
 
Nieuwsbrief nr. 40  

 

Geliefde medereizigers, 

 

De eerstvolgende lezing zal zijn op DV donderdag 28 november 2019 

Thema    : ‘Pelgrimsreis naar Jeruzalem’ 

Spreker  : Ds. J. den Boer (HHK) 

aanvang  : 20.00 uur 

Locatie   : Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73,  7711 HS Nieuwleusen 

 

Terugblik afgelopen lezing 

De vorige lezing werd verzorgd door ds. J. Bos (CGK) en had als thema de trits: ‘Belijden – 

Beloven – Beleven’. Voorafgaand aan de lezing las ds. Bos als Schriftlezing uit Romeinen 10. 

 

Belijden 

In de Heilige Schrift staan vele belijdenissen. In de Ned. Geloofsbelijdenis staat dat we God 

kunnen leren kennen uit het boek der natuur en het boek der schriftuur (Zijn Woord). Zo laat 

God zich kennen. Hij spreekt tot ons door Zijn Woord, door de Bijbel. Het fundament in de 

belijdenis is 1 Kor. 2 : 12. Belijden - God na spreken- is alleen niet genoeg, daarom ook: 

 

Beloven 

Dat houdt in antwoord geven op wat God vraagt. De Heere verwacht antwoord, Hij verwacht 

amen op Zijn Woord. Dat moet uitwerking krijgen in: 

 

Beleven 

Beleven wat je beleden en belooft hebt, niet in eigen kracht maar ziende op Jezus.  

Ds. Bos gaf aan dat dit belijden een ernstig gevolg zal hebben. Paulus schrijft aan Timotheüs: 

allen die ook godzalig leven willen, zullen vervolgt worden. Dat is een belofte! Die Hem 

godzalig willen volgen naar het Woord - niet wettisch, maar uit liefde tot de Heere en in de 

vreze van Zijn Naam- die zullen vervolgt worden in deze tegenwoordige tijd, dat is de 

consequentie van belijden vandaag!  

 

Vooruitblik komende lezing 

Het thema voor dit seizoen is ‘Belijden vandaag’ 

Op D.V. donderdagavond 28 november hoopt ds. J. den Boer (HHK) een lezing te houden. 



 
 

Graag nodigen wij u uit voor deze –interkerkelijke- lezing. Het begint om 20.00 uur, in de 

Maranathakerk te Nieuwleusen. Oud of jong? Van harte welkom!  

Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de lezing, 

onder het genot van koffie of thee. 

 

De Leusense Conferentie is een particulier initiatief. Dat betekent dat we bij het organiseren 

afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen en giften via collecte of stortingen op onze 

bankrekening. Voor de volledigheid vermelden we nog eens ons rekeningnummer  

NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Het overzicht van de financiële kosten 

en giften vindt u op onze website www.leusenseconferentie.nl    

 

Tenslotte 

Hieronder de data en de sprekers van de volgende lezingen. Noteert u de data alvast in uw 

agenda? 

vrijdag 31 januari 2020 :   Dr. M.J. Kater (CGK) 

donderdag 5 maart 2020 :   Ds. W.M. v.d. Linde (HHK) 

vrijdag 24 april 2020  :   Ds. J.M.J. Kieviet (CGK) 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie 

J. Visscher 


