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Geachte leden en belangstellenden, 
 
Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de reguliere najaarsvergadering op 
zaterdag 12 oktober in de Bergkerk (Dr. Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort; zie ook 
www.bergkerk.nl/index.php/contact).  
 
Graag horen wij uiterlijk 1 oktober of u komt via r.dijkstra@let.ru.nl in verband met 
de catering. Het programma is als volgt: 
 
10.00-10.30  Inloop met koffie 
 
10.30-12.00 Ochtendlezing 

Prof. Jürgen Zangenberg (Universiteit Leiden):  
Joden en Christenen in Byzantijns Galilea. Inzichten op de basis van 
Kinneret Regional Project's recente opgravingen in de synagoge van 
Horvat Kur 
 
Sinds 2007 doet het Kinneret Regional Project, een consortium van de 
Universiteiten Bern, Helsinki en Leiden en Centre College in de VS, 
archeologisch onderzoek op de Galilese heuvel van Horvat Kur vlak bij 
het Meer van Galilea. Doel was om meer informatie te verwerven over 
het rurale hinterland van steden zoals Magdala en Tiberias, en daardoor 
ook over de regio waar de vroege Jezusbeweging en vroege Rabbijnen 
actief waren. Tot de zomer van 2018 was Kinneret Regional Project 
vooral ermee bezig om een synagoge uit de Laat Romeinse en Byzantijnse 
tijd op te graven en de fascinerende vondsten te interpreteren die tijdens 
deze opgravingen werden gevonden. Hoewel uit een tijd na het Nieuwe 
Testament, levert de synagoge en het dorpje van Horvat Kur nieuwe 
inzichten op die - in een regionale context geplaatst - de relaties tussen 
Christenen en Joden in de Romeinse en Byzantijne periode in een nieuw 
licht zetten. 

                                  
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. Nieuw verschenen 
boeken kunt u ook laten opnemen op de website. Verstuur daartoe een mail naar de 
secretaris: r.dijkstra@let.ru.nl.  
 
12.00-13.30  Middagpauze met lunch 
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13.30-13.40  Bestuursmededelingen 
 
13.40-13.50  In memoriam Theo Korteweg 
 
13.50-14.00  In memoriam Jan den Boeft 
 
14.00-15.00 Middaglezing 

Prof. Riemer Roukema (PThU):  
De verlossing door Christus in het oude christendom 
 
In de eerste eeuwen van het christendom bestond er een opmerkelijke 
verscheidenheid aan visies op de ‘verlossing’ door Christus. Dat hij de 
Verlosser was, was evident, en de kerk heeft in haar controverses omtrent 
de Triniteit concilie-uitspraken gedaan over de vraag of en hoe de 
Verlosser als Zoon van God zelf ook God was en hoe zijn goddelijkheid en 
menselijkheid zich tot elkaar verhielden. Hoe de verlossing tot stand was 
gekomen, is echter nooit in een concilie vastgelegd. Deze lezing gaat over 
de overtuiging van Christus’ overwinning op de dood en de duivelse 
machten, en hoe die zich verhield tot andere aspecten van de verlossing, 
zoals zijn dood voor de zonde van de wereld, het geven van zijn leven als 
een losprijs (aan wie dan?), het verzoenen van God de Vader, en 
eventueel het stillen van Gods toorn door diens vloek en straf te dragen. 
De oudchristelijke visies zullen blijken nog diverser te zijn dan de 
Bijbelteksten over dit thema. 

 
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten! 
  
Met hartelijke groet,  
 
Roald Dijkstra, secretaris 
 
Adres:     Oude Nonnendaalseweg 180 

6542 WX Nijmegen 
Contact:      r.dijkstra@let.ru.nl - 06-20534884 
 

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. 
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