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Zonde als spirituele zelf-verloochening
Van nature geneigd tot alle kwaad? Dat klinkt anders dan: “de meeste 
mensen deugen”. Maar zelfs wanneer ieder mens deugt, blijft het 
zonde als dat niet uit de verf komt. Daarom is een zinvol zondebegrip 
onmisbaar, maar wel één dat de mensen aanspreekt in hun kracht in 
plaats van in hun zwakheid.
Zonde gaat niet primair in tegen een buitenaards Opperwezen, maar 
keert zich tegen dat krachtige en meest wezenlijke in je zelf. Dit 
resulteert in een non- of post-theistisch begrip van ‘zonde als spirituele 
zelfverloochening’. De nieuwe zondaar ‘vloekt’ niet naar boven, maar 
naar binnen. Hij of zij is geen spectaculaire slechterik, maar heeft last 
van spirituele luiheid, onverschilligheid … of gebrek aan moed.   
Dat geeft ook nieuwe vormen van heiligheid zoals: je huid durven 
riskeren indien nodig om je ziel te bewaren. 
Klokkenluiders doen dat; en dragers van moreel leiderschap. 
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against Whom 
or against What?

Sin: 
An assessment of Barth’s and Tillich’s 
perspectives on sin and sanctification in 
comparison to views of New Age authors
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Fokko Frederik Omta (1956) was born in the 
Noordoostpolder on a farm. After passing his 
Gymnasium exam in Emmeloord, he studied 
theology at the Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Upon graduating (1984) he served as a minister 
in Sexbierum, Slootdorp, and Krabbendam. Since 
2008 he has been associated with the Fenixkerk 
(PKN) in Nieuwe Niedorp and teaches religion 
at the elementary school. He is married and has 
three sons.
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Uitnodiging



  4 oktober 2019

Aan familie, vrienden en medestrijders 
van kort en lang geleden,

Lectori amorem,

Op donderdag 28 november a.s. zal ik mijn proefschrift in 
het openbaar verdedigen. De verdediging zal plaatsvinden in 
de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam (Hoofdgeb. 
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

De promotieplechtigheid begint om 13.45 uur en duurt 
ongeveer een uur. Aansluitend is er een receptie in het naast-
gelegen OZW gebouw. 

Van harte en met groot genoegen, nodig ik u hierbij uit om 
de promotieplechtigheid en receptie bij te wonen.

De titel van het Engelstalige proefschrift luidt:
Sin: against Whom or against What? 
(Is Zonde gericht tegen Iemand of tegen Iets?)
Op de buitenkant van deze uitnodiging vindt u een korte 
Nederlandstalige tekst over de inhoud. Een handelseditie is 
na afl oop verkrijgbaar. 

Promotoren:
 Prof.dr. Cornelis (Kees) van der Kooi (em. VU)
 Prof.dr. Wouter J. Hanegraaff (UvA)   

Promotie/Examencommissie
     Prof.dr. Matthias Smalbrugge (VU)   
  Prof. dr. Dorottya Nagy (PthU) 
  Prof. dr Renée van Riessen (PthU / bijz.hgl in Leiden) 
  Prof.dr. Wessel Stoker (emeritus  VU)   
  Dr. Ernst van den Hemel (UvA) 

Paranimfen
 Jannie van den Hul-Omta  -  vdhul.omta@planet.nl 
 Judy Lie-Liem -  lie@quicknet.nl 
  
RSVP?
Is vanwege de ruime capaciteit van zowel de aula als de 
receptieruimte geen ‘must’, maar wel handig in verband met 
het aantal bitterballen. Zie PS.
Uw eventuele komst zal ik als weldadige steun ervaren en 
als buitengewoon eervol!  

Peace and blessing. 
Mede namens Lettie, Wiert, Klaas en Geert,

Hartelijke Groet,  Fokko F. Omta
(ds.ff.omta@gmail.com)    
Duinweg 6 1871 AB Schoorl

PS. voor verdere informatie kunt u terecht 
 bij de paranimfen; wat hen betreft: RSVP!

  4 oktober 2019  4 oktober 2019
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