Leren leven uit de Bron
Verdiep je geloof!
Heel graag starten wij, Ds Anne Rienks en Ds Albert Postma, op korte termijn onderstaande
geloofs verdiepende cursussen. Of en hoe een en ander door kan gaan is natuurlijk best een
spannende vraag. Maar wat ons betreft beginnen we met denken vanuit verlangen!
Daarom onze vraag aan jullie, jongeren & jongvolwassenen van de Levensbron: Wie van
jullie zou graag met één van onderstaande cursussen mee willen doen? Laat het ons zo
spoedig mogelijk weten. Of en hoe de cursus doorgaat hoor je dan zo snel mogelijk weer van
ons. We zien uit naar jullie enthousiaste aanmeldingen, en onnodig te zeggen: Neem gerust
een vriend of vriendin mee, van binnen of buiten onze gemeente. Graag wel even laten
weten wie je mee wilt nemen, zodat we ook voor hem of haar een plekje reserveren. Wil je
eerst nog iets vragen over een cursus, app, bel of mail ons gerust!
Hopelijk ontmoeten we elkaar snel!
In Christus verbonden,
Ds Anne Rienks
ds.rienks2009@gmail.com / 0623961780

Ds Albert Postma
a.m.postma@gmai.com / 0618074117

Leren leven uit de Bron
Cursusaanbod seizoen 2020-2021
1. Het Nieuwe Testament in hoofdlijnen (ds Anne Rienks)
2. Dogmatiek voor iedereen, weten wat je gelooft (ds Albert Postma)
3. Op weg naar geloofsbelijdenis (ds Anne Rienks & ds Albert Postma)

1. Het Nieuwe Testament in hoofdlijnen (door Ds Anne Rienks)

De 27 boeken / brieven van het NT
hebben elk hun eigen accenten binnen dat

ene grote thema van de Bijbel: “Gods
verlossing en heelmaking van het leven in
Gods Koninkrijk, door Jezus Christus”. Met
behulp van filmmateriaal ontdekt je onder
andere de grote lijnen in een bepaald
Bijbelboek, begrijp je waarom bepaalde
accenten worden gelegd, en zie je welke
rol het Oude Testament op vele plaatsen
in het Nieuwe Testament speelt. Uiteraard
wordt ook de vertaalslag naar vandaag
gemaakt: Wat kan jij er vandaag mee? Je
krijgt dus een goed overzicht van het
Nieuwe Testament.

We starten begin december en komen elke 14 dagen bij elkaar op de dinsdagavonden.
Voor wie? Alle jongeren vanaf +/- 18 jaar (doop- en belijdende leden tot +/- 25 jaar).
2. Dogmatiek voor iedereen, weten wat je gelooft (door ds Albert Postma)
Het woord ´dogmatiek´ klinkt nogal stoffig, saai en moeilijk. Maar... in het cursusboek,
waaraan deze cursus zijn naam ontleent, ga je zien dat het ook anders kan. Een boek en een
cursus in gewone taal met duidelijke voorbeelden, en heldere uitleg van belangrijke
bijbelteksten, verdiepende gedeelten, en herkenbare vragen. Naast argumenten om te
geloven komen de Drie-eenheid, de kerk, gebed, hemel en hel, Gods leiding in je leven en
veel andere belangrijke thema´s uit de Bijbel op een overzichtelijke manier aan de orde. -

➔ Verdieping van je geloof
➔ Heldere uitleg van moeilijke
onderwerpen
➔ Met introductieverhalen,
verdiepingsteksten, verwijzingen naar
filmpjes en boeiende citaten.

We starten begin december en komen elke 14 dagen bij elkaar op de dinsdagavonden.
Voor wie? Alle jongeren vanaf +/- 18 jaar (doop- en belijdende leden tot +/- 25 jaar)
3. Op weg naar geloofsbelijdenis (door ds Anne Rienks & ds Albert Postma)
Je hebt al enkele jaren bijbels onderwijs ontvangen. Jouw verlangen Jezus Christus te willen
volgen als zijn leerling is gegroeid. Zelfs zo sterk, dat je je geloof in God eigenlijk wel zou
willen belijden. Zeker, je hebt echt nog wel je vragen, en denkt er juist daarom graag met
anderen goed over na over wat en waarom je nu eigenlijk gelooft.

Van harte welkom bij deze cursus, waarin we in 9 bijeenkomsten toewerken naar het doen
van openbare geloofsbelijdenis. We nemen nog eens de hoofdpunten van het geloof door
als voorbereiding op de vragen die je beantwoordt bij je belijdenis. We doen dit aan de hand
van het boekje: “Ja, ik geloof”. Of en wanneer je uiteindelijk belijdenis doet, is uiteraard
bespreekbaar en zeker geen voorwaarde vooraf om mee te kunnen doen aan deze cursus.

We starten in januari 2021 elke week op dinsdag met om de drie weken een week pauze.
Voor wie? Alle jongeren die overwegen belijdenis van hun geloof te willen doen.

