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Spirituele oecumene

Over

Mensen zijn op zoek naar wat hen geestelijk verbindt. Dit groeiende besef van geestelijke verbondenheid geldt zeker ook voor
christenen wereldwijd. Dit verlangen om over de kerkmuren
heen te zien, is kenmerkend voor onze tijd. Maar dit verlangen roept ook de vraag op of en in welke mate spiritualiteit de
oecumene tussen kerken en kerkmensen in onze tijd verder kan
helpen.
Katholieken, orthodoxen, anglicanen, lutheranen, gereformeerden en
natuurlijk Oecumene
ook evangelicalen bidden allen het Onze
Spirituele
Vader, zij geloven allen in Jezus Christus en lezen de Bijbel. Hoe
de vele vormen vangebeurt
onze dat
gezamenlijke
en persoonlijke
met
in de diverse kerken,
hoe geven we omgang
ons geloof door
aan anderen, en waaruit blijkt dat iemand christelijk leeft?
Hoewel dit boek meer over het leven en de beleving dan over de
Dr. Herman Speelman
en dr. Klaas van der Zwaag (red.)
leer gaat, is het bepaald niet kleurloos.
Meer dan vijftig auteurs leveren op een aansprekende wijze vanuit hun eigen kerkelijke achtergrond hun kijk op de snel opkoUitgeverij
Labarum Academic, Apeldoorn
mende spirituele oecumene.
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Over de vele vormen van onze
gezamenlijke en persoonlijke
omgang met God
H.A. Speelman
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Het gezag van kerkelijke instituten en tradities staat steeds meer
onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Daartegenover staat dat gelovigen zich steeds meer in elkaar herkennen over
de confessionele en kerkelijke grenzen heen.
Wat zijn de kansen en uitdagingen van deze geestelijke dwarsverbindingen? In deze rijk gevarieerde bundel geven vijftig auteurs uit
diverse confessionele tradities hun visie op de vele aspecten van spirituele oecumene.
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Conferentie
Op 28 september 2019 is er een conferentie ter
gelegenheid van de publicatie van dit boek.

Thema:
”Kerkmuren: zegen of vloek?
De kerk in de 21ste eeuw in het
spanningsveld van een hoog- en
laagkerkelijke spiritualiteit”
Organisatie:
Vereniging Protestants Nederland en Uitgeverij De
Banier/Labarum Academic.
Sprekers:
Onder andere: Bram van de Beek, Eginhard
Meijering, Patrick Nullens, Herman Speelman,
Tjeerd Visser, Wim van Vlastuin, Klaas van der
Zwaag.
Debat onder leiding van Andries Knevel
Locatie: Amersfoort
Aanmelden via: info@debanier.nl

