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Lezing: Het protestantisme bestaat niet

Eind oktober is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de kerkdeur
van Wittemberg spijkerde. De datum 31 oktober 1517 wordt gezien als het officiële begin van het
protestantisme. Het hele jaar wordt dit al herdacht met een Lutherjaar.
Maar Luther was niet de enige die pleitte voor een hervorming van de Kerk. In de 16e eeuw ontstond er een
veelheid aan kerkelijke protestbewegingen, die wij nu samenvatten onder de noemer ‘protestanten’, maar die
onderling vaak heel verschillende denkbeelden hadden. Nog steeds bestaat er een grote verscheidenheid in
protestantse kerken en bewegingen. Daarover gaat de lezing die op vrijdag 20 oktober in de reeks Academie
Rolduc wordt gehouden.
De lezing wordt verzorgd door historicus Régis de la Haye. Hij studeerde theologie in Fontenay-sous-Bois (F)
en aan de UTP in Heerlen. Momenteel werkt hij onder meer als docent kerk- en kunstgeschiedenis aan de
theologische opleidingen van het bisdom Roermond. Ook is hij als diaken verbonden aan de Onze-LieveVrouwebasiliek in Maastricht.
Hulpbisschop over filosofie
Overigens vindt dit weekeinde (15 september) de eerste lezing in het kader van Academie Rolduc van dit
seizoen plaats. Hulpbisschop Everard de Jong spreekt dan over het geweten. Waar komt het begrip ‘geweten’
vandaan? Bestaat het geweten uit meerdere onderdelen? Wat is synderesis? Moet je een dwalend geweten
volgen? Wat doe je met gewetensvorming? Kun je een gewetensweigeraar zijn? Waarom toastte de zalige
kardinaal John Henry Newman eerst op zijn geweten en daarna pas op de paus? En waar komt de normativiteit
van het geweten vandaan? Allemaal vragen die tijdens de lezing aan de orde worden gesteld.
Bijwonen
De lezingen van Academie Rolduc worden gehouden in de seminarievleugel van Abdij Rolduc in Kerkrade. Ze
beginnen steeds om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur, inclusief koffiepauze en open dialoog. Na afloop

van de avond is er de mogelijkheid voor de aanwezigen om met elkaar en de spreker na te praten. Deelname
kost vijf euro per avond.
Aanmelden

