
Avondmaal
Elke eerste zondag van de maand wordt

het avondmaal gevierd. We eten dan

brood en drinken wijn als beeld van het

lichaam van Christus en Zijn bloed. Dan

denken we aan het offer dat de Here

Jezus voor ons heeft gebracht aan het

kruis.

Samenkomst op zondag
Op zondagochtend komen wij samen in

de eredienst. Deze dienst begint om

9.30u. We zingen met elkaar liederen uit

Opwekking of Johannes de Heer. Voor de

Woordverkondiging gaan de kinderen

naar de crèche of de zondagschool.

Na de dienst is er gelegenheid om

koffie/thee met elkaar te drinken en om

met elkaar in gesprek te gaan.

Informatiefolder

Toerusting / Onderwijs
Het bestuderen van de Bijbel heeft bij ons

een belangrijke plaats. Kijk op onze site

voor een actueel aanbod van de studies.

Bidstond
Op de 1e en 3e dinsdag van de maand is

er een bidstond voor de bouwstenen. De

bidstond is gericht op aanbidding en

voorbede doen.

Contact / Adresgegevens
U bent van harte uitgenodigd om een

dienst of een andere activiteit bij te

wonen.

Bezoekadres:

Baptistengemeente Maranatha Franeker

Noord 41

8801 KT Franeker

Website:

www.baptistengemeente-maranatha.nl

YouTube – Maranatha Franeker

Mail:

info@baptistengemeente-maranatha.nl

Telefoon:

06 150 24 526 (scriba / oudste)



Informatie
In deze informatiefolder willen wij ons als

Baptistengemeente Maranatha graag aan

u voorstellen en u kort vertellen over wat

wij geloven en wat wij willen uitdragen.

Misschien bent u voor de eerste keer in

onze gemeente of heeft u deze folder

gekregen. Wij willen u uitnodigen om eens

een dienst of activiteit te bezoeken.

Als gezin van God komen we elke

zondagmorgen samen. Zowel jong als oud

hebben hierin hun plaats. We zingen,

bidden en lezen uit de Bijbel, Gods Woord

en leren hieruit.

Heeft u na het lezen van deze folder of het

bezoeken van een dienst nog vragen, dan

kunt u bij één van de oudsten terecht of

contact met ons opnemen. We willen u

graag te woord staan.

Missie
Ons verlangen is, dat mensen Jezus

Christus leren kennen als hun persoonlijke

Verlosser en Heer. Door het geloof in

Christus Jezus wordt de mens opnieuw

geboren om vervolgens een toegewijde

volgeling van de Heer Jezus te worden en

God lief te hebben boven alles en Hem te

gehoorzamen door de doop van

onderdompeling.

Gekruisigd
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Met Hem
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De Weg
Hij doet mij neerliggen in grazige

weiden, Hij leidt mij zachtjes naar

stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de

gerechtigheid, omwille van Zijn

Naam. (Psalm 23: 2-3)

De Waarheid
Want dat is goed en welgevallig in

de ogen van God, onze Zaligmaker,

Die wil dat alle mensen zalig

worden en tot kennis van de

waarheid komen.

(1 Tim. 2: 3-4)

Het Leven
En dit is het eeuwige leven, dat zij

U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, Die U

gezonden hebt.

(Joh. 17: 3)

Uitgangspunten
• God is de Schepper van Hemel en

aarde;

• Door de zondeval is er een breuk

ontstaan tussen God en de mens;

• Elk mens is daarom door de zonde een

zondaar;

• Het gevolg van de zonde is de dood;

• Gods Zoon, Jezus Christus, kwam naar

de aarde om de zonde te dragen;

• Jezus Christus stierf aan het kruis,

maar overwon de dood en stond op uit

het graf;

• Iedereen die zijn vertrouwen stelt op de

Here Jezus wordt gered en krijgt

eeuwig leven;

• Christus Jezus heeft de Heilige Geest

(de Trooster) gegeven om ons te

helpen dit goede nieuws van verlossing

door te geven.


