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Lezingen van vr John Behr op 25 en 26 mei
<<Dear>> <<Name>>,
Op deze Koningsdag kondigen we graag twee lezingen aan van vr John Behr, hoogleraar
Orthodoxe theologie aan de Vrije Universiteit.

Zijne Majesteit de Koning ontving op 25 april 2014 in audiëntie de Oecumenische
Patriarch van Constantinopel, Zijne Heiligheid Bartholomeus I

Op 25 mei aan de VU: Re-reading the Prologue of
the Gospel of John
Tijdens deze academische lezing gaat vr John in op één van de onderwerpen die hij in
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behandelt in zijn nieuwe boek over het evangelie van Johannes: 'According to the ancient
sources, the annual celebration of Pascha began in the circles looking back to John, whom they
regarded as being the High Priest of the Paschal Mystery. In the Orthodox Tradition, the
Prologue to the Gospel of John is read on Pascha night, and the continuous reading of John
begins thereafter. What does the Prologue look like when read as a Paschal Hymn, and how
does this resolve many quandaries of Johannine scholarship?'
Waar: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Wanneer: om 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur
Met behulp van dit formulier kunt u zich voor 22 mei opgeven

Op 26 mei in Amersfoort: The Life-Giving Spirit
Graag laten wij ons weer uitdagen en inspireren in deze lezing voor een breed publiek waarover
vr John het volgende schrijft: ‘This weekend we will be celebrating the Feast of Pentecost, the
bestowal of the Life-giving Spirit as the culmination and continuation of Christ’s Paschal work.
How is the bestowal of the Spirit related to the mystery of Pascha and to our own lives? Why do
we primarily speak of the Spirit as the one who gives life and how is this life lived?’
Waar: Orthodoxe Parochie Amersfoort, Matthias Withoosstraat 34, 3812 ST, Amersfoort
Wanneer: zaterdag 26 mei 2018, inloop met koffie en thee vanaf 16.30, aanvang 17.00, einde
rond 18.30
Wie: iedereen die geïnteresseerd is in de Orthodoxe theologie en de Kerkvaders
Kosten: vrijwillige bijdrage
Graag aanmelden vóór 22 mei via dit formulier
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