Zondag, 27 januari 2019
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te
behouden. Lukas 19:10 (Telos vertaling)
Helaas moet ik vaststellen dat ik te weinig bid voor het
brengen van onbekeerden naar Jezus. Toch ga ik
daarvoor. De stichter van het Leger, William Booth, werd
door dat verlangen ahw ‘gedreven’. Zijn vraag was: ‘hoe
leidt in onbekeerden naar Jezus en laat ze voor Hem
kiezen. Die skils, vaardigheden, prikkels zijn wij voor een
groot deel kwijtgeraakt. Dat is erg jammer. We doen van
alles maar het aspect van mensen naar Jezus leiden komt helaas niet zo
goed uit de verf.
Jezus zegt heel eerlijk, ‘Ik ga ervoor om mensen die verloren zijn het behoud
aan te bieden.’
Dus er is heel veel werk aan de winkel. Het is de tactiek van Satan om bij een
aantal korpsgenoten ‘de vrijmoedigheid’ kapot te maken. Daarnaast is het de
kracht van de Heilige Geest om in de Naam van Jezus die macht te breken.
Misschien ook een aanleiding om de cursus ‘Vissers van mensen’ weer eens
van de plank te halen. Eerst staan er andere dingen op het programma die
belangrijk zijn en die deel ik met u vanmorgen….
Gods zegen wensend
Kees en Christine Bijl, majoors
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Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Bijbellezing Lukas 24:13-26
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv majoors de Vries
Vrouwenontmoeting
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’

Kanselruil.
Op zondag 3 februari hebben we kanselruil met de majoors Johan en Dineke
de Vries. Zij waren destijds als korpsofficieren in Middelburg en toen nog in
de ‘Hoogstraat’
Omdat majoor Christine die zondag noch verplichtingen heeft, gaat zij niet
mee naar korps Gorinchem, waar majoor Kees de samenkomst leidt

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