Vanuit de gemeente
Maandbrief april 2019

De wetenschap
Met Pasen mogen we gedenken dat Jezus onze zonden op zich nam, door te
sterven en weer op te staan. Hij maakte zo de weg vrij naar onze Vader.
Hoogleraar wiskunde P.W. Stone heeft berekend dat de kans dat één
persoon (Jezus) 8 profetieën “toevallig” zou vervullen 1:10 met 17 nullen is.
De kans dat 48 messiaanse profetieën “toevallig” vervuld zouden worden
(door Jezus) is 1:10 met 157 nullen, meer dan alle zandkorrels op de aarde!
Maar ook deze wetenschap is onvoldoende om anno 2019 tot geloof te
komen. Net als dat alle wonderen die Jezus destijds deed de mensen ervan
niet weerhield om Hem ter dood te brengen.
In Mattheus 18 legt Jezus uit: Als jullie niet gaan geloven als een kind, zullen
jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Mensen die net zo
willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van
God. Je eigen ik loslaten en voor Hem op je knieën gaan. Vanuit de wetenschap dat Jezus zichzelf gaf voor jou, Zijn kind, en altijd van jou houdt!

Activiteiten in de gemeente
Gemeentevergadering: donderdag 11 april, 19:30.
Kring Connect: op woensdag 3 en 17 april, thema
dit seizoen is ‘vertrouwen’. Inloop 19:45, einde
21:45, bij Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat
6, Borger. Contact: 06-832 44 242
Bidstond: op dinsdag 9 en 23 april. Open avond met
gebed en aanbidding. Aanvang 19:30, wisselende
locaties. Coördinatie Martin en Sytske Lohof, 0681252878.

Zr. Rita Mante is nog herstellende maar was 24 maart weer in de dienst.
Br. David Mik heeft op 8 april een afspraak met de anesthesioloog, hierna
volgt de afspraak voor de operatie aan zijn rug; zr. Gé Mik heeft van de
arts te horen gekregen dat de problemen a.g.v. de beroerte enkele jaren
geleden niet behandelbaar zijn; ze zouden graag wat meer contact willen
hebben vanuit de gemeente (Hamrik 23). Zr. Hilly Westerhof heeft
darmbloedingen gehad, verder gaat het redelijk met haar gezondheid.
We bidden dat jullie gezondheid zal verbeteren en dat je door alles heen
Gods zegen zult ervaren!
Ps 139 Heer U doorgrond en kent mij
Br. Timon en zr. Hester van der Horst zijn lid geworden van de gemeente.
Van harte welkom met jullie gezin! Hester speelt inmiddels mee met het
muziekteam, fijn dat je we al van je talenten mogen genieten!
Br. Jan en zr. Els de Poel hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze gaan nu
naar dezelfde gemeente als hun kinderen en kleinkinderen en ervaren dit
als een grote zegen. We danken hen voor wat ze voor ons hebben
betekend en wensen hun Gods zegen in hun nieuwe gemeente!

Verjaardagen
16 april
Elfried Fietje
26 april David Lohof
10 april
Cobi Nanninga
27 april Klaas Kiers
Van harte gefeliciteerd en nog veel zegen in de komende jaren!

Wie heeft wat voor de maandbrief?
Heb je een artikel die je graag met anderen wilt delen?
Stuur deze dan uiterlijk de 3e week van de maand naar
GertHartman@Hotmail.com.

Enkele profetieën over de Messias

Gemeenterooster

Profetie
De Messias zal worden geboren in
Bethlehem

Aangekondigd
Micha 5:2

Hij zal als koning nederig Jeruzalem
binnen gaan, rijdend op een ezel

Zacharia 9:9

Hij zal een plaatsvervangend offer
zijn voor onze zonden
Hij zal verraden worden voor 30
zilverstukken
Hij zal verworpen worden door Zijn
volk

Jesaja 53:5

Vervuld
Mattheüs. 2:1-7,
Johannes 7:42, Lukas
2:47
Lukas 35-37, Mattheüs
21:6-11, Marcus 11:7,
9-11
Romeinen 5:6-8

Zacharias 11:13

Mattheüs 26:15, 27:3

Jesaja 52:3,
Jesaja 8:14,
Jesaja 28:16,
Psalm 118:22
Psalm 22:16,
Zacharia 12:10,
Jesaja 53:5, 12
Zacharia 12:10
Psalm 22:16
Psalm 22:18

Johannes 1:11, Lucas
23:18, Handelingen
4:11, 1 Petrus 2:6-8

Psalm 69:21

Johannes 19:28-29

Psalm 22:1
Exodus 12:46,
Psalm 34:21
Zacharia 12:10
Psalm 31:5

Mattheüs 27:46
Johannes 19:33-36

Amos 8:9

Mattheüs 27:45

Jesaja 53:9

Mattheüs 27:57-60

Jesaja 53:9-10,
Psalm 2:7,
16:10

Mattheüs 28:1-20,
Markus 16:6-7,
Handelingen 2:2336,13,33-37,
1 Korinthiërs 11:4-6

Hij zal als een dief worden
gekruisigd
Hij zal doorstoken worden in de
voeten en de handen
Men zal het lot werpen over Zijn
kleding
Hem zal azijn worden gegeven
tegen Zijn dorst
Hij zal verlaten worden door God
Zij zal ter dood worden gebracht
zonder dat Hij een bot zal breken
Zijn zijde zal worden doorstoken
Hij zal Zijn Geest toevertrouwen
aan de HEER
Bij Zijn sterven zal er duisternis
over het land komen
Hij zal worden begraven bij de
rijken
Hij zal opstaan uit de dood

Datum dienst
Spreker
Dienstleiding
Muziek

07-04
T. van Barneveld
Martin
Ineke,
Hester

Deurdienst
Zaaldienst,
techniek

Sytske
Rob,
Jaap

Zondagschool
Avondmaal
Keuken

Antje

Collecte

Marty

14-04
D.G. van Herk
Gert
Bert Staal,
Eva Maria,
Henriëtte
Alexander
Martin L,
David

21-04
J. Spaans
Geert
Henriëtte,
Sytske

28-04
H. Brouwer
Alexander
(n.t.b.),
Alette

Geert
Gert,
Ingmar

Sytske
Rob,
Jaap

Gerdy
Geert
Hilda

Alette

Antje

Gert

Marty

Straat evangelisatie Jeugdwerk
Evangelisatie
E. Donker
Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Adi Negru

Uitnodiging

Lukas 23:33, Johannes
20:25, Mattheüs 27:38,
Markus 5:27, 28
Lukas 23:33,
Johannes 20:25-27
Johannes 19:23-24

Johannes 19:34
Lukas 23:46

Informatie
Als u vragen heeft over de dienst, geestelijke hulp nodig hebt of meer wilt weten over de Vrije
Baptistengemeente Borger, kunt u contact opnemen met Gert Hartman, 0599-235231. Bezoek
ook onze website via www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.
U kunt de gemeente financieel ondersteunen door het overmaken van uw gift op
NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van “De Vrije Baptistengemeente, Borger".

