Zondag, 17 februari 2019
‘Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,’ Ezech 36:26a

Het bovenstaande Bijbelvers is ahw de paralleluitspraak uit het OT van Jezus’
uitspraak: “Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren
moeten worden.” Joh 3:7.
Let op: het nieuwe hart en de ‘wedergeboorte’ is een geschenk van God.
Beter gezegd: het is Gods reactie op het moment, dat wij Hem gezocht
hebben. Dus wacht nooit thuis op de bank af totdat u een nieuw hart
ontvangt. Dan moet u helaas wachten totdat ‘u een ons’ weegt! Dat nieuwe
hart en de zg ‘wedergeboorte’ is Gods antwoord op het verlangen van een
mens, om met God in het reine te komen. Dat heeft altijd te doen met het
vragen om vergeving. In de evangeliën lezen wij maar al te vaak, dat Jezus
de zonden vergeeft, als iemand die belijdt. Dan komt dat Goddelijke
antwoord, van een nieuw hart / wedergeboorte. Een onbeschrijfelijke vrede
en blijdschap vervult het leven van de nieuwe gelovige. De dank naar God is
geweldig groot. Wist u dat dit het doel is van de zg Alpha-cursus. Uw
voorbede is heel erg belangrijk
Gods zegen wensend
Kees en Christine Bijl, majoors

Agenda:
zo 17 febr.

ma 18 febr
di 19 febr
wo 20 febr
do 21 febr
zo 24 febr
ma 25 febr
di 26 febr

09:30u
10:00u
19:00u
19:30u
10:00u
20:00u
18:15u
09:30u
10:00u
19:30u
10:00u
10:00u

Bidstond
Samenkomst olv majoor Christine
Majoor Kees in korps Gorinchem (veg)
Zoute Viever
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Bijbelgespreksgroep in Steunpunt Vlissingen
Korpsraad
Korpsbidstond
Bidstond
Samenkomst olv majoor Kees
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Creacafé
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’

Mededelingen:
God zijn wij dankbaar dat wij op 19 februari met een Alpha-cursus kunnen
starten. Wij hebben een mooie groep cursisten en de cursus wordt in
huiselijke sfeer in Serooskerke gehouden. Denk aub in uw voorbede aan de
Alpha-cursus.
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