
Programma Sola Gratia, Bijbelstudiekring voor vrouwen 2022-2023 

Dit jaar heeft de Hervormde Vrouwenbond gekozen voor het thema  `Psalmen‘.  
Ds. A. van Zetten schrijft over tien psalmen.  
Door deze oude liederen aan ons over te leveren, laat God zichzelf ook in Zijn hart kijken. We leren 
God erin kennen zoals Hij is. Een God die genadig en rechtvaardig is, een God bij wie je mag schuilen, 
een God die vergeeft, een God die recht doet. Boven alles blijkt Hij een God die te prijzen is! 
Tegelijkertijd zijn het levensliederen. Ze gaan over de rauwe praktijk van het leven en daarmee ook 
over zonden en de gevolgen van de zonden. De dichters storten hun hart uit bij God en zoeken zo 
Gods nabijheid, schuilen bij God. Juist omdat de psalmen over God én het leven gaan, blijven de 
psalmen geliefd. En bovenal: God blijft Dezelfde! 
 

19 september Inleidende Bijbelstudie  
19:45 uur ‘In het hart kijken’ 
 
3 oktober Bijbelstudie 1  
19.45 uur ‘Gelukkig rechtvaardig’, Psalm 1 
 
17 oktober Bijbelstudie 2  
19.45 uur  ‘Wat is een mens?’, Psalm 8 
 
9 november Bijbelstudie 3  
9.30 uur  ‘Een neergebogen ziel’, Psalm 43 
 
28 november Bijbelstudie 4  
19.45 uur ‘Waarom in Godsnaam haten?’, Psalm 139 
‘Graafzicht’ 
 
12 december Bijbelstudie 5   
19.45 uur ‘Vergevende genade’, Psalm 99 
 
16 januari Bijbelstudie 6  
19.45 uur ‘Israëls God schrijft geschiedenis’, Psalm 105 
 
30 januari Bijbelstudie 7  
19.45 uur     ‘Gebedsworsteling’, Psalm 131 
 
15 februari Bijbelstudie 8  
09.30 uur ‘Zegen als beloning?’, Psalm 128 
 
13 maart Bijbelstudie 9  
19.45 uur ‘Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven’, Psalm 78 
 
27 maart Bijbelstudie 10  
19.45 uur ‘Gods naam loven!’, Psalm 149 
 
?? april Slotavond 
19.45 uur informele, gezellige afsluiting van het seizoen 

 



Wijzigingen in het programma worden aan de leden doorgegeven via de mail of telefonisch. De vrijdag 
voorafgaand aan een bijeenkomst staat er een aankondiging in de Kerkbode. 


