Inschrijven op: www.stichtingproclaim.nl

Waar gaan we voor: We willen een platform bieden voor voorgangers en leidinggevenden
in Baptisten en Evangelische gemeenten voor deze bezinning, en willen hen bemoedigen en
toerusten. Centraal staat het overdenken van het Evangelie en de implicaties daarvan voor de
praktijk van de gemeente.

Waar staan we voor: Voortdurende bezinning op de krachtige verkondiging van het
Evangelie in de context van de 21e eeuw.

SCHEPPING & HERSCHEPPING

Conferentie 8,9 juni 2018: Bosweg 77 Apeldoorn

Schepping en Herschepping

Gezonde gemeenten van Jezus Christus
onderscheiden zich door een aantal
kenmerken. De belangrijkste zijn "Bijbelverklarende prediking", "Bijbelse visie op God"
en "Bijbelse visie op de evangelie boodschap".
In onze komende conferentie willen we het
belang van deze kenmerken laten zien aan de
hand van dit actuele thema.
Het verschijnen van de boeken van Gijsbert
van den Brink, Mart Jan Paul en Jan van
Bemmel over schepping en evolutie heeft de
aandacht gevestigd op het debat over
"Theïstische evolutie." We kunnen als
gemeenten van Jezus Christus niet meer om
deze discussie heen.
Dit debat roept niet alleen de vraag op: waar
komen we vandaan? De vraag is ook: waar
gaan we naartoe? Wat is Gods uiteindelijke
doel met ons en met deze wereld? We hebben
het dan over het einddoel van de
herschepping.

Vrijdag 8 juni: SCHEPPING

Zaterdag 9 juni: HERSCHEPPING

De eerste dag staat in het teken van de
schepping. Hoe moeten wij de Bijbel lezen
over het ontstaan van alle dingen en hoe staat
dit in verhouding met de wetenschap.

Op deze tweede dag willen we nadenken over
het uiteindelijke doel van de herschepping.
Wat kunnen wij weten uit de Bijbel over de
nieuwe hemel en aarde? We gaan daarbij niet
in op de details van de weg naar deze
uiteindelijke herschepping

10:30 Inloop

09:00 Inloop

11:00 Opening

09:30 Opening

11:30 Lezing 1: Hoe kijken we aan tegen de
evolutietheorie? (Henk de Ruiter)

09:45 Lezing 4: Is de aarde afgeschreven (Gijs
de Bree)

12:30 Pauze en lunch

10:30 Pauze

13:30 Bespreking lezing 1
14:30 Pauze

11:00 Lezing 5: De christelijke hoop (Jan
Hoek)

15:00 Lezing 2: De Bijbelse positie van Adam
en Eva (Kees van Kralingen)

12:00 Bespreking lezing 4&5

16:00 Bespreking lezing 2

14:00 Conclusies dag 1&2

17:00 Pauze en dinner

13:00 Pauze en lunch

Wij willen twee dagen nadenken over dit
thema en deze vragen en de hoofdelementen
ervan onder de loep nemen. Hoe moeten wij
als gezonde gemeente van Christus hiermee
omgaan?

19:00 De 1e en 2e Adam (Aad van den Bos)

15:00 Afsluitende woordverkondiging 1
Thess. 5: 1-11 (Oscar Lohuis)

20:00 Bespreking lezing 3

15:45 Sluiting

21:00 Dagsluiting

16:00 Koffie/thee afscheid

Financiële bijdrage conferentie:

incl. lunch: € 19,50

incl. lunch: € 19,50

incl. lunch & diner: € 28,50

incl. vrijdag lunch & diner: € 48,00

