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Adres locatie

Lestijden
Docenten:

Lesdata Docent

12-09-23 dhr. S.R. van Klinken

26-09-23 dhr. S.R. van Klinken

10-10-23 dhr. S.R. van Klinken

24-10-23 drs. C. van den Brink

07-11-23 drs. C. van den Brink

21-11-23 drs. C. van den BrinkDe brieven van Johannes - waarheid en liefde.

Gebouw De Nachtegaal | Elspeet
Nachtegaalweg 11 | 8075 AW

19.30 - 20.40 | pauze | 20.50 - 22.00
Dhr. S.R. van Klinken | Dhr. C. van den Brink

Programmabeschrijving
De eerste drie avonden hoopt dhr. S.R. van Klinken (uit Elspeet) les te geven. Hij zal een bekende oudvader voor het voetlicht brengen. 
Alexander Comrie (1706-1776). Onder andere ds. G.H. Kersten, grondlegger van de Gereformeerde Gemeenten, was een groot liefhebber van 
Comrie en diens gedachtegoed heeft veel invloed in onze gemeenten. We gaan kijken wie Comrie was, wat hij schreef en wat we daarvan 
kunnen leren. Dit doen we rond drie kernthema's uit de geloofsleer: wedergeboorte, rechtvaardigmaking en leven door het geloof. Hierbij 
bespreken we passages uit Comrie's geschriften, zoals de Eigenschappen van het zaligmakend geloof. Blijken zal dat Comrie verrassend 
actueel is in veel hedendaagse vraagstukken rondom het geloof.

De tweede serie van drie avonden wordt verzorgd door dhr. C. van den Brink uit Barneveld. Dit betreffen verdiepende lessen Bijbelkunde 
rondom de zogenaamde 'katholieke (algemene) brieven', achterin de Bijbel. Tijdens de avonden gaan we in op de kenmerken van de 
betreffende brieven, de uitleg van kernpassages, en wat de brieven voor ons vandaag de dag kunnen betekenen. De brief aan de Hebreeën, 
mogelijk van Paulus, heeft een heel eigen karakter: nergens wordt de heerlijkheid van Christus en Zijn vervulling van de oudtestamentische 
schaduwdienst zo helder geschilderd. Tegelijk blijkt dat de ontvangers van deze brief geloofsvolharding nodig hadden in de vervolgingen 
waarmee ze te maken hadden. Vervolging was ook het deel van de lezers van de Petrusbrieven. De apostel roept hen op tot blijdschap, 
heiligheid en volharding. De brieven van Johannes, ten slotte, worden door twee christelijke kernbegrippen gekenmerkt: waarheid en liefde

De lessen zijn interactief, wat betekent dat vragen, ook persoonlijke vragen van harte welkom zijn.

Onderwerp

De brief aan de Hebreeën - de uitnemendheid van Christus en een 
aansporing tot volharding.

De erfenis van Comrie - De rechtvaardigmaking - Een inleiding in de vier 
delen van de rechtvaardigingsleer van Comrie, met het accent op de 
rechtvaardigmaking vóór het geloof en de rechtvaardigmaking in de 
vierschaar van het geweten.
De erfenis van Comrie - Het geloofsleven - Het onderscheid tussen de 
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften, de sluitrede en zijn 
visie op de heilszekerheid.

De brieven van Petrus - heiligheid en standvastigheid in moeilijke tijden.

De erfenis van Comrie - De wedergeboorte - Een verkenning van de 
persoon van Comrie en zijn werk, zijn visie op de wedergeboorte, de 
vereniging met Christus en het geloof.


