Geliefde medereizigers,
“Opnieuw weer zoveel rijk voedsel mogen ontvangen!”, jubelde een bezoeker na afloop van de
lezing over Abraham door ds. H.J. van Marle op vrijdagavond 26 februari. Op de lezing over
Abraham blikken wij in deze nieuwsbrief kort terug. De volgende Leusense Conferentie staat
alweer voor de deur en zal D.V. zijn op 18 maart. Ook vragen wij uw aandacht voor een aantal
praktische zaken.

Terugblik lezing 26 februari 2016
Vrijdagavond 26 februari heeft de vijfde Leusense Conferentie van dit seizoen plaatsgevonden
in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Ds. H.J. van Marle, predikant van de Hersteld Hervormde
Gemeente te Wezep/Wapenveld, beschreef het leven van Abraham vanuit Romeinen 8:28-30.
In dit Bijbelgedeelte staat dat elke gelovige door God is uitverkoren-geroepen-gerechtvaardigdverheerlijkt. Dit geldt dus ook voor Abraham. Ds. Van Marle liet zien hoe elk aspect van deze
heilsorde terug te zien is in het leven van Abraham. Ook maakte hij duidelijk dat de genoemde
tekst en ook het voorbeeld van de levensweg van Abraham, op gelijke wijze wordt benoemd in
de Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, artikel 11. De belijdenis spreekt daar dus volledig Gods
Woord na. Abraham heeft de trouw van God mogen zien en ervaren na een lange weg vol
beproevingen. Hij kon uiteindelijk sterven, het leven zat en de zonde zat. Daarbij gold
uiteindelijk voor Abraham wel het Bijbelse Woord “Ik weet Wien ik geloofd Heb” (2 Tim. 1).
Hebben wij, net als Abraham geleerd een afgodendienaar te zijn, Hem te zoeken en Hem te
leren kennen? Zo besloot ds. Van Marle de lezing met een indringende vraag.

De lezing werd gesloten en beëindigd met gebed en omlijst door het zingen van psalmen.
De collecte heeft €187,- opgebracht.

Uitnodiging volgende lezing
Op D.V. 18 maart a.s. wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. C. van

der Worp, predikant van de Hervormde Gemeente van Wezep. Deze lezing draagt de titel ‘
Elisa, boodschapper van Gods redding’. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. De lezing
begint om 20.00 uur, in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Allen, van harte welkom!

Elisa, boodschapper van Gods redding
door Ds. C. van der Worp (HG, Wezep)
Vrijdag 18 maart a.s.
Aanvang 20.00 uur
Maranathakerk
Burg. van der Grondenstr. 73
7711 HS Nieuwleusen

Thema of onderwerpen volgend seizoen
De stuurgroep is bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2016/2017. Hebt u ideeën voor
een jaarthema, of voor specifieke onderwerpen? Wat ziet U graag terugkomen in de lezingen?
Laat het ons weten via leusenseconferentie@gmail.com of spreek ons op de conferentieavonden aan.

Onze vraag aan u
Om de Leusense Conferentie te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van giften via de
collecte of via onze bankrekening. De kosten proberen wij op allerlei manieren zo laag mogelijk
te houden. Ook zijn er veel sprekers die afzien van een (reiskosten-)vergoeding.
Giften ter ondersteuning blijven noodzakelijk! Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om te
bezien of het voor u mogelijk is om ons te ondersteunen door middel van een gift. Het
rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl.

Tot slot
De laatste lezing van het seizoen zal D.V. zijn op vrijdag 22 april 2016. Noteert u ook deze
datum vast in uw agenda? Ds. K. ten Klooster (HHK) zal dan de lezing verzorgen. Wij bidden
de Heere om Zijn onmisbare zegen over de verspreiding en uitleg van Zijn Woord op de laatste
twee Leusense Conferenties van dit seizoen op 18 maart en 22 april. Wij willen ook nu om uw

gebed vragen voor de Leusense Conferentie en hopen u (weer) te mogen ontmoeten op
vrijdag 18 maart.
Soli Deo Gloria!

Hartelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher

Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:
‘Indien de HEERE wil en wij leven’

