
GEEN TIJD 

Hardwerkende man, drukke baan en een druk gezin.. Geen tijd.  Nooit echt tijd voor iets dat echt belangrijk is; 

waar je leven van afhangt.  Ja, ik zou wel willen, maar ik heb het zo druk.  Bijbellezen zou ik vaker moeten 

doen.  

Natuurlijk weet ik, dat tijd vrijmaken voor het lezen in de Bijbel, tijd vrij maken voor God betekent. Ook weet 

ik, dat bidden de duurzame relatie met Hem verstevigt. 

 

KIEZEN 

Als ik moet kiezen….. 

Ja natuurlijk moet je kiezen!  Over belangrijke keuzes gesproken. En wie gaat er eigenlijk over je eigen tijd? 

Precies. Jijzelf!  

 

Herken jij je hierin?  Heb je een bijbelstudie altijd ver van je geschoven met dit excuus, dan is hier een oplossing 

om tijd te winnen: 

Sta  eens in de twee weken vroeg op en kom naar de bijbelstudie in Broek op Langedijk. 

 

We beginnen om 06.30 uur en starten met een kort ontbijt, waarna we beginnen met bijbelstudie, waarbij 

centraal staat dat we in de Bijbel duiken, Gods woord (her)ontdekken.  

Deze studie is gebaseerd op de werkmethode volgens het CBS.1 

Om 08.30 uur zijn we klaar en kan je alles weer doen wat je doorgaans op de zaterdagen pleegt te doen.  

 

 

Doelgroep :  Mannen die zich aangesproken 

                               voelen 

Kosten  :  Tijd, helaas niet uitslapen, 

Nog geen 10 Euro voor een studieboekje voor een jaar en een kleine bijdrage voor het 

ontbijt. 

Opbrengst :  Dichter bij Gods woord: dus 

                               dichter bij God.  Jezus leren 

                               kennen als je  Redder en  

                               Zaligmaker.  

 

Als je weet of voelt dat het een serieus aanbod is wat hier wordt gevraagd.  Neem het aanbod aan en maak de 

keuze en we ontmoeten elkaar op vanaf 3 september 2022 om de week in gebouw Irene, naast Dorpsstraat 68 te 

Broek op Langedijk. Het tijdstip ligt vast:  

06.30 uur! 

 

Met Gods hulp, succes verzekerd. ‘Geen tijd’, is geen excuus meer. 
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