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Geliefde medereizigers,
Terugblik op de afgelopen lezing
In de eerste lezing van dit seizoen richtte Ds. van de Worp onze aandacht op enkele profetieën
van Jesaja. Het thema van de lezing was ‘Christus, aangekondigd in de profetieën van Jesaja’.
Drie elementen hadden onze bijzondere aandacht:
Christus beloofd als kind (Jes.9)
De tijd van Jesaja was in geestelijk opzicht een duistere tijd. Ook in onze tijd laten de
machten van de zonde zich gelden. Maar God laat Zijn plan doorgaan. Dat Jezus zou komen
is een wonder van God’s genade. Zijn leven is een wonder. Deze koning Jezus wil
mensenharten veroveren.
Christus beloofd als knecht (Jes. 42)
De knecht des Heeren: zo wordt Israël ook wel eens aangeduid. Deze knecht is door God zelf
verkoren. Hij is de volheid van Gods Geest. Hij is knecht, maar Hij is ook profeet. Zijn bloed
alleen reinigt mij van alle zonden.
Christus beloofd als lam(Jes. 53)
Er zijn diverse heen wijzingen in het Oude Testament naar de geboorte van Christus. Het Lam
dat uiteindelijk de Leeuw blijkt te zijn. Hij (Jezus) heeft gezwegen. Hij (Jezus) is onze
voorspraak. Zijn liefde zocht mij, Zijn liefde kocht mij omdat Hij mij heeft liefgehad!
De lezing is terug te luisteren op www.leusenseconferentie.nl. De samenzang werd begeleid
door Kees de Maree. De collecteopbrengst van deze avond bedroeg €141,50 Hier zijn we blij
mee. Giften ter ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is:
NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.
Vooruitblik op de komende lezing
Ds. J.M.J. Kieviet hoopt met ons stil te staan bij ‘Christus in de Psalmen’. Hoewel Christus
pas ten tijde van het Nieuwe Testament is geboren, wordt Hij al wel genoemd in het Oude
Testament. We zullen op deze avond antwoorden zoeken op bijvoorbeeld de vraag: ‘hoe en
waar kunnen we deze profetieën ontdekken in de Psalmen?’

We hopen u graag weer te begroeten op DV vrijdagavond 17 november 2017 in
(let op eenmalig!) het kerkje te Wijthmen in de ‘Evangelisatie vereniging Rehoboth’ aan de
Heinoseweg 34 te 8026 PD Zwolle (ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig).
Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd! Na
afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, onder
het genot van koffie of thee. Welkom!
We besluiten deze nieuwsbrief met een citaat van Luther over de Psalmen:
‘Het Psalter moet ons lief zijn, omdat het zulke duidelijke beloften over Christus’ sterven en
opstanding behelst. De ontmoeting met Christus, de meerdere psalmist’.

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie
J. Visscher

