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December ’17 

 

Cursus: Hoe leef je van uit echtheid? 

 

In de maatschappij om ons heen is er veel ‘fake’ (nep). Het gaat om imago en charisma. We leven 

van gebakken lucht, want in de Eurozone wordt geld geschapen uit niets! De maatschappij 

‘gedoogt’ in zekere mate de onderwereld. We leven in vrede, terwijl er oorlog is. We spreken over 

welvaart en sluiten de ogen voor armoede. 

 

In de scheppingsorde van God gaat het niet om imago, maar om karakter. Wie ben je en wat is 

‘tov’ (goed) of: wat is recht en hoe doe ik ‘recht’. Echtheid gaat om oprecht zijn: leven vanuit de 

rechtsorde die God heeft ingesteld in de wetten van Zijn Koninkrijk. Het heeft dus een directe 

relatie met de rechtsstaat waarin we leven en met het internationaal recht, inclusief de besluiten 

die worden genomen rond de staat Israël. 

 

Rond dit thema geven Angelique Bril, Wilma Foppen en Sifra Essid een inleidende cursus. 

 

DATA: donderdag 11, 18 en 25 januari 2018 om 19.30 uur. 

 

PLAATS: kantoor van Stichting Cornerstone, Weteringpad 48 (boven), Soest. 

Bijdrage: € 30,-, over te maken op IBAN NL17INGB0000318452 van Stichting Cornerstone o.v.v. 

Cursus Echtheid deel 1. Tieners en studenten kunnen om korting vragen. 

 

INSCHRIJVEN: sifraessid@gmail.com 

 

Cursus: Hoe leef je vanuit echtheid? Deel 2 

Deze cursus is het vervolg op het eerste deel van: ‘Hoe leef je vanuit echtheid’ en behandelt de 

onderwerpen: orde en gezag; de 10 woorden/geboden, en oordeel. 

 

DATA: donderdag 1, 8, 15 en 22 maart 2018. 

 

PLAATS: kantoor van Stichting Cornerstone, Weteringpad 48 (boven), Soest. 

Bijdrage: € 40,-, over te maken op IBAN NL17INGB0000318452 van Stichting Cornerstone o.v.v. 

Cursus Echtheid deel 2. Tieners en studenten kunnen om korting vragen. 

INSCHRIJVEN: sifraessid@gmail.com 
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