bIJBEL SEMINAR

Programma
Vrijdagavond
19.00 | Gebouw open, ontmoeting met
koffie en thee
19.30 | Welkom, gebed & samenzang
19.50 - 20.45 | Verslag Ethiopië, Kenia en
Egypte
20.45 - 21.00 | Vragenbeantwoording
Zaterdag
09:00 | Gebouw open
09:30 – 09.45 | Welkom, gebed en
samenzang
09:45 – 10:45 | Inleiding op de kleine
profeten
Pauze
11:00 – 12:15 | Het boek Micha
Warme maaltijd
14:30 – 15:45 | Het boek Sefanja
Pauze
16:15 – 17:30 | Het boek Haggai
Aansluitend avondmaaltijd

[met Wim Hoddenbagh]

2012

Info
G.W. Hoddenbagh
Ds. Boumastraat 3
6446 TJ Brunssum
T: 045-5215480
E: gwh@hetnet.nl
www.vergaderingbrunssum.nl

Ontwerp: Talitha Hoddenbagh

De kleine
profeten

Stel je eens voor, dat je straks in de hemel
Nahum ontmoet. Na wat small-talk over
profetie en eindtijdverwachting komt hij to
the point: “Nah, hum, ja, en wat vond je op
aarde eigenlijk van mijn Bijbelboek?”
Jokken is in de hemel onmogelijk, dus
moet je dan bekennen dat je na weer
eens van Jona te hebben genoten meestal
vlug doorbladerde naar Mattheüs. Niet
doorheen te komen, al die kleine profeten…
Nahum kijkt je pijnlijk getroffen aan en
zegt zacht, maar met ongeloof in zijn
stem: “Dus de tekst waartoe de Heilige
Geest mij inspireerde, liet jij bewust
ongelezen?” Je kijkt naar de grond, voelt
het diepe schaamrood op je kaken en ziet
uit je ooghoek Micha, Sefanja en Haggai
vriendelijk glimlachend jullie kant op
wandelen… Dat wordt een hele lange dag.
Wil je deze scène voorkomen en je samen
met anderen verdiepen in een boodschap
van kracht, geschreven voor vandaag? Kom
dan naar dit seminar!

Het programma ziet er zo uit:
1. Een overzicht over de kleine
profeten.
We nemen drie van de boeken onder de
loep:
2.
3.
4.

Het boek Micha
Het boek Sefanja
Het boek Haggai

Je zult zien: Die boeken zijn heel
verschillend van inhoud. Ze zijn niet alleen
spannend maar ook leerzaam voor de
praktijk van je leven. Dat geldt trouwens
ook voor de andere kleine profeten. Probeer
het eens ...

“Het zijn niet alleen droge
zwarte letters, maar het is een
boodschap gevuld met kracht –
voor vandaag!”

Wanneer

Vrijdagavond 20 januari 2012
19.30 - 21.00 u.
Zaterdag 21 januari 2012
09.30 - 17.30 u.

Waar

Gebouw voor Christelijke
samenkomsten
Zonnestraat 27
6446 TD Brunssum

Kosten

€ 17,50 p.p. te voldoen op de dag zelf.

Opgave

Opgave bij voorkeur via e-mail en voor
zondag 15 januari 2012.

