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Bijbelstudies
Persoonlijke 
geloofsontwikkeling
Toerusting

Aangeboden door de Baptisten en Protestantse gemeenten uit:
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Inleiding

In zowel de Evangelische Liedbundel (263), als de Liederen voor de 
Gemeentezang (491) vinden we het lied “Door de wereld gaat een Woord en 
het drijft de mensen voort.” Een lied en een belijdenis dat dus zowel binnen 
Protestantse Gemeenten áls Baptisten Gemeenten is gezongen en wordt 
gezongen. Vanaf 2017-2018 zingen we dat ene lied steeds meer gezamenlijk, 
hetzij (nog?) uit verschillende bundels. Gods Woord drijft ons voort en doet 
ons samen “de monden openen”! En dan zien we in dit interkerkelijke Leerhuis 
gebeuren dat het Woord ons niet alleen naar God toe drijft, maar juist ook 
naar elkaar. En daarom markeert dit boekje tóch een historisch moment - want 
waar dit nog niet eens heel ver terug in de tijd voor veel mensen onmogelijk 
leek, is het dus mogelijk bij God. Volgelingen van Jezus bij elkaar rondom een 
open Bijbel, met een open hart voor elkaar. Het stemt ons dankbaar te midden 
van gezonde verwachting en spanning, te midden van deze wereld waarin wij 
samen met elkaar reizen. Waarom des te meer? Omdat we sámen dat ene lied 
zingen: “... Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem!” 
Bidt, leert, zingt u mee?

Met vriendelijke broedergroeten van de contactpersonen,
ds. Alex van Elten, ds. Timothy Alkema ,ds. Helmut Thon, br. Gert Stap,
ds. Frits Slothouber, ds. Maurits Luth

- PG Nw. Weerdinge - Roswinkel 0591 - 527 353 / www.pgnwr.info
- BG Nw. Weerdinge 06 - 492 191 73 / www.deopenpoort.nl 
- PG Valthe - Valthermond 06 - 407 744 89 / www.pgvv.nl
- BG Valthermond 06 - 300 384 09 / www.bgvonline.nl
- PG Exloërmond 06 - 167 682 72 / www.pkn-exloermond.nl 
- BG 2e Exloërmond 06 - 101 517 77 / www.bgte.nl
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  Vraag & antwoord

Moet ik mij ergens opgeven?

Moet ik mij ergens opgeven?
Ja, graag! Per onderdeel staat een e-mailadres aangegeven waar de 
aanmelding heen mag worden gestuurd (bij voorkeur ook je kerkelijke 
gemeente vermelden, als je ergens lid bent). Aanmelden helpt ons enorm, met 
name ook als er sprake is van maaltijden en materiaal dat we moeten bestellen. 
Als e-mailen geen optie is dan kan een telefoontje ook, natuurlijk (zie onderaan 
de inleiding).

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?

Dat kan zeker - graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam “De Open Monden,” dus 
dat impliceert vrije toegang. Bij de Alpha-cursus bijvoorbeeld is dat zelfs volledig 
de bedoeling! De Leerhuis-onderdelen zijn in veel gevallen misschien wel juist 
een “laagdrempelige” manier voor mensen die normaal geen kerk bezoeken.

Zijn er kosten aan verbonden?

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste 
onderdelen zullen de kosten ook door de zes deelnemende gemeenten worden 
gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden 
voorzien is er de mogelijkheid om daar vrijwillig door een giften-pot ter plaatse 
aan bij te dragen.

Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie of 
suggesties ter verbetering?

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u allereerst 
terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden 
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ziet voor verbetering en deze wil doorgeven. Dus schroom niet deze aan ons 
te melden - zo leren we namelijk in en van dit Leerhuis. Voor meer algemene 
vragen kunt ook contact opnemen met Maurits Luth.

Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?

In de voorbereiding van het aanbod 2017-2018 is er geïnventariseerd binnen de 
zes deelnemende gemeenten waar de noden en behoeften lagen. Dit is gebeurd 
met in ons hoofd de reacties op het vorige seizoen, maar ook hielpen sommige 
pastorale, leidinggevende en praktische zaken bij de uiteindelijke keuzes. 
Het is een breed en ruimer aanbod geworden dan vorig jaar, terwijl er ook 
nog steeds meer ideeën zijn voor het seizoen hierna. De Bijbel als Gods Woord 
is per defi nitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; bij de Bron vinden wij 
elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of smaken naar voren 
komen verwachten we dat we daardoor positief worden uitgedaagd tot verder 
nadenken en geloofsgroei.

Hoe weet ik dat ik een goede keuze maak?

Soms kunnen verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Om iets 
meer aan te geven wat de intentie is van het onderdeel is er een categorie 
aangegeven boven aan de pagina. Hoewel er een zekere overlap zal zijn en de 
scheiding niet altijd zo sterk is, gaat het in feite om deze drie categorieën:

- Bijbelstudie: bij deze onderdelen is de Bijbel nog meer dan bij andere onder-
delen de uitgangspositie en ligt de nadruk meer op het onderwijzende aspect.

- Toerusting: bij deze onderdelen ontvang je handvaten die jou helpen bij je 
roeping in bijvoorbeeld je gezin, de gemeente en de wereld.

- Persoonlijke geloofsontwikkeling: bij deze onderdelen krijg je de mogelijkheid 
om direct te investeren in je relatie met God en daarmee ook in jezelf.



66

  Enkele reacties op het vorige seizoen 

“De cursussen in het Leerhuis waren voor mij: een ontdekkingsreis door Gods 
Woord, samen op avontuur om te groeien in je geloof, in zelfrefl ectie en 
groepsrefl ectie. Samen in beweging komen om Jezus te volgen… Samen één in 
Jezus!”

“De Zicht op rouw-cursus heeft echt een steentje bijgedragen aan mijn eigen 
proces. God heeft het gebruikt.”

“De groepsgesprekken zijn soms aangrijpend maar we zien dat mensen zich 
veilig voelen en hun ervaringen durven delen.”

“De Leerhuis-onderdelen die ik mocht meemaken waren voor mij een 
persoonlijke bemoediging. God werkt in onze gemeente, in ons dorp en in deze 
regio!”

“Ik heb de cursussen als heel fi jn ervaren omdat je broeders en zusters 
ontmoet van andere gemeenten en met hen samen de Bijbel kunt openen om te 
ontdekken wat God in Zijn Woord tot ons wil zeggen.”
    
“Ik had een eyeopener tijdens de cursus Gods Geest in huwelijk, werk en gezin, 
naar aanleiding van Efeziërs 5:25. ‘Mannen, jullie moeten van je vrouw 
houden…’ Vrouwen hebben als eerste liefde nodig werd toen gezegd en mannen 
hebben als eerste respect nodig! Toen dacht ik: ‘Wauw! Dat klopt, zo simpel is 
het dus!’”
   
“Genoten van de toespraken ... Goede groepsgesprekken gehad.”

“Mijn man en ik vonden het in één woord dus: leerzaam.”
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  Impressie van het vorige seizoen
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  1. Alpha-cursus

              Persoonlijke geloofsontwikkeling

Data, tijd & locatie:   donderdag 14, 21, 28 september, 
        5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16 november 2017.
        In PG Nw. Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 143,
        gebouw De Jeugdhaven, achter kerkgebouw.
        18:00 uur (gezamenlijke maaltijd) - 21:00 uur. 
Leiding:      Alex van Elten, Gert Stap, Maurits Luth e.a.
Contactpersoon:    Alex van Elten
Opgave via:     predikant@pgnwr.info,      
        vóór 1 september 2017

“Waar gaat het christelijk geloof over?” Zo zou je deze cursus met één vraag 
kunnen samenvatten. De Alpha-cursus is voor iedereen die daar meer over wil 
weten. Het maakt daarbij niet uit of je nu geïnteresseerd bent in het christelijk 
geloof, of als gelovige eens goed naar je fundamenten wilt kijken.  Je bent nooit 
te oud om te leren, nietwaar…?

Dit gebeurt altijd onder het genot van een heerlijke maaltijd, door fi lmpjes, 
korte opstapjes naar het thema van de avond en mooie gesprekken. Een aantal 
basisonderwerpen worden besproken zoals:  Wie is Jezus en waarom stierf 
Jezus aan het kruis? De Bijbel lezen en bidden: waarom en hoe? Hoe kan ik 
zeker zijn van mijn geloof? Hoe maak ik het beste van mijn leven?
Je mag overigens gerust de eerste avond komen kijken of het wat  voor je is! 
De Alpha-Cursus is gratis, maar voor de maaltijden vragen we een vrijwillige 
bijdrage. Neem gerust contact op als je vragen hebt of meer wilt weten. 
Heel graag tot ziens!
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  2. Boeddha, yoga, mindfulness - en de Bijbel?

                     Toerusting

Data, tijd & locatie:   dinsdag 19 september 2017.
        In BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18.
        19:45 - 21:30 uur.
Leiding:      Gerard Feller
        (stichting: www.stichting-promise.nl)
Contactpersoon:    Timothy Alkema
Opgave via:     voorganger@deopenpoort.nl,
         vóór 12 september 2017

We komen Boeddha, yoga en mindfulness tegen in de publieke ruimte van onze 
samenleving. Lekker tekenen ontspant, maar zijn mandala´s bijvoorbeeld 
onschuldig? Hoe kan je als christen omgaan met deze zaken?
Gerard Feller, psychosomatisch fysiotherapeut en pastoraal therapeut, en 
bestuurslid van Stichting Promise zal komen spreken over het verschil in mens- 
en wereldbeelden van yoga, boeddhisme en het christelijk geloof. 

Van daaruit behandelen we enige uitingsvormen (zoals yoga, mandala en 
mindfulness) en reikt hij enige alternatieven aan vanuit een christelijk denken. 
Daarnaast is er in dit Leerhuis-onderdeel ook ruimte voor discussie en het 
stellen van vragen aan Gerard. Verder zal er een kleine boekentafel en bladen 
zijn van Stichting Promise.

Deze avond is een kans om na te denken over zaken die we allemaal tegen 
kunnen komen. Vanuit een stuk achtergrondinformatie willen we dan ook 
vooral stilstaan bij de praktijk. 
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  3. Wat wij geloven

                Persoonlijke geloofsontwikkeling & toerusting

Data, tijd & locatie:   woensdag 27 september, 4, 18 oktober 2017
        In BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18
        19:45 - 21:00 uur
Leiding:      Helmut Thon, Timothy Alkema
Contactpersoon:    Timothy Alkema
Opgave via:     voorganger@deopenpoort.nl
         vóór 20 september 2017

Dit Leerhuis-seizoen werken voor het eerst drie Protestantse Gemeenten en drie 
Baptisten Gemeenten samen. Verschillen tussen de diverse gemeenten zullen er 
zeker zijn, maar in deze drie avonden willen we stilstaan bij “wat wij geloven.” 
Door ons geloof in God de Vader, Zoon en Geest hebben we in ieder geval het 
belangrijkste gezamenlijk!

In dit Leerhuis-onderdeel nodigen we iedereen uit om dit geloof samen (verder) 
te verkennen. Het gaat om het geloof wat altijd, overal en door de gehele 
christenheid is geloofd. Wat een voorrecht om vanuit verschillende gemeenten 
en onder leiding van verschillende voorgangers ons gezamenlijke geloof samen 
te verdiepen. Het is ons gebed dat de eenheid die er is in onze verscheidenheid 
op deze avonden in het bijzonder mag worden beleefd. 
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  4. Gezin zijn met God - over opvoeden in 2017

                     Toerusting

Data, tijd & locatie:   vrijdag 3 november 2017
        In BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        Eerste workshop start om 16:00 uur
        daarna eenvoudige maaltijd
        tweede workshop start om 19:00 uur (tot 20:30 uur)
Leiding:      Erik Smit & Wietske Noordzij 
        (organisatie: www.raiseup.nl)
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     voorganger@bgte.nl
         vóór 27 oktober 2017

Ouders van kinderen en tieners, grootouders en jeugdwerkers opgelet! Dit Leerhuis-
onderdeel is met name voor jullie, dus regel de oppas op tijd (indien nodig) en sta stil 
bij de bijzondere roeping die je hebt! Erik Smit en Wietske Noordzij vormen samen de 
organisatie Raise Up, een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied 
van weerbaarheid en pastoraat aan kinderen en jongeren. Met hun werk willen zij mensen 
bewegen om vanuit Gods Liefde en Gods Woord de volgende generatie sterk te maken.
Wietske geeft daarom op 3 november de workshop Family Talk. Tijdens haar interactieve 
spreekbeurt gaan we vragen beantwoorden over hoe opvoedstijlen, emoties, stress, gedrag 
en nog veel meer de sfeer in huis bepalen. Hoe kun je werken aan warm en christelijk, 
betrokken, open gezinsklimaat? 
Erik verzorgt op deze vrijdag de workshop Lekker boeiend. Kinderen en jongeren komen veel 
in aanraking met zaken die verslavend kunnen gaan worden. Wat komen ze tegen en hoe 
ontstaat een verslaving? Hoe kan je het voorkomen? En welke weg van herstel kan er zijn? 
Opbouwende trainingen, dichtbij de dagelijkse praktijk!
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  5. Zicht op rouw

          Persoonlijke geloofsontwikkeling & toerusting

Data, tijd & locatie:   dinsdag 16, 23, 30 januari, 6 februari 2018
        In BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:      Timothy Alkema, Maurits Luth
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     voorganger@bgte.nl,
         vóór 9 januari 2018.

Afscheid nemen, voor altijd afscheid nemen, is moeilijk. Voor degene die sterft 
en voor hen die achterblijven. De dood is onlosmakelijk met ons bestaan 
verbonden: alle mensen sterven. Toch voelt de dood als iets vreemds, iets wat 
er niet bij hoort: je wordt geboren om te leven, niet om te sterven. Ook de Bijbel 
spreekt met twee woorden: hoewel het een verslagen vijand is, is de dood nog 
steeds een vijand. 

De avonden zijn gevuld met een inleiding aan de hand van de zogenoemde 
rouwtaken, fragmenten uit de EO-programma’s De Kist en Bakkie Troost, 
groepsgesprekken en korte momenten van bezinning met muziek en gebed. Ook 
is er specifi ek ruimte voor het stellen van eigen vragen rondom dit thema.
Hoewel deze vier avonden door God gebruikt kunnen worden voor genezing 
in een persoonlijk rouwproces (voltooid of niet), zullen deze avonden ook 
opbouwend kunnen zijn voor mensen die rouwenden graag willen helpen, denk 
bijvoorbeeld vanuit een pastoraal oogpunt.

N.B. deze cursus is eerder aangeboden in het vorige seizoen en is op verzoek een 
herhaling!



1313

  6. Bijbel & wetenschap ?/!

          Persoonlijke geloofsontwikkeling & Bijbelstudie

Data, tijd & locatie:   donderdag 18 januari, 1 februari 2018
        In BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:      Arnold Wagenmakers
Contactpersoon:    Gert Stap
Opgave via:     gertstap@ziggo.nl
         vóór 31 december 2017

Staan wetenschap en de Bijbel haaks op elkaar? Heeft de wetenschap 
aangetoond dat geloof in God voor dwazen is? Nee, integendeel! Voor grote 
geleerden als Kepler, Galilei, Newton en Pascal was de inhoud van de Bijbel 
geen enkel probleem. Sterker nog, soms was de Bijbel voor hen juist een 
inspiratiebron! 
Arnold Wagenmakers - voormalig leraar biologie, natuur- en scheikunde én 
voorganger - werd reeds op jonge leeftijd gegrepen door deze vragen en ging 
daarom op dit gebied zijn studies doen. Daarnaast maakte zijn fascinatie voor 
de sterrenhemel ook dat hij een cursus daarover volgde. Tegelijkertijd bleef 
hij echter kampen met vragen over de oerknal, het ontstaan van planeten 
enzovoort. Zijn professor vertelde hem dat hij voor beantwoording daarvan 
Theologie moest gaan studeren. Ook dat heeft hij toen gedaan, onder andere 
aan de Theologisch Hogeschool van de Gereformeerde Bond. 
Op het snijvlak van Bijbel en wetenschap mag Arnold zich gerust een expert 
noemen. Vanuit zijn eigen zoektocht bespreekt hij in dit Leerhuis-onderdeel 
bijvoorbeeld: feiten tegen de evolutietheorie en waarom een schepping zoals de 
Bijbel daarvan verhaalt aannemelijk is. Daarnaast staat hij stil bij de precisie, 
architectuur en het vernuft van Gods schepping. Een Leerhuis-onderdeel voor 
iedereen, maar ook juist voor hen die in deze tijd hun studie volgen!
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  7. Actualiteit of eindtijd? 

                    Bijbelstudie

Data, tijd & locatie:   donderdag 15 februari 2018
        In BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
        19:30 - 21:30 uur
Leiding:      Arnold Wagenmakers 
Contactpersoon:    Gert Stap
Opgave via:     gertstap@ziggo.nl,
         vóór 1 februari 2018 

Het wereldtoneel verandert momenteel bijna van dag tot dag. Jezus roept 
ons op te letten op de tekenen der tijd en veel tekenen zien we daadwerkelijk 
in onze tijd gebeuren. In hoeverre kunnen we nu weten dat Jezus’ komst 
aanstaande is?

Arnold Wagenmakers - we zien hem ook bij het Leerhuis-onderdeel Bijbel 
en Wetenschap ?/! - zal middels een boeiende presentatie dieper ingaan 
op deze en andere “eindtijd” vragen. Hij zal bijvoorbeeld stilstaan bij de 
rol van Islamitische Staat, maar ook bij andere onderdelen van de huidige 
wereldpolitiek zoals de Europese Unie, Poetin en Erdogan. Hoe verhouden deze 
gegevens uit het heden zich tot de Bijbelse noties en tijdlijn, als we bijvoorbeeld 
denken aan Gog & Magog, Mesek & Tubal, de opname, grote verdrukking en het 
duizendjarig vrederijk?

In dit boeiende Leerhuis-onderdeel mogen we ons verbazen over de actualiteit 
van de Bijbel en beseffen dat we in een zeer bijzondere tijd leven. 



1515

  8. Hoe lees ik mijn Bijbel? 
      De Bijbel zelf aan het woord!

          Bijbelstudie & Persoonlijke geloofsontwikkeling

Data, tijd & locatie:   dinsdag 6, 20 maart, 3, 17 april, 1 mei 2018
        In BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:      Gerda Idema
Contactpersoon:    Gert Stap
Opgave via:     info@zijnvol.nl
         vóór 3 januari 2018

Aan de hand van het Bijbelboek Filippenzen op 5 avonden de Bijbel leren 
gebruiken! Het doel is dat de Bijbel als het ware voor zichzelf gaat spreken 
en dat wij een hoorder worden van wat de Bijbel ons vandaag wil vertellen. 
Laat de Bijbel naar jou toekomen in plaats van dat jij (met jouw bril) naar de 
Bijbel toe gaat. We willen leren “ontdekkend” te lezen. We volgen daarbij het 
patroon van 1. Bidden, 2. Lezen, 3. Kijken, kijken en zien (wat staat er werkelijk 
in de tekst?), 4. Uitleggen (wat betekende de tekst voor de oorspronkelijke 
ontvangers? Hoe overbruggen we de afstand in tijd, cultuur, plaats en taal?) en 
5. Toepassen (in ons eigen leven, in de gemeente, in de samenleving). 

Het is een uitdaging om zelf te gaan ontdekken! Het is allereerst natuurlijk veel 
leuker, maar daarnaast ook nog eens beter voor je geheugen. Daarnaast kan 
iedereen het op zijn/haar eigen niveau doen en is het dus niet afhankelijk van 
wat de docent of voorganger weet en doorgeeft. Je gaat zelf als een Sherlock 
Holmes op ontdekkingstocht. Deze wijze van Bijbellezen zal je bijblijven en 
neem je mee tot verrijking van je verdere leven.
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  9. Struikelteksten in de Bijbel

                    Bijbelstudie

Data, tijd & locatie:   woensdag 7 maart, 21 maart, (28 maart) 2018    
        In PG Valthermond, Zuiderdiep 333
        19:30 - 21:00 uur
Leiding:      Helmut Thon
Contactpersoon:    Helmut Thon
Opgave via:     ds.thon@home.nl
         vóór 1 maart 2018

Er zijn van die teksten in de Bijbel waarover je kan struikelen. Zo zijn 
bijvoorbeeld sommige zinsneden uit de brieven van Paulus zeer bepalend 
geworden voor opvattingen over hoe een man of vrouw zich behoort te 
gedragen (denk aan Efeziërs 5:21 vv.; 1 Timotheüs 2:9 vv.).
Of denk aan de tekst “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt 
u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal,” 
(Exodus 20:12). Dit vijfde gebod werd in het verleden nog weleens gebruikt om 
niet alleen de zin van de ouders er door te drukken, maar ook de zin van andere 
“bazen.” En als Psalm 75:4 zegt: “Al beeft de aarde met haar bewoners, Ik heb 
haar op zuilen vastgezet” - is de aarde een platte schijf op pilaren? Hoe kijken 
we vanuit ons wereldbeeld tegen zulke teksten aan?

Voor een goed verstaan van Bijbelteksten moeten we aan de ene kant enigszins 
weten hoe het vroeger was, maar aan de andere kant hoe onze situatie nu is. 
In ten minste twee (en indien nodig) drie avonden is er een inleiding en ook 
volop ruimte om samen eigen “struikelteksten” te bespreken, teksten waar jij 
misschien over struikelt. De vonk springt over als je je als lezer aangesproken 
voelt met het oog op je eigen leven hier en nu…
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  10. De Hemel… 
        Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw?

          Bijbelstudie & Persoonlijke geloofsontwikkeling

Data, tijd & locatie:   donderdag 15 maart, 22 maart, 5 april 2018
        In PG Nw. Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 143
        gebouw De Jeugdhaven, achter kerkgebouw
        19:45 - 21:30 uur
Leiding:      Alex van Elten
Contactpersoon:    Alex van Elten
Opgave via:     predikant@pgnwr.info
         vóór 1 maart 2018

Over de Hemel mijmert iedereen weleens. Vaak blijft het bij ideeën. Maar hoe 
concreet kun je het begrip ‘Hemel’ maken? Wat betekent het voor je geloof? 
Geloof je om in de Hemel te komen? Komt de Hemel op aarde? Waar is de Hemel? 
Ons doel van deze avonden is, dat het begrip “Hemel” duidelijk(er) wordt en 
onze hoop op Gods toekomst betekenis krijgt voor hier en nu. 
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  11. Wat is goed?
       Christelijke ethiek en medische vragen

                    Toerusting

Data, tijd & locatie:   dinsdag 10, 24 april 2018
        In PG Exloërmond, Zuiderdiep 150
        gebouw De Herberg, achter kerkgebouw
        19:30 - 21:30 uur
Leiding:      Frits Slothouber
Contactpersoon:    Frits Slothouber
Opgave via:     faslothouber@gmail.com
         vóór 28 maart 2018
 
“Wat is goed?” Het is een vraag die we onszelf talloze keren op een dag stellen. 
De ene keer meer bewust dan de andere keer. De ene keer is de vraag of het 
probleem waar we voor gesteld zijn ook ingewikkelder dan de andere keer. 
Vragen op het terrein van medische ethiek zijn vaak ingrijpend en ingewikkeld. 

Van welk medisch onderzoek maak ik gebruik en welke consequenties verbind 
ik er aan? Wat doe ik als ik zwanger ben van een gehandicapt kind? Wil ik 
mijn organen afstaan na mijn dood? En wat vind ik van euthanasie? Mag ik 
zelf kiezen voor de dood? Mag ik zelf beslissen of mijn leven “voltooid” is? Waar 
vind ik antwoorden? Wat zegt de Bijbel? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen 
waar we mee bezig gaan tijdens dit Leerhuis-onderdeel. 

Dit Leerhuis-onderdeel biedt geen pasklare antwoorden. Wel geeft het bezinning 
en verwondering over de waarde van het menselijk leven. Ook verkennen 
we keuzes, proberen we argumenten te begrijpen en krijgen we zicht op een 
door de Bijbel geïnspireerd ethisch kader. De avonden zijn actief, sociaal en 
informatief.
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