
Momenteel is er nog sprake van vakantietijd.  En of u nou thuis blijft of op vakantie gaat, 
deze tijd van jaar is voor veel mensen een periode om de boog even te ontspannen. 
Maar over enkele weken DV hopen wij weer te beginnen met onze Intro-avonden of 
Leerhuis.  
 
Vanuit de Filadelfia Gemeente zijn we enkele jaren geleden gestart met de Introavonden 
met als doel de eerste beginselen van de pinksterleer te behandelen.  
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en lijkt het mij beter om te spreken over Leerhuis. 
Leerhuis is een benaming die volgens mij uit het Jodendom komt maar momenteel door vele 
kerken, instanties en organisaties is overgenomen.  
 
Hoe het ook zij, het leerhuis is een plek in de Filadelfia Gemeente waar naast de 
samenkomsten op zondag, gemeenteleden en gasten elkaar kunnen ontmoeten, 
inspireren en om iets te leren met en vooral van elkaar. Het Leerhuis is een plaats van 
‘onderwijs’ maar tevens een ‘oefenplaats’ waar diverse onderwerpen en actuele 
thema’s concrete invulling kunnen krijgen.  
 
In het nieuwe seizoen worden nieuwe onderwerpen behandeld.  
Om er enkele te noemen: 

• De baarmoeder van de Here God 

• Israel op weg naar volwassenheid 

• Profetie vanuit het eerste en tweede testament 

• Thora blauwdruk van de schepping 

• Relatie OT en NT vanuit Joods en christelijk perspectief 
 
U voelt misschien al aan dat het allemaal onderwerpen zijn met Joodse elementen. 
Inderdaad! Maar…….wel als doel het te brengen in het licht van het grote volbrachte werk 
van onze Here Jezus Christus!  
Het is zeker heel spannend en zeker een uitdaging en hopelijk ook voor u.  
 
Wat is de datum dat wij weer hopen te beginnen? 
Dinsdagavond 3 september aanvang halfacht in het gebouw van de Filadelfia gemeente.  
Wij nodigen u van harte uit en voelt u zich vrij om vrienden of bekenden mee te nemen. 
 
 


