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Nog maar even…
… en dan is het weer tijd voor de
voorjaarsconferentie. Over drie weken
hopen we weer bij elkaar te komen om
meer over onze Heer te leren, Hem groot
te maken en onze toekomstverwachting
helder te krijgen.
We hebben hoge verwachtingen van de
conferentie. De sprekers zijn al druk bezig
om hun lezingen voor te bereiden en het
nieuwe concept zal de conferentie nog
opbouwender maken.
Bent u nog niet bekend met het nieuwe
concept? Lees dan snel verder, in deze
nieuwsbrief vindt u namelijk een
toelichting over wat u te wachten te
staat.

Om u voor te bereiden op de
conferentie hebben we de inleiders
gevraagd alvast een tipje van de sluier
op te lichten. Verderop in deze
nieuwsbrief zult u dan ook kunnen lezen
wat u allemaal te wachten staat.
Kortom, wij hebben er zin in en zien er
naar uit wat we de Heer voor ons klaar
heeft liggen!

 Website

Thema:
“De toekomst,
wat zegt dat mij?”

Heeft u zich nog niet ingeschreven?
Doe dit dan snel via onze website!

De toekomst, heb ik alles op een rijtje?
Waarom het boek de Openbaring betrekken bij Mt.24 en 25? Staat de Openbaring
wel in het spoor van Jezus' rede over de laatste dingen uit Mt.24? Is dat niet wat ver
gezocht?
En als het koninkrijk in en met Jezus al gekomen is, zoals vaak gezegd wordt,
waarom bidden we dan nog 'Uw koninkrijk kome'? En waarom staat er dan pas in
Op.11:15: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is
gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid? Hij regeert nu toch ook al. Is het
koninkrijk er nu wel of niet? En als het er is, is het dan het koninkrijk zoals het bedoeld
was in het OT? Moeilijk, hoor. Maar ook een uitdaging!
Gerard W. Hoddenbagh
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Meer onderwijs en verwerking

Voor meer informatie:
Karel H. Remmelink
tel: (0529) 750906

Wat de opzet van de conferentie betreft zullen ook een aantal dingen veranderen.
We willen meer structuur in het onderwijs brengen en ook de verwerking van dat
onderwijs beter uit de verf laten komen. Daarom gaan we naar aparte tijdsblokken
voor onderwijs en voor verwerking.
Het accent zal ook verschuiven naar uitgenodigde sprekers, om zo het onderwijs meer
samenhang te geven. Dat betekent niet dat we de interactie, waar onze conferenties
altijd door gekenmerkt werden, willen kwijtraken. Via panel- en groepsgesprekken zal
daar vorm aan gegeven worden.

Vragen?!
Tijdens de conferentie zullen veel vragen beantwoord worden, maar wilt u er zeker
van zijn dat uw vraag ook beantwoord wordt? Stuur deze dan op naar
info.voorjaar@bijbelstudieconferentie.nl, dan kunnen we de vragen alvast aan de
inleiders voorleggen. Ook voor andere vragen kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.

E-mail:
info.voorjaar@
bijbelstudieconferentie.nl

Hij komt! Ben ik er klaar voor?
Peter van Beugen over Mattheüs 24:1-28:
Als de Heer Jezus de tempel verlaat wijzen zijn discipelen Hem vol trots op het
geweldig mooie gebouw. Als de Heer hen vertelt dat er van dat hele gebouw geen
steen op de andere gelaten zal worden, maakt hun enthousiasme plaats voor veel
vragen: wanneer zal dat dan gebeuren? En wat is het teken van uw komst, en van de
voleinding van de eeuw? Welke verwachting hadden de discipelen eigenlijk, over
welke tijd spreekt de Heer en welke rol spelen wij hierin?

Datum
We hebben gezocht naar mogelijkheden dat zoveel mogelijk mensen de
conferentie (gedeeltelijk) kunnen bijwonen, daarom hebben we er voor gekozen de
conferentie 1 dag op te schuiven en dus van donderdag 25 tot en met zaterdag 27
februari 2010 plaats te laten vinden. Op deze manier kost het minder vrije dagen om
de conferentie bij te wonen en wanneer het doordeweeks echt niet mogelijk is, dan
kunt u in ieder geval op zaterdag komen.

Inleiders en thema’s
Datum:
25 t/m 27 februari 2010

Donderdag 25 februari: De toekomst – heb ik alles op een rijtje? (o.a. Openbaring en Daniel)
Jaap Vergouwe, Gerard Hoddenbagh en Karel Remmelink
Avond: De toekomstverwachting in mijn praktijk
Frederic Walraven
Vrijdag 26 februari: Hij komt! Ben ik er klaar voor? (Mattheüs 24)
Peter van Beugen, Sytse de Jonge en Jan Simmering
Avond: Mijn hoop als alles wegvalt
Dick Versloot
Zaterdag 27 februari: De koning komt! Hoe heb ik hem behandeld? (Mattheüs 25)
Jaap Fijnvandraat, Gerard Kramer en Hans Arentsen

Sytse de Jonge over Mattheüs 24:29-51:
Er staan nogal wat teksten in dit gedeelte die zo lastig zijn en waar zoveel verschillende meningen over zijn, dat grote
geleerden er haaruitval van zouden kunnen krijgen. Waarom heeft de Heer in de Bijbel niet gewoon onze profetische
kaart opgenomen? Dan zou iedereen weten hoe het zit met de toekomst …
We kunnen schema's maken en de toekomst in detail uitleggen, maar zien we het dan beter dan Paulus in zijn
wazige spiegel??? Waar gaat het eigenlijk echt om?
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