
Johannes lezen 

Johannes lezen – 

historisch, literair, liturgisch 
 
 
  
 

 

Het Vierde Evangelie spreekt aan en stoot af. Het is bij velen geliefd en wordt 

door velen verguisd. Het is in Joodse geest geschreven en zet het ‘de Joden’ 

voortdurend weg als vijanden van Jezus. Hoe zit dat?  

De titel is toegesneden op de bijdrage van prof. dr. Peter Tomson die ervan uit 

gaat dat de johanneïsche “angst voor de Joden” niet uit de lucht komt vallen en 

ook de context aangeeft waarin op één of andere manier de johanneïsche 

christologie gelezen moet worden.  

De zgn. ‘aposunagōgos-teksten’ (excommunicatie teksten) in Johannes 9:22; 

12:42 en 16:2 beschouwt hij als seinpalen in de geschiedenis van joden en 

christenen die duiden op de excommunicatie van christenen door de 

Farizeeën/rabbijnen. 

Ook hoopt hij zijn betoog in te kaderen in een korte beschouwing over het 

“liturgisch lezen”, zoals hij eerder deed in zijn boek ‘Als dit uit de Hemel is…’.   

 

 

OCHTENDPROGRAMMA  
 

ds. Hans van Dalen 
Predikant van de Protestantse Gemeente te Nijverdal 
opent de conferentie met een morgengebed in de kerk 

 

prof. dr. P.J. Tomson 
Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en Joodse Studies 

zal in zijn referaat  “Johannes lezen: literair, historisch, liturgisch”. 
de nadruk leggen op het liturgisch lezen van Johannes 

 

dr. Marius Heemstra 
Nieuwtestamenticus, oudhistoricus en onafhankelijk onderzoeker 

“De impact van de Romeinen op de scheiding der wegen tussen joden en 
christenen” 

 

ds. Richard Vissinga 
Emeritus predikant PKN 

zal na de buzz-groepen het gesprek met de zaal leiden 
 

Een dagconferentie in ‘De Leerkamer’ 

van de Protestantse Kerk te Hellendoorn 

Maandag 13 maart 2023 



MIDDAGPROGRAMMA 
 

workshops 
Peter Tomson en Marius Heemstra houden 2x een workshop van 45 minuten 

waarbij ze nader ingaan op hun referaat 
 

ds. Klaas Touwen 
PKN predikant van de Nederlandse gemeenten in Zuid Duitsland,  

eindredacteur van In wind en vuur - alle liederen van Willem Barnard, 
gaat na hoe Willem Barnard (1920-2010) het gegeven van de 

martelaarslegende – met rabbijnse exegese – heeft opgepakt in zijn 
rotsliederen, bijvoorbeeld in ‘Rots waaruit het leven welt’ (Liedboek 911) 

ook 2x 45 minuten 
 

prof. dr. Annette Merz  
Professor Nieuwe Testament · Protestantse Theologische Universiteit  

houdt een workshop van 90 minuten bibliodrama/biblioloog over Johannes 9 
 

 dr. Anne Marijke Spijkerboer 
verrast ons als afsluiting van de conferentie met ‘een praatje bij een plaatje’ 

 

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, 

Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn, tel. 0548 654 424. Parkeerterrein aan 

de Zuid Esweg. Kosten € 40,- inclusief lunch.  

Inloop 09.30 uur. aanvang 10.00 uur. 

Informatie: ds. Reinier Gosker e-mail: reiniergosker@gmail.com 

Aanmelding voor 25 februari 2023:  

Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl   

 
Wilt u aangeven welke van de workshops u wilt volgen, graag een eerste en 

een tweede keus. In volgorde van aanmelding hopen wij uw eerste of tweede 

keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.   

 

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het 

studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De 

studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u 

op de website van de Protestanste Kerk. 

 

Nieuws van de classicale werkgroep  

Overijssel-Flevoland 

vind u op 

www.kerkenisraelnoord.nl 
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