
Grote Vergadering

D.V. 2e paasdag  21 april 2014 in Den Haag                                                      17 maart 2014

Hierbij ontvangt u onze uitnodiging voor de regionale Grote Vergadering 

Het thema van de Grote Vergadering is dit keer:  “Zie, Ik kom spoedig” – Maranatha.  We hebben dit thema 
gekozen omdat we het idee hebben dat we te weinig rekening houden met de uitspraak van de Heer Jezus dat hij
elk moment kan komen.

Antwoorden wij op de woorden van de Heer nog steeds met de uitspraak “Maranatha, kom Heer Jezus”? Of zijn 
we zo druk bezig met onze eigen plek in de wereld, het hele wereldgebeuren met steeds toenemend geweld, de 
economische en morele crisis, dat we in verwarring raken en het zicht op onze Heer Jezus en God de Koning  
der Eeuwen uit het oog verliezen?

Of menen we net als de Thessalonicenzen dat het wereldomvattende eindoordeel, de grote verdrukking, “De dag 
des Heren” al aangebroken is? Voor onze broeders en zusters in steeds meer landen lijkt het daar ook wel op. 

Het doel van de twee presentaties die plaats zullen vinden, is aan de ene kant Gods plan met zijn schepping - 
zoals in de Bijbel, en waarvan de Heer Jezus Christus de “spil”, uiteengezet wordt - weer goed voor ogen te 
krijgen.
Aan de andere kant willen we daarvan een vertaling maken naar ons leven als Christen in deze tijd, en waarin we
pal moeten blijven staan voor onze spoedig komende Heer.

We hebben twee sprekers uitgenodigd, die elk vanuit een invalshoek het thema zullen benaderen en behandelen.

Het zijn Wim Hoddenbagh die het vooral  zal hebben over Gods plan
        en Marnix Zwart die de vertaling in de praktijk als Christen voor zijn rekening zal nemen.

Daarnaast zal de vocale omlijsting worden verzorgd door Rejoice en natuurlijk zal er ook samenzang zijn. Voor 
de allerkleinsten is er een crèche; voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er een speciaal kinderprogramma.
Wij zingen uit de Geestelijke Liederen (herziene uitgave 2003) en de Lichtbundel; deze graag meenemen s.v.p.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
  
09:30–10.00 Inloop + koffie. 
  
10.00– 11.15  1e deel van het programma: 
Welkomstwoord, gebed en zang (Rejoice en samenzang). 
Spreker: Wim Hoddenbagh 
Kinderen tot 4 jaar kunnen naar de crèche, voor de grotere kinderen 4 t/m 12 jaar is er een apart programma.

11:15 – 11:40    pauze. 
  
11:40 –12.45   2e deel van het programma 
Rejoice en samenzang. 
Spreker: Marnix Zwart 
Kinderen tot 4 jaar kunnen naar de crèche, voor de grotere kinderen 4 t/m 12 jaar is er een apart programma.
Samenzang

12:45 – 13.30  Gezamenlijke maaltijd. Soep en drinken wordt aangeboden, brood graag zelf meenemen. 



Locatie
Vergaderlokaal  Dunne Bierkade 16, 2512BC in Den Haag

Zie de bijgaande routebeschrijving.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving, maar er is sprake van betaald parkeren. 

We hopen op en bidden voor een gezegende dag voor ons allemaal. Graag begroeten we u/jullie op Tweede 
Paasdag (maandag) 21 april DV in Den Haag

Inlichtingen: fam_radstake@ziggo.nl  (070-3900297)

Namens de Vergadering Den Haag Centrum

Jacques van der Bijl en Gert Radstake
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