
VERDIEPING 

Logos

IN

 GODS WOORD

logosalblasserwaard.nl
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Verdieping in Gods woordVerdieping in Gods woord

Wil jij Gods Woord beter begrijpen?

Wij helpen je daarbij. Samen kijken we naar de 

gewoonten en gebruiken, de politiek en de cultuur uit 

de tijd van het Oude en Nieuwe Testament.

Verrassend actueel!

Proef met ons de tijd waarin de gedachten en 

wensen niet veel anders waren als die van nu. 

En ontdek zo de diepe rijkdom van de Bijbel.

Kijk voor meer 
informatie op 
onze website

 Hoe lees ik de Bijbel? 
 Wat zijn belangrijke lessen uit de 

kerkgeschiedenis?
 Hoe sta ik als christen tegenover 

technologie?
 Hoe moet ik het Oude Testament 

lezen?
 Hoe betrek ik een Bijbeltekst op 

mijn leven?

Johannes 1:1 

In den beginne was het Woord,

 en het Woord was bij God, en het 

Woord was God.
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Trĳnie de Groot 
trijnie@logosalblasserwaard.nl

Jan Klein
jan@logosalblasserwaard.nl

Vragen?
Mail naar: info@logosalblasserwaard.nl

“Hij moet wassen, maar ik minder worden.” Johannes 3:30

Wanneer? 
Zaterdag om de veertien dagen zes ochtenden voor 
de kerst, zes ochtenden na de kerst. 

Aanmelden
Meld je aan via de website: www.logosalblasserwaard.nl

Vorming van je persoonlĳkheid gebeurt 
daar waar Christus centraal staat.

Wĳ van LOGOS vinden het niet alleen belangrĳk dat onze 
docenten vakbekwaam zĳn, maar ook Bĳbelgetrouw 
en de Bĳbel lezen vanuit het gezichtspunt van de 
Reformatie. Bĳ ons geen exotische verhandelingen, maar 
nuchtere Bĳbelverklaring.

Oude Testament

Dr. A.J. van den Herik

Dr. A.J. van den Herik is 
predikant in Dordrecht. 
Daarnaast is hij parttime 
universitair docent aan 
de ETF Leuven. Hij is 
gespecialiseerd in de 

uitleg en betekenis van 
de profetische geschrif-

ten en op het gebruik 
van het Oude Testament 

in het Nieuwe.

In het Oude Testament 
lezen we veel 

beloften van God. Wat 
betekenen ze voor ons? 
En wat zeggen zij over 
de voltooiing van Gods 

Koninkrijk?

Nieuwe Testament

Drs. J.C. Klein

Zondags gaat drs. J.C. 
Klein regelmatig voor in 
kerkdiensten door het 

hele land, door de week 
is hij bezig met zijn 

promotiestudie over 
Lukas 19:11-28. 

Niet wat we moeten 
doen, maar wie we 

zijn en Gods genadige 
antwoord daarop dat 
vormt de kern van het 

Nieuwe Testament.

Ethiek

Prof. dr. M.C. de Vries

 Prof. dr. M.C. de Vries is 
hoogleraar christelijke 

filosofie aan de TU 
Delft en schreef een 

boekje over de aard en 
ethiek van technologie 

voor jongeren en 
gemeenteleden.

Kerkgeschiedenis

Dr. J.B. ten Hove

Dr. J.B. ten Hove 
is predikant in 
de Hervormde 

Gemeente Nijkerk. Hij 
is gepromoveerd op 
Augustinus (Vroege 

Kerk, ecclesiologie en 
eschatologie).

Geloofsverdediging Geloofsleer

Dhr. A.E. van Soest

Dhr. A.E. van 
Soest werkt op 

het Hoornbeeck 
college en gaf daar 
het vak apologetiek 
(verantwoording van 
het geloof). Hiernaast 

heeft hij een eigen 
praktijk als contextueel 

therapeut.

Prof. dr. A. Goudriaan

Prof. dr. A. Goudriaan 
is gasthoogleraar 

historische theologie 
aan de ETF Leuven 

en docent aan 
de Protestantse 
Theologische 
Universiteit.

De mens is door 
God geschapen als 
ver-antwoord-elijk 

wezen (“Adam, waar 
ben je”), niet de dieren 
nog minder de dingen 

gelijk!

De strijd om de 
waarheid is al actueel 
in de Vroege Kerk. Wij 
kunnen hiervan leren 

voor het heden.

Er zijn goede redenen 
dat wij geloven in de 

opgestane Christus en 
voldoende argumenten 

voor het gesprek in 
ontmoeting met de 

ander.

‘Niet de leer, maar 
de Heer’ klinkt leuk, 

maar is een verkeerde 
tegenstelling. Jezus 

gaf onderwijs en Gods 
woorden verdienen 

overdenking. 

1  Petrus 1:13 

Omgord daarom de lendenen van 

uw verstand, wees nuchter en 

hoop volkomen op de genade die 

u gebracht wordt in de openbaring 

van Jezus Christus.

logosalblasserwaard.nl

Direct naar het
formulier


