Welkom bij de Alpha-Cursus

Hoe is Alpha ontstaan?

Het Christelijke geloof: Saai, onwaar en achterhaald?

Als je 70 bent heb je..

Waarom?
 Ik wou dat iedereen

Is er meer?

rijk en beroemd kon
worden en alles kon hebben waar ze ooit
van gedroomd hadden, zodat ze erachter
zouden komen, dat dit niet het antwoord is.
Jim Carrey

 “Weet iemand waarom

wij leven?”
“Je kunt alles hebben in de wereld en
toch een eenzaam mens zijn; en dat is
de bitterste vorm van eenzaamheid
die bestaat. Succes heeft van mij een
wereldidool gemaakt en me vele
miljoenen opgeleverd, maar het heeft
mij dat éne onthouden dat wij
allemaal nodig hebben: een
duurzame, liefdevolle relatie.”
Freddie Mercury

 “Landen als het onze zijn vol met mensen die alle

materiële welvaart bezitten die zij verlangen.
Daarnaast hebben ze allerlei niet-materiële zegeningen,
zoals een gelukkig gezin en toch leiden ze een leven van
stille- en soms luide- wanhoop.
Er blijft een gat in hun leven dat niet op te vullen is. En
hoeveel eten en drinken zij er ook in stoppen, hoeveel
auto’s en televisies zij ook kopen, hoeveel goed
opgevoedde kinderen en loyale vrienden zij ook hebben..
het blijft pijn doen.”
Bernard Levin

Ik ben de Waarheid
(Johannes 6:35)

 ”Het Christelijk geloof is een bewering die, als ze onwaar
(Johannes 14:6)

is, onbelangrijk is, en als ze waar is, oneindig belangrijk is.
Het enige wat ze niet kan zijn is een beetje belangrijk.”
C.S.Lewis

Francis Collins (DNA Wetenschapper
Human Genome Project)
 Waar gelooft

De Cake

u in dokter?

 Ik realiseerde

me voor het eerst dat
je op een rationele manier tot geloof
kunt komen.

 Ik ben de Weg, de Waarheid

(Johannes 14:6)

en het Leven.

 “Zovele

goden, zovele geloofsovertuigingen,
zovele wegen die maar wentelen en
wentelen terwijl de droeve wereld alleen de
kunst van de vriendelijkheid nodig heeft.”
Ella Wheeler

Wilcox

Schuld
 “De lijn tussen

goed en kwaad loopt niet door
staten, klassen en politieke partijen, maar
midden door ieder mensenhart en door alle
mensenharten.”
Alexander Soltsjenitsyn

Charlie Mackesy

 Ik ben gekomen

zodat je leven zou hebben,
en wel leven in overvloed. (Johannes 10:10b)

Genade

Alpha iets voor mij?
 Ik ben de Weg, de Waarheid

en het Leven.

(Johannes 14:6)
 Het Christelijke

geloof: Saai, onwaar en achterhaald?
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