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Jr. 31:21 “Richt u merkstenen op, zet u wegwijzers neer,
zet uw hart op de heerbaan, de weg die gij
gaat.”

Weekmarkten
Dinsdagmorgen
Zetten
Woensdagmorgen
Scherpenzeel

Dankdienst JOJADA 25 jaar

Vrijdagmiddag
Zelhem
Gebedspunten
Wilt u meebidden
voor de volgende
punten?
*Dank voor
25 jaar JOJADA
Marktevangelisatie
*Dank voor de
vreugde van een
bekering.
*Dank voor de rijke
zegeningen die
Mattanja mag
ervaren.
*Dank voor de
elektrische fiets
die de Heer zo snel
heeft gegeven.
*Dank voor de
goede zorgen
van onze Heer.
*Bid voor de
juiste woorden
bij het spreken
op de markt en
in de gemeente.
*Bid voor kracht
en energie voor
het marktwerk.

Onze God zal
voor ons
strijden.(Neh
4:20b

Zondag 25 Januari is er een dienst geweest om de Heer te
danken voor de rijke zegen van de 25 jaren evangelisatie op
markten en braderieën. Ruim 90 broeders en zusters uit
verschillende vergaderingen, vrienden en collega’s van de
markten waren aanwezig. Uit volle borst werd gezongen
‘Groot is Uw trouw, o Heer’ en een broeder heeft een korte
boodschap kunnen brengen. Hij legde de nadruk op de
merksteen. 25 Jaar is een mijlpaal. Een moment om bij stil
te staan en na te denken over wat er allemaal gebeurd is.
Onze aandacht werd gevestigd op de zegeningen. Al die
jaren op een markante plaats Gods woord kunnen brengen,
de kracht om vol te houden ook met tegenslagen, is een
dankzegging waard.
In die tekst staat ook dat er wegwijzers zijn. Een wegwijzer
is ´Gods wil doen´. Hoewel het niet altijd duidelijk was wat
de richting van de Heer was, is de weg die JOJADA ging,
Gods weg geweest. De markten waar wij mochten staan,
waren de plaatsen die de Heer aanwees.

Na de woordverkondiging heeft Jules een
uitgebreide informatie met de beamer
gegeven over het marktwerk en de groei
ervan.

Onze dochter Gabriëlle heeft de geschiedenis
gecompleteerd met hoe zij het als kind ervaren heeft.
Ook voor haar was het een leerzame tijd. Leven als
gezin uit de hand van God is niet altijd eenvoudig
geweest. De spanningen die er waren maar zeker ook de
ervaring van zegeningen te mogen meemaken, hebben
haar gevormd.
De tijd van de dankdienst was snel voorbij, en konden
we gaan genieten van een overheerlijk koud buffet,
gemaakt door twee zusters.
Mattanja en ik kijken met veel plezier en dankbaarheid terug op deze feestelijke dag.

God houdt van u
Deze tekst heb ik al 25 jaar aan de kraam hangen. Regelmatig hoor ik
opmerkingen erover. Laatst kwam een man de wagen binnen lopen met een vraag over de tekst.
“Als nu Hitler over de markt en langs de kraam zou lopen, zou God dan ook tegen hem zeggen dat
Hij van hem houdt?” Jazeker, antwoordde ik. God hield ook van Hitler. God houdt van ieder
persoon, ongeacht wat hij gedaan heeft. Jh. 3:16. God is alleen niet altijd met de daden van de
mensen eens. Hij liep al nadenkend over mijn antwoord weg.

Vraag naar een Bijbel
Op één van de markten kwam een moeder met haar zoon van 14 jaar bij mij aan de kraam.
Samen zochten ze een dagboek voor hem uit. Toen zij wilde afrekenen maakte de zoon een
opmerking “mag ik ook nog een Bijbel hebben”. Deze opmerking heeft mij zo geraakt en
gezegend die ochtend. Een tiener die vraagt of hij een Bijbel mag hebben. Tegenwoordig wil de
jeugd geen relatie met de Heer Jezus opbouwen. Deze jongen heeft de deur van zijn hart
geopend voor de Heer Jezus. Prijs de Heer.

Gods zegen
Als ik klanten bij de kraam heb en die gaan weer weg na een gesprekje of nadat ze iets gekocht
hebben, dan zeg ik altijd “Gods zegen”. Zo ook bij een mevrouw die bij mij 6 Bijbels had
gekocht. Eind december kwam zij aan het einde van de markt bij mij langs en vertelde dat de
woorden van “Gods zegen” haar zo geraakt hadden.
Het doel van de Bijbels voor haar was om die aan haar zoon, schoondochter en kleinkinderen te
geven. Alleen ze wist niet goed wanneer de beste gelegenheid ervoor was. Zij heeft de Heer
verschillende keren gevraagd of Hij in een ongedwongen tijd een opening wilde geven.

Een paar dagen later belde haar zoon met de vraag of ze konden komen eten. Dit was Gods
antwoord voor deze vrouw. Zo kon zij een getuige zijn tegenover haar kinderen die niets van de
Bijbel en Gods verlossingswerk aan het kruis willen weten.
Haar gebed is nu, dat de Heer verder werkt in de harten en zij geraakt mogen worden door Gods
Woord.

Bekering
Een paar maanden geleden heb ik contact gekregen met een man van 32 jaar. Hij wilde niets van
het geloof en de bijbel weten. Mattanja en ik zijn sindsdien voor hem gaan bidden en de Heer
heeft in zijn hart gewerkt. Hij kreeg wat interesse in Gods woord en ging vragen stellen. Ook is
hij een paar keer meegegaan naar een evangelische gemeente.
Naar aanleiding van zijn vragen kon ik per mail het evangelie uitleggen. Ook de term “wat is
geloven” heb ik aan hem uitgelegd. Een paar weken later hoorde ik dat hij moeite had met de
wederopstanding. In Gods woord lezen we op verschillende plaatsen dat mensen weer tot leven
komen. Bij iedere gebeurtenis zijn er getuigen bij. Naar aanleiding van deze geschiedenissen en
de wederopstanding van de Heer heb ik hem een vraag gesteld. Als God nu gewone mensen weer
tot leven terug brengt, waarom zou Hij dan niet Zijn eigen Zoon weer het leven terug kunnen
geven????
Met deze gedachten ging hij naar bed. Hij vertelde dat die nacht een persoon bij hem aan bed
stond en tot hem sprak. Die zei een paar keer “Vertrouw op Mij, vertrouw op Mij”. Dit hield hem
bezig.
De volgende dag was ik op de markt en belde hij mij op. Hij vertelde zijn ervaring en vroeg zich
af wie die persoon was. Toen ik het hoorde kreeg ik kippenvel. Ik vertelde hem dat God die nacht
aan zijn bed had gestaan en tot hem gesproken had. Hij was stil.
Twee dagen later belde hij ons op en vertelde dat hij de Heer als zijn Verlosser had aangenomen,
en zei hij, “Na zo’n ontmoeting kan ik Zijn aanbod toch niet weigeren”. Prijs de Heer. Na
maanden van bidden is er weer een persoon gered.
Mattanja en ik hadden de Heer om twee wonderen gevraagd. Het eerste dat hij zich zou bekeren,
het tweede dat hij mag genezen van zijn ernstige ziekte. Wilt u mee bidden voor zijn herstel en
voor verdere groei op zijn geloofsweg?

ZakBijbelBond
Mattanja schreef in de vorige brief
over
haar
werk
bij
de
ZakBijbelBond. Zij heeft niet stil
gezeten. De afgelopen maanden is
ze druk bezig geweest om alle
artikelen van meer dan 160 talen te
voorzien van een beschrijving.
Daarnaast heeft ze alle Bijbels
gescand, en voorzien van informatie
over hoe de uitgave van de Bijbel is.
Het is de bedoeling dat dit op de
website van de ZakBijbelBond gezet
wordt. Zo hoopt ze dat de verkoop
toeneemt. 90% van wat verkocht
wordt,
wordt
gebruikt
voor
evangelisatie.
Afgelopen maand is het digitaliseren
van het archief klaar gekomen. 100 Jaar ZBB staat nu in de computer. Het is de bedoeling dat dit
allemaal op de site van ZBB komt te staan.
Op de jubileumdag is een samenvatting die Mattanja geschreven heeft, gebruikt voor de
presentatie.

In de vorige brief vertelde Mattanja dat ze zocht naar een elektrische fiets. De Heer heeft snel
antwoord gegeven. Eind Oktober hebben we een zo goed als nieuwe fiets mogen ophalen in het
westen van Nederland. Zij fiets nu iedere keer heerlijk ontspannen van Velp naar Oosterbeek en
terug.

Gezondheid
Met onze gezondheid gaat het goed. De nekklachten die Mattanja had, zijn over.
De suikerwaarde van mij en de hoge bloeddruk, zijn redelijk onder controle. Dagelijks merk ik de
beperkingen van een te hoge suiker. De ene dag verschilt met de andere. Diabeet patiënt zijn
vraagt energie van mijn lichaam. Energie die ik niet altijd heb. Dat heeft weer zijn weerslag op
de bloeddruk. Ook moet ik zorgen om geen spanningen te hebben. Iets wat bij iedereen een
moeilijke zaak is. Met de medicijnen die ik slik, is het resultaat goed onder controle te houden.
De doktoren zijn tevreden.

Dankbaarheid
Met dankbaarheid kijken we terug op 2014. De Heer heeft voor ons gezorgd. Soms was het lastig
om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar aan het einde van het jaar waren alle rekening van
JOJADA en privé betaald.
Ook mochten we met vakantie om uit te rusten. De natuur van God is zo mooi.
Mattanja en ik willen u bedanken voor de gebeden en de giften die u hebt overgemaakt.
Wilt u blijven bidden voor onze gezondheid en energie voor ons werk?
Een vriendelijke groet van ons beiden,
Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop
Contactadres:
Jules Roosegaarde Bisschop; Gruttostraat 38; 6883 CP Velp; tel. 026-3641724; e-mail: jojada1@hetnet.nl
Giften kunt u storten op:
St. Nehemia te Ommen:
IBANnr.: NL66SNSB0931701139
IBANnr.: NL48INGB0003399200
St. Bevordering Evangelisatie te Houten: IBANnr.: NL35INGB0000943200
allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop

