
  

Het jaar 2014 in preken



  

Onderwerpen

● Zonde: vermanen en belijden

● Prioriteiten

● Obstakels overwinnen: identiteit

● Vertrouwen en hoop

● Genezing

● Lijden en onrecht

● (De kracht van) liefde



  

Zonde: vermanen en belijden

●Spreken, luisteren en doen (5 jan)
●Opdat u niet zondigt.. (29 jun)
●Wat is het probleem? (6 jul)
●Schaamte (19 okt)



  

Prioriteiten

● De eer van God (23 feb) – Gert

● Leven in prioriteit (4 mei)– Michiel

● De kerk van de toekomst (21 dec) – Peter



  

Obstakels overwinnen / identiteit

● In beweging komen (12 jan)

● Identiteit (26 jan) – Tom

● Geen geest van angst (9 feb) – Salvo

● Beperkt verstand (2 maart) – Tom

● Een Geest van kracht – (13 apr) Tom

● Een God van herstel (27 apr) – Peter

● Priesters – (24 aug) Gert

● Abba Vader (5 okt) – Ludolf

● Verstoorde relaties (14 dec)

● Hier ben ik Heer. Zend mij wel/niet (28 dec)



  

Vertrouwen en hoop

● Geloofsreis (16 mrt) – Marcel

● Een hoop die zeker is (30 mrt)

● Geloven in de hoop (6 apr)

● Wees vastberaden en standvastig (11 mei) – Ludolf

● Het zwarte gat (22 jun) – Gert

● Geef nooit op – (14 sep) Peter

● Wat zou jij God vragen? (17 okt) – Timo

● De ogen van God (26 okt) – Gert

● Allerheiligen (2 nov) – Michiel

● Hoop en teleurstellingen (9 nov)

● Lessen van den psalmen (30 nov)



  

Genezing

● De kerk en genezing (9 maart)

● Genezing op straat (18 okt) – Aron



  

Lijden en onrecht

● Getest worden in het vuur (1 jun)

● Gebed als enig wapen (15 jun)

● Gods wereld van onrecht (31 aug)

● Wie voed je het meest? (7 dec) – Jim



  

(De kracht van) liefde

● Klein begin, groot effect (2 feb)

● Offers waar God naar verlangt (13 jul)

● De God van het onverwachte (25 dec)
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