
 O N D E R W I J S AV O N D E N
Gespreksavonden over ethiek

seizoen 2017-2018, Open Hof
Hoe gebruiken we de Bijbel bij ethische vragen waar we als gemeente mee 
te maken krijgen en hoe komen we tot evenwichtige besluiten? Hoe kunnen 
we ons ethische kader concreter maken en praktisch toepassen in allerlei 
situaties? Een werkgroep, gevormd uit mensen die hebben gereageerd op 
een oproep hiervoor, zal aan de slag gaan om ons mee te nemen in gesprek 
hierover. Eind augustus komt de werkgroep voor het eerst samen. Daarna zal 
meer informatie worden gegeven over de gespreksavonden. 

De Bijbel lezen – workshopavond
8 februari 2018, Morgen College
Vind jij het lezen van de Bijbel moeilijk? Of is het een sleur geworden? 
Of sta je open voor nieuwe ontdekkingen in de Bijbel? Kun je wel een oppepper 
gebruiken? Kom dan naar deze workshopavond. We zullen verschillende 
manieren presenteren om aan de slag te gaan met de Bijbel. Studerend, 
nadenkend, actief, creatief, samen, alleen, diepgaand, hip of praktisch. Voor 
iedereen is er een manier te vinden om Gods Woord een belangrijke plaats te 
geven in je leven. Jong en oud zijn welkom!

 J O N G E R E N  E N  K I N D E R E N
Tijdens jeugdavonden en in Joy4Jesus zal op verschillende momenten 
aandacht besteed worden aan het jaarthema op een manier die past bij 
jongeren en kinderen.

Bezoek onze website voor actuele informatie: www.baptistenharderwijk.nl 

Contact: info@baptistenharderwijk.nl

Jaarthema
Leef je Bijbel

2017/2018

Gelukkiger zijn zij  
die naar het woord 
van God luisteren  
en ernaar leven. 
(Lucas 11:28)



Omdat de Bijbel zo’n belangrijke rol speelt in ons geloof, 

besteden we daar extra aandacht aan in twee jaarthema’s. 

In het seizoen 2016-2017 was het jaarthema Beleef je Bijbel. 

We hebben nagedacht over het belang van de Bijbel en elkaar 

uitgedaagd om de Bijbel te lezen en beter te begrijpen.

In het seizoen 2017-2018 is het jaarthema Leef je Bijbel. We 

kijken naar de gevolgen die het lezen van de Bijbel heeft 

voor ons leven. Hoe passen we het Woord van God toe in ons 

persoonlijke leven en in ons leven als gemeente?

Het jaarthema Leef je Bijbel zal in 2017-2018 op de volgende manieren  
zichtbaar worden:

 S A M E N  L U I S T E R E N

Themadienst, 3 september, Morgen College
Tijdens de startzondag van het seizoen beginnen we onze zoektocht hoe we 
kunnen leven met de Bijbel. We willen samen zoeken naar Gods wil en leiding. 
Wat vraagt God van ons en hoe komen we daar achter?

 P R E K E N  E N  K R I N G E N
De tien geboden waren voor het volk van Israël misschien wel de eerste 
aanwijzingen hoe je moet of mag leven met God. Ze leggen een basis voor het 
leven met God. Kunnen wij die basis vandaag nog steeds gebruiken? Zijn de tien 
geboden nog steeds een fundament waarop ook wij een in onze tijd een stevig 
huis kunnen bouwen? Die zoektocht gaan we dit jaar met elkaar aan.
In dit themajaar bestuderen we in een serie van dertien preken en kringavonden 
de tien geboden aan de hand van het boek 10 woorden van Leven. Dit boek 
is geschreven door dr. Patrick Nullens, rector en hoogleraar Systematische 
Theologie en Ethiek aan de ETF in België, een theologische opleiding waar 
diverse gemeenteleden van de BGH hun vorming hebben genoten. In zijn 
boek beschrijft hij dat de tien geboden geen strakke wetten zijn, maar  
richtingaanwijzers op de smalle weg en symbolen van tijdloze waarden. 

Beluisterd?
vink af

Voor de preken en kringavonden is de volgende planning gemaakt:

D AT U M   O N D E R W E R P  S P R E K E R

zondag 27 augustus 2017 Preek Het oude en het nieuwe verbond David Sies

zondag 3 september 2017 Preek Hoe kunnen we samen luisteren? David Sies

zondag 10 september 2017 Preek Tien woorden van vrijheid Oscar Lohuis

dinsdag 12 september 2017 Kring Hoe kunnen we samen luisteren? 

dinsdag 26 september 2017 Kring Tien woorden van vrijheid 

zondag 15 oktober 2017 Preek Waar jouw hart is David Sies

dinsdag 24 oktober 2017 Kring Waar jouw hart is 

zondag 5 november 2017 Preek Waarheid en liefde David Sies

dinsdag 7 november 2017 Kring Waarheid en liefde 

zondag 12 november 2017 Preek De waarde van een huwelijk David Sies

dinsdag 21 november 2017 Kring De waarde van een huwelijk 

zondag 10 december 2017 Preek Voor een rechtvaardige wereld Paul Plug

dinsdag 19 december 2017 Kring Voor een rechtvaardige wereld 

zondag 14 januari 2018 Preek De waarde van een leven Patrick Nullens

dinsdag 30 januari 2018 Kring De waarde van een leven 

zondag 4 februari 2018 Preek De waarde van gezag David Sies

dinsdag 13 februari 2018 Kring De waarde van gezag 

zondag 4 maart 2018 Preek De waarde van Gods tijd Paul Plug

dinsdag 13 maart 2018 Kring De waarde van Gods tijd 

zondag 25 maart 2018 Preek De waarde van Gods naam Oscar Lohuis

dinsdag 10 april 2018 Kring De waarde van Gods naam 

zondag 15 april 2018 Preek Eén ware God David Sies

dinsdag 24 april 2018 Kring Eén ware God 

zondag 29 april 2018 Preek De belangrijkste keuze David Sies

dinsdag 8 mei 2018 Kring De belangrijkste keuze 




























