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Najaarsvergadering zaterdag 10 oktober 2020
Geachte leden en belangstellenden,
Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de reguliere najaarsvergadering op
zaterdag 10 oktober in de Bergkerk (Dr. Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort; zie ook
www.bergkerk.nl/index.php/contact).
Alle gangbare coronamaatregelen worden in acht genomen. Denkt u er alstublieft aan
steeds afstand te bewaren. In verband met de coronamaatregelen kunnen
uitzonderlijk slechts maximaal 23 personen deelnemen. Plekken worden op
volgorde van aanmelding toegewezen: wie het eerst komt, het eerst maalt. Graag
horen wij uiterlijk 1 oktober of u komt via roald.dijkstra@kuleuven.be.
Het programma is als volgt:
10.00-10.30

Inloop met koffie

10.30-12.00

Ochtendlezing
Dr. Marian Geurtsen
Het begrip reinheid bij Origenes en Dionysius van Alexandrië
Seksualiteit is altijd actueel. Zo ook in de vroegchristelijke
stromingen die zochten hoe zij de christelijke identiteit af konden
bakenen van de Grieks-Romeinse samenleving enerzijds en de
joodse cultuur waar zij uit voortkwamen anderzijds. Het begrip
reinheid speelt hierin een belangrijke rol. In deze lezing kijken we
naar de transformatie van het begrip reinheid in het werk van
Origenes en Dionysius van Alexandrië uit de derde eeuw. Deze
transformatie blijkt complexer dan een verschuiving van rituele
reinheid naar ethische reinheid. We starten bij de vroegchristelijke
interpretaties van oudtestamentische reinheidswetten rondom
seksualiteit en vruchtbaarheid in Leviticus. We stuiten op het
evangelieverhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw
(Marcus 5, 25-34 e.p.) en bekijken hoe de opkomst van het seksueel
ascetisme invloed heeft gehad op de nieuwe betekenis van het
begrip reinheid. Zo krijgen we zicht op de verschillen in posities
van mannen en vrouwen in de kerk.
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Aan het eind van de morgenzitting is er zoals gebruikelijk gelegenheid om nieuwe
uitgaven te laten circuleren of bijeenkomsten of promoties aan te (laten)
kondigen. Aanmelding via de voorzitter: nmvos@hotmail.com (graag met cc naar
roald.dijkstra@kuleuven.be zodat het boek ook op de website vermeld kan worden).
12.00-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00

Middagpauze met lunch
Bestuursmededelingen
In memoriam: Arie Akkermans (door Hans van Reisen)
In memoriam: Henk van Vreeswijk (door Gerard Rouwhorst)

14.00-15.00

Middaglezing
Dr. Hans van Loon
Cyrillus van Alexandriës hermeneutiek van het Oude Testament
Evenals andere kerkvaders heeft Cyrillus van Alexandrië (ca. 378444) zich expliciet de vraag gesteld welke betekenis het Oude
Testament heeft voor christenen. Vanaf het begin van zijn
episcopaat had hij daar een duidelijke kijk op. Hij behandelt in zijn
commentaren veelal eerst een historische interpretatie en
vervolgens een ‘geestelijke’. Die geestelijke interpretatie, die de
tekst in verband brengt met Christus en met het leven als christen,
is voor Cyrillus wel de belangrijkste van de twee. Zijn
hermeneutiek kan niet zozeer getypeerd worden als allegorisch,
maar veel meer als typologisch. In mijn bijdrage wil ik bespreken,
en aan de hand van voorbeelden laten zien, wat die typologische
lezing inhoudt. Verder zal ik iets zeggen over een hieraan verwant
onderwerp, de houding van Cyrillus ten aanzien van de Joden.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten!
Met hartelijke groet,
Roald Dijkstra, secretaris
Adres:
Contact:

Oude Nonnendaalseweg 180
6542 WX Nijmegen
roald.dijkstra@kuleuven.be - 06-20534884
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Financiën (ter informatie):

NL28 INGB 0004 3206 72
t.n.v. Stichting voor Oudchristelijke Studiën

U kunt het programma ook terugvinden op https://www.oudchristelijkestudien.nl.

