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23 juni 2018 15:30    Laurens ten Kate

Schepping en inspiratie: ‘In een begin schiep God het begin…’
Wat zeggen de eerste verhalen in het eerste Bijbelboek over woorden als schepping, bestemming, 
hoop, genade, de verhouding God-mens, man-vrouw, mens-natuur? Bestaat er een ‘zondeval’? 
Ten Kate poneert een stelling: deze religieuze verhalen zijn seculiere verhalen ‘avant la lettre’. Ze 
stellen de mens centraal, niet God. Alle religie, ook de christelijke, is van ‘verbeelding’, stelde de 
theoloog Kuitert. De scheppingsverhalen in de Bijbel eveneens. Is de christelijke religie ontsproten 
aan het menselijk brein? Wat zegt het fascinerende woord ´verbeelding´, dat vooral in de vrijzinnige 
stromingen een centrale plek heeft gekregen?

21 juli 2018 16:30    Joachim Vreeman

40 x Jezus – In de Voetsporen van Liefde
Vanuit traditioneel oogpunt kijken christenen meer dan 2000 jaar uit naar de wederkomst van Jezus. 
Maar wat als hij juist op ons wacht en al die tijd in de verte tuurt om te kijken wie hem volgt in de 
voetsporen van liefde? Liefde in al haar aspecten: wijs, krachtig, kwetsbaar, rauw, open, gepassioneerd, 
vitaal, creatief, mededogend, moedig, gegrond…Deze lezing gaat over het verhaal van Jezus als een 
uiterst persoonlijke, krachtige en inspirerende uitnodiging om je ten diepste te herinneren en tot volle 
expressie te brengen wie je werkelijk bent, wie de ander is en wie God is.

11 augustus 2018 16:30    Dr. Jacob Slavenburg

Religie, de Gouden Draad in de mensheidsgeschiedenis
Die gouden draad is de weg naar ‘bewustzijn’. Bewust-Zijn is het eindpunt van bewustwording van de 
existentiële vragen: Wie ben ik? Waartoe ben ik hier? Wat is mijn bestemming? Het zijn ook religieuze 
vragen; religie: ‘terug-verbinding’ met de bron van alles. Het zich weer afstemmen op de bron, 
religie, is de basis voor het ethisch handelen, cement van het samenleven. Jung zei dat je individuatie 
(menswording) niet bereikt op de top van de Himalaya. De verbinding met de medemens is daarvoor 
noodzakelijk: de weg naar Bewust-Zijn.

De lezingen vinden plaats in Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1, Almelo. 
Entree € 10,00 en voor leden/donateurs van de VVG € 7,50 per lezing.
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