLAM: oudste dialoog? 

 BIJBEL: Gen 11: 26 – 12: 9 (Roeping van Abraham);  

Gen 14: 17-24 (Abraham en Melchisedek);  

Gen 21: 8-21 (Hagar en Ismaël) 

 Koran: Soera 21; 51-71  

 De dialoog van de christelijke katholikos Timoteüs I met de moslimkalief. 

 Johannes van Damascus, ‘Bron der Kennis’. 

 

De deelnemers wordt gevraagd om voor bijeenkomst II en III de teksten uit de reader thuis voor 

te bereiden. Uit de rijkdom van dit aanbod kiezen we per dagdeel ter plekke minstens één 

kerntekst om samen te lezen.  

De benaderingswijzen van lectio divina (geestelijke lezing) en collatio (geestelijk gesprek), 

zoals die o.a. worden aangeboden in  het boekje van de Wereldraad uit 2013, Reading the 

Gospel with the Early Church (‘Het Evangelie lezen samen met de Vroege Kerk’), zijn een 

vaste inspiratie voor ons Didaskalíon. 

 

Op details is bovenstaand programma onder voorbehoud.  

 

Teksten: Reader wordt uitgereikt bij de eerste bijeenkomst. S.v.p. zelf uw Bijbel meenemen.  

Kerkbezoek (facultatief): Liturgische viering in een oosterse parochie, op een nader af te 

spreken zondagochtend in maart-april 2017. Met gesprek na afloop. Extra bijdrage in kosten: 

€ 10. 
Bereikbaarheid: Kasteel Hernen is bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf NS Wijchen: 

bus 563 richting Batenburg 10.07 u, retour 16.41 u (stand 2016). 

 

‘Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur’ vindt plaats in een samenwerking tussen de 

A.A. Brediusstichting te Hernen en de Katholieke Vereniging voor Oecumene, gevestigd te 's-

Hertogenbosch.  

 

NB  De stof van deze leergang werd al eerder aangeboden binnen  

Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis te ’s-Hertogenbosch,  

in het seizoen 2009-’10 & in het najaar van 2011. 


