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Colombia. Ook hun ervaringen van
In samenwerking met
vergaderingvangelovigen.info
De website vergaderingvangelovigen.info is
een platform om contact te bevorderen
tussen ‘vergaderingen’ en andere
christelijke geloofsgemeenschappen die
zich in elkaar kunnen herkennen - binnen
en buiten Nederland.

www.vergaderingvangelovigen.info/lezing
communicatie@vergaderingvangelovigen.info

Is het verschil
tussen man en
vrouw alleen
die kleine
fysieke
‘toevalligheid’
dat vrouwen
baby’s kunnen
krijg en?
Zijn mannen
en vrouwen
verwisselbaar?
Spreker: Philip Nunn

Lezing
Datum

Zaterdag 15 januari 2011

Locatie

Eykmanlaan 1, Utrecht

Programma

18:30 uur

Inloop met koffie en thee

18:45 uur

Lezing en vragen

20:00 uur

Einde

De Latijns-Amerikanen cultuur is
een macho cultuur. Velen denken
dat een man belangrijker is dan een
vrouw. De huidige Nederlandse
cultuur is niet hetzelfde als de
Latijns-Amerikaanse, maar het is
ook niet andersom. De huidige
westelijke cultuur probeert man en
vrouw verwisselbaar te maken.
Onze cultuur is meer en meer
intolerant naar allen die een
verschil proberen te tonen tussen
de twee geslachten.


Maakt het uit?



Heeft het alleen te maken met
cultuur?



Wat zegt de Bijbel over dit
thema?

Wat gebeurt er met een man als hij
niet meer duidelijk heeft wat zijn
mannelijke roeping is? Wat gebeurt
er met een vrouw als zij niet meer
duidelijk heeft wat haar vrouwelijke
roeping is? Wat gebeurt er met het
gezin en de kerk door deze
onduidelijkheid?

Is al het bijbelonderwijs over dit
thema cultureel bepaald?
Verwacht niet op deze lezing een
antwoord op al uw vragen, maar
wel een frisse blik op uw eigen
cultuur en de Bijbel.

Locatie

