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Freek

…dat U hen hebt liefgehad
zoals U Mij hebt liefgehad.
Deze woorden van de Heer Jezus, je leest ze in Joh. 17 vers 24,
hebben ons geraakt. Zoveel houdt de Vader van ons. Zo groot is Zijn
liefde. We hebben dat gemerkt in de afgelopen maanden. Hij heeft
voor ons gezorgd en ons verzorgd. Hij was bij ons in al het vele werk
dat we mochten doen. We hebben ervaren dat Zijn liefde ook in u
werkte. Met wat wij ontvingen, konden we doen wat Hij van ons
vroeg. We voelen ons enorm gezegend in die liefde waarvan wij
mogen getuigen, ook in de Bijbelstand.
Met niemand wilde Catharina haar verdriet delen over haar overleden
dochter. Toch raken we in gesprek. Ze gelooft dat haar dochter bij
Jezus is. Maar zij, zal zij daar komen? Haar verlangen naar haar
dochter brengt ons bij het verlangen van de Heer Jezus. Alles heeft Hij
gegeven om de weg vrij te maken naar de Vader en Zijn hart. Hij
nodigt uit! We kijken naar de plaatjes in het boekje ’Gods cadeau voor
jou’. We lezen het gebed. ’Jezus stierf ook voor jou. Geloof je dat?’,
vraag ik haar. Ze knikt en spreekt dan duidelijk het gebed uit waarin ze
alles overgeeft aan Hem. Ik zie wat dit met haar doet. Ze glimlacht. En
zegt: ‘Het moest zo zijn hè?’ Samen danken we onze God voor Zijn
Zoon Jezus Christus, de Heiland voor deze wereld.

Freek is een dagje uit. Zijn vrouw
wilde graag naar de Huishoudbeurs.
Freek gaat mee. Zij ondergaat een
snelle faceliftbehandeling bij onze
overburen. Als Freek staat te wachten,
spreek ik hem aan. Met de folder in
mijn hand zeg ik: ’Meneer, u bent
geliefd’. Wat verbaasd kijkt hij mij aan.
’Er is iemand die veel om u geeft’. Hij
lacht. ’Dat klopt. Daar zit ze’. En hij
wijst naar zijn vrouw. ’En waar gaat dit
over?’, vraagt hij. ‘Over de liefde van
de God die is. Een liefde van ook uw
Schepper die verlangt naar contact
met u. Mag ik vragen, wie is God voor
u?’
Er volgt een heel gesprek. Freek
vertelt over het boek ‘Een ongewoon
gesprek met God’. Dat boek heeft
hem geraakt. Wij zijn allemaal een
beetje God en misschien wel meer’,
vertelt hij. ‘Freek, wil je eens lezen
wat Hijzelf tegen jou te zeggen heeft?
Dan hoor je het uit de eerste hand.
Dan ontdek je Zijn liefde voor jou. Wil
je dat?’ Hij neemt de folder aan en het
boekje ‘Gods cadeau’. ‘Kijk eens hoe
mooi ze is!’ Lachend gaat hij naar zijn
vrouw en lopen ze verder. ‘Heer, laat
Uzelf zien aan Freek’, bid ik.
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In mei hebben Philip Nunn en ik (Jaap) vier
dagen studenten onderwijs gegeven over
’Onze postmoderne cultuur en apologetiek.
Waarom zou je geloven?’ Het was een pittige
uitdaging maar ook een heel mooie ervaring
om te werken met mensen die, toegewijd aan
hun Heer, zich voorbereiden om voor Hem te
willen gaan werken.

Onze agenda
Wij zijn onze Heer dankbaar dat Richard en Emke de Jager de
verantwoording voor de Bijbelstand hebben overgenomen.
Op hun verzoek coachen wij hen. Zij overleggen veel en wij
geven adviezen, proberen hen te bemoedigen en werken
samen in de Bijbelstand. Dat is super fijn om te doen. We zien
hoe zij groeien in hun taken. Ook hoe de Heer hun inspanning
zegent. Dit najaar is goed gevuld met beurzen. Ook werken we met een groepje aan het
blad LEVEN, een uitgave van het Lukasevangelie anno 2017 en verder.
Dit voorjaar zijn loodsmedewerkers van de afgelopen twintig jaar nog een keer bij elkaar geweest. De
foto’s riepen veel verhalen op. Het was heel gezellig. Hun trouw en inzet is tot eer van hun en onze Heer!
In Eindhoven mag ik een cursus geven: Vertellen in Wie je
gelooft. Wij hebben zo’n geweldig mooi nieuws te
vertellen aan de mensen om ons heen. Maar hoe zou je
dat kunnen doen? In vier avonden gaan we samen op
zoek. Een mooi uitdaging voor ons allemaal, toch?
Ook hebben Frouwke en ik verschillende gemeenten en
Vergaderingen bezocht om de gelovigen vanuit Gods
Woord te bemoedigen en op te bouwen.

Spanje
Op de foto rechts staan onze vrienden Bert en Betty met hun dochters Anna (4jr)
en Elise (1,5jr). In de afgelopen vijf jaren dat we met hen mochten werken in de
herberg aan de camino naar Santiago de Compostela, is onze vriendschap
gegroeid. In juni zijn we een aantal weken bij hen geweest om te bidden
en hen te ondersteunen met wat te maken heeft met deze officiële
mededeling: "De afgelopen periode zijn er door Oasis Trails en Bert&Betty
van der Meijden diverse gesprekken gevoerd over de werkzaamheden. Partijen hebben in goed overleg
besloten de samenwerking te beëindigen." Met hen geloven wij dat we in vertrouwen op Hem, die niets
uit de hand loopt, verder mogen gaan achter de Heer Jezus. Als we dit schrijven, logeert Elise bij ons en
zijn Bert en Betty in Spanje om alles verder af te wikkelen. Met pijn in ons hart hebben ook wij deze
geweldige tijd af moeten sluiten. Onze Heer opent een raam als een deur wordt gesloten.
Dank voor het lezen van deze brief. Zolang Hij ons de genade en de kracht
geeft, mogen we voor Hem werken. We genieten van onze (klein)kinderen.
Joëlle en Patrick en Jaap en Rhodé verwachten dit jaar een baby. Daar
kijken we als gezin naar uit!
Lieve broeders en zusters, ‘De genade van de Heer Jezus Christus zij met u’.
In Hem verbonden,

Jaap & Frouwke

