
 

 

Algemene informatie voor deelnemers: 

 

 

 

 

 

 
De moeite waard! 
Ontmoeting met de Bijbel is een boeiende cursus voor mensen die nog niet zo veel weten van de 

Bijbel. De cursus biedt u een aantal in het oog springende pluspunten: 

 - U doet kennis op over het meest verkochte en meest invloedrijke Boek aller tijden 

 - U bent met een niet al te grote groep samen van mensen die weinig voorkennis hebben en 

even nieuwsgierig zijn als u. 

 - U ontmoet mensen die de Bijbel goed kennen en ook ervaring hebben met de God van de 

Bijbel. 

 - U bent niets verplicht; de cursus dwingt u niet tot het lid worden van een kerk en forceert u 

niet met geweld om zelf ook te gaan geloven. 

 - U kunt kostenloos vier avonden bezoeken en krijgt bovendien een lezenswaardige reader 

mee naar huis. 

Kortom: er zijn heel wat reden waarom deze cursus de moeite waard is. 

 
Ontmoetingen 

De naam “Ontmoeting” draagt de kern uit van wat wij bedoelen. Het gaat niet om schools naar 

binnen werken van dorre leerstof, maar om de levensechte ontmoeting waar je wijzer van wordt. 

Ontmoeting met elkaar vinden we heel belangrijk. Christenen en niet-christenen lopen heel vaak 

langs elkaar. Wij verlangen naar echte, open ontmoetingen met mensen, ongeacht hun geloof of 

overtuiging. Voor God is elk mens waardevol en voor ons dus ook. 

Ontmoeting met de Bijbel geeft daar nog een extra dimensie aan. We ontdekken samen dat dit 

bijzondere boek niet voor niets eeuwenlang mensen inspireert en de weg wijst. Het bijzondere zit 

hem vooral hier in dat de Bijbel een boek is wat zijn oorsprong ten diepste in God heeft.  

De Bijbel is een bijzonder Boek, omdat het daardoor ook mogelijk is om God te leren kennen en te 

ontmoeten. Dat maakt deze Bijbelcursus ook zo verrassend! 

 

Hoe ziet een avond er uit? 
Elke avond bestaat uit drie onderdelen: Ontmoeting, Studie en Gesprek. 

Ontmoeting (19.00-19.30 uur): 

We beginnen de bijbelcursusavond graag op een ontspannen manier. Bij het Ontmoetingsdeel gaat 

het erom onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers de belevenissen van alledag 

uit te wisselen en elkaar als mensen van nu, beter te leren kennen.  

Studie en Gesprek (19.30-21.00 uur): 

In de gedeelte waar Studie centraal staat, geeft de inleider bijbelkennis door, legt hij of zij dingen 

uit die belangrijk zijn, wordt er boeiende informatie overgedragen. Het is de bedoeling en ook onze 

ervaring, dat je hier wijzer van wordt. 

Gesprek: 

De studiegedeelten worden regelmatig afgewisseld met stukjes gesprek. Dat kan veroorzaakt 

worden doordat de inleider uw mening vraagt, of een onderwerp in bespreking geeft. Evengoed kan 

het gesprek ontstaan naar aanleiding van een vraag die bij u boven kwam en die u in het midden 

mag leggen. 

 

BBIIJJBBEELLCCUURRSSUUSS  ‘‘OONNTTMMOOEETTIINNGGEENN’’ 
  



Reader 
Als de avond klaar is, krijgt u de lessen mee naar huis, zodat u het nog eens rustig na kunt lezen. Zo 

ontstaat gaandeweg een reader die de moeite waard is. Ook kunt u zien welk Bijbelgedeelte de 

volgende keer aan de beurt is, zodat u dat thuis alvast door kunt lezen. 

 

Inhoud 
De gehele cursus bestaat uit in totaal 4 modules van 4 lessen. Wij behandelen op de 

woensdagavonden 19 september, 17 oktober, 14 november en 12 december de derde module: 

Ontmoeting met Jezus. 

Jezus Christus is degene waar het in de hele Bijbel om draait. Zijn leven is een weerspiegeling van 

wie God is. Hij toonde in zijn optreden dat Hij echt mens was, maar tegelijk meer dan een mens. 

We praten over de opmerkelijke dingen die Hij deed (les 10) en die Hij zei (les 11). Maar ook over 

de mensen die Hem volgden (les 9) en de bijzondere manier waarop Hij stierf. Vooral dat laatste 

blijkt van onschatbare waarde te zijn voor ons mensen (les 12). 

 

Daarnaast bevat de cursus nog module 1 Ontmoeting met God (behandeld najaar 2017), module 2 

Ontmoeting met gelovigen (behandeld voorjaar 2018) en module 4 over Ontmoeting met Gods 

gemeente (nog te plannen in het voorjaar van 2019).  

Het is goed mogelijk de modules afzonderlijk van elkaar te volgen. Het is dus geen probleem als u 

er bij eerdere cursusavonden niet bij was. 

 

Planning 
In het schema hieronder vindt u de data en de onderwerpen van de lessen. Noteert u ze alvast in uw 

agenda! 

 

Woensdag 19 september 2018 Les 9 Jezus en Zijn volgelingen 

Woensdag 17 oktober 2018 Les 10 Jezus’ macht 

Woensdag 14 november 2018 Les 11 Jezus’ onderwijs over bidden 

Woensdag 12 december 2018 Les 12 Jezus’ lijden en sterven 

 

Alle avonden bent u vanaf 19.00 van harte welkom voor ontmoeting met koffie of thee en wat 

lekkers. Van 19.30-21.00 uur is het inhoudelijke deel van de cursus. De locatie is een zaal in het 

kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk te Rijnsburg, Oegstgeesterweg 71.  

 

Informatie 
Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen van de leidinggevenden: 

 

Elise van Binsbergen 06-11914015 

Toos van den Born 06-10696447 

Nadine de Mooij 06-39770735 

Teun Ouwehand 06- 43634699 

Arno Sollie 06-48731027 

Arie Varkevisser 06-23187781 

 

Mailadres: bijbelcursusontmoeting@gmail.com  

Website kerk: www.cgkrijnsburg.nl  
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