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Uitnodiging Bijbelkring 2020-2021 

 

Jacobus roept in zijn brief de gemeente op een voorbehoud te maken 

bij het maken van plannen. Zeg niet: we gaan morgen dit of dat 

doen of we gaan hiernaar of daarnaar op reis. Zeg in plaats daarvan: 

als de Heer wil, zijn we in leven en zullen we dit of dat doen. Dat 

voorbehoud krijgt in onze tijd wel extra betekenis. Het is immers 

nogal onzeker wat het komend kerkelijk seizoen wel en niet kan. Het 

is daarom dat ik met een Deo Volente een voorstel doe voor de 

Bijbelkring.  

 

Om verantwoord samen te kunnen komen moeten we de 

maatregelen die de overheid heeft opgelegd, zoveel mogelijk in acht 

nemen. Omdat we nog afstand moeten bewaren is het idee gerezen 

om de Bijbelkring in twee groepen te splitsen. 

We stellen daarom voor om op de tweede donderdag van de maand 

een middaggroep, van 15.00 uur tot 16.30 uur, en een avondgroep, 

van 19.30 uur tot 21.00 uur, te organiseren. In beide groepen 

worden dezelfde Bijbelgedeelten besproken. Om aan de weet te 

komen of dit haalbaar is, vragen we u vriendelijk dat kenbaar te 

maken bij Mineke Hardeman. Ook als u de Bijbelkring bezocht maar 

niet van plan bent te komen, horen we graag van u. Afhankelijk van 

de reacties horen jullie tijdig of we in twee groepen uiteengaan en in 

welke groep jullie kunnen aanschuiven. Wanneer het coronavirus is 

uitgewoed, kunnen de groepen eventueel weer samen verder. 

Mochten de coronamaatregelen strenger worden dan zullen we ons 

ook weer aan moeten passen. 

 

Vorig jaar zijn we begonnen met het boek Openbaring. Na een 

inleidende bijeenkomst over de structuur en de algemene kenmerken 

van Openbaring, hebben we bij onze tweede bijeenkomst het visioen 

uit Openbaring 4 en 5 gelezen. Johannes slaat een blik in de hemel. 

Hij ziet daar een boekrol die verzegeld is met zeven zegels. Wat er 

gebeurT als die zegels geopend worden, lezen we in het vervolg van 

Openbaring. Het openen van het boek ontketent een reeks 

onheilspellende gebeurtenissen op aarde. Naast die onheilspellende 

gebeurtenissen werkt God echter ook aan het heil van de aarde. Het 

visioen van Johannes op Patmos eindigt immers met de verwoesting 

van Babel en de komst van het hemels Jeruzalem.  

 

Ik kan lastig inschatten hoeveel we op een avond kunnen doen. 

Sommige gedeelten vragen om veel uitleg en roepen de nodige 

vragen op. Andere gedeelten kunnen met wat minder tijd. Ik volsta 



 3 

daarom met te melden dat we op 10 september DV hopen te 

beginnen met Openbaring 6. We ontdekken dan per keer wel hoeveel 

we aan kunnen. U bent van harte uitgenodigd en ik hoop dat velen 

van de partij zijn.  

 

De bijeenkomsten zijn in de Koningkamer en vinden plaats op:  

 10 september 2020;  

 8 oktober 2020; 

 12 november 2020; 

 10 december 2020; 

 14 januari 2021; 

 11 februari 2021; 

 11 maart 2021; 

 8 april 2021.  

 

Voor wie zich wil voorbereiden kan ik twee boekjes aanbevelen: een 

ouder boek maar nog goed leesbaar is van Dr. J.H. Bavinck met de 

titel ‘En voort wentelen de eeuwen’; een nieuwer boek is van N.T. 

Wright met de titel ‘Openbaring voor iedereen’. 

 

Ds Jan Meertens  

dsjanmeertens@gmail.com 

0317-7404047 

 

Mineke Hardeman 

mhardeman@planet.nl 

0317-357670, 

Graag uw reactie voor 1 september  
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