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EN DIT ZIJN DE NAMEN  

oude wijsheid en moderne kunst 
 
‘En dit zijn de namen…’ zo opent het bijbelboek Exodus.  
Dat is ook de titel van de onlangs bekroonde roman van Tommy 
Wieringa. 
Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het 
gaat over mensen van alle tijden, ook over jou.  
Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, over wijsheid van 
vroedvrouwen tegenover die van de farao, je roepstem volgen, tegen 
de stroom ingaan, door de woestijn trekken, oases vinden.  
Het verhaal is  een religieuze zoektocht, oriëntatie op wat groter is dan 
jij, de stem van het Leven, die door alles heen klinkt… 
Ieder die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst,  
is van harte welkom. 
Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; 
een open geest en belangstelling is genoeg. 
 
Werkwijze 
In zes bijeenkomsten zoeken we naar de oude wijsheid van Exodus in 
verbinding met levenservaring. We bespreken de teksten en kijken 
naar moderne kunst. De kunst is geen illustratie bij het verhaal, zo van: 
klopt het verhaal met wat ik zie? De kunst laat je nieuw en anders 
kijken naar het verhaal en je eigen leven: verhelderend, verwarrend, 
verrassend… 
Op de zesde bijeenkomst wordt de roman van Tommy Wieringa  
‘Dit zijn de namen’ besproken.  
We gaan ervan uit dat deelnemers deze roman tijdens de cursus lezen. 
Begeleiding Ben Piepers  
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TOT VERBOND EN VRIJHEID GEROEPEN    
een dag in abdij Koningsoord 
 
In aansluiting op de cursus is er op woensdag 2 april 2014  
een dag in de abdij Koningsoord in Oosterbeek. 
 
We lezen verder in het boek Exodus 19-24, werken met moderne kunst 
en nemen deel aan de gebedstijden van de zusters. 
Het Verbond op de Sinaï en de Tien Woorden staan centraal.  
Mozes beklimt de berg en ontmoet de Eeuwige.  
Hij komt op de hoogte van God.  
In dit verhaal schuilt diepe wijsheid van de mens die zoekt naar de zin 
in het leven en zich verbindt of verbonden wordt met de ander. 
 
De 10 woorden zullen we vanuit verschillende kunstvormen 
beschouwen.  
Ze werpen een verrassend licht op ons leven.   
 
Begeleiding: Ben Piepers 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
De afbeelding op voorzijde: Yosl Bergner, De meisjes van Abu Gosh, 
olieverf op doek, 64x81cm. 
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Praktische gegevens “En dit zijn de namen” 
Deze cursus wordt in Bennekom en Wageningen aangeboden: 
 
Bennekom: 
Woensdagmorgen 9.30-12.00 uur  
Data: 8 en 22 januari, 12 en 26 februari, 5 en 19 maart. 
Parochiezaal Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3 
 
Wageningen: 
Woensdagavond 19.30-22.00 uur 
8 en 22 januari, 12 en 26 februari, 5 en 19 maart. 
In Jozefschool,  Dolderstraat 58 
 
Informatie: Ben Piepers benpiepers@gmail.com tel. 0317-426225 
Kosten: € 30,00  voor zes avonden 
 
Aanmelding voor 20 december 2013 
bij: Nettie Oegema (Bennekom) n.oegema@online.nl 
bij: Inge Engels (Wageningen) inge-engels@live.nl 
 
 
 
Dag “Tot verbond en vrijheid geroepen” 
2 april 2014 in Abdij Koningsoord (Oosterbeek) 
Deze dag is nauw verbonden met de thematiek van de cursus, 
maar kan ook los daarvan gevolgd worden. 
De aanmelding voor deze dag is apart van de cursus 
Dit kan bij Nettie Oegema of Inge Engels   
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. 
Nadere informatie volgt tijdens de cursus “En dit zijn de namen” 
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