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Geloven: iets voor achter de voordeur. Dat
wordt veel gezegd, maar hoe zou je die oude
teksten kunnen lezen zonder te merken, dat
het juist veelvuldig over vóór die deur gaat.
Geboden, verboden, regels, oproepen, waarschuwingen, gejammer, verzuchtingen, recht,
onrecht. Het gaat telkens over hoe mensen
met elkaar omgaan. Dat wordt meegegeven
als we door die deur naar buiten gaan, een bijdrage vanuit de schriften aan de samenleving.
Is niet een behoorlijk deel van onze “normen
en waarden” daarop gebaseerd of door geïnspireerd? In een tijd, dat sommigen gruwelijke
misdaden begaan met een beroep op Gods
naam is het des te meer van belang te onderzoeken wat wel en wat niet aan die teksten, Bijbel en Koran, toegeschreven kan worden. Dit
seizoen in het Leerhuis dus teksten die iets zeggen over de maatschappij “vóór de voordeur”.
Enis Odaci van Human Islam opent de cyclus
met een betoog over Gods rechten en mensenrechten in de Koran; een pleidooi voor het
in stand houden en beschermen van mensenrechten.
Dr. Van Grol zal laten zien wat Psalm 72 mee
geeft aan bestuurders, waar zij hun hart bij
dienen te hebben.
Mevrouw Mendel-Volgers komt daarna te
spreken over ”recht doen”, ethiek, op basis
van teksten uit het derde boek in de Torah, Leviticus 19.

Aan pastoor Sip uit Budel is gevraagd zijn licht
te laten schijnen over Jeremia’s roep om daden in plaats van woorden in Jer. 7:3-11.
Prof. Van Wieringen uit Tilburg zal op de 5e
avond spreken over “Arm en rijk”, profetische
sociale kritiek, waarbij met name de woorden
van de profeet Amos zullen klinken.
Het jaar 2018 beginnen we met de laatste verzen van het boek Jona: de wonderboom, het
sparen van Niniveh door de Ene en de nukkige
reactie van Jona daarop. De heer Belinfante
zal deze dialoog tussen Adonai en zijn profeet
van opmerkingen voorzien.
Met professor Beentjes komt het gesprek op
een keihard dilemma: ploegijzers of zwaarden, en dat naar aanleiding van het gezegde
bij Micha en Jesaja.
De gepropageerde omgang met schulden aan
elkaar zoals die in de Bijbel staat (Jubeljaar, Leviticus, maar ook Jesaja 61 en Jeremia 34) zal
door Alex van Heusden worden belicht.
Tussen de werkelijkheid zoals wij die zien, en
de visioenen in de Schriften gaapt vaak een
grote kloof. “Dat Koninkrijk van U, weet U wel,
wordt dat nog wat?” schreef G. van het Reve.
Lezend in het kleine boek Habakuk, zal Dr.
Dijkstra van de Universiteit Utrecht, hier op
ingaan.
Tot slot zal emeritus Deken Janssen ingaan op
de oproep van Paulus in de tweede Korinthebrief om goed te doen, tegen het licht van de
vraag of goedheid “kwaad bloed kan zetten”.
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