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Weekmarkten
Dinsdagmiddag
Zetten
Woensdagmorgen
Scherpenzeel

“Sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd,
maar anderen geloofden niet”. Handelingen 28:24

Vrijdagmiddag
Zelhem

Geliefde broeder en zuster in de Heer,
Gesprekje met een tienerjongen
Er komen twee tieners (14, 15 jaar oud) bij de kraam. Zij kijken in
de gratis-meeneembak. Ik laat ze even begaan, maar na een paar
minuten stel ik hun een vraag. Een van hen antwoordt mij met een
wedervraag: “Meneer, waar staat in de Bijbel dat God de beesten
voor de mens heeft geschapen voor ons als voedsel?” Mijn antwoord
haal ik uit Genesis, het scheppingsverhaal. Vervolgens ontspint zich
een levendig gesprek, waarin deze tiener een blij getuigenis geeft
over Zijn Heer en Heiland. Hij belijdt dat hij een kind van God is en
in het verlossingswerk aan het kruis gelooft. Wat een bemoediging!
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zich heeft, naar mijn wagen toe. Ze snuffelt wat rond in de
cadeauartikelen. Na een paar minuten spreek ik haar aan en we
raken in gesprek. Zij is een getrouwde vrouw van begin dertig en
heeft twee kinderen. Haar ouders hebben hun kinderen niet-gelovig
opgevoed, omdat zij in christenen teleurgesteld waren geraakt. De
vrouw krijgt dus een ‘vrije’ opvoeding. Toch fascineren de Bijbelse
verhalen haar in haar kinderjaren. Ze is die gaan lezen en
vervolgens gaat ze - tegen de wil van haar ouders - naar een kerk.
Maar na verloop van tijd verflauwt haar interesse voor God. Ze
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alléén voor de opvoeding van haar kinderen en in het vinden van
een vaste relatie met God. Een vriendin wijst haar op de Alphacursus. Daar gaat zij nu met vreugde naartoe. Op mijn vraag “wat
betekent de Heer Jezus nu voor je?” kan ze niet meteen het
antwoord geven dat Hij haar Verlosser en Heiland is. “Maar,” zegt
ze, “ik zit er wel dicht tegenaan.” In haar huwelijk staat ze
weliswaar alleen, maar ze weet dat God haar helpt om daarin
staande te blijven. Gelukkig kan ze haar kinderen van de Heer Jezus
vertellen en hun voorlezen uit de kinderbijbel. Ze zit vol vragen
over een leven met de Heer Jezus, maar ook over zonde(n). “Wat is
dat en wanneer doe je zonde? De drie-eenheid van de Here God,
hoe moet ik dat zien?”
Voor mijzelf is het een vreugde om de Heer in haar hart te zien
werken. Daar mag ik een onderdeel van zijn door haar vragen te

beantwoorden en haar te onderwijzen uit Gods Woord.

Grote zegen
Klanten kunnen bij mij ook boeken bestellen.
Meestal gaat dat om een of twee exemplaren, maar
nu had een klant Poolse kinderbijbels nodig. Hij
wilde die niet rechtstreeks bij de EAS bestellen,
maar speciaal bij JOJADA Marktevangelisatie om
mijn werk te steunen. In eerste instantie ging het om
160 kinderbijbels. De Heer leidde het zo dat Gert
van der Ven, van de EAS, juist die week naar de
leverancier in Duitsland zou gaan. Zo kregen we
twee dagen later alle 160 kinderbijbels thuis
bezorgd. Tot onze blijde verrassing bestelde de klant
er in dezelfde week nog eens 450 exemplaren bij!
Wij zijn toen zelf naar Duitsland gereden om die
samen met een levering voor de EAS op te halen.
Wat een zegen: 610 gezinnen ontvangen een
kinderbijbel en doordat we de hele bestelling ook
nog eens tegen inkoopprijs kregen aangeboden,
konden wij een aantal openstaande rekeningen voor
JOJADA betalen.

400 van de in totaal 610 Poolse kinderbijbels

Halloween
Normaal gesproken zou ik aan dit ‘feest’ geen aandacht willen geven. Maar dit jaar werd ik er
toch bij bepaald, omdat op een van de markten een driehoekig tafeltje was klaargezet met
een zwarte heksenmuts erop. Aan dit tafeltje was een uitnodiging gehangen voor de kinderen
om op een zaterdag verkleed op de markt te verschijnen. Op die dag zou er namelijk voor hen
en hun ouders een feest worden georganiseerd. Het publiek kreeg op die marktdag met een
groot contrast te maken, te weten de uitnodiging van twee tegenpolen: óf de Heer toelaten in
je hart (God houdt van u), óf de satan.
Veel mensen weten niet wat ‘Halloween’ eigenlijk inhoudt. Dit ‘feest’ komt uit de oudheid en
is overgewaaid vanuit Engeland naar Amerika en Europa. Zowel protestanten en katholieken als
ongelovigen doen steeds vaker hieraan mee. Halloween stamt uit de tijd dat het niet ongewoon
was om met boze of goede geesten om te gaan.
Om ook in de moderne tijd ‘boze geesten voor het komende jaar te verdrijven’ hult men zich
in de meest afschuwelijke en afschrikwekkende kledij, met als opzet elkaar bang en angstig te
maken. In Leviticus 19:31 en Deuteronomium 18:10b,11 lezen we dat de Here God verbiedt om
ons bezig te houden met overleden personen en het oproepen van hun geesten.
Ik sprak een collega die hieraan mee ging doen. Hij vertelde mij dat hij een meisje van 8 jaar
wilde beschermen tegen boze geesten in haar lichaam. Zij was bang voor die geesten en om
die te kunnen verdrijven zou hij ‘als een spook’ om haar heen gaan staan. Nadat ik hem
gewezen had op de gevaren van het zich openstellen voor de invloeden van de satan, was zijn
reactie: “Ik ben niet bang voor de satan!”
Mijn collega en veel andere mensen zien blijkbaar niet in dat zij zich vanaf het moment van
meedoen ongewild openstellen voor de boze geesten van de satan. Want hij kan en laat
zichzelf niet door ‘verdrijven van geesten’ verjagen. Dus als je hier aan meedoet sta je open
voor zijn kwalijke invloeden.
Deze trend doet zich niet allen voor bij mij op de markt, maar ook in heel Nederland. God
heeft men verlaten en als gevolg daarvan stelt men zich onbewust open voor de boze werken

van Zijn tegenstander. Want men is
toch immers niet bang voor de satan?…
In deze gevaarlijke ontwikkeling sta ik
er middenin met mijn kraam die het
Woord van God van eeuwigheidswaarde
brengt, dat rust en vrede geeft voor
angstige harten. Wilt u daarom voor
mij bidden om extra bescherming en
het op de juiste manier reageren op de
vragen en aanvallen die op mij
afkomen?
Wat een tegenstelling!
Stichting EAS
Mattanja:
De Heer zegent het werk dat ik voor de EAS mag doen, mede doordat op Google de site nu
goed vindbaar is. Daarop kan men veel info lezen over de artikelen, en ook de verkoop is flink
toegenomen. Dat houdt in dat er meer evangelisatielectuur kan worden uitgedeeld, zodat veel
mensen kunnen lezen over de liefde van de Heer die ook aan hen is gericht.
Inmiddels beschik ik over een eigen e-mailadres van de EAS, waardoor ik met klanten en
leveranciers kan communiceren. Dat laatste gebeurt overigens vaak in het Duits, wat voor mij
weer een nieuwe uitdaging is. Zo mocht ik onlangs een Duitse collega helpen bij het bewerken
van foto’s voor zijn site.
De afgelopen maanden heb ik een zogeheten ‘nieuwsflits’ naar de klanten gestuurd met
informatie over o.a. kalenders en kerstmateriaal. Sinds kort beheer ik tevens de facebook
pagina www.facebook.com/easlectuur. Het is de bedoeling dat daarop regelmatig nieuwe
artikelen en aanbiedingen komen te staan.
Nieuws van JOJADA Marktevangelisatie
Regelmatig werd mij op de markt de vraag gesteld of JOJADA een eigen website had. Dit
najaar heeft Mattanja een poging gewaagd om een website te ontwikkelen. Wij beiden zijn dan
ook blij dat het haar gelukt is om een eigen site voor JOJADA te maken. En we zijn over het
eindresultaat erg verheugd en benieuwd naar uw reacties. U kunt ons vinden onder:
www.marktevangelisatie.nl
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
www.marktevangelisatie.nl
Giften kunt u storten op de volgende rekeningen:
J.O. Roosegaarde Bisschop:
IBAN nr. NL27ABNA0533805139 (geen ANBI)
St. Bevordering Evangelisatie te Houten: IBAN nr. NL35INGB0000943200 (wel ANBI)
St. Nehemia te Ommen:
IBAN nr. NL48INGB0003399200 (wel ANBI)
alles o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop

