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4 sept. 2018 - Geert Hovingh ‘Armenië en Georgië’
Armenië en Georgië liggen in een roerige regio tussen
Azerbeidzjan, Iran, Turkije, Rusland. Met bergen tot ca.
5000 m., bossen, snelstromende rivieren en grote
meren is er een grote variatie in klimaat (subtropisch
tot steppe). Alle grote wereldveroveraars lieten hier
hun sporen na: Grieken (Alexander de Grote),
Romeinen, Perzen, Arabieren, Turken, Mongolen en
Russen. Armenië en Georgië gaan er prat op dat ze de
oudste christelijke landen ter wereld zijn: apostelen
Andreas (op doorreis naar India) en Thaddeüs
maakten al bekeerlingen. De Georgische Apostolische
kerk is nauw verbonden met de Russisch Orthodoxe
Kerk (al is er een eigen ‘paus’). De orthodoxen zien de
Armeense Apostolische kerk als ketters, omdat zij (met
Koptische, Ethiopische en sommige Syrische
christenen) het monofysitisme (d.w.z. Christus heeft
één god-menselijke natuur) bleven voorstaan. Het
concilie van Chalcedon (453) veroordeelde dat. E.e.a.
weerspiegelt zich in kerkbouw en kerkinterieur.
Voorbereiding: zoek naar beide landen op Wikipedia!

Dit is de (gratis) openingsochtend door de Commissie
Werving en Publiciteit voor alle cursisten, oud-cursisten
en belangstellenden. Inloop vanaf 9.30, start 10.00 uur
--ooOOoo--

Programma
vervolgcursus
Seizoen 2018 - 2019
De vervolgcursus is er voor iedereen die de
basiscursus TVG heeft afgerond en er geen genoeg
van kan krijgen.
Oud-cursisten organiseren ‘in eigen beheer’ een
programma van 7 lesochtenden (meest als
hoorcollege) met onderwerpen en inleiders. Materiaal
ter voorbereiding (voor wie het niet laten kan  ) wordt
t.z.t. gemaild.
Een fijn vervolg op de basiscursus.

9 okt. 2018 - Wouter Slob ‘Waarheid, openbaring en
belofte’
(Dit is een vervolg op zijn lezing van 9 jan. 2018: De
wederopstanding van het christendom)
In het protestantse denken speelt de Bijbel een
bepalende rol: is daarin niet Gods openbaring vervat?
Maar dan moet die openbaring wel betrouwbaar zijn,
en dat lijkt na vele eeuwen godsdienstkritiek steeds
moeilijker te handhaven. De waarheid van de Bijbel lijkt
vaak slechts te handhaven als de wetenschappelijke
waarheid wordt ontkend. En andersom: wetenschappelijke inzichten lijken de Bijbelse waarheid te ondermijnen. Of zou waarheid iets zijn dat niet historisch achter
ons ligt, maar als belofte nog komen moet. Wouter
Slob bespreekt de rol van waarheid in deze discussie.
Wouter Slob studeerde theologie en filosofie in
Groningen, is predikant in Anloo-Zuidlaren en bijzonder
hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur
aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Boekentips (voor wie wil):
‘God, Iets of Niets? De post-seculiere maatschappij
tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’’ (2016) door Taede
Smedes;
‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’ (2016)
onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en
Wouter Slob.

DE INLEIDINGEN VAN WOUTER SLOB EN AREND LINDE
OP RESP.9 OKT. EN 20 NOV. ZIJN EEN MOOIE ‘COMBI’.
20 nov. 2018 - Arend Linde ‘Ervaringen van
transcendentie in een immanente wereld.’
(Dit is een vervolg op zijn lezing van 12 april 2018 over
Charles Taylors boek 'Seculiere tijd’ (vert. 2010,
oorspr. ‘Secular age’ 2007)'
Taylor schreef een dikke pil over de secularisatie. De
geseculariseerde samenleving is een erfenis van de
Verlichting. In de Verlichting heeft de rede, de
menselijke ratio, de regie over het leven. M.b.v. de
rede begrijpt de mens de wereld, ontraadselt hij de
geheimen en beheerst de maatschappij. We leven in
een maakbare wereld. Maar dat geeft ook een
beperkte horizon. Niet alle menselijke, spirituele en
religieuze ervaringen kunnen met behulp van de rede
doorzien en begrepen worden. Mensen blijven op zoek
naar diepte in de natuur en in de eigen ziel. De
beperkte, immanente horizon van de Verlichting geeft
in veel opzichten geen voldoening. Volgens Taylor blijft
er behoefte aan transcendentie, hij vult die
transcendentie niet inhoudelijk, maar laat zien dat de
immanente wereld door allerlei ervaringen steeds
opengebroken wordt.
Arend Linde is emerituspredikant.
Voorbereiding (voor wie wil):
Wikipedia is een goed startpunt:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
Bol.com geeft een samenvatting van het boek:
https://www.bol.com/nl/p/een-seculieretijd/1001004009526017/
Voor een recensie van ‘Seculiere tijd’, zie bv.:
http://sjaakvisserseculieretijd.blogspot.nl/
Er is een samenvatting van ‘Seculiere tijd’ (30 pag.)
beschikbaar van de hand van Arend Linde.

11 dec. 2018 - Peter van de Peppel ‘Wakend over
God’ (2016) dichtbundel van Joost Zwagerman
In het laatste jaar van zijn leven kwam Joost
Zwagerman (1963 – 2015) plotseling met religieuze
gedichten in de publiciteit. Die werden gebundeld en
kwamen na zijn zelfgekozen dood uit in de bundel
‘Wakend over God’ (2016). Alle gedichten gaan over
geloofskwesties. Ze zijn een letterlijke ‘worsteling’ met
God. Wie is Hij? Wat wil Hij? Waarom laat Hij zich zo
vaak niet zien?
We lezen en bespreken een aantal gedichten uit deze
bundel en een aantal zgn. secundaire teksten, d.w.z.
recensies en andere artikelen óver de bundel.
Peter van de Peppel is gemeentepredikant van de
Prot. Gem. van Assen (wijkgemeente de Drieklank) en
is al jaren geboeid door poëzie en religie.
Boekentip (voor wie wil):
genoemde dichtbundel.

8 jan. 2019 - Egbert van der Werff ’De
oecumenische gemeenschap van Taizé’. In 1940
vestigde Roger Schutz (1915 – 2005) zich in Taizé
(Bourgondië, Fr.). Hij stichtte een oecumenische
communiteit, als een 'gelijkenis van gemeenschap', op
zoek naar verzoening voor de mensenfamilie. De
broeders van Taizé komen uit alle continenten en zijn
afkomstig uit verschillende christelijke kerken. Taizé
ontvangt in de zomer duizenden jongeren die er ruimte
krijgen voor ontmoeting, niet in de laatste plaats met
God, en om na te denken over de zin van hun leven.
Egbert van der Werff is actief bij de Taizégroep
Groningen. Daar wordt iedere 2e woensdag van de
maand een Taizégebed gehouden. Sinds 2005 gaat hij
iedere zomer een week naar Taizé.
Voorbereiding (voor wie wil):
www.taize.fr (kies Nederlands) voor o.a. een overzicht
van activiteiten. Onder 'bronnen van het geloof':
gebeden voor elke dag, overwegingen en liederen.
--ooOOoo--

Praktische gegevens:
Locatie:
Alle bijeenkomsten zijn in Wijkgebouw
Het Markehuus aan de Scharmbarg 35,
9407 EA Assen. Tel: 0592-346209
(navigatie Scharmbarg (noordzijde) of
Winkelakker (zuidzijde))
Lestijden:
Aanvang: 9.30; einde 12.00
Pauze: 10.45 – 11.00
Kosten:
Vaste cursisten / heel seizoen: € 50,00 te
voldoen aan de penningmeester na
ontvangst van (digitale) rekening.
Info / opgave / contact:
Tibbe Breimer
Tel. (0592) 343 448 / (06) 2180 2625.
E-mail: t.breimer@home.nl
Zie ook: http://www.tvgassen.nl/

12 feb. 2019 - Henk de Muinck ‘De Psalmen’.
‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont’ (Ps
22:4). In het O.T. treffen wij op veel plaatsen de
lofprijzing aan. Het psalmboek kreeg het opschrift
‘Tehiliem’ (=lofliederen), en dat is wel bijzonder als je
de variatie in ogenschouw neemt: er zijn bv.
klaagpsalmen, didactische en mediterende stukken,
Die veelstemmigheid werd beschouwd als één grote
lofprijzing voor de Eeuwige. Onderwerp van deze
lofprijzing waren Zijn grote daden in de geschiedenis
en in de natuur. Behalve de onmisbare woorden van
God (lering, vertroosting, vermaning) zien we ook
woorden tot God. In de poëzie van de psalmen komen
alle menselijke gevoelens voor, zoals liefde, haat,
boosheid, vrees, teleurstelling, frustratie en hoop:
religieuze emoties, afgevuurd op God. We behandelen
het gebruik van de psalmen in het joodse leven; het
reciteren van de psalmen en de berijmde psalmen van
het Geneefse Psalter.
Henk de Muinck was directeur van de muziekschool
Oost-Groningen, is organist, dirigent en kerkmusicus te
Stadskanaal.

12 mrt. 2019 - Mink de Vries ‘De Moderne Devotie
helemaal terug’
De Moderne Devotie was de grootste
hervormingsbeweging die Nederland tot de dag van
vandaag heeft gekend. De bloeiperiode was van 1370
tot 1570 met namen als stichter Geert Grote, priester
en schrijver Thomas a Kempis, en wijsgerige en
christelijk humanist Erasmus. Een beweging die vanuit
een sterk innerlijke omgang met God zich inzette voor
verandering van kerk en samenleving.
Mink de Vries (*1962, Zuidlaren) bracht zijn kinder- en
jeugdtijd door in Assen en is HBO theoloog,
jongerenwerker, docent, schrijver, gids Moderne
Devotie in alle grote steden in Nederland, vz. Kerken in
Zwolle en Overijssel, pionier, fietser, natuurliefhebber
én: Coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging
Nederland.
Boekentip (voor wie wil):
‘Thomas a Kempis. De Navolging van Christus in jonge
taal’ door Mink de Vries. Andere titels van zijn hand:
‘Pleidooi voor Postmoderne Devotie’ en: ‘Mystiek aan
de IJssel. Biddend leven.’
--ooOOoo—

9 april 2019 - Bert-Jan Lietaert Peerbolte ‘Hoe
jodendom en christendom uiteen gingen.’
Het christendom ontstond als binnen-joodse
hervormingsbeweging. Na drie eeuwen was het
uitgegroeid tot een zelfstandige wereldgodsdienst
naast het jodendom. We staan stil bij de vraag hoe dit
proces verlopen is. Welke continuïteit was er? Welke
breuklijnen? En hoe keken de vroegste christenen naar
hun joodse buren?
Bert-Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe
Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
--ooOOoo--

23 april 2019 - Reserve-datum
Omdat we vorig seizoen enkele verschuivingen hadden
en zelfs een nieuwe ochtend en datum hebben moeten
zoeken, roosteren we dit seizoen alvast een reserve
datum in .

