
 Ik geloof in God
de Schepper van hemel en aarde

Waar komt het leven vandaan, wat is het doel en wat is mijn
verantwoordelijkheid als mens? 

Vraag het aan tien willekeurige mensen op straat en je krijgt tien verschillende
antwoorden. Of  misschien sta je wel even met de mond vol tanden als je zo'n

grote vraag gesteld krijgt...

Het christelijk geloof  beweert dat God aan het begin van tijd en ruimte staat:
God is de 'Schepper' van hemel en aarde. Wat is je antwoord op de vraag

hierboven als je dat écht gelooft?

Op drie middagen staan we stil bij de vraag wat het betekent als we God
Schepper noemen. Een mix van theologie en gesprek in relatie tot hedendaagse

vragen. 

Welkom!

Lichtpunt Leerhuis is voor iedereen die wil leren en bezinnen; voor 
iedereen die wil groeien in het volgen van Jezus, het dienen van God
en het leven op aarde; voor Godzoekers en betweters.

19 januari In den beginne...
Je wordt meenemen in het Bijbelse spreken over God 
als Schepper. Wat betekent het als we in het christelijk 
geloof  God 'Schepper' noemen? Je staat ook stil bij 
een heet hangijzer: hoe zit het nou met de 
evolutie(theorie)? (Bart Dubbink)

2 februari  God is Schepper – wij zijn rentmeesters
Je gaat nadenken over hoe je in het alledaagse leven, 
heel praktisch, rentmeester kunt zijn van Gods goede 
schepping. Op welke manier houd jij oog voor 
duurzaamheid en sociale gerechtigheid? Met veel 
interactie en bijzondere praktijkvoorbeelden. (Nienke 
Horinga en Bart Dubbink)

16 februari Genesis 1 en andere scheppingsverhalen
De Bijbel bevat niet als enige een scheppingsverhaal, 
ook andere culturen en volken hadden zo hun 
verhalen. Deze middag ga je aan het werk en vergelijk
je zo'n ander scheppingsverhaal met Genesis 1. Dit 
werkcollege levert boeiende inzichten op over de God 
van de Bijbel. (Martijn Dekker)

Het Leerhuis is op zondagmiddag 16:30 in Het Lichtpunt en duurt 45-60 minuten.


