
Dordrecht, 5 januari 2019 
  
 
Ha allemaal,  
  
Nog een gezegend nieuwjaar allemaal! We hopen dat jullie goede feestdagen hebben gehad en 

lekker zijn uitgerust in jullie vakantie. Dan is het nu alweer bijna tijd voor een nieuw seizoen 

Menorah.  

Dit seizoen gaan we het Bijbelboek Micha behandelen. Micha is een profeet uit het oude testament 

en dit Bijbelboek is helemaal gericht op het leven van elke dag in de tijd van Micha zelf. Tegelijk 

spreekt Micha ook profetische woorden die gaan over de verre toekomst. Het bijzondere van dit 

boek is dat oordeelsaankondigingen en ernstige dreigingen elke keer worden afgesloten met 

beloften van redding. 

In de eerste drie hoofdstukken van Micha lezen we vooral over bedreigingen en oordelen. Deze 

thema’s willen we in de eerste inleiding met jullie gaan behandelen. Verder gaan we thema’s als het 

vrederijk, de Vredevorst, de rechtszaak en Gods grootheid behandelen dit seizoen. Het zijn stuk voor 

stuk lastige, maar ook zeker hele mooie thema’s.  

Dit seizoen staat er weer een gastspreker op het rooster. Het is weer even geleden, maar Cor 

Verkade hoopt op 7 april bij ons langs te komen. Hij zal het thema ‘lijden in de wereld’ met ons gaan 

behandelen. Daarnaast hebben we op 10 maart een workshopavond. Op deze avond hopen er vier 

gastsprekers uit onze gemeente langs te komen om workshops te geven. Als laatste staat er ook 

weer een zaterdagavondactiviteit op het programma. De invulling van deze avond is nog niet bekend, 

maar als je een goed idee hebt mag je dat natuurlijk altijd doorgeven. We houden jullie hiervan nog 

op de hoogte. 

Op D.V. 13 januari hopen we het seizoen te beginnen met een openingsavond, met een korte 

introductie op het thema en een toelichting op het rooster. We zien ernaar uit om jullie dan allemaal 

weer te zien. We bidden met elkaar om een gezellig en bovenal gezegend nieuw seizoen!  

  
Groetjes,  
  
Elize, Tjerk, Rianne, Jesse, Jan-Willem, Geertje en Lydia 


