Joods-Christelijke
+
Bijbelstudie
te Retie

Drie Bijbelnamiddagen:
19/2
Geroepen en gezonden tot bevrijding:

nodigt uit voor:





Van slavenjongen tot Egyptische prins
Brandend braambos
Wie zijt Gij?

Ben ook ik geroepen? Mozes' roeping-mijn
roeping-onze roeping

5/3
God maakt zijn plan aan Mozes bekend





God roept Israël om eerstgeboren zoon te zijn
tekens van God overtreffen Mozes’ bezwaren
Mozes wordt ‘bloedbruidegom’
Vier fasen in het verlossingswerk

Van Egypte - door de woestijn - naar het
Beloofde Land : ook mijn weg?

19/3
Graag aanmelden voor: 15 febr.
Aandacht: nieuw mailadres:

Bevrijding uit Egypte


tel:014/378265

0474847300




Van plagen naar bevrijding
uittocht
Gedoopt in Mozes
Het eerste Verbond met Israël

Gods Verbonden
Van

Moses

משה
Moshé
tot de

Messias

משיח
Masjiach

Programma

De Bijbelnamiddagen worden
gegeven:

13.30u. Welkom

Waar?

14.00u. Bijbelstudie

“De Mantel” Markt 8, 2470 Retie

Stoel van Mozes
is een benaming waarmee de Heer Jezus
verwees naar het leergezag van Mozes dat
schriftgeleerden en farizeeën zich
hadden toegeëigend (Matth. 23:1).
Misschien verwees Hij daarmee tevens
naar een zetel in de synagoge waar de
Joodse godsdienstleraar zat om in de Wet
van Mozes te onderwijzen.
Bij opgravingen zijn in synagogen te
Hammath bij Tiberias en te Chorazin (3eeeuw
na Chr.) stenen zetels aangetroffen. De zetel
was een symbool van hun gezag als
verklaarders van de Wet van Mozes.

Samenzang met

Door wie?

Hebreeuwse liederen

Joanna Vercauteren-Vandekeybus

15.30u. Pauze met koffie

Zij is lerares en studeerde Bijbels
Hebreeuws, verdiepte zich in de Tenach
met commentaren van de rabbijnen en
studies van de Messias- belijdende Joden,
gaf Bijbelstudie bij haar thuis, op radio
Maria en in Retie.

15.45u. De Bijbelstudie op eigen leven
toegepast
Pater Nicolaas Gorts
met uitwisseling rond vragen

De Heer Jezus verwees echter niet slechts of
niet zozeer naar een tastbare stoel. De Heer
doelde op de plaats van gezag die zij hadden
ingenomen als verkondigers en uitleggers van
de Wet van Mozes, als diens opvolgers. Hij
wees erop dat hun houding en gedrag niet
deugde, hoewel zij leraars van de Wet waren.

17.00u

Einde met zang en gebed

Hij is prior van de Abdij van Postel en
pastoor van de Pastorale Eenheid H.
Augustinus. Hij is licentiaat in de
godsdienstwetenschappen en in de
filosofie.

