Everyone in the world … in the Word

In deze Nieuwsbrief:
• Ervaringen van 2 deelnemers
• Nieuwe studie: Gods unieke boek (met video)

… ‘Dat Hij (God) in ons blijft, weten we
door de Geest die Hij ons gegeven
heeft.’

• Leidersdag voor vrouwen: D.V. 5 november
1 Johannes 3:24 – NBV21

• Oekraïne

Tussentijd
Beste vrienden en belangstellenden,
Tussentijd, de tijd tussen: je diploma en werk of een
vervolgopleiding, het onderzoek en de uitslag ervan, je
wensen en dromen en het al of niet in vervulling gaan
ervan. Soms kan het je niet snel genoeg gaan en soms
wil je dat die tijd nog veel langer duurt.

?

Ook in de Bijbel ervoeren mensen dit. Soms dacht men dat de wederkomst al heel spoedig
zou zijn en verzaakte men de taken, onze groep kwam dat tegen in de studie van 1&2
Tessalonicenzen. Paulus raadt aan ‘trouw en waakzaam op je post te blijven’, we merken
wel als de tijd daar is. Dat mag ook ons bemoedigen in alles wat wij persoonlijk meemaken
of maatschappelijk wereldwijd zien en ons kan beangstigen.
Wij leven in een ‘tussentijd’, maar wij staan daarin niet alleen. Laten we elkaar als
christenen bemoedigen, zodat we het zicht op Gods beloften niet kwijtraken door wat we
meemaken. Een CBS kring kan hier een belangrijke plaats bij innemen.
We weten ook dat God trouw en betrouwbaar is en ons hier op aarde niet alleen heeft
achter gelaten. Hij heeft ons de heilige Geest gegeven en die pleit en bidt voor ons!
Graag wens ik ieder een ontspannen zomer toe, met tijd tussen inspanning en ontspanning.
Én met de zekerheid van Gods nabijheid, waar we ook zijn.
Namens ons team en in verbondenheid,
Wilma Aalbersberg
Nationaal Coördinator
Community Bible Study Nederland

De CBS Nederland (hekwerk)banner hangt dit jaar weer op
de New Wine conferentie.
Zie je onze banner hangen? Attendeer anderen dan op onze
organisatie. Dank!
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Ervaringen van 2 deelnemers:
Het is alweer 12 jaar geleden dat ik voor het eerst bij een CBS Bijbelstudiegroep kwam.
Wat me trof en nog steeds treft is de warmte, vertrouwdheid en veiligheid die ik er vond en
vind. Dat doet de Geest van God denk ik. Met velen bij elkaar om Gods woord te openen,
ervan te leren en kennis met elkaar te delen. Het maakt niet uit van welke kerkelijke richting
je bent, want het draait bij CBS puur om de Bijbel.
De persoonlijke vragen betrekken de teksten uit de Bijbel op ons eigen leven in de huidige
tijd. Daar komen mooie gesprekken uit voort, waarin je de ander hoort en kunt helpen of
zelf geholpen wordt.
Samenvattend vind ik de CBS geweldig en de samenkomsten voelen voor mij als een warm
bad. Ik hoop nog lang mee te doen met CBS. Dank!
-Elly
===
Ik woon al heel wat jaren in Nederland maar voelde me lange tijd onzeker en ik maakte me
steeds zorgen over mijn familie in Colombia. Ik had een soort burn-out. Ik was al vaker
uitgenodigd om naar kring te komen en toen ik dat deed ging het beter met me.
Ik leerde door de Bijbelstudies dat ik echt op God moet vertrouwen en de zorg voor mijn
familie moet overlaten aan God. Het is ook fijn om met de groep samen te bidden voor
alles wat er gebeurt.
Deze studies geven je Bijbelkennis, maar het gaat ook over je eigen leven. Ik las al wel in
de Bijbel, maar nu komt het meer in mijn hart. Het helpt mij om geestelijk te groeien.
-Rocio – komt uit Colombia en is getrouwd met een Nederlander.
Nieuwe studie: Gods unieke boek met video
Een nieuwe versie van de studie ‘Gods unieke boek’ is beschikbaar. Deze
studie bieden wij al heel lang aan, maar nu in een vernieuwd en ander jasje.
Het Werkboek, waarmee alle deelnemers thuis voorbereiden, is nu in
kleurendruk. Na de bespreking van de vragen in de groep kijk je samen naar
een video (met Nederlandse ondertiteling) met verdere toelichting en uitleg.
Deze studie geeft een globale introductie op de Bijbel. In 7 lessen wordt behandeld hoe
de Bijbel is opgebouwd en wat de inhoud ervan is. Hoe spreekt God door de hele Bijbel
heen en hoe leren wij Hem en de Here Jezus kennen?
Deze studie is heel geschikt voor hen die de Bijbel (misschien wel voor het eerst) met
anderen willen onderzoeken, maar ook voor hen die God en zijn Woord al kennen. Gods
Woord blijft een levend woord, steeds weer verrassend en sprekend.
Het Werkboek kan via ons besteld worden, voor de video’s ontvang je een link vanuit ons
Europa kantoor.
Kijk hier voor de video behorend bij Les 1, of kijk op onze website => Nieuws .
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Leidersdag voor vrouwen: D.V. 5 november van 9 – 20 uur
Voor ieder die een taak vervult in een groep of het landelijke werk. Een dag met
bemoediging vanuit Gods Woord, ontspanning, ontmoeting, horen en leren met elkaar.
•
•
•

Locatie: de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg.
Klik hier of kijk op de website voor alle informatie => Nieuws => Conferenties
Heb je vragen of wil je hier ook bij zijn, er is nog plaats! Mail annet@cbsi.nl .

Oekraïne:
In maart heeft u een extra Nieuwsbrief ontvangen mbt de situatie in de Oekraïne. Bijna
dagelijks ontvangen we een bericht van onze CBS collega daar, pastor Vasyl. Het leven is
vol onzekerheid, aanpassingen en vaak tekorten. Er is veel verwoesting, zoals wij via de
media kunnen zien.
Vanuit allerlei organisaties wordt (voedsel)hulp geboden. Pastor Vasyl
heeft er met vele anderen bijna een dagtaak aan om voor het voedsel
en basisbehoeften naar allerlei kerken en plaatsen te distribueren of
het zelf met een team te brengen.
Bijna iedere avond wordt in de kerk ook een gebedsbijeenkomst
gehouden. Laten wij voor onze broeders en zusters daar en in die hele
regio blijven bidden.
Wil je doneren voor hulp aan het werk van pastor Vasyl, dan kan dat
via ons CBS Europa kantoor: https://cbseurope.org/donations/ .
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