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Stephan van Erp gaf de lezing die een theologische reflectie wil bieden op de 
toekomst van het ‘Europese project’ de bovenstaande titel. Hij schrijft er over: 
‘Is Europa een christelijk project? Secularisering en migratie bedreigen volgens 
sommigen de christelijke identiteit van Europa. De kerken reageren verschillend op 
deze ontwikkelingen. Er gaan stemmen op dat de christelijke identiteit beschermd 
dient te worden. De vraag is of migratie van andersgelovigen aan banden gelegd 
moet worden om pluralisme tegen te gaan. Of komt de christelijke identiteit juist 
duidelijker aan het licht als migranten met een andere religieuze achtergrond in 
Europa een thuis kunnen vinden?’

In deze lezing zal de christelijke identiteit van Europa, naast andere Europese 
identiteiten, worden beschreven als een opdracht om met anderen samen te 
leven. De brieven van Paulus en de vroegmoderne geschiedenis van Europa 
zullen daarbij als achtergrond dienen. Aan de Bijbelse teksten en de Europese 
geschiedenis valt af te lezen dat christelijke identiteit een opdracht voor de 
toekomst is, een vertrouwen in een nog onbekende wereld. De gebrokenheid van 
deze, huidige wereld, en de vreemdheid die in de vluchteling naar Europa toekomt, 
zouden wel eens tekenen kunnen worden van de hoop op een wereld waarin allen 
een thuis kunnen vinden.

Christus, de vreemdeling in ons midden: 
 Migratie en de christelijke identiteit van Europa

>>>

Infor matie
Toegang:  € 15,-   
Studenten:  € 10,- 

Deze prijs is inclusief 
koffie en thee 

Inschrijving via de website van 
de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland: 
http://www.okkn.nl/inschrijven/
quasimodolezing2017
Via de site kunt u ook de 
teogangsprijs betalen via 
IBAN NL06ABNA0214190129, 
onder vermelding van 
‘Quasimodolezing 2017’

Bisschoppelijk Bureau van de 
Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland
Kon.Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
Tel: 033 - 462 08 75
e-mail: buro@okkn.nl

De Quasimodolezingen worden 
mede mogelijk gemaakt door het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht 
en de Haarlemse Bisschops Kas.



Prof. Dr. Stephan van Erp (1966)
Stephan van Erp is hoogleraar fundamentele theologie aan de KU Leuven. 
Hij is lid van de onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewe-
tenschap. Hij studeerde theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg en 
filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was visiting fellow aan de 
Universiteit van Oxford en King’s College London. Hij doceerde fundamentele 
en dogmatische theologie, en ethiek en godsdienstfilosofie aan de Universi-
teit van Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van 
Tilburg. Zijn onderzoeksveld is fundamentele theologie, o.a. de verhouding 
van theologie en politiek. Hij heeft expertise aangaande de theologie van 
Edward Schillebeeckx, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner en Rowan Wil-
liams. Op dit moment werkt hij aan een FWO-onderzoeksproject over Edward 
 Schillebeeckx.
Stephan van Erp is bovendien voorzitter van de wetenschappelijke raad van 
het Thijmgenootschap, hoofdredacteur van Brill Research Perspectives in 
Theology, eindredacteur van Tijdschrift voor Theologie, editor van T&T Clark 
Studies in Edward Schillebeeckx (Bloomsbury Press) en Studies in Philosophi-
cal Theology (Peeters Publishers), juryvoorzitter van de Edward Schillebeeckx 
Essayprijs en organisator van de tweejaarlijkse Edward Schillebeeckx-lezing.

Dr. Erica Meijers (1966)
Erica Meijers is hoofdredacteur van de Helling, tijdschrift over politiek en cul-
tuur. Ze studeerde theologie en geschiedenis in Amsterdam, Straatsburg en 
Berlijn en promoveerde op de studie Blanke broeders, zwarte Vreemden. De 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972 (Uitgeverij Verloren, 2008).  
Ze werkte eerder voor de IKON radio en is nu verbonden aan Bureau de Hel-
ling , het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Ook doceert ze aan de 
theologische opleiding van de Hogeschool Windesheim.  In 2016 publiceerde 
ze met Nuala Ahern de bundel Green Values, Religion and Secularism.



Programma elfde Quasimodolezing 

19.00 Ontvangst met koffie en thee

19.30 Welkomstwoord

19.40 Christus, de vreemdeling in ons midden: 
 Migratie en de christelijke identiteit van Europa 
 Lezing door prof.dr. Stephan van Erp

20.30 Muzikaal intermezzo 
 Hanna Rijken en Sebastiaan ‘t Hart 

20.40  Coreferaat
 dr. Erica Meijers

20.55 Muzikaal intermezzo

21.00 Vragen en discussie

21.30 Muzikaal intermezzo

21.45 Afsluiting met borrel

De Quasimodolezing is een initiatief van 
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 
bedoeld voor allen die zich betrokken 
voelen bij vragen rond geloof en kerk in 
de huidige samenleving. De lezing vindt 
plaats rond de tweede zondag van Pasen, 
zondag ‘Quasimodo’. Met de lezing worden 
thema’s die in de (oud-) katholieke traditie 
een belangrijke rol hebben gespeeld, in een 
ruimere context geplaatst en onderzocht 
op hun betekenis  voor de actuele situatie 
van geloof en kerk.


