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zeven avonden over stad en theologie
In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en 
“Theologie bij de tijd” organiseren de predikanten van de 
Protestantse Gemeente Middelburg opnieuw een serie 
avonden waarin ieder een bijdrage zal leveren. Ditmaal wordt 
aan gesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de 
Nieuwe Kerkgemeente “Stad”. 
Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken we 
naar ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven.

Plaats & tijd
De avonden worden op donderdagavond in de Hoeksteen gehouden, 
Roozenburglaan 22.
Vanaf 19.30 uur inloop met koffi e/thee . 
Aanvang 20.00 uur en afsluiting 21.45 uur.

Bijdrage
We vragen de deelnemers een onkostenbijdrage van €15,-, dit is inclusief 
koffi e/thee op deze avonden en na afl oop een mooie glossy over de cursus. 
Gaarne de eerste avond contant betalen.

Opgeven
Wij verzoeken u zich op te geven voor 7 januari bij:
Paulien Couvée (paulien.couvee@pgmiddelburg.nl, 629927)
of Jan Nauta (jan.nauta@pgmiddelburg.nl, 625938)
Zo mogelijk per mail, u kunt eventueel ook telefoneren.

Stadsgedachten -programma-

Donderdag 11 januari:
Jan Nauta Paulus in de stad

Donderdag 25 januari:
Jacobine Scholte de Jong Naar de grote stad!

Donderdag 8 februari:
Johan Beijer De opstand van de massamens

Donderdag 22 februari:
Chris Bakker Kerk in de marge van de stad

Donderdag 8 maart:

Paulien Couvée Van tuin naar stad 

Donderdag 22 maart:
Ineke de Feijter Pelgrimeren naar de stad

Donderdag 5 april: 
Bart de Bruin Theologie van het verlangen

Protestantse Gemeente
Middelburg



Overzicht

Donderdag 11 januari:
Jan Nauta Paulus in de stad
De apostel Paulus was een stadsmens. Hij reisde van stad tot stad, langs de grote 
handelsroutes uit zijn tijd. Er vormden zich kleine cellen in de grote steden, kleine 
gemeenschappen in de enorme multiculturele en multireligieuze handels- en 
cultuurcentra van de eerste eeuw: Corinthe, Filippi, Kolosse, Efese, Thessalonica, 
Rome. De door Paulus gestichte beweging werd daarmee voornamelijk een stedelijke 
aangelegenheid die vorm kreeg voornamelijk in huisgemeentes. Daarmee sloot 
Paulus aan op de wijze waarop in die dagen de samenleving was ingericht. Het 
“huis”, de (grootschalige) “familia” was een basiseenheid in de Grieks-Romeinse 
stadssamenleving. Wat heeft dat ons vandaag te zeggen in een tijd van schaalvergroting 
enerzijds en individualisme anderzijds?
Kortom: een hernieuwde kennismaking met de stadsmens Paulus.

Donderdag 25 januari:
Jacobine Scholte - de Jong Naar de grote stad!
Een avond over hoe industrialisatie en verstedelijking in de negentiende eeuw de 
kerken in Europa voor nieuwe en grote uitdagingen stelden en het kerk-zijn maar 
ook de persoonlijke geloofsbeleving veranderden. Veranderingen die misschien ook 
licht kunnen werpen op hoe wij nu kerk in de stad kunnen zijn. Inspiratiebron is onder 
andere het boek Alec Ryrie ‘Protestanten, het geloof dat de moderne wereld vorm gaf’.

Donderdag 8 februari:
Johan Beijer De opstand van de massamens
Wat drijft populisten? Bij mijn zoektocht naar achtergronden stuitte ik op het boek 
‘De opstand van de massamens’ van de Spaanse auteur José Ortego y Gasset uit 1930. 
In deze klassieker wordt wat wij tegenwoordig populisme noemen in een veel breder 
verband gezet. Met woorden als massamens en massacultuur doorlicht de schrijver de 
samenleving van zijn dagen. Zijn analyse is nog steeds actueel en dat ik wil deze avond 
laten zien. 

Donderdag 22 februari:
Chris Bakker Kerk in de marge van de stad
Wat zijn de uitdagingen voor een kerk in de marge van de stad? Wat betekent het 
wanneer een kerk in de marge van de stad de deuren en ramen openzet naar de marge 
van de stad en de wereld om ons heen?  De eerste gemeente, zoals die in het boek 
Handelingen beschreven wordt was een gemeente in de marge, die leefde in “een geest 
van eenvoud en vol vreugde”  en die “in de gunst stond bij het hele volk”. 
Met elkaar willen we dit theologisch en diaconaal doordenken.  

Donderdag  8 maart:
Paulien Couvée Van tuin naar STAD - Bijbels theologische lijnen
In de Bijbel begint alles met een tuin, de hof van Eden. Maar zijn we op de laatste 
bladzijde, dan lezen we over een stad. “Het nieuwe Jeruzalem”, zo noemt Johannes deze 
stad. En Johannes vertelt dat hij deze stad uit de hemel ziet neerdalen, bij God vandaan. 
Het is opvallend hoe ambivalent de Bijbel spreekt over de stad. Als je de geschiedenis 
van een stad met het levensverhaal van een mens vergelijkt, kun je in de geschiedenis 
hoogte- en dieptepunten aanwijzen, vreugde en verdriet. Ook Middelburg heeft groei 
en bloei gekend. Er komt een nieuw Jeruzalem, ziet Johannes in zijn visioen. God heeft 
die stad in gedachten. Een nieuw Jeruzalem! Ze blijft dus wel Jeruzalem heten en dat 
geeft te denken. Iets van het oude Jeruzalem zullen we in het nieuwe herkennen. Het 
is niet tevergeefs wat mensen in hun leven werkelijk goed hebben gedaan. God geeft 
dat een plaats in zijn geschiedenis. 

Donderdag 22 maart: 
Ineke de Feijter Pelgrimeren naar de stad
Bijna alle religieuze tradities kennen pelgrimages naar heilige plaatsen. De eerste 
christelijke bedevaarten begonnen al in de eerste twee eeuwen. Vanaf de vierde eeuw 
kwamen de pelgrimages naar Bijbelse plaatsen op gang: Jeruzalem, Rome en vanaf de 
11e eeuw Santiago de Compostella.
In Bijbel en theologie speelt het pelgrimsmotief een grote rol. Denkt u b.v aan Abraham, 
de ‘zwervende Arameeër’. Augustinus (354-430) gebruikt het in zijn Belijdenissen. 
Vandaag de dag trekken pelgrimerende Camino-lopers met honderdduizenden naar 
Santiago. Dikwijls is hun tocht niet meer religieus gemotiveerd. Wat zoeken ze? Waarin 
verschillen hun motieven ten opzichte van die van de vroegere pelgrims? En wat 
kunnen we vandaag de dag van hen leren over religie en geloof? Die vraagt stelt ethicus 
Frits de Lange in zijn boek ‘Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart van religie’, dat 
deze avond centraal zal staan. 

Donderdag 5 april: 
Bart de Bruin Theologie van het verlangen
De stad en de cultuur hangen dicht met elkaar samen. Status, geluk, succes en comfort 
zijn onmisbare aspecten van hoe onze cultuur ‘het goede leven’ ziet. Dagelijks wordt 
er ‘reclame’ gemaakt om deze aspecten vooral tot je bezit te maken. Zo worden er 
verlangens in ons opgewekt om de betekenis van ons leven in deze aspecten te zoeken. 
Ons hart en leven wordt daarin mede aangesproken en gevormd door consumptief 
denken. Dat gaat een christen niet voorbij. Wat zou een christelijk perspectief daarover 
kunnen zeggen? Wat als het christelijk geloof primair niet gezien wordt als een zaak 
van opvattingen en rede, maar van verlangen en vertrouwen.? Blijft ons hart onrustig 
totdat het rust vindt in God? Op deze avond gaan we in gesprek met stemmen uit 
verleden (Augustinus, Luther) en heden over menselijk verlangen en het leven met God.


