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Met medewerking van o.a. Eugen Drewermann,
Janneke Stegeman, Manuela Kalsky, Peter Nissen, Annette Merz

Eugen Drewermanns magistrale commentaar op het
Marcusevangelie helpt ons deze tekst te lezen als een boodschap
over een God die vrijmaakt van angst en onderdrukking.
Dit is theologie voor de eenentwintigste eeuw.
peter nissen hoogleraar oecumenica aan de radbouduniversiteit in nijmegen

‘

W I E I S E UG E N DREWERMANN?
Drewermanns analyse
De vooraanstaande
legt de psychologische
Duitse theoloog, filologica in de verhalen
soof en psychoanalyvan Marcus bloot en
ticus is vooral bekend
laat de lezers stap voor
van zijn dieptepsystap meevoelen met de
chologische lezing
handelende personen. Dit
van bijbelverhalen. Hij
Marcuscommentaar is een
benadert religie als de
klassieker.
annette merz
bewuste omgang met
hoogleraar nieuwe testament
reddende oersymbolen. Drewermann is sterk beïnvloed door de
psychologie van Jung en de filosofie van Kierkegaard.

’

Nadat de Katholieke Kerk hem in 1991 als priester en docent op
non-actief stelde wegens zijn kritiek op kerkelijke dogma’s, nam zijn
invloed alleen maar toe: Drewermann werd Europa’s meest gelezen
hedendaagse theoloog. Talloze mensen heeft hij geholpen om God op
een nieuwe manier te verstaan en vrij van angst te leven.

DRE W E RM A NN S BO EK OVER MARCUS
In dit commentaar op het Marcusevangelie, een moderne klassieker,
komt Jezus naar voren als het authentieke gezicht van de liefde. Hij
toont compassie met menselijk lijden en bevrijdt van angst.

‘

Denk niet te snel “ik
ben geen theoloog
of predikant”, want
Drewermann onthult de
psychologische potentie
in de Marcusverhalen,
en die kan elke lezer
aanspreken. Uitmuntend
dat dit commentaar nu
ook in het Nederlands
beschikbaar is.

Drewermann opent de Bijbelse verhalen
zo dat ze raken aan het leven van mensen
hier en nu. Hij maakt volop gebruik van
inzichten uit de dieptepsychologie, de
filosofie, andere religies en zijn eigen
therapeutische praktijk.

’

mark de jager
jonge theoloog des vaderlands

Het tweedelige Wegen naar menselijkheid
– Dieptepsychologische lezing van het
Marcusevangelie bestrijkt heel Marcus.
Gebonden, ca. 1400 blz. Vertaling
door Marja Nusselder van Das Markus
Evangelium (1988).

H E T S YM P OS I UM
V R I J DAG 2 OK TO BER 2020
Op dit symposium ter gelegenheid
van Drewermanns tachtigste verjaardag gaan theologen met elkaar
in gesprek over de betekenis van
bijbelverhalen, en vooral ook Drewermanns visie daarop. Hoe bieden
bijbelverhalen wegen naar menselijkheid? Wat is het belang van Drewermanns dieptepsychologische benadering? Onderscheidt Marcus zich
hierin van de andere evangeliën?
A A N ME LDI N G S YMPO SIUM
Opgave graag voor 30 september via
www.skandalon.nl/drewermann of
door een mail te sturen naar
info@skandalon.nl.
Coronarichtlijnen worden gevolgd.
U ontvangt geld terug bij afgelasting
van het symposium.
Symposium: € 25 (incl. drankjes).
NU TOT € 30 KORTING

VO O R I N T E K E N I NG BO EK
Winkelprijs boekenset: € 89,50
€ 20 korting bij voorintekening:
€ 69,50 (tot 30 sept.)
€ 30 korting op boekenset +
symposium: € 84,50 (tot 30 sept.)
Bestellen kan bij
www.skandalon.nl/drewermann
ORG AN I S AT I E
Het symposium wordt georganiseerd
door Studiekring Drewermann
Nederland, PThU en Skandalon.

PRO G R A MMA
Ontvangst met koffie/thee vanaf
12.45 uur. Om 13.30 uur welkom
door Bert Schüssler, predikant
Grote Kerk, en opening door
dagvoorzitter prof. Manuela
Kalsky, hoogleraar Edward
Schillebeeckx leerstoel voor
Theologie en Samenleving.
Sprekers zijn:
• Eugen Drewermann
• Bert L. van der Woude,
PKN-predikant en voorzitter van
Stichting Drewermann NL
• Janneke Stegeman, Theoloog
des Vaderlands 2017
• Annette Merz, hoogleraar
Nieuwe Testament PThU
• Peter Nissen, remonstrants
predikant en hoogleraar
oecumenica
• Jan de Vlieger, directeur
uitgeverij Skandalon
Aanstormend orgeltalent Evan
Bogerd (de nieuwe organist
van de Westerkerk) bespeelt
het befaamde orgel van de
Apeldoornse Grote kerk. Om
16.45 uur is er een drankje en
hapje en volop gelegenheid voor
ontmoeting.

