
Didaskalíon.  

Leerhuis voor Oosters christendom en Westerse cultuur ~  
Kasteel Hernen 2014, ‘De Liefde’ 

Didaskalíon gaat weer van start in Hernen op 24 januari. Thema: ‘De Liefde’. 

Programma1 

1. Vrijdag 24 januari 2014 
I. Ochtendprogramma, Inleiding 

Korte inleiding op de wereld van de christelijke Oriënt als context voor de te behandelen 

teksten en ‘De Liefde’ als een universeel én bijbels-christelijk thema. 

II. Middagprogramma, ‘Deze twee zijn gelijk’  

Godsliefde bij Afrahat (en Efrem, beiden 4e eeuw), aan de hand van Exodus (19-20, 31-32)  

en de naastenliefde bij Johannes Chrysostomus (± 400) aan de hand van het Hooglied van de 

Liefde (1Kor 13). 

2. Vrijdag 21 februari 2014  
III. Ochtendprogramma, ‘Wie is mijn broeder, wie is mijn zuster?’ 

Zusterschap in het bijbelboek Ruth bij Theodoretus van Cyrrhus (4e eeuw) en Tadros Malaty 

(21e eeuw) en de broederliefde in de Byzantijnse dienst van de sluiting van een geestelijke 

broederschap. 

IV. Middagprogramma, ‘Het Lied der Liederen’ 

De erotische liefde in het Hooglied volgens Theodorus van Mopsueste (4e eeuw) en de 

mystieke liefde bij Origenes (3e eeuw) en Gregorius van Nyssa (4e eeuw) in hun teksten over 

het Hooglied. 

3. Vrijdag 21 maart 2014  

V. Ochtendprogramma, ‘Dochter Sion’  

Liefde voor Israël en de Kerk bij Theodoretus van Cyrrhus aan de hand van Jesaja (52, 54, 60, 

62) en de liefde voor Maria in de Ethiopisch-orthodoxe Mariahymne ‘Weddase Maryam’. 

VI. Middagprogramma, ‘Philoxenia’ 

a. Vreemdelingenliefde en liefde tot de vijand bij Efrem in diens commentaar op enkele 

Abrahamverhalen in Genesis (18-19) en de icoon van de Gastvrijheid/Drie-eenheid in de 

Byzantijnse traditie. 

Bezoek Oosterse kerk 
 

Bij voldoende belangstelling bezoeken we op een zondag een dienst in een oosterse 

geloofsgemeenschap ergens in Nederland. 

                                                           
1 Kleine wijzigingen en verandering van volgorde voorbehouden. Het programma werd in grote lijnen ook 
aangeboden in het najaar van 2011 in Bêt Drâshâ-Oosters christelijk Leerhuis in Den Bosch. 



 

 

Overige gegevens 

Tijdstip: Vrijdagen 24 januari, 21 februari, 21 maart 2014, 10.45 - 16.15 uur (lunch 

aangeboden). 

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

 

Inleider: Leo van Leijsen, theoloog en medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke 

Vereniging voor Oecumene. 

Kosten: € 75 (incl. reader op de eerste bijeenkomst). Bij aanmelding ontvangt men informatie 

over betaalwijze. 

Facultatief bezoek: aan een oosterse parochie (extra kosten € 10) op een nog nader te bepalen 

datum. 

Vervoer naar Kasteel Hernen: goed per auto te bereiken of per openbaar vervoer (bus vanaf 

NS Wijchen). 

Programma: www.brediusstichting en www.oecumene.nl (onder ‘Activiteiten’) 

Opgeven: A. A. Brediusstichting te Hernen, 0487 531387 of brediusstichting@hetnet.nl 

Didaskalíon wordt gehouden in een samenwerking tussen de A.A. Brediusstichting te Hernen 

en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.  

 

http://www.brediusstichting/
http://www.oecumene.nl/
mailto:brediusstichting@hetnet.nl

