Bouwen met de God van Nehemia
Overzicht bijbelkringseizoen 2021/2022

Fijn dat je meedoet!
Fijn dat u en jij meedoet aan een huisbijbelkring of een centrale bijbelkring. Dit jaar hopen we ons
te buigen over het boek Nehemia. Het boek verhaalt over de terugkeer van de joden uit de donkere
tijd van de ballingschap en de herbouw van de stad Jeruzalem. Een boek dat actueel is in onze tijd.
Het biedt aanknopingspunten en inspiratie nu we als kerk en samenleving stukje bij beetje uit het
dal van de coronacrisis klimmen. Hopelijk mogen we uit Gods hand zegenrijke avonden ontvangen!

Het programma
Avond 1
Avond 2
Avond 3
Avond 4
Avond 5
Avond 6
Avond 7
Avond 8

Thema
Bidden op de puinhopen
Terug naar Jeruzalem
Nehemia’s leiderschap
Tegenstand, wat nu?
Feestvreugde en berouw
Nieuwe toewijding
Inwijding van stad en tempel
Geen happy end?

Bijbelgedeelte
Nehemia 1
Nehemia 2
Nehemia 3
Nehemia 4-6
Nehemia 8-9
Nehemia 10
Nehemia 11-12
Nehemia 13

Centrale Bijbelkring (wijk I)
De centrale bijbelkring van wijk I komt bijeen op: 28 september 2021; 26 oktober 2021; 16 november
2021; 14 december 2021; 11 januari 2022; 1 februari 2022; 22 februari 2022; 29 maart 2022. De leiding
is in handen van ds. K.M. Teeuw en de locatie is de Dorpskerk of ’t Kerkheem (afhankelijk van de
coronaregels).

Centrale Bijbelkring (wijk II)
De centrale bijbelkring van wijk II komt bijeen op: 4 oktober 2021; 25 oktober 2021; 15 november
2021; 13 december 2021; 10 januari 2022; 31 januari 2022; 21 februari 2022; 28 maart 2022. De W. Meijer
is gelukkig bereid gevonden deze bijbelkring in vacaturetijd te leiden. Locatie is Bethabara.

Instructieavonden
De instructieavonden met het oog op de huisbijbelkringen worden gegeven op 27 september 2021;
18 oktober 2021; 8 november 2021; 29 november 2021; 10 januari 2022; 31 januari 2022; 21 februari
2022; 14 maart 2022. De leiding is in handen van ds. K.M. Teeuw en de locatie is Bethabara.

Overige informatie
Op weg naar elke bijbelkringavond wordt gebruik gemaakt van het boekje Ezra en Nehemia,
geschreven door ds. J.E. de Groot. Verder wordt een A4-tje aangereikt via de bijbelkringleiders met
kernpunten en gespreksvragen.

