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Als … dan zou God niet …
Als we door goede werken de hemel
moeten verdienen had God nooit
gezegd dat Hij het uit genade wil
schenken.
Als het houden van de tien geboden
ons in de hemel kon brengen had
God niet gezegd dat we nooit vrij
kunnen worden door ons aan regels
te houden.
Als de eeuwige rust voor de ziel te
koop zou zijn, had God nooit gezegd dat je de ziel onmogelijk kan

Avondconferenties over

vrijkopen. De kern van elke religie is
dat mensen iets moeten doen om in
de hemel te komen. Maar God zegt
het anders. “De waarheid zal je vrij
maken” en “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Ik ben de enige
weg tot de Vader” zegt Jezus.
Niet religie, maar een persoonlijke
keuze voor en een persoonlijke
relatie met Jezus Christus, zet je
waarlijk vrij!
Beleef dit jaar de ware vrijheid!

GELOOF &
MAATSCHAPPIJ:
“Wat het voor mij betekent”

30 januari:
13 februari:
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Iedereen gelooft
Verschillend christendom?

Zaal Centrum Kumtich, Keibergstraat 54, Kumtich om 20.00 uur
Beter wat te streng en onbeholpen de waarheid te spreken
dan te huichelen en de waarheid te verzwijgen.

De toegang is kosteloos

Wees hartelijk welkom!

6e jaargang/46

Een publicatie
van evangelische
christenen om de
rijkdom van het
evangelie te
herontdekken
De evangelische kerk
werd in 2003 door de
Belgische overheid ofﬁcieel erkend (naast
het protestantisme) en
behoort sindsdien tot
de 6 erkende erediensten in België. Ze telt
± 120.000 gelovigen in
ons land met ongeveer
400 evangelische kerken waarvan de helft in
Vlaanderen.
V.U. D. Vandelannoote

“Door Zijn genade
bent u gered;
doordat u in Hem
ging geloven. Dat
is niet uw eigen
verdienste, maar
een geschenk van
God.”
Efeziërs 3:8,9

Avondconferenties
Even kaderen
30 januari: Iedereen gelooft

Elk heeft zijn geloof! De huidige postmoderne tijd kent
geen waarheid meer. Maar is die daarom verdwenen?
1+1 blijft nog altijd 2, welke tolerantiefactor we in onze
vrijheid van meningsuiting ook mogen toepassen.
CV spreker: Al 39 jaar verkondigt Luc Vandevorst het
evangelie voltijds of parttime met lezingen en studies uit
de Bijbel. Hij is een veel gevraagd en begiftigd spreker.

13 februari: Verschillend christendom?

We zijn met zijn allen christenen: rooms-katholieken,
anglicanen, orthodoxen, protestanten & evangelischen.
Maar waar zijn de verschillen nu eigenlijk en hoe zijn
deze ontstaan? Wat nu?
CV spreker: John Den Boer koos al op jeugdige leeftijd
voor een opleiding en vorming die hem geschikt maakte
voor een pastorale taak. Meer dan zevenendertig jaar
bemoedigt hij mensen in allerlei levensomstandigheden.

“Ook al houdt
men zich aan
Gods richtlijnen,
het lukt niemand
om alles te doen
wat er in staat.”
Romeinen 3:20

“Het is
onmogelijk om
een ander vrij te
kopen met geld;
om God een
losgeld voor hem
te betalen.”
Psalm 49:8

JEZUS, Koning en Heer

De waarheid
O, trouwe christen,
zoek de waarheid,
hoor de waarheid,
houd van de waarheid,
zeg de waarheid,
verdedig de waarheid
tot aan de dood;
want de waarheid zal je
vrij maken van de zonde,
van de duivel,
van de dood van de ziel en
uiteindelijk van de
eeuwige dood.
Johannes Hus (1369-1415)

Als je niet ergens voor STAAT
kan je overal voor VALLEN

De BESTE DINGEN in het leven zijn
NIET GOEDKOOP
Waar geloof veel kost: Kenia

J. Hus werd in 1400 tot
priester gewijd. Hij wees
erop dat Jezus Christus de
Enige en Absolute
Waarheid is. In 1415 stierf
hij voor zijn geloof in
Konstanz op de
brandstapel.
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De terreurbeweging al-Shabaab valt geregeld
vanuit Somalië christelijke scholen en nederzettingen aan. Maar ook intern is de invloed
van radicale moslims groot, wat leidt tot meer
geweld tegen christenen en tot meer vernielde
kerken.
Bron: Open Doors

De apostelen stellen zeven extra mannen aan
Er kwamen steeds meer mensen bij die in Jezus geloofden.
Maar op een gegeven moment
ontstond er ontevredenheid
onder hen. De Griekssprekende gelovigen klaagden
dat de Hebreeërs het dagelijkse voedsel niet eerlijk verdeelden. De weduwen uit hun
groep kregen minder dan de
anderen. De twaalf apostelen
riepen alle gelovigen bijeen.
“Wij kunnen niet alles tegelijk,”
zeiden zij. “Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben
wij geen tijd meer om erop
uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt
ons niet goed. Daarom willen
wij enkele geschikte mannen
aanstellen, die deze taak van
ons kunnen overnemen. Kies
er zeven uit, die goed bekend
staan: wijze, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest.
Wijzelf zullen onze tijd besteden aan het bidden, het spreken in het openbaar en het
onderwijzen.” Zij vonden het
allemaal een goed voorstel
en kozen zeven mannen uit:
Stefanus, Filippus, Prochorus,
Nicanor, Timon, Parmenas en
Nicolaüs. De mannen werden
aan de apostelen voorgesteld.
Die baden voor hen en legden
hen de handen op.
Gods
boodschap
kreeg
steeds meer bekendheid. In
Jeruzalem nam het aantal
volgelingen van Jezus sterk
toe. Ook veel priesters gaven

gehoor aan de oproep om in
Jezus te gaan geloven. Stefanus was vol van geloof en
kracht van God. Hij deed grote wonderen en buitengewone
dingen onder het volk. Maar
sommigen vonden dat hij daar
niet mocht mee doorgaan. Zij
hoorden bij de synagoge van
de zogenaamde Libertijnen
uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Asia. Zij begonnen met
hem te discussiëren en probeerden hem te overtroeven,
maar dat lukte niet. Hij was
hen veruit de baas. Het was
duidelijk dat Gods Geest
hem leidde. Toen stookten zij
een paar mannen op om het
praatje rond te strooien dat zij
Stefanus slechte dingen over
Mozes en God hadden horen zeggen. Daarmee zetten
ze het volk, de leiders en de
godsdienstleraren tegen hem
op. Zij gingen naar hem toe,
grepen hem vast en brachten hem voor de Hoge Raad.
Zij lieten ook enkele valse
getuigen komen, die allerlei
beschuldigingen tegen hem
inbrachten. “Wij hebben hem
horen zeggen dat die Jezus
van Nazareth de tempel zal
verwoesten en de oude gebruiken zal veranderen die
Mozes ons gegeven heeft.”
Terwijl de mannen van de
Hoge Raad hem onderzoekend aankeken, zagen zij dat
Stefanus’ gezicht straalde als
dat van een engel.

Wilt u reageren? → Contact@krinowa.be

HANDELINGEN

van de
apostelen
(deel 46: Hfdst 6)

