Bijbelacademie
verkennen – verwonderen - verwoorden
Gewoon begrijpen wat er in de Bijbel staat – daar gaat het in de Bijbelacademie om. Het is boeiend
en verrijkend voor je geloof om te verkennen wat de verschillende schrijvers van de Bijbelse
boeken eigenlijk wilden zeggen.
Als je de ‘rode draad’ van de Bijbel ontdekt, spreekt dit boek op een heldere en verrassende manier
tot ons. Graag wil ik iedereen uitnodigen deze ontdekkingsreis te beginnen (of voort te zetten). We
gaan de diepte in op allerlei gebieden. Dit hoeft niet moeilijk te zijn maar deze reis kan verrassend
nieuwe aspecten van de Bijbelse boodschap opleveren. Naast een inspirerende verwondering staat
voor mij de verwoording van de Bijbelse boodschap centraal.

Hoe doen we het?
Ik zal telkens beginnen met een uitvoerige multimediale presentatie over een onderwerp of
Bijbelboek. Wij gaan geen groepsdiscussie voeren; wel is er uitvoerig gelegenheid om na de pauze
allerlei vragen te stellen. Vooral in het najaar zijn het losse op zichzelf staande onderwerpen.
Iedereen kan zomaar een avond kiezen die hem/haar aanspreekt. Voorkennis is (bijna) niet nodig.
Vanaf januari beginnen wij echter met een langere verkenningstocht door het boek Genesis.
Uiteraard kun je ook hier kiezen voor een bepaalde avond maar het is aan te bevelen meerdere
avonden bij te wonen. In principe hoeft u zich niet op te geven. Voor de organisatie is het echter wel
handig te weten hoeveel mensen komen.
De bijeenkomsten worden gehouden in een van de ruimtes in de Adventskerk.
Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.
Het streven is om op tijd (20:00 uur) te beginnen en op tijd (21:30 uur) af te ronden.
De onderwerpen voor het najaar zijn:
•
•
•
•
•
•

30 september – Vertrouwd raken met de Bijbel. Waarom en hoe?
14 oktober – Archeologie en de Bijbel. Wat laat zich wel/niet bewijzen? Het opmerkelijke
voorbeeld van Sodom (Genesis 19)
28 oktober – Lijnen door het Oude Testament (deel 1)
11 november – Lijnen door het Oude Testament (deel 2)
25 november – Messiaanse Wonderen - Het Evangelie van Christus tegen de Joodse
achtergrond
9 december – Verwonderen over de Schepping. Intelligent design in macro- en microkosmos.

Van harte welkom!
Ds. Werner Gugler
E-mail: w.gugler@filternet.nl

