Lezingen Henk Poot

A. Seminars van drie avonden
1. Israël en het evangelie van Johannes
Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo antiJoods. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is
deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien als de andere
evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap
van dit evangelie voor Israël.
Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond
in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.
Hand-0ut
2. Het geheim van Israël (a)
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van
Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen
Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking
van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van
een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de
komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël?
In de eerste lezing gaat het over de roeping van Israël, in de tweede over Christus en
in de derde lezing gaan we in op de tijd waarin wij leven.
Literatuur: Knecht des Heren
Zoon van de Gezegende
3. Het geheim van Israël (b)
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van
Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen
Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking
van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van
een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de
komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël?
In de eerste lezing gaat het over de roeping van Israël, in de tweede over Christus
en in de derde lezing gaan we in op de vraag wat er gebeurd is in de geschiedenis
zodat veel mensen in de kerk nog steeds niet zoveel met Israël hebben.
Literatuur: Knecht des Heren
Zoon van de Gezegende

4. Jozef - Jezus en Israël
Vaak is de geschiedenis van Jozef gelezen als het verhaal van de vrome zoon van
Jakob die ondanks alles wat hem overkomt, trouw blijft aan zijn geloof. Een prachtig
voorbeeld voor ons leven met God. Maar de geschiedenis kan ook gezien worden als
een profetie over het leven van Jezus en Gods plan met het volk Israël.
In een drietal Bijbellezingen volgen we de geschiedenis van Jozef en kijken gelijk
daar dwars doorheen naar de plaats van Jezus en Israël in de Bijbel.
Literatuur: Jozef een Messiaanse geschiedenis
DVD: Jozef, een Messiaanse geschiedenis.
(in voorbereiding)
5. Abraham en het geheim van Israël
De geschiedenis van Abram is een prachtig verhaal in het boek Genesis, het leven
van de aartsvader van Israël met zijn geloof en zijn hoop dat God voor Hem zorgen
zal. Veel elementen uit deze geschiedenis zijn ook voor ons leerzaam als het gaat om
het leven met God. Wat is geloven en wat is kinderlijk vertrouwen op God en Zijn
woord? Maar tegelijkertijd geeft het leven van Abraham ons een diep inzicht in de
weg van God met Israël. .
Literatuur: Abraham de vriend van God
DVD: Judea en Samaria
6. De taal van de Psalmen
In deze serie vertellen we iets over de taal waarin de psalmen geschreven zijn, het
Hebreeuws en hoe deze liederen en gebeden gedicht zijn. Psalm 1 en 2 komen
voorbij en Psalm 22 en 23. Er wordt verteld over de betekenis van getallen in de
Bijbel en de laatste avond van de cyclus wordt besteed aan het gebed voor Israël met
op de achtergrond Psalm 122.
Literatuur: Geplant aan waterstromen
In de schaduw van de Allerhoogste
Als dauw van de Hermon (in voorbereiding)
Bid om de vrede van Jeruzalem
Paper: Letters en getallen
7. De profetische boodschap van Advent NIEUW
De vier evangelisten beginnen elk op hun eigen manier te vertellen over Jezus.
Mattheüs begint met een geslachtsregister en Lukas vertelt over engelen, herders en
Bethlehem en Johannes doet het nog weer anders. Wat is hun boodschap en hoe zien
zij in Jezus de lang beloofde Messias verschijnen, de Zoon van God en de Koning van
Israël.

B. Seminar van 2 avonden

NIEUW

1. De Najaarsfeesten in Israël
In Israël wordt aan het begin van het Najaar een hele reeks feesten gehouden.
Begonnen wordt met het Nieuwjaar ook wel het feest van de bazuinen genoemd en
de dagen worden afgesloten met het Loofhuttenfeest. In twee avonden laten we zien
Wat de Bijbelse betekenis van de feesten is en hoe deze door het Joodse volk gevierd
worden. Met natuurlijk de vraag wat de boodschap van de feesten voor ons is.
2. Paulus, rabbijn en zendeling
Paulus heeft een geweldige opleiding en een geweldige bekering. God zendt deze
rabbijn met het evangelie de wereld in en tegelijkertijd zien we hem overal spreken
in de synagoge. Wat vertelt Paulus zijn eigen volk over Israël en wat vertelt hij ons
over de plaats en de toekomst van zijn eigen volk? In een serie van 2 avonden
luisteren we naar het boek Handelingen, maar vooral naar zijn beroemde
Romeinenbrief.

C. Enkele avonden
1. Jeruzalem, de stad van de grote Koning
Wat maakt Jeruzalem zo belangrijk, wat is haar geheim? Waarom noemt Jezus de
stad de “stad van de grote Koning” en roept de Bijbel op om voor Sion te bidden?
Waarom wordt het de navel van de aarde genoemd en wordt Jeruzalem voor de
volken in de eindtijd een steen des aanstoots en tenslotte wat heeft ons zicht op
Jeruzalem te maken met Reformatie?
In deze Bijbellezing gaat Ds.Henk Poot in op de oorsprong, de geschiedenis en de
toekomst van Sion.
Literatuur: Jubileumnummer
Jeruzalem 70 jaar
(Christenen voor Israël)
2. Jezus en Israël
Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk.
Immers in de kerk belijden wij dat Jezus de Christus is en de meeste Joden doen dat
niet.
Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en
de betekenis van het Joodse volk.
Maar niet alleen dat: Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook
kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.
Literatuur: Zoon van de Gezegende

3. Israël en de Kerk
Wat heeft de kerk met het Joodse volk te maken. Wat is de boodschap van Isra:el aan
het adres van de kerk en andersom wat heeft de kerk Israël te zeggen?
Literatuur: Knecht des Heren
(nieuwe editie in voorbereiding)
4. Judea en Samaria en het Zionisme
Tijdens deze avond worden de verschillende vormen van Zionisme besproken met
als middelpunt de religieus-nationale beweging, die geïnspireerd is door de eerste
Opperrabbijn van Israël Rav.Kook. Aandacht wordt ook besteed aan de betekenis
van het Joods hartland Judea en Samaria.
Literatuur: Judea en Samaria, fotoboek
5. Ik heb niets met Israël!
Hoe komt het toch dat sommige mensen warm lopen voor Israël en dat het andere
mensen koud laat?

