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Spreuken 10:22 “De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.”

Sonsbeek festival
Op 16 juni hebben de kerken van Arnhem een festival georganiseerd. Een groep broeders en
zusters hadden op hun hart om met alle kerken, gemeenten, christelijke organisaties enz. een
festival  in  het  park  Sonsbeek  van Arnhem te  houden.  Met  als  doel  om gezamenlijk  een
getuigenis van Gods liefde aan alle inwoners van Arnhem en omgeving te geven. Zij hebben
iedereen van Arnhem en omgeving aangeschreven om mee te doen.
Ook ik mocht die dag met de Bijbelwagen van JOJADA Marktevangelisatie er staan. Het is
een uniek gebeuren geweest. Een grote zegen om zo met al je broeders en zusters te mogen
getuigen van de Heer Jezus, is bijzonder. Samen één in onze Heer en Heiland.
Het getuigenis werd op verschillende manieren geuit. De één deed het door expressie, of dans,
de ander door zang en muziek. Ik heb die dag verschillende soorten muziek stijlen gehoord.
De organisatie had van de gemeente Arnhem toestemming gekregen op voorwaarde dat er niet
“gepreekt” zou worden. Er mocht niet openlijk over de Bijbel gesproken worden. Dat is ook
niet  gebeurd,  maar  iedere  groep heeft  op  zijn  manier  wel  over  de  Bijbel  en Gods  liefde
gezongen. Men heeft de hele dag kunnen horen dat er vergeving is voor iedereen. De Bijbel is
op een andere manier opengegaan. 
We danken de Heer dat wij ook een getuige op deze dag konden zijn. Iedereen heeft gelezen
dat God van hen houdt.
We prijzen de Heer voor de zegeningen die Hij gegeven heeft.

Braderie Maurik
Zaterdag 30 juni stond ik weer op de jaarlijkse braderie van Maurik. Hier sta ik al sinds 1995.
dus ik ben een stuk “meubilair” van de markt. Veel vaste dorpelingen kennen mij en ik hen.
Dus de begroeting was hartelijk.
Ook op deze braderie is de recessie te merken. De laatste jaren lopen de inkomsten terug.
Waar  ik  vroeger  de  kraam  vol  had  staan  met  belangstellenden,  is  het  nu  mondjesmaat
aandacht voor de Bijbelkraam.
Ondanks de stilte heeft  de Heer twee goede gesprekken gegeven. De eerste was met een
vrouw die gaat naar de N.H. kerk. Maar ze gelooft (nog) niet in het verlossingswerk van de
Heer. De laatste jaren is in haar hart belangstelling gekomen voor Gods Woord. Ze zit dan
ook vol vragen over o.a. geloven, eeuwig leven, de toekomst van de wereld. Daarnaast heeft
ze door haar interesse ook contact gekregen met de Jehova getuigen. In ons gesprek mocht ik
haar wijzen op Gods grote Liefde voor haar. Ze luisterde aandachtig. Voor haar werd het
gesprek moeilijk toen ik haar wees op de dwalering van de Jehova getuigen. Ik heb haar
aangeraden om het contact te verbreken en al het materiaal te verwijderen. Uit eindelijk heb ik
haar de Bijbel “Ver boven alles uit” meegegeven en gewezen op de teksten die onderstreept
staan. Ze was geraakt. We bidden dat zij haar hart voor de Here God opent.

Een ander gesprek was met een vrouw uit de Gereformeerde kerk. Zij kende de boodschap
van bekering en verlossing. Maar haar weigering om te geloven ligt in de leer die ze van kinds
af aan gehoord heeft.  Zij  is  zondig en kan zich daardoor geen zekerheid toe-eigenen van
eeuwige verlossing.
Iedere avond bidt ze of de Heer haar wil laten zien dat Hij ook voor haar aan het kruis is
gestorven en opgestaan is uit het graf. Ik heb haar aangeraden om voortaan de Heer te danken
dat Hij voor haar persoonlijk het lijden heeft ondergaan. En dat zij moet danken nu een kind
van de Here God te mogen zijn.



Als zij dat doet gaat zij ervaren dat de Heer haar leven gaat leiden.
We hebben afgesproken dat we elkaar volgend jaar weer ontmoeten en zij haar bevindingen
zal vertellen.

Zomaar een gesprek
Op de markt in Zetten kwam een man naar mij toe. Hij vertelde dat hij kriebels krijgt bij het
lezen van de tekst “God houdt van U”. Hij vroeg mij of dat wel waar is.
Het gesprek verliep rommelig en een beetje moeilijk. Dit omdat hij niet wilde luisteren. Ik
mocht hem vertellen dat God een ieder lief heeft en van iedereen houdt.
Zijn laatste woorden bij het weggaan waren dat hij het heel koud krijgt bij het lezen van deze
tekst. Ons gebed is dat de Heer Zijn warmte en liefde laat merken in het leven van deze man.

Braderie Vorden
In het voorjaar werd ik benaderd door de gezamenlijke kerken van Vorden. Zij vroegen of ik
hen wilde bijstaan op de braderie in de maand juli.
De  Heer  heeft  deze  dag  gezegend.  De  onderlinge  contacten  waren  hart  verwarmend  en
liefdevol.  Het  is  een zegen om met  broeders  en  zusters  van andere  gemeenten samen te
werken. Om zo gezamenlijk over Gods Liefde en verlossingswerk te mogen getuigen. Je voelt
de gebondenheid in de Heer.
Het weer was aanvankelijk regenachtig. Maar in de loop van de dag werd het droog. Er zijn
verschillende contacten met belangstellenden geweest. 
De evangelisatie groep van de kerken had een fly-over neergezet, waarop de vraag stond:
“hoe denkt u over de wereld”. 
Ook mocht ik een kinderbijbel verkopen aan een gezin. Zij doen niets aan een godsdienst.
Maar de zoon, 8 jaar oud, had interesse. De ouders staan niet anti tegenover Gods woord. 
We lezen in de bijbel dat Gods woord nooit ledig zal wederkeren. (Jesaja 55:11). Laat dat ook
bij dit gezin zijn, dat door een vraag van hun zoon, zij tot bekering mogen komen en Gods
Liefde gaan ervaren in hun leven.

Resumé
Terugkijkend op het afgelopen half jaar danken we de Heer voor de zegeningen. Het zijn
wisselende maanden geweest van stilte aan de kraam en lekker bezig zijn. Het is een zegen
om op deze manier te mogen vertellen over Gods liefde voor ieder mens. Zeker als je merkt,
dat men God afwijst en er steeds meer antipathie voor Gods verlossingswerk aan het kruis is.
Het is een groot voorrecht in Nederland om vrij over de Bijbel te mogen spreken op straat.

Gezondheid
Met de gezondheid van Jules gaat het de goede kant op. De suikerwaarde is onder controle.
Hij voelt zich goed, al is de energie nog niet helemaal terug.
We willen u allen danken voor de gebeden en de goede zorg die u ons geeft. 
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