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PAULUS ONDER FILOSOFEN

Spreker: Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen)
De brieven van de apostel Paulus staan sinds het midden van de jaren negentig volop in de
belangstelling in het werk van seculiere filosofen zoals Alain Badiou, Giorgio Agamben en
Slavoj Žižek. Zij discussiëren met auteurs als Martin Heidegger, Jakob Taubes en Friedrich
Nietzsche. In deze lezingen willen we stilstaan bij deze belangstelling: Was de filosofie sinds
Nietzsche niet klaar met Paulus? Waarom lezen deze filosofen Paulus en wat vinden zij in
zijn brieven zo inspirerend? Aan de hand van de primaire teksten van deze auteurs zullen we
laten zien dat voor hen, Paulus de denker van het nieuwe is dat een bestaande orde
omverwerpen kan en dat Paulus ons kan leren na te denken over wat het betekent om ons in
te zetten voor een waarheid en er trouw aan te zijn. Wat dit filosofisch betekent zullen we
uitleggen aan de hand van de begrippen ‘uitschot’ en ‘geest’.
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