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Van de voorzitter
Wij als bondsbestuur willen u en jou graag op de
hoogte houden van de ontwikkelingen op het
gebied van de bijbelstudiebond.
We zijn weer aan het einde van een kalender jaar
gekomen en we kunnen wel stellen dat er ook dit
jaar zaken gebeurd zijn die we niet verwacht
hadden, dat zijn zowel mooie als minder mooie
zaken.
We zijn begonnen met een schetsen reeks voor de
jeugd op basis van de “rechte sporen” en horen in
het land dat ze als mooi ervaren worden en van
deze tijd !
We nemen in dit jaar van 3 bestuursleden
afscheid, dat is niet fijn, maar wat wel fijn is dat er
meerdere mensen zich kandidaat gesteld hebben
voor de beschikbare functies.
Als er een schets wordt uitgegeven of herdrukt
dan wordt die ook digitaal op de website geplaatst
en dat is ook een stukje vooruitgang, passend
binnen de doelstelling van de bijbelstudiebond.
Vriendelijke groeten, de voorzitter
Het Bondsbestuur wenst u voor 2020 een
gezegend verenigingsjaar toe met de woorden
van Psalm 111:10:
“De vreze des HEEREN is het beginsel van
wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed
inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.”

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal D.V. plaats
vinden op zaterdag 21 maart te Hasselt.
Zoals u al weet zijn er 6 kandidaten voor de 3
vacatures. We gaan dus echte verkiezingen
houden!

Op die vergadering willen we graag met u
doorspreken over de invulling van de ALV. Kunnen
we als bondsbestuur meer voor de verenigingen
betekenen. Aandachtspunten zouden kunnen zijn:
vergadertechniek, doelgericht bezig zijn als
mannen/vrouwen/jeugdvereniging in verband
met onze plaats en houding in kerk en
maatschappij en andere zaken.
Denk daar alvast samen eens over na.

Schetsen
Een hulpmiddel bij de bestudering en bespreking
op de vereniging. Op de website van de bond
vindt u de lijst van beschikbare schetsen. De
schetsen voor volwassenen zijn doorgaans “oude”
schetsen vanuit de GKV.
Het blijkt dat In de webshop van
www.steunpuntbijbelstudie.nl nog oude schetsen
van mannen- vrouwen- jongens- en meisjesbond
in printversie verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld: Ezra:
naar een nieuwe tempel door ds. C. van den Berg,
Blijvende Blijdschap een schets over het
Bijbelboek Filippenzen van ds. H.D. van Herksen
en Tellingen in de woestijn van prof. Ohmann.
We noemen ze niet allemaal, u kunt zelf kijken of
er iets voor u bij is.
Broeder Jaap Sikkens heeft in 2012 al eens drie
artikelen geschreven voor de jongeren in “de
Bazuin” (jaargang 4 nr: 33,35 en 37). De titels:
“Een inleiding maken, hoe doen we dat?” ,
“Bespreking op de vereniging, hoe doen we dat?”
en “Besturen, hoe doen we dat? “.
Ze zijn nog altijd via de website van “de Bazuin”
te lezen en te printen. En…ook de volwassenen,
kunnen hier nog veel aan hebben
Contributie voor dit jaar 2019 kan nog
overgemaakt worden: NL 49 INGB 0003 85 71 19
te weten € 6,00 of voor de jeugd € 1 euro

“Een kerkorde: is dat nou echt nodig?” Kom op de Bondsdag! z.o.z
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Waarom ga je naar vereniging?
Je kan toch ook zelf een stukje in de bijbel lezen en dan een verklaring opzoeken op internet of, misschien nog
ouderwets, in een boek. Dan weet je toch ook wat God van ons vraagt !
Inderdaad dat klopt wel als je dat iedere dag zou doen. En je weet zeker dat je de juiste uitleg hebt en je hem goed
begrijpt dan spaar je dat ritje naar de kerk weer uit.
Maar wat mis je nu als je bovenstaande toepast ? De gemeenschap der heiligen ?
Het samen met je broeders of zusters discussiëren over de uitleg van Gods woord is een noodzaak, niet iets
vrijblijvends. Hoe vaak gebeurt het dat je op vereniging iets hoort waarvan je denkt, hier heb ik nu nog nooit bij stil
gestaan !
Zelfs wel eens met hele bekende onderwerpen, die jij bijvoorbeeld al vanaf de kleuterschool hebt uitgelegd gekregen,
kun je toch weer thuis komen met de melding dat je wat geleerd hebt, maar nog belangrijker, je kan met die nieuwe
gegevens aan de slag. Misschien twijfel je wel over de uitleg en moet je je er eens in verdiepen of met anderen
overleggen, dan kun je een volgende keer op vereniging hier nog eens over beginnen.
Op vereniging leer je elkaar kennen !
Tegenwoordig hebben we regelmatig koffiedrinken na de eredienst, dan kun je met elkaar spreken over van alles en
nog wat, je vakantie, je werk, je problemen, je kan een bezoekje afspreken bij mensen thuis enz.
Maar op vereniging hoor je iemand zijn mening zeggen over Gods woord, hoe iemand er over denkt en misschien wel
hoe het wordt beleefd in de maatschappij.
Eigenlijk leer je iemand dan pas echt kennen, en dan is de opdracht : doe er wat mee !
En als er iemand is die niets zegt , dan kan dat ook een teken zijn, ook als iemand niet naar de vereniging komt kan dat
een teken zijn, probeer achter die reden te komen zodat je kan helpen, we zijn toch broeders en zusters ? en we willen
toch veilig zijn in de Kerk ?
Ook hebben we op vereniging heel veel verschillende mensen, is u dat wel eens opgevallen ?
We hebben de stille mensen, ze zijn er wel maar je merkt ze bijna niet.
We hebben de praters, die kunnen het niet laten er doorheen te spreken.
We hebben de schrijvers, die maken aantekeningen voor zichzelf.
We hebben de vrijwilligers voor een inleiding, die maken wel een inleiding als er iemand anders niet kan.
We hebben leden met veel voorstudie, en veel bijbel verklaringen bij zich.
We hebben de leden die zeggen: “oh gaat het over dit onderwerp”.
En zo kan ik nog wel even doorgaan met types bedenken. Maar waar het om gaat is dat ze allemaal iets gezamenlijks
hebben, ze zijn allen kinderen van de Here.
Dus broeders en zusters in de Here !
En zoals gelezen in Mattheüs vraagt Christus van ons je naaste lief te hebben als je zelf , en echt: dit zijn zeker onze
naasten, dus hebben we ze lief !
Als je iemand kan helpen, dan doe je wat je kan.

Voor uw agenda. Dit alles D.V.

21 maart 2020 Algemene Ledenvergadering

18 april 2020 Bondsdag in de NGK
Spreker: student P. Heres

“ Een kerkorde: is dat nou echt nodig?”

