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Najaarsvergadering zaterdag 8 oktober 2022
Met genoegen nodigt het bestuur van de Stichting Oudchristelijke Studiën u uit voor
de reguliere najaarsvergadering op zaterdag 8 oktober in de Bergkerk (Dr. Kuijperlaan
2, 3818 JC Amersfoort; zie ook www.bergkerk.nl/index.php/contact). Aanmelding
graag voor 1 oktober via roald.dijkstra@kuleuven.be. De kosten voor deelname
bedragen voor niet-leden €15,- (inclusief koffie/thee en lunch).
Het programma is als volgt:
10.00-10.30

Inloop met koffie

10.30-12.00

Ochtendlezing
Dr. Wijnand Boezelman
Athanasius’ retorische gebruik van het Evangelie van Johannes in de
Redevoeringen tegen de Arianen
Athanasius van Alexandrië (ca. 298 – 373 AD) is voor velen
bekend als de verdediger van het Christendom tegenover de leer
van Arius. De mate van zijn scholing in de klassieke retorica is
onzeker, maar hij was zeker wel een man die bedreven was om
velen te overtuigen van zijn visie. Zijn Redevoeringen tegen de
Arianen zijn geschreven in een periode dat hij oppositie ervoer van
de keizer en een aanzienlijk deel van de Oosterse bisschoppen. In
deze lezing zal ik ingaan op Athanasius’ retorische gebruik van
het Johannes Evangelie. Het Evangelie van Johannes was zowel
voor Athanasius als voor zijn opponenten een zeer geliefde bron
om zich op te beroepen voor hun visie op Christus. In dit debat
citeerde Athanasius niet zomaar de Schrift, maar hij gebruikte de
Schrift op diverse manieren die een overlap hebben met
technieken uit de retorica.

12.00-13.30

Middagpauze met lunch

13.30-13.40

In memoriam Fred Ledegang en Michiel Op de Coul

13.40-13.50

Bestuursmededelingen
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13.50-15.00

Middaglezing
Dr. Bernard ten Hove
De dorsvloer bij Augustinus als metafoor voor de kerk
De thematiek van koren en kaf op de dorsvloer brengt
verschillende themavelden in beeld, zoals de verhouding Oude en
Nieuwe Testament, de plaats van het Joodse volk in de
heilshistorie en Augustinus’ eschatologische voorstellingen,
onder andere over het chiliasme. Verder speelt de metafoor van
de dorsvloer een belangrijke rol in de ecclesiologie. In de
manichese en de donatistische polemiek krijgt deze zelfs een
sleutelrol als metafoor voor tolerantie en tegen afscheiding.
Daarnaast staat de beeldspraak symbool voor de gemeentevisie
van Augustinus, waarbij hij zich als prediker en pastor beschouwt
als ‘man van de dorsvloer’. Interessant is ook de manier waarop
de dorsvloer functioneert in het spanningsveld tussen menselijke
verantwoordelijkheid en de predestinatie.
Het tweede deel van de lezing spitst zich toe op de
thematiek van eenheid en heiligheid in de kerkelijke praktijk.
Daarbij zal duidelijk worden hoe Augustinus in de loop van zijn
leven zijn weg heeft gezocht tussen de twee polen van de eenheid
en de heiligheid van de kerk. In zijn theologische doordenking
groeit de metafoor van de dorsvloer uit tot de bijbelse
kroongetuige. Interessant is daarbij de vraag of, en zo ja in
hoeverre Augustinus verder gaat in het spoor van voorgangers
zoals Cyprianus en Tertullianus.

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

Oude Nonnendaalseweg 180
6542 WX Nijmegen
roald.dijkstra@kuleuven.be - 06-20534884
NL28 INGB 0004 3206 72
t.n.v. Stichting voor Oudchristelijke Studiën

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

