
Leer 
de Bijbel
kennen

Waar en wanneer?

INTERESSE?
Hieronder vindt u meer informatie over waar en 

wanneer er bij u in de buurt een cursus wordt 

georganiseerd. Benut deze mogelijkheid om meer te 

weten te komen over het beroemdste Boek ter wereld.

Van harte welkom!



De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is dan ook een Boek 

vol levenswijsheid. Het gaat over de zin van ons bestaan, het doel van 

ons leven, en over leven na de dood. Alle denkbare levensvragen komen 

erin aan de orde. En er zijn ook antwoorden in te vinden. Miljoenen 

mensen over de hele wereld zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en 

getroost.

Kent u de Bijbel al?
CULTURELE INVLOED

De Bijbel heeft grote invloed gehad op onze West-Europese cultuur. 

Denk aan de Middeleeuwse kunst. En wie kent niet de prachtige etsen 

en schilderijen van Rembrandt met Bijbelse taferelen? De Bijbel heeft 

ook veel invloed gehad op onze Nederlandse taal. Meer dan 300 

uitdrukkingen zijn ontleend aan de Bijbel.

BOEIEND

De Bijbel is een verzameling van boeken. Deze verzameling is in een 

tijdsbestek van een paar duizend jaar bijeengekomen. Boeiende 

levensverhalen over bekende personen als Noach en Abraham worden 

beschreven. De vraag ‘Wie is Jezus?’ wordt beantwoord. We lezen er 

ook liederen in, de Psalmen, die gaan over vreugde, blijdschap en liefde, 

maar ook over verdriet en eenzaamheid.

Uw woord (de Bijbel) is een lamp 
voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Psalm 119 vers 105

CURSUS:

Leer de Bijbel kennen
U kunt zelf de Bijbel gaan lezen. De praktijk leert echter dat mensen dan 

soms ‘vastlopen’. Daarom is er voor u deze unieke cursus ‘Leer de Bijbel 

kennen’. Gratis en zonder verdere verplichtingen. In vijf bijeenkomsten 

komen de volgende thema’s aan de orde:

1. De Bijbel

2. Wie is God?

3. Wie is Jezus?

4. Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen? 

5. Welke betekenis heeft de Bijbel voor ons?


