
    ICF Hilversum 
Hilversum, 27 december 2017 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op woensdag 10 januari 2018 in het 
zalencentrum van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum, tel. 035-6212447. 
 

Het onderwerp van deze bijeenkomst is 
Bijbelinterpretatie 

Het zal worden ingeleid door 
prof.dr. P-B. Smit 

hoogleraarTeksten en Tradities 
faculteit Theologie aan de Vrije Universiteit 

 

Toelichting: Bijbelinterpretatie is een thema dat de kerken al duizenden jaren bezig houdt. Waar 
protestantse kerken zich op een "sola scriptura" beroepen, doen katholieke kerken een beroep op 
Schrift én traditie. Terwijl "sola scriptura" zelf natuurlijk ook een traditie is. Tegelijkertijd zijn er 
allerlei nog bredere ontwikkelingen in methodiek, focus en vraagstelling. In deze lezing zal het erom 
gaan een ontwikkeling in de bijbelwetenschap te schetsen die verloopt van een focus op "inhoudelijke 
waarheid" (vaak historisch verstaan), naar een grotere nadruk op sociale verbanden, en tenslotte de 
herontdekking van het lichamelijke in de Bijbel. Als voorbeeld wordt hierbij een exegese van de 
bekende "avondmaalstekst" 1 Kor. 11,17-34 gebruikt. Als de tijd het toelaat, wordt tevens een andere, 
parallelle ontwikkeling geschetst: van een focus op het individu, via een focus op sociale verbanden, 
naar een focus op de gehele schepping. Deze ontwikkelingen overstijgen de grenzen van individuele 
kerkverbanden, maar zijn voor alle kerkverbanden tegelijkertijd relevant. 
 

De planning is als volgt: 
 11.30 uur ontvangst 
 12.00 uur opening door de voorzitter 
 12.10 uur inleiding 
 12.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen 
 13.15 uur gezamenlijke lunch 
 14.00 uur  sluiting 
 

Indien u verhinderd bent wilt u dat dan uiterlijk zondag 7 januari 2018 melden bij de secretaris (zie 
voetnoot)? Doet u dit later dan zijn wij genoodzaakt u de kosten van de maaltijd in rekening te 
brengen. Wilt u een gast meebrengen omdat die het onderwerp interessant vindt? Van harte welkom. 
Maar wilt u dat dan tijdig (zie boven) doorgeven aan de secretaris? 
 

N.B. 
Op 14 februari a.s. zal onze bijeenkomst in twee delen worden gesplitst, n.l. 

- 11.40-12.00 uur een besloten ledenvergadering (alleen voor leden dus) met de agendapunten: 
a) de financiële jaarstukken en b) de wisseling van personen voor de functies van 
penningmeester en secretaris 

- 12.00 uur het gebruikelijke programma met lezing e.d. 
Ik verzoek u hiermee in uw agenda reeds rekening te houden. 
 

Met hartelijke groet, 
ICF Hilversum, 

      
  

Secretariaat 
Meikevermeent 42, 1218 HG Hilversum,      035-6935695,        rin.zijlstra@gmail.com  


