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Geliefde medereizigers, 

 

Terugblik op de afgelopen lezing 

 

Paulus tot Gods instrument gemaakt 

Dat was het thema dat ds. J.R Visser in zijn lezing belichtte. Half januari 2019 waren roerige 

weken in verband met de Nashville verklaring. Je voelt hoe de haat naar christenen toe boven 

komt. Maar troost, de eerste christenen werden ook al haters genoemd. Vanuit Paulus 

(vroeger Saulus) kwam al haat (Handelingen 1 en 2), in razende woede heeft hij tegen 

christenen opgetreden. Maar dan, hoe wonderlijk, het is de Heere die levens verandert! De 

naam van Saulus wordt veranderd in Paulus. Hij wordt uiteindelijk voor het Evangelie van 

Christus gebruikt. God gebruikt –gelukkig- niet alleen maar ‘nette’ mensen om Zijn Evangelie 

te verkondigen. Zelfs een moordenaar kan een apostel worden. Het geldt ook voor ons; als we 

de Heere liefhebben, worden we zelf een instrument.  

 

De lezing is terug te luisteren op onze website www.leusenseconferentie.nl. De samenzang 

werd begeleid door Kees de Maree. De collecteopbrengst van  deze avond bedroeg € 225,= 

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 

Het Bijbelboek Handelingen eindigt met de zin: Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf 

onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Vanuit deze 

tekst hoopt ds. Goudriaan met ons stil te staan bij het thema 'En toch, het Woord gaat door, 

totdat...' Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de tijd waarin wij leven, een tijd 

vol van verwarring en schijnzekerheden. Is Gods hand vandaag nog steeds zichtbaar en 

waarneembaar? En zo ja, hoe dan? Wat is er nu kenmerkend voor de eindtijd? 



 
 

We hopen u graag weer te begroeten op DV donderdagavond 7 februari 2019 in de  

Maranathakerk te Nieuwleusen. 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!   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie 

J. Visscher 


