Leerhuis Tehuisgemeente 2018-2019
Dit seizoen gaan we nadenken het thema:
Zijn er maar weinigen die worden gered?' (Luc 13:23)
De planning ziet er als volgt uit:
➢ Donderdag 25 oktober 2018
Het probleem en de verschillende standpunten.
➢ Donderdag 13 december 2018
Belangrijke teksten
➢ Donderdag 17 januari 2019
Wat betekent 'eeuwig', 'Gehenna', 'Hades', 'Sheol'?
➢ Donderdag 14 februari 2019
Is er 'Grace beyond the grave'?
➢ Donderdag 7 maart 2019
Het argument van Gods liefde
➢ Donderdag 4 april 2019
Wat betekent het dat Christus zal oordelen?
➢ Donderdag 2 mei 2019
Zijn er maar weinigen die worden gered?

Opgave: leerhuis@tehuisgemeente.nl

De lijst aan literatuur die door de inleiders is bestudeerd en mogelijk ook voor jullie
interessant kan zijn, vind je hieronder:
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Gerry Beauchemin (met D. Scott Reichard), ‘Hope Beyond Hell. The Righteous
Purpose of God’s Judgment’ (zie https://www.hopebeyondhell.net)
A. van de Beek, ‘God doet recht. Eschatologie als christologie’ (H3: ‘Hemel en
hel’; H8: ‘Het laatste oordeel’)
Rob Bell, ‘En de meeste van deze is … liefde. Een eerlijk boek over hemel en hel’
H. Berkhof, ‘Christelijk geloof’ (1985) (pg 121-149; 513-521)
Jan Bonda, ‘Het ene doel van God. Een antwoord op de leer van de eeuwige
straf’
G. van den Brink, C. Van der Kooi, ‘Christelijke dogmatiek’ (pg 668-673)
Robert Farrar Capon, ‘De schulden winkel is gesloten’
Francis Chan, ‘Bestaat de hel? Een bijbelse verkenning’ ‘Four Views on Salvation
in a Pluralistic World’ (o.a. John Hick, Clark H. Pinnock, Alister E. McGrath)
Mark Galli, ‘God overwint. Over liefde, hel en hemel’
Stephen Jonathan, ‘Grace Beyond the Grave. Is Salvation Possible in the
Afterlife?’
Brian D. McLaren, ‘The Last Word and the Word After That’.
Gregory McDonald (Robin Parry), ‘The evangelical universalist’
John Noē, ‘Hell Yes, Hell no’
‘Verdoemd? Brandende vragen, bevrijdende antwoorden’ (documentaire)

