
Meer dan ooit worden wij, ook in onze westerse 
maatschappij, geconfronteerd met geweld. 
Geweld waar religieuze motieven aan ten 
grondslag liggen. Er zijn moslimgroeperingen 
die geloven dat de Koran oproept tot de heilige 
oorlog, de Jihad. Beelden hiervan zien we bijna 
dagelijks voorbijkomen.

Hoe verhoudt zich dit tot de Bijbel. Roept de Bijbel alleen 
op tot vergeving en liefde? Jezus zegt zelf: “Ik ben niet 
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”. 
En wat te denken van de vele wraakbedes en 
vervloekingen van de vijand die we lezen in o.a. de 
Psalmen? Is de Bijbel wel zo vredelievend als we graag 
willen geloven?
We zoeken antwoorden op deze vragen. Hierbij speelt 
onze houding tegenover de vele moslimvluchtelingen die 
ons land binnenkomen natuurlijk ook een rol.

Sprekers
Ds. Arnout Francke, 
gemeentepredikant in 
Voorburg
Ds. Lucius de Graaff, 
studentenpastor en 
Islamdeskundige

Plaats
De Schuilplaats, 
Otterloseweg 18a, 
6718 ZM Ede

Tijd
10.30 tot 16.00 uur 
(welkom vanaf 9.30 uur)
Toegangsprijs: € 15,- 
inclusief koffie/thee en 
in de lunchpauze een 
kop soep

Heilige oorlog om de hoek
Geweld in de Bijbel en in de Koran
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Entreekaarten 
Entreekaarten voor de dag zijn bij voorkeur 
online te bestellen via de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. 
Daar kunt/moet u ook aangeven welke 
workshop u wilt volgen. 

Collecte
Stichting GAVE, christelijke hulp aan 
vluchtelingen

Middagprogramma
Dit jaar bieden we u, behalve het 
podiumprogramma, de mogelijkheid om 
(parallel) een workshop te volgen. U hebt dus 
de keus: óf u volgt het podiumprogramma 
óf u kiest een workshop. U dient zich voor 
de workshops aan te melden. Vol is vol. 
De workshopruimtes bevinden zich op de 
tweede verdieping. Er is geen lift aanwezig.

Podiumprogramma
•  Vragenbeantwoording door de beide 

predikanten.
•  Een optreden van Charlotte Glorie. Zij is 

een kleinkunstenaar van grote klasse. Haar 
trefwoorden zijn: humor en bewogenheid, 
zelfspot en ironie, woordspelingen en 
onverwachte wendingen, muziek die goed 
in het gehoor ligt en toch verrast...

Bijbelstudiedagmarkt
Deelnemers kunnen zich opgeven tot 
maandag 29 maart bij Evelien Wierenga. 
Telefoon 0575-548528 of per mail 
e.wierenga@bijbelstudiebond.nl

Workshops
Maak uw keuze uit:
•  Natuurwandeling: Michiel Sijtsma
•  Bloemschikken: Willemien Engelbrecht
•  Fotografie: Annet Jonker
•  Haken: Martha Veenhof
•  Boetseren: Bianca Meyer 
•  Schilderen: Bea Slooter
•  Zingen: Aurelia Ruis 
•  Gespreks-workshop (klein-)kinderen met 

autisme: Joke Leene van Dit Koningskind

Contactpersoon Regelingscommissie
Lineke Oostdijk, tel. 0318-621326 
of 06-29062046; 
mailadres: lineke.oostdijk@hetnet.nl
Op de dag zelf kunt u ons bereiken op 
nr. 06-44002924, Bert Oostdijk.

Bereikbaarheid openbaar vervoer
De Schuilplaats, Otterloseweg 18a, 6718 ZM 
Ede, is vanaf het station Ede - Wageningen 
bereikbaar met de lijndiensten 107 richting 
Putten en 108 richting Apeldoorn.
Vanaf de bushalte naar de Schuilplaats is 
enkele minuten lopen.

Lijndienst  Vertrek  Bushalte De
 station NS Boschlust Schuilplaats
108 09.12 09.18 09.23
108 09.42 09.48 09.53
107 09.21 09.27 09.33
    
Er is veel gratis parkeergelegenheid bij 
De Schuilplaats. Parkeerbegeleiders zijn 
aanwezig op het terrein. 

Live-uitzending
De LPB verzorgt een live-uitzending van deze 
dag via www.luisterpost.nl/live.
Er is geen ringleiding in het gebouw.
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