Geliefde medereizigers,
Op vrijdagavond 26 september mochten we een begin maken met het tweede seizoen van de
Leusense Conferentie.
Thema van de eerste lezing was ‘Schijn of zijn’, een lezing waarin dr. W. van Vlastuin inging op
de zekerheid van het geloof. Als Schriftlezing was gekozen voor Jozua 24 waarin we de
afscheidswoorden van Jozua lezen die hij uitspreekt tegenover het volk en Abraham ter sprake
brengt die te midden van alle afgodsdienst de stem van God mocht horen en er gehoor een
gegeven heeft.
Die stem gevolgd is en ervaren heeft wat hij aan die God had! Abraham dus als illustratie van
iemand die de stem van de levende God hoort en daardoor wordt overweldigd.
Met een verwijzing naar Mattheüs 7:20-23, een gedeelte waarin Christus waarschuwt dat velen
zullen zeggen: 'Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?' laat ds. Van Vlastuin zien dat de
vraag naar het hebben van zekerheid, en het bezit van het ware geloof legitiem is.
Ds. van Vlastuin stelt het Kantiaans denken aan de orde dat zegt dat het geloven is iets anders
is dan weten, een denken dat staat tegenover de Reformatie dat beweert dat geloven gelijkstaat
aan zeker weten. Hij laat verder zien dat door de stelling ‘meten is weten’ de christen beïnvloed
wordt door het Kantiaans denken. Een belangrijke reden waarom christenen kampen met
onzekerheid en geloofstwijfels omdat het geloof zich niet laat meten.
Maar de Bijbel is geen bundeltje papier, maar het spreken van de Heere Jezus waarin Hij zijn
hart voor ons opent.
“Tijdens een preek hoort de één de stem van de Heere Jezus en de ander vindt het een
interessante exegese. Dat is het geheimenis van de Heilige Geest. Wanneer je door de Geest
luistert, hoor je Zijn stem. Daarom is de prediking niet spreken over God, maar spreken van
God. De Heilige Geest getuigt in mijn hart dat Christus spreekt."
“Zekerheid wil dus niet zeggen dat we het geloof op zak hebben”. “Ik heb een klein geloof, maar

een hele grote God. Terwijl je in je hart onzekerheid opmerkt, word je overtuigd van de
zekerheid van Jezus. Hij bedriegt niet. De Heilige Geest misleidt niet. Als je Hem hoort spreken,
wordt ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ opgeschreven in je hart. Zekerheid gaat niet
over mezelf, maar over Jezus."
Een indringende lezing waarop we dankbaar mogen terugkijken.
Wilt u de lezing nog eens rustig na luisteren? Dat kan op www.leusenseconferentie.nl
Voor een iets uitgebreider samenvatting verwijzen we u graag naar het Christelijk Informatie
Platform, een christelijke nieuws website.
De collecte heeft € 415 opgebracht, ook daarvoor zijn we erg dankbaar. Een groot deel van de
gemaakte kosten kon daarmee worden betaald. Uit deze woorden begrijpt u wellicht dat de
avonden nog niet helemaal kostendekkend georganiseerd kunnen worden en dat betekend dat
giften ter ondersteuning zeer op prijs gesteld worden.
Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor een
overzicht van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website.
Dominee J.N. Zuijderduijn, hervormd predikant in het Gelderse Oosterwolde, hoopt de tweede
lezing van dit seizoen te houden.
Daarin zal het gaan over de God van de Bijbel, wie is Hij zoals Hij in de Bijbel naar ons toe
komt, en wat betekenen Zijn namen? En welke betekenis die beiden hebben voor ons
persoonlijk?
D.V. donderdagavond 30 oktober,
ds. J.N. Zuijderduijn,
WIE IS GOD?
Laat bij deze alle mogelijke verwarring weggenomen mogen zijn die de eerste druk van de
affiches mogelijk opgeroepen heeft waarop de abusievelijk ‘vrijdagavond’ stond vermeld.
Als aankondiging en promotie van de Leusense Conferentie hebben we verder een nieuwe
variant van de bekende boekenlegger in omloop gebracht waarop alle data van het seizoen
vermeld staan. Helaas is ook hier een drukfout ingeslopen, op de laatste avond hoopt dr. M.J.
Kater de lezing te verzorgen. We hopen dit bij een eventuele volgende druk te herstellen.
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