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Vrede zij u!
Geliefde broeders en zusters,
In een Bijbelgemeente sprak ik over die bijzondere ontmoeting van de Heer Jezus met zijn
discipelen in de bovenzaal. (Joh. 20) In de voorbereiding van deze toespraak raakte mij de
eerste woorden van de Heer bij zijn onverwachte binnenkomt: ‘Vrede zij u!’ Dit is een vrede
van onze God die zo geweldig groot is. Het is een vrede die ons verstand overstijgt. Een
vrede die onze gevoelens en ons denken bewaakt in Christus Jezus. Een vrede die ons geloof
versterkt en die vertrouwen geeft in de toekomst.
Het is juist die vrede die wij zo bijzonder ervaren.
Vrede die rust gaf toen Frouwke het Coronavirus kreeg en zij
uiteindelijk een week in het ziekenhuis lag. We zijn dankbaar dat de
Heer haar heeft genezen. Het was best een heftige tijd, ook voor onze
(klein)kinderen!
Vrede waarmee Hij ons stuurt in onze contacten en gesprekken met
Zijn kinderen.
Vrede waardoor we een diepe rust en woorden kregen om te getuigen op de dag van de
begrafenis van Jan Schrederhof (†14 maart 2020), Ton van den Ham (†14 mei 2020) en
Giel Hoddenbagh (†11 juli 2020), drie trouwe broeders die jarenlang hebben meegewerkt in
de loods voor het werk van de Heer in de Bijbelstand.
Vrede in gesprekken met nog-niet-gelovigen, om te getuigen van Hem die deze wereld zo lief
heeft gehad.
Vrede tijdens spreekbeurten om christenen te bemoedigen in hun vertrouwen op de Heer.
Vrede die Hij ons geeft doordat anderen onze namen noemen bij onze Vader.
Vrede die we ervaren in ondersteuning.
Zijn vrede en betrokkenheid in ons leven hebben we de afgelopen periode sterk mogen
ervaren.
In Eindhoven zijn we blij met de
Christelijke boekwinkel De Fakkel.
Naast leuke cadeauartikelen, mooie
boeken en nog veel meer, mag het een
winkel en een plek zijn waar je in
gesprek kunt gaan over het geloof.
Op maandagochtend bidden Corrie van
Zwol, Heleen van der Wielen, zij heeft
nu het beheer van de winkel, en Jaap
voor deze winkel.

Onlangs vroegen wij de Heer of Hij iemand wilde sturen die op zoek was naar Jezus.
Op een manier die alleen onze Heer kan plannen, belde Niek. Jaap was ‘toevallig’ in
de winkel toen Niek vroeg: Hoe kan ik gaan geloven? Na luisteren, vragen en uitleg
gaf Niek zijn leven aan Jezus.
Er zijn zo van die momenten dat je moedeloos dreigt te
worden. Zoveel mensen zouden een ander leven hebben als
ze met de Heer Jezus gaan leven. Als ze zouden beseffen hoe
groot de liefde van God is voor deze verloren wereld. Hoe
warm en geborgen een leven is met Hem.
En dan vertelt iemand van een contact met een vrouw die
een tijd geleden in de Bijbelstand wel die keuze voor Jezus heeft gemaakt. Voor ons is het
weer een geweldige bemoediging, juist in deze tijd.
Met Dianne van Egten mocht Jaap, onder de bezielende
leiding van Emke de Jager, de gesprekken ‘spelen’ die te zien
zijn in korte filmpjes bij een online training en toerusting (zie
www.bijbelstand.nl). Een leuk project met een belangrijk
doel: nadenken over de vraag ‘Hoe vertel ik nu aan anderen
het evangelie?’ Het bijzondere is dat je dit thuis, in je eigen
omgeving kunt volgen op een moment dat het jou uitkomt.
De eerste reacties zijn positief!
We wonen nu ruim vijf jaar in het appartement dat de Heer
ons gegeven heeft. De contacten met bewoners worden
steeds meer open en het is zo gaaf om met hen te spreken over de Heer Jezus. Geen preken
maar vragen en korte prikjes door woorden om de ander aan het denken te zetten.
Ongetwijfeld zouden jullie als lezers en wij elkaar veel kunnen vertellen van wat de vrede
van onze Heer met ons doet en wat het uitwerkt.
We zijn dankbaar voor wat we van jullie mogen ontvangen en wat we nog voor onze Heer
mogen doen in gesprekken, toespraken, pastoraat en in evangelisatie.
We leven in een bijzondere en ook wel een soms verwarrende en bizarre tijd. Eén ding is
zeker: de Heer Jezus komt spoedig. Elke dag verder is een dag dichter bij Zijn komst. Dan
zullen we Hem zien en aanbidden die met zo’n liefde, zorg en vrede er voor ons was.
Bij alles wat we mogen doen, Hem zij de eer!
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