Nieuwsbrief nummer 34, januari 2019
In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de lezing op vrijdag 18 januari 2019 aanstaande.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen.
Het thema van dit seizoen is ‘Gods hand in de geschiedenis’. Of anders gezegd: verstaan wij
de tijd waarin we leven? Verschillende sprekers zullen dit thema vanuit verschillende
invalshoeken bespreken.
Ds. J.R. Visser (GKN) wil ons op deze avond meegeven hoe Paulus tot Gods instrument
werd gemaakt. In deze lezing zal het gaan over:
- hoe het Gods hand is die Paulus tot Christus brengt,
- hoe het Gods hand is die hem als instrument voor het evangelie gebruikt,
- hoe het Gods hand is die hem bij de keizer brengt en
- hoe het dan de HEERE is die hem gebruikt dat getuigenissen zo ook in paleizen en
hoven klinkt.
Van harte welkom!
Hierna leest u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke praktische informatie.
Terugblik
In de afgelopen lezing in november nam dr. R. van Kooten ons mee naar het ontstaan van het
volk Israël dat allerminst vanzelfsprekend is geweest. Een geschiedenis waaruit blijkt dat de
gedachten van de mens niet Gods gedachten zijn, en Gods wegen hoger dan onze wegen.
We lazen en overdachten Genesis 29: 31- 30: 24. Nagenoeg iedereen kent de geschiedenis van
Jacob: bedrogen door zijn schoonvader om Rachel te krijgen. Lea en Rachel: twee zussen die
elkaars rivalen zijn.
Jacob verkoos Rachel boven Lea. Dat brengt dat het gezin door jaloersheid en disharmonie
gekenmerkt wordt. Opmerkelijk is dat Lea aan al haar zonen namen geeft waarin de Heere
wordt genoemd. Daaruit kun je concluderen dat Lea haar troost zocht bij de Heere.
Rachel daarentegen is meer met zichzelf bezig. We horen Rachel niet bidden, maar we horen
haar wel regelen (haar slavin baart zonen voor haar) en schelden tegen Jacob (Gen. 30: 1b).
Later draait Rachel bij; en met de geboorte van haar zoon Jozef zegt ze ook: ,,de Heere heeft
mijn smaadheid weggenomen”. Na zeven jaar wordt de geboorte van Benjamin haar dood. In
deze moeilijke (stuit)bevalling overlijdt ze.
Wij weten uiteindelijk dat onze Verlosser is geboren uit nageslacht van Lea (de verstotene) en
niet uit Rachel.
De gehele lezing is terug te luisteren op: http://www.leusenseconferentie.nl/seizoen-20182019/
Datum komende lezingen

Als u de datum van a.s. vrijdag in uw agenda zet, kunt ook alvast de volgende lezingen in uw
agenda noteren:
- donderdag 7 februari 2019, ds. Goudriaan (HG)
- donderdag 7 maart 2019, dr. B.J. Spruyt (over de bekering van Joden in de 19e eeuw;
de Schotse zending in Boedapest)
- vrijdag 5 april, ds. H. Polinder (CGK).
Alle lezingen beginnen om 20.00 uur. De locatie is telkens de Maranathakerk in Nieuwleusen.
Onder brieven uit het verleden stond soms de afkorting s.c. of s.c.j.: sub conditione Jacobi.
Vanuit het Latijn vertaald betekent dit: onder het voorbehoud van Jakobus. Voor alle data die
wij noemen geldt: ‘Indien de HEERE wil en wij leven’.

Voor verdere achtergrond informatie over de lezingen verwijzen we graag naar onze website.
We zullen daar steeds de meest actuele gegevens vermelden. Zie hiervoor:
www.leusenseconferentie.nl Uiteraard informeren we u ook op tijd voor een volgende lezing
via onze nieuwsbrief.
Overige informatie
Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Welkom! Wel zal er een collecte worden
gehouden voor de onkosten. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom! Het
rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie.
Vindt u de lezingen ook leerzaam en bijdragen aan uw geestelijke toerusting, dan gunt u dat,
net als wij, toch ook aan anderen?! Als u nog mensen kent die u ook op de hoogte wilt stellen

van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en zusters dan deze
nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. Wij hopen dat de bekendheid van de Leusense
Conferentie zo nog verder mag groeien. Boven alles vragen wij om uw gebed voor ons
initiatief, opdat het gezegend mag worden door onze hemelse Vader.
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.
Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

