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huwelijk en echtscheiding

Het huwelijk van man en vrouw is een goddelijk geschenk uit het pa-
radijs. Door de eeuwen heen is het ook als zodanig beleefd en bewaard. 
Tegelijk zijn er echter ook voortdurend aanslagen op deze scheppings-
ordening geweest. Niet alleen in de tijd van het Oude Testament, maar 
evenzeer tijdens en na Christus’ komst in deze wereld.

Ook in de zeventiende eeuw was de Bijbelse omgang met huwelijk en 
seksualiteit niet altijd vanzelfsprekend, laat staan in de huidige tijd. De 
aantasting van deze goddelijke instellingen neemt toe in intensiteit. 
Dat heeft gevolgen voor het persoonlijke leven, maar ook voor de op-
voeding en het pastoraat.

Tijdens dit congres wordt het huwelijk met haar tegenbeeld eerst in de 
zeventiende eeuw geschetst, zowel in het algemeen als naar de opvat-
ting van de Nadere Reformatie. In de derde lezing wordt de aandacht 
gericht op de huidige tijd.

De kerk van Linschoten is goed bereikbaar met de auto of met de bus of 
de ov-fiets vanaf station Woerden. Er zijn voldoende parkeerplaatsen 
op loopafstand van de kerk.
Niet parkeren op het Kerkplein!

Voor parkeren, het laatste nieuws en enige literatuur:
 www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.

programma

10.00 Deur open

10.30 Opening door de dagvoorzitter dr. R. Bisschop

10.45 Prof. dr. F.A. van Lieburg, ‘Op de tijdbalk. Gender, seks, 
voortplanting, trouw, religie, kerk en recht in vroegmodern 
Nederland’

11.30 Prof. dr. W.J. op ’t Hof, ‘Seksualiteit, huwelijk en echtschei-
ding in de Nadere Reformatie’

12.30 Lunchpauze

13.30 Dr. M. Klaassen, ‘Op de helling. Het huwelijk in protestants 
Nederland na de seksuele revolutie’

14.15 Discussie

15.00 Sluiting

Datum  zaterdag 24 september 2022
Plaats  Grote of St. Janskerk, Kerkplein 1, 3461 cl Linschoten
Kosten  De deelnemingskosten bedragen inclusief koffie/

thee en lunch € 25,00. Dit bedrag dient tegelijk met 
de aanmelding te worden overgemaakt op iban 
nl17ingb0005352562, t.n.v. Stichting Studie der Nade-
re Reformatie te Bilthoven.

Aanmelding Vóór 10 september 2022 met de kaart
 of via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.
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