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Thema: God liefhebben
met heel je verstand

‘Charismatisch’, dat klinkt als intuïtief, ongrijpbaar, gevoel. Het is maar wat je erin
ziet. Charismatisch lijkt irrationeel. Maar hoe zit het dan met ons verstand? Spreekt
de Geest ook tot de ratio? Hoe verhouden zich geloof en wetenschap, verwondering
en kennis, schepping en natuurwetenschap, charisma en psyche?

Het thema van de Najaarsconventie: God liefhebben met heel je verstand. 

Op naar de CWN Najaarsconventie 2019!
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Na ‘niet zonder ons’ (thema van de voorjaarsconventie) gaat het op de
Najaarsconventie over ons verstand. Over het grote gebod - God liefhebben boven
alles en anderen als jezelf - en over de vraag hoe de Heilige Geest daarbij ons
verstand inschakelt. En dat is niet alleen voer voor studenten, wetenschappers en
intellectuelen. Geest en verstand zijn er voor iedereen. Ook kijken we kritisch naar
de wetenschap en de samenleving die zich op de wetenschap beroept. Is er nog
ruimte om geloof te erkennen als bron van inspiratie voor je denken en je handelen?

Thema tienerprogramma:
Beauty and the brains

Thema kinderprogramma:
God houdt van jou. Waarom?

Daarom!



René van

Woudenberg over

boerenverstand
Christus vraagt ons om God lief te
hebben met heel ons hart, heel onze
ziel, al onze kracht en heel ons
verstand. We kunnen deze vier niet los
zien van elkaar.
In deze lezing neemt René van
Woudenberg, filosoof en hoogleraar
geesteswetenschappen aan de VU,
ons mee in de zoektocht naar wat de
Bijbel bedoelt met 'God liefhebben met
heel je verstand'. Verstand - wat is dat
eigenlijk? Kun je de wetenschap
beoefenen en tegelijk in God geloven?
Op welke manier is dit gebod relevant
voor wetenschappers, boeren en
bestuurders, voor werkers in de zorg
en leraren, voor winkeliers en
ondernemers, voor ouders en
kinderen?

Denis Alexander over inspiratie door de Geest
en het werk van een wetenschapper

Denis Alexander is emeritus-directeur
van het Faraday Institute for Science
and Religion in Cambridge en
redacteur van Science and Christian
Belief. Hij werkte vijftien jaar als
wetenschapper in Turkije en Libanon
en combineerde dat met zendingswerk.
Wat betekent het om als christen in de
moderne wetenschap actief te zijn?
Veel mensen zijn verbaasd: hoe kun je
als wetenschapper nu geloven in God?
Voor Alexander is dat geen
tegenstelling. Hij zal ons laten zien hoe
geloof en wetenschap door de eeuwen
heen hand in hand zijn gegaan en hoe
dat in zijn eigen loopbaan gewerkt
heeft en hoe hij de creatieve inspiratie
van de Heilige Geest heeft ervaren.



Verstandig omgaan met de evolutietheorie
Wanneer je als christen uitgedaagd wordt God lief te hebben met je verstand,

betekent dat ook dat je wetenschappelijke theorieën in principe serieus zult nemen.
In deze lezing gaan we na of je als christen ook uit de voeten kunt met één van de

belangrijkste hedendaagse wetenschappelijke theorieën, namelijk de evolutietheorie.
Dat is een gevoelig onderwerp, maar we proberen er nuchter naar te kijken. Wat

houdt (darwiniaanse) evolutie eigenlijk in? Op welke punten roept de evolutietheorie
problemen op voor het christelijk geloof? En vallen die problemen op te lossen? We

zullen onderscheid aanbrengen tussen evolutie als wetenschappelijke theorie en
atheïstisch evolutionisme als levensbeschouwelijke ideologie.

Gijsbert van den Brink is theoloog. Sinds 2015 bekleedt hij de University Research Chair voor
Theology & Science aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU in Amsterdam. Hij doet

onderzoek naar de verhouding van geloof, theologie en wetenschap.
 

 

Een greep uit het workshop-aanbod
De sprekers René van Woudenberg, Denis Alexander en Gijsbert van den Brink
verzorgen naast hun lezing ook een workshop waar in je kunt door- en napraten.
Denis Alexander geeft daarnaast ook een workshop met de titel ‘Are we slaves to
our genes?’. In de workshop ‘Aannames over de kerk: mythe of waar?’
onderzoek je allerlei veelgehoorde uitspraken over de kerk. Verder zijn er workshops
met veelbelovende titels als ‘Zorg voor de Schepping, uit Liefde en met
Wijsheid’, 'De fundamenten van de natuurkundige' en ‘De rol van muziek in de
kerk’. En voor wie aan de slag wil: een ‘Liturgische werkplaats’ en een



‘Tegendraadse oefenplaats’, de debatworkshop ‘Gebruik je verstand!’ en de
spelletjesworkshop ‘The Game is on!’. 

Staffen op de Najaarsconventie? Klik dan
hier! Voor alle groepen, van babies tot tieners.

Het wordt sowieso gaaf!
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