“Muziekkeuze en je relatie met God”
Presentatie van Naar House

Muziekkeuze en je relatie met God
Het doel van de presentatie is mensen waarschuwen voor de gevaren van
bepaalde muziek, door de geestelijke wereld erachter aan het licht te brengen
en, zo nodig, oproepen om te kiezen voor het Evangelie van Jezus Christus en
een leven met God. Daarnaast willen we mensen helpen met de vraag welke
muziek wel bijbels verantwoord is.
We komen met twee medewerkers om de presentatie te verzorgen. De
presentatie duurt twee uur (inclusief pauze) en u krijgt diverse
videofragmenten te zien. De presentatie achten we geschikt vanaf 12 jaar. We
verzorgen ook een boekentafel met informatie en aan het einde van de
presentatie is er gelegenheid vragen te stellen.
Kortom, we verzorgen graag voor u een radicale, bijbelgetrouwe en
onthullende avond. Voor meer info zie: www.yourmusic.nl of bel
085-2738077
De presentatie duurt ongeveer twee uur en is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening met gebed
Voorstellen presentator
Korte voorlichting over (de activiteiten van) stichting Naar House.
Intro thema muziek
Uitleg geestelijke wereld en binding door muziek (incl. videofragmenten)
Pauze.
Uitwerking zondige natuur en karaktervorming door muziek (incl. videofragmenten)
8. Gelegenheid voor het stellen van vragen door de aanwezigen aan onze medewerkers en er is eventueel ruimte voor een discussie.
9. Afsluiting met gebed
Naar House wordt over het algemeen gevraagd voor presentaties gericht op jongeren. Wij wijzen u op de mogelijkheid een vergelijkbare presentatie door ons te laten
verzorgen, maar dan specifiek gericht op ouderen/ouders. Ook een goede
voorlichting. Voor hen is erg belangrijk voor de inleving in en de communicatie met
jongeren.

Informatie over Naar House
Naar House stelt zich ten doel het evangelie van de redding door de Here Jezus
Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de
gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene.
De belangrijkste activiteiten van Naar House zijn:
* Het (laten) bidden voor de activiteiten van Naar House en haar mensen.
* Het houden van evangelisatie acties bij houseparty’s en bij winkelcentra en
stations.
* Het voorlichten over (house)muziek en de scene door het verzorgen van
presentaties, via internet en verspreiding van (video)materiaal.
* Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en
presentaties.
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