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Deut. 1:29,30 “Beeft niet, vreest niet voor hen. De Here, uw God, die
voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden”.

Weekmarkten

Getuigenis 9-jarig meisje:
Er kwam een meisje bij mij aan de kraam. Haar aandacht ging uit naar de
plaat van de brede en de smalle weg. Ze wees het kruis van de Heer aan,
volgde met haar vinger de smalle weg omhoog. Maar ook de brede weg
wees ze aan, en de leuke dingen die ze op de plaat tegenkwam. Ik merkte
dat deze tekening haar niet vreemd was.
Tijdens haar zoektocht naar het verloop van de beide wegen hoorde ik
haar zeggen: “Dit is de brede weg, die gaat naar de hel. Daar wil ik niet
komen, lijkt mij niet zo fijn”. Toen ging zij naar de rechterkant van de
plaat. Haar vinger begon bij de deur: “Dit is de smalle weg, die loopt
naar de hemel. Daar wil ik zijn, want dat lijkt mij zo mooi, dat wil ik
zien!”
Wat een fijn getuigenis van een 9-jarig meisje!

Dinsdagmorgen
Zetten
Woensdagmorgen
Scherpenzeel
Vrijdagmiddag
Zelhem

Gebedspunten
Wilt u meebidden
voor de volgende
punten?

Laatste marktdag van 2015:
Op deze dag zag ik twee mannen rondslenteren. Een van hen had een jas
aan met de opdruk “JEZUS LEEFT”. Ik sprak hen aan. Ze waren blij om
mijn evangelisatiewagen te zien. We raakten in gesprek over de Heer
Jezus. Het bemoedigde ons alle drie om te horen dat er op straat nog
getuigenissen gegeven worden. Later zag ik dat deze mannen gesprekjes
met moeders voerden. Deze trouwe bezoekers van de markt zien mij daar
iedere week staan. Iedere week kunnen ze lezen dat God ook van hén
houdt. Een paar keer per jaar komen ze dan ook bij mij aan de wagen om
iets te kopen. Voor mij een bemoediging dat de Heer in een
reformatorisch dorp Zijn boodschap van verlossing ook door andere
gelovigen laat brengen.

*Dank de Heer dat
Mattanja een
nieuwe werkplek
gevonden heeft.
*Dank de Heer dat
onze lichamelijke
klachten aan het
afnemen zijn.
*Bid dat de
website van de
ZBB gezegend
mag worden.
*Bid dat de
waarheid van de
problemen boven
mag komen.
*Bid voor de
geestelijke terug
gang van de
Nederlandse
bevolking.
*Bid dat 2016 een
gezegend jaar mag
zijn op de markten
in Nederland.
*Help mee met uw
giften om het werk
op de markten
mogelijk te maken

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

Diezelfde ochtend sprak ik een oma aan die met haar kleindochter in de
wandelwagen regelmatig langs komt lopen. Op het eerste gezicht een
vrolijke vrouw zonder moeilijkheden in haar leven. Het hele jaar al
probeer ik contact met haar te krijgen voor een getuigend gesprek, maar
iedere keer stuurt zij heel vrolijk het gesprek een andere kant op.
Nu verliep het contact echter anders. Zij vertelde me dat ze van de
dokter had gehoord dat er bij haar borstkanker in een heel vroeg stadium
was ontdekt. Op mijn opmerking dat ze dan zware tijden tegemoet zou
gaan reageerde ze luchtig. Zelfs over eventuele amputatie sprak ze vrij
gemakkelijk. Haar reactie: “Ik red mij wel en overwin deze tegenslag op
mijn manier.”
Ik vertelde haar dat mijn vrouw Mattanja ook kanker had gehad en dat we
toen blij waren met de steun en kracht van onze Heer en Heiland. Zonder
die kracht zou haar genezing zeker heel anders zijn verlopen. De vrouw
antwoordde dat iedereen zijn eigen geloof heeft en daaruit de kracht kan
halen die hij of zij nodig heeft. “Ik doe het op mijn eigen manier en heb
het geloof in God niet nodig”, was haar reactie.
Wat een contrast deze laatste marktdag: eerst een getuigenis over de
verlossing voor alle mensen en dan een bewuste afwijzing. Dit is in
Nederland de realiteit van tegenwoordig.
Getuigen zijn van de liefde van de Heer Jezus op de markten in
Nederland is hard nodig!

In januari 2016 sprak ik deze vrouw, nu samen met haar man, opnieuw. Haar operatie was
achter de rug en ze zat nu te wachten op de bestraling. In het begin sprak ze daar vrij luchtig
over, maar gedurende het gesprek veranderde haar toon.
Ik bid dat ons gesprek van voor kerst haar nog in gedachten komt en dat deze moeilijk periode
haar en haar man tot inkeer zal brengen.
Twee wandelaarsters:
Op de vrijdagmiddagmarkt kwamen twee wandelaarsters aangelopen. De ene vrouw toonde
interesse voor mijn wagen en werd steeds enthousiaster naarmate ze de artikelen beter bekeek
We raakten in gesprek. Blij en volmondig vertelde ze dat ze een wedergeboren christin was.
Ik verlegde mijn aandacht naar de andere wandelaarster. Zij keek minder blij en naar haar
zeggen ervoer ze geen gevoel bij het christelijk geloof. Ze vroeg zich af wát ze dan wel zou
moeten voelen. Ze las wel in de Bijbel, maar gelóven wat daarin staat…?
Ze stelde me de vraag: “Wat ís geloven?” Ze had grote twijfels bij de woorden ‘geloof in’ en zei
vervolgens: “Ik leef nu, vandaag, en morgen zegt mij niets.”
Omdat deze vrouw geen ‘gevoel’ ervoer bij het geloven in Gods verlossingswerk voor haar,
wilde ze Gods liefde niet aannemen. Wat is het voor veel mensen toch moeilijk om simpelweg
te geloven in Gods Woord en Zijn vergeving van zonden en schuld aan het kruis…
Nieuwe uitdaging:
In de vorige nieuwsbrief schreef mijn vrouw Mattanja, dat ze bij de ZakBijbelBond alles gescand
had wat op de plank lag, zoals de titelpagina’s en de leesvoorbeelden. Ook alle beschrijvingen
waren klaar om op de nieuwe website geplaatst te worden.
Mattanja: “Onverwacht heeft de Heer mij een nieuwe uitdaging gegeven. Sinds eind januari
mag ik werken voor de EAS: Evangelielectuur Anderstaligen Service. De organisatie bestaat
inmiddels ruim 20 jaar en het aanbod overlapt gedeeltelijk het assortiment van de ZBB. Beide
hebben ze hetzelfde doel: het bevorderen van de evangelisatie onder buitenlanders.
Voor de EAS heb ik nu de gehele website onder mijn beheer. Als eerste heb ik de volgorde en
de titels dusdanig aangepast, dat het voor de klant overzichtelijker is geworden en men meer
info krijgt. Het was een zegen om te merken dat al na één dag achter mijn computer, artikelen
gekocht werden die anders op de plank bleven liggen. Er komen steeds meer taken bij, wat de
uitdaging alleen maar leuker maakt. Ik ben er zeker 30 uur per week mee bezig en krijg er veel
voldoening van.”
Blijdschap:
We danken de Heer dat wij ieder op ons eigen terrein in Gods wijngaard mogen werken. Dat het
werk gezegend wordt door Hem, geeft ons extra kracht om door te gaan.
In de moeilijke maanden van 2015 heeft de Hemelse Vader ons gedragen. Heel langzaam nemen
de lichamelijk klachten af. Het is bemoedigend dat het jaar 2016 voor ons met zegeningen
begonnen zijn.
Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u ons in gebed en giften gegeven hebt.
Met u in de Heer verbonden, broeder en zuster,
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: J.O. Roosegaarde Bisschop: IBANnr.: NL27ABNA0533805139 (geen anbi)
St. Bevordering Evangelisatie te Houten:
IBANnr.: NL35INGB0000943200 (wel anbi)
St. Nehemia te Ommen:
IBANnr.: NL48INGB0003399200 (wel anbi)
allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop

