
  

Studium Generale 2022
Albertus Magnus

17u00 avondgebed in de kerk 
17u20 broodjes en koffie in de crypte
18u00 atelier
20u00 drinks

vrijwillige bijdrage
inschrijving: studium@dominicanen.be
ingang: Sint-Paulusstraat

Is het Nieuw Testament
vrouwonvriendelijk?

Reimund Bieringer

Godsbeeld en
Godsontmoetingen

Marcel Braekers o.p.

De mystiek
van Meister Eckhart
Marcel Braekers o.p.

Het Evangelie
volgens Lucas
Patrick Lens o.p.

Hoe ‘werkelijk’
is de werkelijke

aanwezigheid van Jezus?
Reimund Bieringer

Joris Geldhof

Sint-Paulus Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22

2000 Antwerpen

sintpaulusantwerpen .be

Woensdag 18 mei 2022 Woensdag 16 november 2022

Woensdag 22 juni 2022 Woensdag 14 december 2022

Woensdag 28 september 2022



Disputeren over het geloof 
 

Het Studium Generale is vanouds een dominicaans centrum v oor intellectuele 
verdieping van het geloof.  Gesticht in 1248 huldigt het Studium een open geest 

van levendige disputaties over religieuze thema´s. Aan deze traditie wordt 
aangeknoopt met de "Ateliers op woensdag"  

 
 
Woensdag 18 mei 2022   
Is het Nieuw Testament vrouwonvriendelijk?  De vrouwen spelen een belangrijke 
rol in de evangelies, niet in het minst in het verrijzenisverhaal. De dialogen die 
Jezus voert met vrouwen zijn ook veelbetekenend.Maar onder de twaalf is geen 
enkele vrouw. In Paulus  1 Kor 14 en 1 Tim 2 staan de beruchte "zwijgteksten" 
waaraan vele vrouwen zich vandaag ergeren. Was Paulus een "vrouwenhater"?  
 
We gaan hiervoor te rade bij professor Reimund Bieringer van de KU Leuven, 
internationaal bekend exegeet van het Nieuw Testament. 
 
Woensdag 22 juni 2022 naar aanleiding van Sacramentsdag   
Is Jezus werkelijk aanwezig in de eucharistie? 
Paulus  schrijft  in 1 Kor dat Jezus werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. 
Augustinus maakte reeds kanttekeningen bij de letterlijke interpretatie ervan.Het 
bleef controversieel tijdens de middeleeuwen. Het dogma van de 
transsubstantiatie werd pas op het concilie van Trente vastgelegd. Vandaag 
gelooft minder dan een derde van de katholieken in de werkelijke aanwezigheid 
van Jezus. Wat nu? 
 
We gaan te rade bij Joris Geldof, hoogleraar liturgische theologie aan de KU 
Leuven in een tweegesprek met professor Reimund Bieringer van de KU Leuven. 
 
Inschrijven  moet op  studium@dominicanen.be ten laatste 5 dagen voor het 
atelier, met vermelding van aantal personen en datum. Toegang via de Sint-
Paulusstraat. Start  om 17u met het avondgebed in het kerkkoor, 17u20 broodjes 
en koffie in de crypte, om 18u  atelier met gespreksronde,  drinks en napraten.  
 
Vrijwillige bijdrage aan de kosten  
 
Extra informatie:  sintpaulusantwerpen.be 
Contact: studiumgenerale@outlook.be 
 


