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Geloof opnieuw 
betekenis geven.

IK  

GELOOF 

HET 

WEL

Hoe ontwikkelt zich de cultuur in Nederland? Geloven 

we het wel? Dat hebben we gevraagd aan een aantal 

spraakmakende sprekers. Waar komen we vandaan, 

waar staan we en waar gaan we naar toe? 

Op 8 december heeft Antoine Bodar, de bekende 

priester, de Huizinga-lezing gehouden in de Pieterskerk 

in Leiden. De titel was: 'Leven alsof God bestaat'. Zou 

het niet goed zijn voor een cultuur om zo te leven alsof 

God toch bestaat omdat het geloof in God altijd veel zin-

geving en moois heeft voortgebracht. Denk aan kunst, 

muziek, onderwijs, ziekenzorg, wetenschap, enz. Het 

leven wordt er mooier en rijker van. Dat zou een bood-

schap kunnen zijn. Cultuur moet metafysisch gericht zijn 

of zij zal niet zijn, aldus Huizinga zelf! 

Heeft Huizinga gelijk? Dat gaan we uitzoeken in de  

komende serie lezingen. 

U bent van harte welkom bij deze 

avonden in De Ark van Reeuwijk, 

aanvang 20.00 uur.

Entree: 5 euro

ZINSPELEN is de commissie die lezingen 

organiseert vanuit De Ark van Reeuwijk.

contact:

Dhr. A. van Urk

e-mail: a.vanurk@hetnet.nl

Voor meer informatie: 

www.pgdeark.nl/events/zinspelen
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dinsdag 4 december 2018: 

Een therapie tegen goed en kwaad 
Als psychotherapeut is hij als geen ander bekend met het 

conflict van religie en de moderne mens. Als columnist ook een 
groot observator van de ontwikkelingen in onze cultuur. Maar 
helpt religie? Dat is nog de vraag.

Dr. Jean Jacques Suurmond  
emeritus predikant, supervisor, coach en docent mystagogie.

dinsdag 19 maart 2019:
 
Een agnost gelooft 
tegen beter weten in!

Zijn boek 'Geloven tegen 
beter weten in' deed stof op-
waaien (Theologieboek van 
het jaar 2014. Uitverkocht. 4de 
druk volgt). Hoe kan je in deze 
moderne tijd nog in God gelo-
ven? Wat bracht de agnost er 
toe om christen te worden? Wat 
heeft het christendom de mens 
dezer dagen nog te bieden? Hij 
gaat in zijn boek in discussie 
met o.a. Herman Philipse en 
Richard Dawkins.

Prof. dr. Wil van den Bercken 
voormalig bijzonder hoog leraar 
Russisch christen dom. 

dinsdag 6 nov 2018:

Een god
vergeten crisis

Onze samenleving is 
in crisis zoals we zien in 
de financiële wereld, de 
politiek, de moraal, maar 
ook in ons innerlijk is het 
onrustig. 

Waar komt die brede 
crisis stemming vandaan 
en wat doen we ertegen? 
Zijn we God en geloof ver-
geten? Het economische 
verhaal schiet toch tekort. 

Prof. dr. Matthias 
Smalbrugge 
predikant en hoogleraar 
Europese cultuur en 
christendom aan de VU te 
Amsterdam. 

dinsdag 15 januari 2019: 

Vreemdelingen en gelovigen
Waarom zouden we een christelijk missionaire brug 

proberen te slaan? Kun je missionair zijn in een cultuur die 
steeds minder in geloof ziet? Is geloof nog relevant? Is er 
een uitweg?

Prof. dr. Stefan Paas 
hoogleraar missiologie en Interculturele theologie.

woensdag 20 februari 2019: 

Wat overblijft. God na de kaalslag. 
Ds. Werner Pieterse voelt zich thuis in de scherpste dis-

cussie. Hij gebruikt het werk van Nietsche en andere filoso-
fen, moderne poëzie, films en zijn persoonlijke contacten op 
het Afrikaanse continent in zijn verhaal over -wat blijft!-

Ds. Werner Pieterse - predikant in Amstelveen en schrijver 
van het boek 'Wat overblijft. God na de kaalslag'.

dinsdag 23 april 2019: 

Geloof en onze cultuur, vriend of vijand?
Joke Hermsen kent als geen ander de geschiedenis van 

Nederland en de processen die zich afspelen. Met name ook 
de secularisatie en waar Nederland nu is. Waar gaat dit heen? 
En de vraag aan haar is ook of we zonder geloof kunnen.

Dr. Joke J. Hermse
filosofe, schrijfster, publiciste en heeft gepubliceerd en gedoceerd 
aan verschillen universiteiten, waaronder Amsterdam, Tilburg en 
Utrecht.
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