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Actie boulevard Scheveningen:
In gesprek over de echte Liefde

Van ‘De Mooi Weer Spelen’
naar ‘De Liefde is Echt!’
Vorig jaar hebben we u in de december-nieuwsbrief
verteld over een nieuw project dat het Stevanteam samen met de stichting Bijbelkiosk Arbeid
en de Navigators Studentenvereniging in Den
Haag (NSDH) wilde uitwerken. Het doel was
meer effect te bereiken met de affiches door meer
interactie met mensen. Dit project heeft inmiddels
plaatsgevonden en het is een bijzondere ervaring
geweest. We vertellen u er graag iets over.
Een enthousiast kernteam uit de drie organisaties is vaak bij elkaar gekomen, en de Heer heeft
ons duidelijk gemaakt welke richting we op moesten gaan. Zo ontstond het idee om door het
creëren van een gezellige sfeer op een ontspannen manier met mensen in contact te komen, en
ze erop te wijzen dat je voor God gewoon jezelf kunt zijn en geen mooi weer hoeft te spelen.
We zagen het al voor ons: ‘De Mooi Weer Spelen van Scheveningen’,
en de werving van vrijwilligers werd dan ook gestart door middel van
de website www.mooiweer.org.
Aanvankelijk dachten we ook aan activiteiten (sport en spel) op
het strand, maar het werd ons duidelijk dat we ons vooral moesten
richten op gesprekken. Gaandeweg kregen we de overtuiging dat de
insteek niet zozeer moest zijn het al dan niet ‘mooi weer spelen’ van
onze kant, maar juist Gods kant van het verhaal. De Heilige Geest
stuurde ons door de tekst ‘De Liefde zij ongeveinsd/echt’ (Rom. 12:9)
in die richting. Toen kwam plotseling op heel veel manieren
1 Kor. 13 naar voren. De Heer bevestigde steeds weer dat wij aan de
strandgasten moesten vertellen dat Hij van de mensen houdt, en dat
hebben we gedaan aan de hand van het thema ‘De Liefde is echt!’
Dit thema bleek een geweldige kapstok voor gesprekken. Er was
veel openheid; veel behoefte aan een luisterend oor, en bovenal
aan Gods liefde en genade. In deze nieuwsbrief laten we u daar iets
van zien door getuigenissen van broeders en zusters die uit hun
comfortzone zijn gestapt en zich door God lieten leiden om met
mensen in gesprek te gaan.
Samen met de organisatoren vanuit de Stichting Bijbelkiosk Arbeid
en de NSDH zijn we God bijzonder dankbaar voor de ervaringen
en zegeningen in dit gezamenlijke project.

Verslag van een Stevan-teamlid
Moet je je voorstellen: bijna 50 jaar oud en
nog nooit op de Boulevard van Scheveningen geweest. Nog niet eerder het prachtige
Kurhaus gezien en de enige pier van Nederland alleen van plaatjes kennen. Zo was het
met mij gesteld vóór de tweede week van
juli 2015.
En toen was daar het initiatief
van Stevan, de stichting
Bijbelkiosk Arbeid en de
Navigators-studentenvereniging (NSDH)
om een week lang te
gaan evangeliseren op
diezelfde boulevard. Na
een jaar van brainstormen, plannen maken,
concretiseren, voorbereiden en organiseren stonden
we daar eindelijk met een grote

groep twintigplussers. Wat een energie,
blijdschap en onderlinge verbondenheid
in bewogenheid met verloren mensen.
Ondanks een grote verscheidenheid in
kerkelijke achtergrond samen getuigen van
de liefde van de Here Jezus, samen bidden,
samen zingen. Elkaar in de loop van de dag
en week vertellen van ontmoetingen
en gesprekken met boulevardwandelaars over dat 2000 jaar
oude verhaal van God die
mens werd en letterlijk in
liefde Zijn hand uitstak
naar mensen in nood.
Het weer werkte vrijwel
de hele week mee.
Daardoor waren de
meeste voorbijgangers in
een opperbeste stemming en
kon menig luchtig maar vaak

Een greep uit de vele gesprekken,
ontmoetingen en getuigenissen
dat de Heilige
*GeestWatjemooi
aanwijst wie je aan

moet spreken. Twee jonge
stelletjes komen voorbij. ‘Wie
moet ik over U vertellen,
Heer?’ Oké, het achterste
stel. ‘Hé, mag ik jullie wat
vragen?’ ‘Ja?’ reageren ze
vragend. ‘Is dit echte liefde,
tussen jullie?’ ‘Jazeker’, antwoorden ze en ik zeg dat

ik dat wel kan zien. ‘Mooi.
Maar kennen jullie ook de
echte Liefde van God?’
Weet je wat hij zegt? ‘Nee,
nog niet!’ en zij zegt ook: ‘Nog
niet!’ Wauw, wat een antwoord. ‘Dus dat zouden jullie
wel willen?’ ‘Ja, maar ik weet
niet hoe; misschien erover
discussiëren?’ Ik vertel dat ik
niet wil discussiëren, maar

een tip wil geven. Ik kan hen
niet overtuigen, maar de
Heilige Geest wel. Dus
adviseer ik hen om aan God
te vragen of Hij Zich aan hen
bekend wil maken. Om de
Bijbel te lezen en dan aan
God te vragen het hun duidelijk te maken. Helaas vergat
ik ze te vragen om samen te
bidden. Ik heb ze een Bijbel

ook diepgaand gesprek plaatsvinden. Over zin, oorsprong
en doel van het leven in het
algemeen maar ook van de
gesprekspartner(s) zelf.
Wat mij verwonderde was
de openheid van mensen
over hun achtergrond,
levensverhaal en -visie
zodra er een oprecht luisterend oor is.
Het overkoepelende thema
van de campagne was ‘De Liefde
is echt!’, naar aanleiding van 1 Korinthe 13
vers 6. Deze tekst werd op diverse wijzen en
op vele plekken in Den Haag en omgeving
zichtbaar gemaakt. Folders, flyers, reclameposters, pennen, ballonnen, t-shirts van de
medewerkers, en zelfs een mobiele ‘billboard’
riepen de mensen toe: ‘Ook in deze tijd van
oppervlakkigheid en liefde met een korte
houdbaarheidsdatum bestaat er nog steeds
ECHTE liefde: de liefde van God, denk daar
eens over na!’
Ik weet zeker dat naast de mensen die we

meegegeven en een zegen.
God laat hen niet los; wie
verlangt en zoekt, die vindt!

*

Nog een jong stelletje
(16 jaar) uit België gesproken. Kenden God niet.
Luisterden aandachtig en ik
heb ze uitgedaagd de gegeven
Bijbel te gaan lezen.
Een ouder echtpaar
*gevraagd
of zij de ‘echte

Liefde’ kennen. Daar moest
meneer niets van hebben.
Hij geloofde niet en deed erg

concreet gesproken hebben
ook heel veel mensen deze
‘liefdesboodschap’ in het
straatbeeld hebben gezien
en gelezen, en bovendien
dat de Here God Zijn
belofte gestand zal doen:
‘Zo gaat het ook met de
woorden die uit Mijn
mond komen. Ze komen
pas weer bij Mij terug als ze
hun doel bereikt hebben!’ (Jesaja 55:11, Bijbel in gewone taal).
De medewerkers van Stevan en de deelnemers aan deze actie zijn zeer enthousiast
over het verloop én de zichtbare resultaten
van deze evangelisatieweek. Er zijn mensen
tot geloof gekomen en inmiddels zelfs al
gedoopt, contacten tussen jonge en oudere
christenen gelegd over kerkmuren heen, en
de samenwerking tussen de diverse christelijke organisaties is door de Heer gezegend.
Henk de Boer

negatief over geloof. Hij had
kanker. Hij geloofde wel dat
God er niets aan kon doen.
‘Heer, wat moet ik nu doen?
Hij doet zo lelijk en hij heeft
U zo nodig.’ Ik vertel over
Jezus en de moordenaars
aan het kruis. Ik vertel hem
over de liefde van Jezus en
dat de een vergeving krijgt en
met Jezus mee mag naar de
hemel.
Ik vertel hem dat hij nu nog
Jezus de rug toe kan keren,
maar als hij het erg moeilijk
zou krijgen, hij altijd bij Jezus

terecht kan. ‘Hij houdt zóveel
van U! Gods zegen.’
Indonesische oma
*metEen
kleinkinderen vertel ik

wat we aan het doen zijn.
‘O,’ zegt het jongetje van een
jaar of 9, ‘dan bent u een
discipel van Jezus!’ Hij gaat
op zondag naar de zondagsschool. Ik vertel hem dat hij
ook een discipel wordt als hij
goed naar Jezus luistert. Oma
is zeer geïnteresseerd in wat
we doen.
>>>

Een ballon gegeven aan een
*jongetje.
Later komen ze hem
laten oppompen. Vader gaat
af en toe naar de kerk van zijn
oom. Hem aangemoedigd om
te gaan bidden en bijbellezen.
Een bijbeltje meegegeven,
want dat had hij niet.

moslima met drie
*zoonsEengesproken.
Ze was erg

modern, geen hoofddoek. Ze
ging terug naar Koerdistan
Irak, omdat ze heimwee had.
Ik vraag of dat wel veilig is.
‘Ja hoor, geen probleem’, zegt
ze. We praten uitgebreid
over de Bijbel en de Koran.
Ze helpt in haar stad Dohuk
gevluchte christenen met
eten en kleren en noemt IS
erger dan Satan. Haar man
komt aan lopen en geeft
me zijn zak patat. Het is
ramadan, maar even later
komt hij ook met een grote
zak patat aan en we kunnen
verder praten. Geweldig wat
een fijne mensen. Ik haal
gauw een Arabische Bijbel.
De kinderen kijken er geïnteresseerd in. Ik wens ze het
allerbeste en bid voor ze.

’s Nachts maken ook zwervers gebruik van de banken

*

Een vrouw uit Duitsland,
die wel Nederlands spreekt, zit
op een van onze bankstellen
in de mobiele woonkamers
op de boulevard. Als ik naar
haar toe kom, wil ze opstaan
en zegt: ‘Sorry, we waren een
beetje moe en dachten dat
we hier even mochten zitten.’
Ik heb haar mogen uitleggen
dat dit precies de bedoeling is:
daar staan die banken voor,
en net zoals met Gods Liefde
hoef je er niets voor te betalen. Deze vrouw geeft aan:
‘Maar ik geloof helemaal niet
in God.’ Ik heb haar verteld
dat God toch van haar houdt
en juist op zoek is naar haar.
Ze beloofde er nog eens over

na te denken, als ik niet zou
aandringen. Verder, zoals
tevoren met elkaar afgesproken, niet in discussie gegaan.
Deze vrouw heeft nog lekker
een kwartiertje op de bank
van het mooie weer genoten,
terwijl wij hebben gebeden
dat God de nawerker zou
zijn in haar hart. Het was
een simpel en ontspannen
momentje.
die er bewust
*voorEenheeftvrouw
gekozen in haar

leven om niet te geloven,
omdat alle oorlogen in de
wereld komen door mensen
die geloven. Ik heb haar
verteld dat ik namens God
mag zeggen dat Hij van haar
houdt. Haar reactie: ‘O, dank
je, dat had ik net even nodig.’
Daarna wilde ze wel een flyer
meenemen.

dat echt
*nietEenmetechtpaar
me in gesprek wilde
omdat ze net ruzie hadden
gehad. Ik gaf ze Gods zegen
mee. ‘Nou, dat kunnen we
wel gebruiken!’

Tijdens de lunch gaan de gesprekken gewoon door

Een stel van een jaar of
vijftig reageerde een beetje ongemakkelijk op mijn vraag wat
liefde voor ze betekent. Bleek
dat dit hun eerste date was. Ik
vroeg wat Góds liefde voor ze
betekent, wat ze nog blozender
naar elkaar liet kijken. Zij:
‘Nou, ik ga wel eerst, want ik
vind het wel belangrijk dat je
dit gelijk maar weet: God
betekent alles voor me! Nou
jij!’ Hij: ‘Als je me dit een half
jaar geleden gevraagd had, zou
ik gezegd hebben dat het niks
voor me betekent, dat ik het
belachelijk vind, maar nu heb
ik net een Alphacursus gedaan,
dus nu durf ik dat eigenlijk
niet meer te zeggen. Alles is
wel veranderd voor me!’
Ik heb ze allebei een flyer
meegegeven en ze Gods zegen
gewenst op een heel mooi ge-

sprek dat ze tijdens hun eerste
date zouden gaan voeren.
vrouw die wel wil dur*venEengeloven
dat God bestaat,

maar zo aan het twijfelen
wordt gebracht door moeilijke
dingen die in haar familie zijn
gebeurd de afgelopen jaren.
‘Hoe kan God dan liefde zijn?’
vraagt ze zich af. Een heel
fijn gesprek, waarin ik haar
een Bijbel mee mocht geven
en voor haar heb gebeden
dat God Zelf haar Zijn rust
en vrede zal laten zien, haar
gezegend dat Hij haar twijfel
wegneemt en dat zij Hem zal
aannemen.

is overleden, waar ze enorm
veel verdriet van heeft. Mocht
met haar bidden dat God haar
Zijn rust zal geven en haar zal
troosten, haar gezegend dat zij
Hem mag zien.
Een jongen die als sikh
*is opgevoed
en nu vol is van

mindfulness. Een heel lastig
gesprek omdat hij op zich
alles ‘goed omschrijft’, maar
onze God en Zijn Zoon niet
kent en, in zijn plaatje, ook
niet nodig denkt te hebben. Is
bezig te leren connecten met
innerlijke stem. Ik vond het
heel lastig. Wat ik wel heel
mooi vond, was dat hij graag
in de buurt van de groep bleef
Mevrouw die met haar
omdat hij zoveel liefde ervriendinnen over de boulevard vaarde. Die was volgens hem
wandelde. Ze heeft erg veel
op dit deel van de boulevard
meegemaakt. Haar dochter
echt merkbaar aanwezig.

*

Hoe nu verder?
Dit project was een eenmalige actie
in samenwerking met de Stichting
Bijbelkiosk Arbeid en de Navigators
Studentenvereniging Den Haag. Wij zullen
in de komende maanden met elkaar dit
allereerste gezamenlijke project evalueren
en met elkaar in gesprek blijven of en zo
ja op welke manier we hieraan verder
invulling kunnen geven. Als eerste indruk
geven we snel aan: ‘Dit smaakt naar meer!’
We willen echter in alle rust zoeken wat
Gods bedoeling is ook in deze mogelijke
samenwerking. Wilt u blijven meebidden om
wijsheid voor het Stevan-team zodat de juiste
beslissingen worden genomen?
Het is Gods werk. We vertrouwen erop u

door middel van deze extra nieuwsbrief
een beetje te hebben meegenomen in ons
enthousiasme en moedigen u aan ook God
de eer te geven voor de bijzondere dingen die
er in de achterliggende zomer zijn gebeurd
in Scheveningen. Meer algemeen Stevannieuws vindt u in de volgende nieuwsbrief.
Met broedergroet,
namens het Stevan-team,
A.J. van der Snoek (voorzitter)
Postbus 400,
2400 AK Alphen aan den Rijn
E-mail: info@stevan.nl
IBAN NL64 INGB 0003 3241 25

