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na zes jaar brainstormen
zijn we zo fier als een gieter
met onze basistekst
waarin we het begrip
formuleren als
een eigentijdse wijze van
functioneren als christen
in onze samenleving.

'integraal christen zijn'

om deze basistekst te lezen, klik hier - leestijd: 5'

kom onze groep versterken en het genderevenwicht
herstellen.
wij zoeken vrouwen en mannen die het project
'integraal christen zijn' willen uitdiepen en
verspreiden door studie en actie.
ben je geïnteresseerd of heb je bijkomende vragen,
mail geheel vrijblijvend naar info@ginkgogroep.be

werp een open blik
op onze totaal vernieuwde website
www.ginkgogroep.be

religie: bedenkingen over het godsbegrip
Voor veel mensen van deze tijd is ‘God’ een zwaarbeladen begrip. Het besef van tot een groter
geheel te behoren is nog wel alom aanwezig maar men aarzelt om de stap te zetten naar een
volwaardig godsbegrip... Het valt in deze tijden moeilijk om God te zien als Vader, Koning, Heer
of Rechter... Vandaag de dag beperken velen zich tot het geloof in ‘iets’, wat aanleiding heeft
gegeven tot de ironische benaming van ‘ietsisme’. Theologisch gezien is het ‘ietsisme’ nochtans
verre van belachelijk want het doet misschien meer recht aan de goddelijke transcendentie dan
allerlei al te antropomorfe godsbeelden... Voor zover het godsbegrip niet volledig verdampt is,
worden we uitgedaagd om te herijken.
auteur: Daniël Vanhoutte

om de volledige tekst te lezen : klik hier - leestijd: 10'

nieuwe boekbesprekingen op
onze website

1. 'Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving.'
auteur: kardinaal Jozef De Kesel
Kardinaal De Kesel heeft een verrassend boek geschreven over geloof en de plaats van de Kerk in
een seculiere samenleving. In een eerste deel analyseert hij de context van onze seculiere
samenleving in een moderne tijd en creëert een openheid naar alle christenen, kerkelijken,
randkerkelijken en buitenkerkelijken. In het tweede deel gaat hij de theologische toer op en sluit
jammer genoeg opnieuw de deuren voor de rand- en buitenkerkelijken.

om een commentaar te lezen, klik hier - leestijd: 4'
om een analyse van het boek te lezen, klik hier - leestijd: 30'

2. 'Geloven tegen beter weten in.'
auteur: Wil Van den Bercken
Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat heeft het christendom de mens dezer
dagen nog te bieden? Tegen welk aspect van het christendom strijdt het atheïsme?
Op onconventionele wijze gaat Wil van den Bercken op zoek naar antwoorden op deze wezenlijke vragen en laat daarbij niet na om prominente woordvoerders van het atheïsme het
woord te geven. In ‘Geloven tegen beter weten in’ laat Van den Bercken zien hoe geloof en twijfel
samen kunnen gaan in een christelijke levensovertuiging.

3. 'Uit sterrenstof gemaakt'
ondertitel: 'Moderne kosmologie en het religieuze wereldbeeld.'

auteur: Wil Van den Bercken

Het boek is opgebouwd rond de vraag hoe godsgeloof en kosmologisch bewustzijn kunnen
samengaan? De auteur etaleert zijn grote belezenheid en de kennis van de kosmologische
stappen doorheen de eeuwen. Hij weet bijzondere biografische gegevens van de vele kosmologen
als achtergrond van zijn verhaal te integreren. Achteraan in het boek is een appendix toegevoegd
met de ‘astronomische getallen van het ontstaan van het heelal’.
Voor de bespreking nemen we beide boeken samen. ‘Uit sterrenstof gemaakt’ is op een
moeilijker niveau geschreven, maar haakt vanuit een kosmologisch-wetenschappelijke
benadering in op het eerste boek.
om deze dubbele boekbespreking te lezen, klik hier - leestijd: 10'
Contactgegevens

Interesse in de werking van onze Ginkgogroep?
Heb je interesse in onze manier om - gebaseerd op lectuur, samenspraak

Johan Bergé
Tacambaroplein 2 - bus 41
9700 Oudenaarde
Contact

en studie - aandacht te hebben voor de rol van religiositeit in onze
samenleving, voel je dan vrij om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en
ons te volgen op onze website of te reageren op ons forum. Als
GINKGOgroep willen wij een eigentijdse vorm geven aan ons christenzijn: geloven met open blik. Je kan je hier inschrijven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Ginkgogroep@ginkgogroep.be toe aan uw adresboek.

