
HARTELIJK WELKOM

LEZINGEN TERNEUZEN 2018 - 2019
Wilt u duidelijkheid over de zin en het doel van uw bestaan, en zekerheid voor 
de toekomst? Dan nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken. 
Daar zal gesproken worden over diverse belangrijke onderwerpen. Het thema 
van de serie avonden is:

‘Een zinvol leven, want…’

De lezingen worden D.V. gehouden in een zaal van de GKV De Levensbron, 
Sloelaan 40 te Terneuzen. Aanvang 19.30 uur. 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u cd’s van deze avonden 
bestellen of de complete serie op één MP3 cd. 

Voor inlichtingen, een persoonlijk gesprek, schriftelijke vragen, gratis lectuur, 
een Bijbel, of een Bijbelstudiekring kunt u zich wenden tot:

Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J.C. van Buren, Beethovenhof 52, 4536 AB Terneuzen,

tel. 0115-696 456, e-mail: jancvburen@gmail.com

 Programma
Vrijdag 19 oktober 2018
Spr.: G.W. Hoddenbagh

Ik ben door God geschapen en gewenst.

Vrijdag 16 november 2018
Spr.: L.J. Janse

Ik ben iemand die weet wat vergeving is.

Vrijdag 14 december 2018
Spr.: J. Brunt

Ik ben een nieuwe schepping.

Vrijdag 11 januari 2019
Spr.: G.H. Kramer

Ik ben verzegeld met de Heilige Geest.

Vrijdag 8 februari 2019
Spr.: A. Baan

Ik ben niet perfect, maar jaag naar 
volmaaktheid.

Vrijdag 8 maart 2019
Spr.: C. Van Maelsaeke

Ik ben een overwinnaar.

Vrijdag 5 april 2019
Spr.: M.G. de Koning

Ik ben op weg naar een heerlijke toekomst.

EEN

Jaargang 41

ZINVOL

LEVEN, WANT...



Druk, druk! Onze agenda staat vol 
met allerlei geplande afspraken en 
verplichtingen. Wie zegt dat hij het 
niet druk heeft, lijkt niet van tel in 
onze samenleving. Alles moet snel 
gebeuren in deze wereld. Via de 
media worden we overspoeld met 
allerlei informatie. Niet alles is zinvol 
en wat te denken van al het zinloze 
geweld! Veel informatie en kennis is 
heel betrekkelijk, want wat vandaag 
belangrijk is, is morgen achterhaald. 
Behalve het feit dat aan ons aardse 
bestaan een einde komt. Dat is 
zeker en die tijd komt voor 
iedereen…

Intussen werken we hard om geld te 
verdienen. We geven dit vervolgens 
weer snel uit om leuke dingen te 
kopen en verre reizen te maken. Dit 
hebben we nodig in onze gestreste 
maatschappij. Een mens mag toch 
ook wel eens genieten, zeggen we 
tegen elkaar. Ja, we hebben heel 
veel, behalve tijd en rust! Het grote 
gevaar is dat ons hoofd vol raakt en 
ons hart leeg. Daarom de vraag: Is 
dit werkelijk een zinvol leven, want 
hoe ziet uw eeuwige bestemming 
eruit?

God heeft de tijd 
geschapen, 

de mensen de drukte.

God, onze Schepper, heeft voor 
iedereen – al voor zijn geboorte 
– een plan voor een zinvol leven 
bedacht. Hij heeft ook jou het leven 
gegeven, zodat Hij voor altijd van 
je kan houden, en jij voor eeuwig 
gelukkig kunt zijn.

Hij heeft de mens geschapen om in 
een goede relatie met Hem, én met 
elkaar, te leven. Als iemand zich van 
Hem afkeert, komt hij onder invloed 
van een andere macht, namelijk 
Gods vijand, satan. Misschien leuk 
voor nu, maar wat heeft het voor 
gevolgen voor de toekomst, als het 
einde van het leven zich aandient? 
Als jij echter God de centrale plaats 
in je leven geeft en Hem als jouw 
Schepper eert en dient, zul je echte 
vrijheid ontvangen en je ware 
bestemming vinden.
De eerste mens koos voor 
meer kennis in plaats van 
gehoorzaamheid en tevredenheid 
en keerde daarmee zijn Schepper 
de rug toe. Dit is vandaag niet 
anders. Ook nu zien we hoe streven 
naar kennis en kunde, als die 
niet gepaard gaan met integriteit, 
afhankelijkheid en aanvaarding van 
de grenzen die God gesteld heeft, 
tot allerlei ellende leidt. Het gaat van 
kwaad tot erger…

Om mensen uit deze vicieuze cirkel 
te kunnen bevrijden – dat is  de 
macht van satan – werd de Zoon 
van God, ruim 2000 jaar geleden, 
Mens. Hij, Jezus Christus, stierf op 
33-jarige leeftijd aan een kruis voor 
mensen, die zonder God leefden. Dit 
grote offer bracht Hij uit liefde voor 
jou en mij. Maar God liet hiermee 
ook Zijn heiligheid zien: Hij kan geen 
zonde door de vingers zien. En 
daarbij ook Zijn gerechtigheid: 
omdat Christus stierf, kan God 
mensen  vrijspreken! 

Iedereen die erkent en gelooft dat 
hij de eeuwige dood heeft verdiend 
– dat is het voor altijd gescheiden 
zijn van God – en Jezus Christus 
als zijn enige Redder aanneemt, wil 
God gratie schenken. Die persoon 
ontvangt vergeving van al zijn 
verkeerde daden en tevens het 
eeuwige leven. 

Als een geestelijk herboren mens 
ben je dan een nieuwe schepping. 
God komt door Zijn Geest in je 
wonen en wil je door de Bijbel leren 
hoe je naar Zijn wil kunt leven, dat 
wil zeggen: gelukkig en in harmonie 
met Hem en anderen. Hoewel 
moeilijke omstandigheden waarin 

Je Schepper heeft jou het 
leven gegeven, zodat Hij 
voor altijd van jou kan 

houden, en jij voor eeuwig 
gelukkig kunt zijn.

je kunt zijn niet altijd veranderen, 
wil Hij je hierin bijstaan. Daarbij kan 
Hij je helpen de zonde die steeds 
de kop opsteekt, te overwinnen. 
Bijvoorbeeld dat waardoor jij je doel 
mist en dat geen blijvende vreugde 
geeft. Hoewel je zo ervaart dat het 
leven nog niet volmaakt is, mag je 
ook weten: eenmaal zal dat wel zo 
zijn!

Ieder mens die zijn hart en leven 
aan God heeft toevertrouwd, heeft 
een zinvol leven en gaat een 
heerlijke toekomst tegemoet, bij 
Hem in de hemel. Daar staat onze 
Schepper Zelf garant voor!

Op de in het programma vermelde 
avonden willen de sprekers met 
ons nadenken over hoe je God kunt 
leren kennen en zinvol voor Hem 
kunt leven.

Een zinvol leven!


