Nieuwsbericht nummer 24
Jaarthema ‘Het Verbond’.
Geliefde medereizigers,
Het Woord ging open. De Bijbel wordt vaak ‘het Woord’ genoemd. God maakt zich bekend
door middel van ‘Zijn Woord’ of God spreekt door ‘Zijn Woord’.
Het jaar 2017
Opnieuw een jaar waarin we lezingen mogen organiseren en verdere plannen voor de
toekomst mogen maken. Wij danken de Heere dat ook dit jaar Zijn Woord weer open mag
gaan. Want zo alleen is het toch een goed en gezegend nieuwjaar? Dat de God van alle
eeuwen in ons midden is en wij Hem heel persoonlijk mogen kennen vanuit wat Hij over
Zichzelf geopenbaard heeft. Dat wensen wij u het komende jaar van harte toe, Gods
nabijheid en een verdiepende kennis van Hem. Met deze woorden willen we u op deze
manier ervan in kennis stellen dat we weer door mogen gaan met het kennen en bekend
maken van Hem!
Terugblik op de afgelopen lezing
In de tweede lezing van dit seizoen op vrijdag 25 november door ds. Diepenbroek hebben
we stilgestaan bij de geschiedenis die voorafgaat aan de komst van Jezus Christus. Daarbij
hebben we de draad van de heilsgeschiedenis gevolgd. De komst van Christus was voor de
Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid (1 Kor. 1: 23). De ‘verbondsdraad’
begint bij Abraham, en via Abraham naar de Sinaï (Mozes) en van daaruit naar David.
God heeft zich met Israël verbonden (over verbond gesproken). Echter: het volk Israël trapt
God op Zijn hart. Wat moet er dan terechtkomen van het Verbond? Is de ballingschap het
punt waar de geschiedenis dood loopt? Het oude Verbond loopt stuk!
Maar dan... twee profeten - Jeremia en Ezechiël- profeteren over een nieuw Verbond. Via
deze stemmen laat God weten dat Hij daadwerkelijk een nieuw Verbond maakt (Jer. 31: 3134).
Te midden van de puinhopen profeteert hij dat God een nieuw Verbond maakt: “Ik zal Mijn
Wet in hun binnenste geven” (Ezechiël 37: 24-26), “En mijn knecht David zal koning over hen
zijn”.
Abraham, Mozes en David: ze komen samen in Jezus Christus. Hij is gekomen om de wet en
de profeten te vervullen. De Geest van Christus die het nieuwe verbond heeft ingevoerd, die

Geest laat zijn invloed niet ongemerkt. Die Geest gaat schrijven dat de Wet van God in het
binnenste van ieders hart komt; een nieuw Verbond!
Ds. Diepenbroek geeft aan dat deze uitleg eventueel bezwaren kunnen oproepen: je ziet niet
dat deze wissel is omgegaan. Je ziet alleen gebrokenheid om je heen; op het wereldtoneel, in
het gezin of in de familie, etc.
We zijn onderweg naar Christus’ wederkomst. Als Jezus terugkomt op de wolken, zien we
daar een aarde waarop gerechtigheid woont. Vertroost dan elkaar met deze woorden.
De dominee eindigde met deze (mooie) vragen, maar niet me de bedoeling om ze daar te
laten liggen maar om ze mee te nemen naar ons huis:
* God wat heeft U bewogen om Uw Zoon te geven?
* Zoon wat heeft U bewogen om Uw leven te geven?
* Geest wat heeft U bewogen om in mijn hart te wonen om mijn gids te zijn in het leven?
Verdere informatie
We nodigen u daarom van harte uit om deze lezing in alle rust nog eens na te luisteren.
Dat kan via onze website www.leusenseconferentie.nl
De samenzang werd begeleid door Luuk Schuurman. De collecte bracht € 260,= op.
Een overzicht van de financiën vindt u hier.
Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is:
NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.
We willen de Leusense Conferentie graag onder de aandacht brengen van een breder
publiek; ons budget is echter beperkt. Vanuit deze gedachte is het idee geboren om naast
een aantal avonden in Nieuwleusen, enkele avonden in de regio te organiseren.
Donderdag 26 januari zal in het gebouw van de Chr. Ger. Kerk te St. Jansklooster de heer
H.C. Bezemer (student aan de CGK in Apeldoorn) spreken. Hij hoopt ons opnieuw te bepalen
bij een deelonderwerp van ons jaarthema:
‘Het genadeverbond’.

De eerstvolgende lezing in Nieuwleusen is op vrijdagavond 24 februari; dr. W. van Vlastuin is
dan onze spreker.
We hopen dat u door de lezingen bemoedigd mag worden en een bemoediging mag zijn
voor onze (niet-) christelijke medereizigers. Misschien kent u uit uw omgeving iemand die
zoiets zoekt. Misschien jarenlang niet meer in een kerk geweest, en toch weer behoefte aan
bezinning; iedereen, van welk kerkverband dan ook, is van harte welkom!
We hopen u (opnieuw) te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet ,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
J. Visscher

