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Ik ben dé Weg, dé Waarheid
en hét Leven!
Gerard staat te kijken naar de Bijbelstand. Ik vraag hem: ’Er gebeurt
zoveel in het leven. Heb jij ook wel eens zo’n moment dat jij je afvraagt:
Is er nu MEER? Is er een God?’ Hij knikt. ‘Ik ben Rooms-Katholiek
opgevoed en weet best wel wat van de Bijbel. Toch voelt God zo ver
weg’. In het gesprek dat volgt, vertel ik hem dat God verlangt naar een
relatie met hem. ‘Dat is wel heel bijzonder’, reageert hij. ‘Maar hoe doe
je dat? Ik bedoel, hoe krijg je dan meer contact met God?’
Met het boekje ‘Gods cadeau voor jou’ vertel ik hem de route naar het
hart van God. Ik vertel hem van de Heer Jezus, die ook de zonden van
Gerard op Zich heeft willen nemen en voor hem wilde sterven. En Die nu
als opgestane Zoon van God de weg is naar het hart van God de Vader.
Gerard bidt het zondaarsgebed met tranen in de ogen.
Een bijzonder moment op een bijzondere beurs met zoveel zoekers.
Dank God voor Gerard en dat velen het evangelie hebben mogen horen!

Piet
’Ik vind het leuk om naar mensen te
kijken. Daarom loop ik over de
Huishoudbeurs’. Hij kijk mij
enigszins uitdagend maar ook wel
nieuwsgierig aan.
Piet is zeventig en organist in de
kerk. Dat vindt hij leuk om te doen.
‘Bijzonder’, reageer ik. ‘Hoe ervaar
je dat als organist om God eer en lof
te brengen door de gemeente te
begeleiden met jouw spel?’
Dat vindt hij een vreemde vraag.
Piet gelooft wel dat er ‘MEER’ is,
maar wat dat dan is, nee daar is hij
niet mee bezig. ‘Jaap, na de dood is
het over en uit. En in God geloof ik
niet’. Het is lastig om het hart van
Piet te raken in het gesprek. Hij blijft
afstandelijk. Als we elkaar een fijne
dag toewensen, heb ik nog een tip
voor hem: ‘Als je dan toch naar
mensen kijkt, bijv. in je kerk, let dan
eens op hoe iemand verandert als
er contact is met God, als iemand
Jezus heeft leren kennen’.
Piet liep verder. Mensen bekijkend.
Hoe zou het orgelspel geweest zijn
de zondag na ons gesprek?
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Boek: De VREEMDELING op weg naar Emmaüs
Als je iemand beter leert kennen, kun je die persoon gaan liefhebben; van haar /
hem gaan houden. Onze God heeft de wereld lief. Heb je Zijn liefde ervaren, dan
mag je Hem leren kennen. Dit boek is een hulpmiddel naast de Bijbel.
We hebben ervoor gekozen om dit boek te geven als een bezoeker een keuze
heeft gemaakt om de Heer Jezus te aanvaarden als Heiland en Heer in zijn/haar
leven. We hopen ook dit najaar er nog veel te kunnen meegeven.

Richard en Emke de Jager
Vanaf 1 januari werken we intensief samen. Via de mail is
er bijna dagelijks contact en overleg over de projecten
waaraan we werken en de contacten van de beurzen.
Richard werkt hard in de loods aan een nieuw thema en
met Emke is er een nieuw kindertraktaat geschreven.
Samen met Frans en Liset Langeveld staan we als TFC
om hen heen. We zijn onze God zo dankbaar voor dit
prachtige koppel. Daarnaast mogen wij ze coachen. En dat
is fijn om te doen.

Villamayor de Monjardín
Woensdag 25 mei vertrekken we weer voor twee
maanden naar Noord-Spanje. We kijken ernaar uit om
daar, samen met onze vrienden en andere vrijwilligers, de
pelgrim bad, bed en brood te geven en natuurlijk – als de
Heer het leidt – Jezus! Hij is dé Camino! Het vraagt veel
van ons en daarom zien we er ook wel een beetje
tegenop. Maar Hij, onze Heer, geeft kracht!

Tenslotte
Terugkijkend op de eerste maanden van
dit jaar, kunnen we zeggen: Tot hiertoe
heeft de Here ons geholpen. We zijn Hem

dankbaar voor zijn zorg en hulp. Het was ook pittig.
Geweldig mooie dagen op de beurzen maar ook
intensieve voorbereidingen. Tussen alle werkzaamheden
door genieten we van onze (klein)kinderen.
Voor het najaar is weer ingeschreven voor beurzen, staan
twee trainingsdagen op het programma en mag ik op een
aantal plaatsen wat doorgeven uit Gods Woord.
Het is een enorm voorrecht zo voor onze Heer te mogen
werken. Bid je mee voor kracht, wijsheid en Zijn leiding?
Dank voor jouw geestelijke en financiële steun.
Gods zegen in de komende maanden, totdat Hij komt!
Een hartelijke en warme groet van

Jaap & Frouwke

