
Module 5 | 11 jan - 1 feb

‘De toekomst’
17 | De wederkomst en het einde 
18 | Wat is de dood? 
19 | De 1000 jaar in de hemel 
20 | Einde van de zonde en de schepping 

De Basis van het Geloof
Woensdag 19.00 - 19.45

Module 1 | 29 jun - 20 jul

‘De Bijbel als basis’
1 | Introductie 
2 | Wat is de Bijbel 
3 | Wat zegt de Bijbel over God?  
4 | Jezus redt ook jou! 

Module 2 | 7 sep - 28 sep

‘Het geloof in God’
5 | Wat is geloof
6 | Wat is Gods wet 
7 | Het Christelijk leven 
8 | Wat is de doop en het avondmaal

Module 3 | 19 okt - 9 nov

‘Gods relatie met de mens’
9 | Jezus
10 | Wat is de Sabbat? 
11 | Hoe belangrijk is het huwelijk 
12 | De gave van de profetie

Module 4 | 30 nov - 21 dec

‘Christelijk omgang’
13 | Het grote gebod van de liefde 
14 | Wat is Christelijk gedrag? 
15 | Hoe gaan we om met Gods gaven 
16 | Gezondheid en het geloof www.antwoordenindebijbel.nl

info@antwoordenindebijbel.nl

Antwoorden 
in de Bijbel

Antwoorden 
in de Bijbel

BIJBELSTUDIE IN VIJF MODULES

Deze Bijbelstudie over de basis van het 
geloof bestaat uit vijf modules met elk vier 
lessen.

Elke module bouwt verder op de vorige, 
maar het is mogelijk om ze afzonderlijk te 
volgen.

INFO & REGISTRATIE

Informatie:  
www.antwoordenindebijbel.nl

Aanmelden:  
www.antwoordenindebijbel.nl/aanmelden 

KETTINGBIJBELSTUDIE

Deze Bijbelstudie is een ‘ketting-
Bijbelstudie’ wat inhoud dat de eerste 
Bijbeltekst verwijst naar de volgende 
Bijbeltekst over dat onderwerp.

Wanneer deze teksten in je Bijbel worden 
onderstreept en de verwijzingen erbij 
geschreven heb je altijd de Bijbelstudies 
bij je in je Bijbel.

In deze studie leer je niet alleen over de 
basis van het geloof, maar ook om deze 
studies met anderen te delen.


