JEBRONHUIS Begijnhof 1 Aalst
Alle info 053 77 51 16 en op www.jebron.be

Z 16

 2019 van 9.30 tot 16 uur in Jebron

Bijbeldag: ‘W

# $%& $ $%&?’

Deze bijbeldag is georganiseerd door het ‘Collec0ef voor bevrijdend bijbellezen’.
Het gekozen thema is zeer actueel.

Iedereen welkom!

In onze samenleving komen we vandaag in contact met mensen met heel uiteenlopende achtergronden, allemaal met eigen ideeën en intuïes over wat zinvol en belangrijk is in het leven. Daarbij laten ze zich vaak inspireren door diverse bronnen en
tradies.
Ook het christendom is zo'n tradie die inspirae en richngwijzers kan bieden. Maar
voor velen onder ons is die inspiraebron niet meer aljd even duidelijk: waar gaat
het nu in wezen over in onze tradie? Waar staan wij voor? Daarom kan het deugddoend zijn om samen weer helder te krijgen om wélke richngwijzers het dan zoal
gaat in het christendom en welke betekenis deze vandaag voor ons zouden kunnen
hebben.
"Wat maakt ons tot ons?" Met deze vraag zoeken we niet zozeer naar een vastliggende identeit, een soort van keurslijf waaraan 'christenen', te allen jde, moeten beantwoorden.
Het bijbelboek Tobit dat we in dit leerhuis gaan lezen, toont ons dat het net over een
dynamische en permanente zoektocht gaat naar hoe we ons als christenen (en als
mensen die staan in welke al dan niet religieuze tradie ook) kunnen opstellen (of:
naar hoe we mee vorm kunnen geven aan een kwaliteit van leven en een rechtvaardige samenleving) - telkens opnieuw in andere situaes en nieuwe contexten.
Weggevoerd in ballingschap naar Ninive wordt de trouw van de vrome en solidaire
jood, Tobit, op de proef gesteld en uitgedaagd. Door het lezen van deze verhalen,
gaan we in zijn voetspoor het boeiend avontuur aan om ook zelf na te denken over
de vraag naar onze steeds voorlopige identeit.
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