Zondag, 20 januari 2019
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Matth
13:16
U kent het wel: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De Joodse leiders zagen en
hoorden Jezus spreken. Maar Jezus’ woorden raakten de meesten niet in het
hart. Ze zagen Hem en herkenden Hem niet als de beloofde Messias. Wat
zijn wij bevoorrecht, dat ons hart geopend was toen wij het evangelie gehoord
hebben. Hebben wij nadeel ondervonden toen wij ons leven, onze
zelfbeschikking in Jezus hand gelegd hebben? Nee, Jezus liet ons Zijn
majesteit, Zijn aanwezigheid zien door de kracht van de Heilige Geest. Fijn
dat er in de samenkomst getuigt wordt van de grote daden van God. Dank
God elke dag dat uw ogen en oren geopend zijn
Gods zegen wensend
Kees en Christine Bijl, majoors

Agenda:
zo 20 jan. 09:30u
10:00u
di 22 jan.

10:00u
10:00u
za 26 jan. 10:00u
zo 27 jan. 09:30u
10:00u
ma 28 jan. 19:30u
di 29 jan. 10:00u

Bidstond
Samenkomst olv majoor Kees
Bijbellezing Matthéüs 10:5-7
Crea-café
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’
Gebedsontbijt in kader week van gebed.
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’

Week van gebed.

Op zondag gaat majoor Christine voor in de St Jacobskerk in Vlissingen voor
een gezamenlijke dienst in het kader van de week van het gebed. Deze
dienst begint om 09:30u.
Majoor Kees verzorgt de gebedsavond donderdag in ‘de Wijngaard’:
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Aanvang 19:30u
Zaterdag is in onze zaal een gebedsontbijt, dat om 10:00u begint. Voor de
voorbereidingen is het prettig, dat wij weten wie er komt. Graag even uw
naam op de lijst die in de ontmoetingsruimte ligt.

Mededelingen:
Sinds dit jaar worden de geluidsopnamen van de samenkomsten weer
opgenomen en zijn via onze website te beluisteren.
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