
Module 5 | 11 jan - 1 feb

‘Profetie toen en nu’
17 | God laat zijn plannen openbaar
18 | Ellen White en haar boeken 
19 | Introductie tot het boek Daniël 
20 | Introductie tot het boek Openbaring 

De Verdieping
Woensdag 20.00 - 20.45

Module 1 | 29 jun - 20 jul

‘Het gebruik van de Bijbel’
1 | Inspiratie van de Bijbel 
2 | Hoe lezen we de Bijbel? 
3 | Welke Bijbelvertaling? 
4 | Hoe doen we Bijbelstudie? 

Module 2 | 7 sep - 28 sep

‘Het grote plaatje van de Bijbel’
5 | Een overzicht van de Grote Strijd 
6 | Het belang van de wet van God 
7 | Satan en zijn strijd 
8 | Het verbond met God 

Module 3 | 19 okt - 9 nov

‘Christen zijn in de praktijk’
9 |  Het belang van de Sabbat 
10 | Het werk van de heilige Geest 
11 | Het belang van de gezondheid 
12 | Omgaan met moeilijke keuzes 

Module 4 | 30 nov - 21 dec

‘Het heiligdom en zijn betekenis’
13 | Het belang van het heiligdom 
14 | De vervulling van het heiligdom 
15 | Het heiligdom en het oordeel
16 | Het heiligdom en de gemeente www.antwoordenindebijbel.nl

info@antwoordenindebijbel.nl

Antwoorden 
in de Bijbel

Antwoorden 
in de Bijbel

BIJBELSTUDIE IN VIJF MODULES

Deze Bijbelstudie is een verdieping van de 
Bijbelstudie ‘De Basis van het Geloof’.  

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 

VERVOLG OP DE BASIS

In deze studie vormt een verdieping op de 
basis onderwerpen van het geloof.

De onderwerpen die de revue passeren 
worden duidelijk en helder uitgelegd en 
helpen de gelovige om Gods woord beter 
te begrijpen en te groeien in het geloof.

Het zijn onderwerpen gebaseerd op de 
Bijbel en worden gegeven vanuit de 
traditie van de Adventkerk.


