
 

IN DE LEER BIJ MOZES 

 

In de leer bij Mozes -  
leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat? 

 

 
 
 

 

Aan de hand van het nieuwe boek van Jonathan Sacks 'Exodus, boek van bevrijding' stellen we 

ons de vraag naar goed leiderschap in de gemeente. Het boek komt precies op tijd. Als 

alternatieve lezing staat Exodus vanaf Zondag Septuagesima t/m Pinksteren voor 17 zondagen op 

het Oecumenisch Leesrooster (van 9 februari t/m 31 mei).  

 

Driemaal eerder verraste Jonathan Sacks, de voormalige opperrabbijn van 

Groot-Brittannië, ons met zijn bijbels-theologische reflexies op de moderne 

samenleving. Ditmaal vormen de elf parasja's uit het boek Exodus het 

uitgangspunt. In korte essays laat Sacks zien hoe 'de Tora een commentaar op 

het leven is en het leven een commentaar op de Tora', en voegt eraan toe:  

'Ze zijn met elkaar in gesprek, ze werpen licht op elkaar'.   

 

Volgens Sacks vertegenwoordigt Mozes een nieuw soort leiderschap. Hij is 'een unieke combinatie 

van profeet, bevrijder en wetgever, de stem van God tot zijn volk, de stem van zijn volk tot God …'. 

Kunnen ambtsdragers, predikanten en kerkelijk werkers iets leren van Mozes bij het vormgeven 

van leiderschap in de gemeente? Prof. dr. Marcel Poorthuis introduceert persoon en werk van 

Jonathan Sacks en stelt de christelijke visie op Mozes aan de orde. In het plenaire debat gaan we 

op zoek naar wat goed leiderschap in de gemeente zou kunnen zijn.     

 

Maandag 2 maart 2020: een dagconferentie voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers, 

studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in 

Overijssel-Flevoland en Noord Nederland  

 

  

In de leer bij Mozes –  

leiding geven aan je gemeente  

hoe doe je dat? 

 

 

PROGRAMMA  

  

 09.30 uur inloop en ontvangst  

 10.00 uur morgengebed in de kerk o.l.v. ds. Leon Eigenhuis  

10.30 uur welkom en toelichting op de rest van de dag  

10.35 uur introductie in het werk van Jonathan Sacks met een toespitsing op zijn essays  

       over 'Mozes als leider'  –  prof. dr. Marcel Poorthuis 

       Coreferaat: 'Jonathan Sacks als publiek theoloog' – door Jan Jorrit Hasselaar 

11.30 uur Buzzzz-groepen en plenaire discussie  

 

  12.30 uur Lunch en middagpauze, waarin gelegenheid de kerk te bezichtigen  
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13.30 uur eerste ronde van vijf workshops:  

a) doorpraten met Marcel Poorthuis over ‘Managen met Mozes’ 

b) doorpraten met Jan Jorrit Hasselaar over ‘Mozes en de protesterende boeren’ 

c) exegetische kanttekeningen bij Exodus 18 o.l.v. ds. Bart Trouwborst  

d) teksten over leiderschap in de Bijbelse Salomoboeken o.l.v. drs. Gerard Swüste 

e) kennismaken met 'Van Abba tot Zondebok' o.l.v. drs. Reinier Gosker 

 14.15 uur   Tweede ronde workshops   

 15.00 uur   Pauze  

 15.15 uur   Afsluiting – Goh!? introductie van dit theaterstuk door Roeland Busschers  

 

Secondaire literatuur:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. 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 Protestantse  Kerk.    

 

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 

CM Hellendoorn. tel. 0548 654424  

Kosten € 20,- inclusief lunch  

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur  

 

Informatie: Reinier Gosker tel. 0522 855782 e-mail: reiniergosker@gmail.com 

 

Aanmelden voor 26 februari 2020: Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl 

Wilt u aangeven welke van de vijf workshops u wilt volgen. In volgorde van aanmelding hopen wij 

uw eerste en tweede keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.   

 

Er is een boekentafel van uitgeverij Skandalon aanwezig  

  

  

     

Jonathan Sacks 

'Exodus, boek van bevrijding 

’Skandalon 2019 

 

Marcel Poorthuis, 

'Managen met Mozes', 

Pardes 2018  

 

Gerard Swüste  

‘Uit het leven gegrepen’ 
Skandalon 2020 

(verschijnt begin februari) 

 

Paul Petzel, Norbert Reck 

‘Van Abba tot Zondebok’ 
Halewijn 2019 

 

 

Nieuws van de classicale werkgroepen 

Groningen-Drenthe en Overijssel-Flevoland 

vind u op 

www.kerkenisraelnoord.nl 
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