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22e wintercursus ssnr – 2016 / 2017
Over de plaats van het volk Israël is in de kerkgeschiedenis veel te
doen geweest. En gelet op de huidige internationale politieke situatie
zijn de vragen rond de toekomst van het Joodse volk zeker niet minder
belangrijk geworden.
In deze wintercursus staan we stil bij de visie van reformatoren,
puriteinen en nadere reformatoren op de plaats en de toekomst van de
Joden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe men
hen in de praktijk benaderde. Het zal blijken dat het verleden ons ook in
dat opzicht nog veel te zeggen en te leren heeft.
Opzet van de wintercursus SSNR
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een
cursuseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
– een biografisch/historische opening, waarin een persoon in zijn of haar
tijd centraal staat, en
– een thematische toespitsing, die gerelateerd is aan de besprokene.
De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.
De deelnemers ontvangen een samenvatting of kopieën van de gebruikte
teksten. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. Na afloop
van de cursus beschikken de deelnemers over een ringband met de
syllabus ‘Israël en de volken’.
U kunt deze cursus volgen zonder de voorgaande wintercursussen
bijgewoond te hebben.

cursusprogramma
datum

onderwerp

lector

19 november
2016

Luther en Calvijn & de visie op
de Joden in de Reformatie

prof. dr. A. Baars

3 december
2016

Thomas Brightman (1562-1607) dr. R.J. van
& de toekomst voor Israël. Visie Elderen
op de Joden bij de puriteinen

17 december
2016

Wilhelmus à Brakel (16351711) & de visie op het Joodse
volk in Nadere Reformatie en
gereformeerd piëtisme

drs. C.J. Meeuse

21 januari
2017

Hero Sibersma (1644-1728) &
de Messiasbelijdende Joden

dr. R. Bisschop

4 februari
2017

Christian Salomon Duijtsch
(1734-1795) & zijn weg tot het
christelijke geloof

dr. M. van
Campen

18 februari
2017

Petrus Serrarius (1600-1669) &
eschatologische verwachtingen,
in relatie tot de Nadere Reformatie

prof. dr. E.G.E.
van der Wall

Doelgroep
– allen die geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis, en in het bijzonder in
de verhouding tussen kerk en Joden
– geschikt als nascholingscursus; een deelnemersverklaring wordt op
aanvraag verstrekt.

Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien Morgen 15,
Veenendaal
6 zaterdagmorgens van 10.00 - 12.30 uur, met een half uur pauze
 130,- per persoon of  235,- per echtpaar voor één cursusmap
& syllabus, koffie/thee en lunch. Dit bedrag dient tegelijk met de
aanmelding te worden overgemaakt op iban nl17ingb0005352562,
t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

De cursusleider: dr R. Bisschop, tel. 0318-52 26 91
Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie

Aanmelden vóór 21 oktober 2016 met de kaart,
via email: adminstratie@ssnr.nl
of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.
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