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Hemelvreugde – opdat uw
blijdschap volkomen wordt
De apostel Johannes schrijft op hoge leeftijd in een van zijn brieven aan medechristenen:
‘En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt’ (1 Johannes 1
vers 4). Het woord in de grondtekst dat vertaald is met ‘volkomen’, betekent zoiets als:
je beker helemaal vullen met de kans dat de inhoud over de rand gaat! David gebruikt
dit beeld in Psalm 23 vers 5, als hij nadenkt over zijn geestelijke rijkdom in de Heer en
zijn relatie met zijn ‘Goede Herder’ beschrijft als: ‘mijn beker vloeit over’.
Kunt u daar soms ook zo naar verlangen –
naar echte blijdschap en geluk? Een diepe
innerlijke vrede ‘die ons menselijk besef
te boven gaat’ (Filippenzen 4 vers 7)?

Gelukkig vertelt Johannes waar we deze
allesoverstijgende blijdschap kunnen vinden:
bij de Heer Jezus Zelf. Hij is gekomen om
eeuwig leven te geven aan een íéder ‘die in
Hem gelooft’. Dat wil zeggen:
je vertrouwen volledig stellen
op Hem en het verlossingswerk
dat Hij heeft volbracht op het
kruis. Deze boodschap draagt
Stevan al vele decennia uit,
zomaar zichtbaar in de openbare
ruimte. Wat een voorrecht en
verantwoordelijkheid om dat te
blijven doen, ook in 2018.
Te midden van deze wereld
van klatergoud, nepnieuws en
financiële zeepbellen verlangen
de mensen om ons heen zo naar
datgene wat echt is en van blijvende waarde. Johannes wist waar
hij over sprak; hij had het immers
zelf, met eigen ogen, gezien, aanschouwd, en zelfs met zijn handen
aangeraakt (1 Johannes 1 vers 1)
– die geweldige Persoon die hij
hier ‘het eeuwige leven’ noemt. De
bron van echte levensvreugde is
niet een filosofie, religie of levenswijze, maar een Persoon: de Zoon

van God die mens werd om de brug te slaan
tussen de Almachtige God en nietige mensjes
zoals u en ik.
Johannes had deze ‘boodschap van blijdschap’ al eerder opgetekend en wel uit de
mond van zijn Meester Zelf, toen Deze
afscheid van hem en zijn vrienden nam in
Zijn afscheidsrede, in de laatste uren voor
Zijn kruisdood. We lezen deze ontroerende
en toerustende woorden in Johannes hoofdstuk 13 tot en met 17. De Heer spreekt hier
achtmaal over blijdschap, volkomen blijdschap. Het getal acht spreekt in de Bijbel van
redding en een nieuw begin.
En zo is het ook: deze ‘volkomen’ blijdschap
van redding en een nieuwe start kan iemand
alleen ervaren en bezitten als hij/zij die
ontvangt van Gods Zoon Zelf. Hij, die ‘om de
blijdschap die Hem in het vooruitzicht was
gesteld, het kruis verdragen en de schande

veracht heeft en die nu aan de rechterhand
van de troon van God zit’ (Hebreeën 12
vers 2). De Heer getuigt in Johannes 15
vers 11 dat Hij Zijn vrienden deze laatste
woorden meegaf ‘opdat Mijn blijdschap in
u zal zijn en uw blijdschap vervuld [zelfde
woord in de grondtekst als ‘volkomen’!]
worde’. Zijn blijdschap. Wow! Ja, dat is een
blijdschap die echt en ‘volkomen’ is. Die alle
omstandigheden overstijgt en ons tot de rand
toe vult en overstroomt en zo vanuit ons
stroomt naar de mensen om ons heen.
Dat is de wens van het Stevan-team: deze
vreugde en blijdschap kennen, ervaren en
uitdragen naar elkaar toe en naar de wereld
om ons heen. Wat een voorrecht, wat een
verantwoordelijkheid, wat een vreugde!
Een goed en ‘vreugdevol’ 2018 gewenst.
Henk de Boer (Stevan-team)

Acties in 2017 – Eerste campagnes
met bewegende beelden
In het afgelopen kalenderjaar mochten
we het evangelisatiewerk voortzetten
met de huidige posters. Daarbij was de
tekst uit 1 Johannes 4 vers 18 over Gods
volmaakte liefde het centrale thema.
We hebben inmiddels op vele locaties
en door middel van verschillende media
reizigers in Nederland mogen wijzen
op Gods volmaakte liefde, die de angst
verdrijft. Gods oneindige en volmaakte
liefde die zo duidelijk werd bewezen in de

komst van de Heer Jezus Christus en het
werk dat Hij volbracht op het kruis van
Golgotha. De Heer Jezus wil uw Redder
zijn. Dat is en blijft onze prachtige boodschap!
Dit jaar mochten we proefsgewijs
gebruikmaken van zogenaamde
digitale schermen met bewegend beeld.
Dergelijke schermen staan/hangen veelal
in grotere winkelcentra en op grotere

stations. Op die manier konden we
visueel maken hoe angst werkelijk
wijkt/verdwijnt voor Gods liefde. Dat
wordt zichtbaar in de (uiteraard in
deze nieuwsbrief niet bewegende)
plaatjes hiernaast.
We overwegen nogmaals een
proefcampagne te doen in de loop
van 2018 om ook met dit medium
meer ervaring op te doen. Op basis
van één relatief kleine campagne
en de beperkte reacties daarop is
het moeilijk om nu al conclusies te
trekken. We zijn dankbaar dat dit
affiche in 2017 in diverse landelijke
campagnes in Nederland heeft mogen
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hangen. De hieronder genoemde
plaatsen werden bereikt met meerdere
affiches.
Het betreft dan steeds een combinatie
van station-abri’s en straat-abri’s.
Daar waar vroeger uitsluitend op
stations mogelijkheden waren, zijn de
posters nu ook te vinden bij bushaltes,
op pleinen, bij stadions en langs de
doorgaande wegen.
Daarnaast zijn er ook plaatsen waar
slechts één affiche heeft gehangen. Die
noemen we hier niet allemaal op. Dat
zou een te lange lijst worden.
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Mooie reacties op
ontvangen bijbel
Zoals eerder aangekondigd, hebben
we een project gestart om de website
Bijbelindebus.nu te integreren in
de site van Stevan.nl. Dat had nogal
wat voeten in de aarde. We hopen de
werkzaamheden voor deze verbetering
begin volgend jaar afgerond te hebben,
zodat we dan ook weer actuele info
kunnen plaatsen.
Door al deze werkzaamheden was de
Bijbelindebus-site niet meer continu
toegankelijk voor internetgebruikers.
Toch hebben we via de website nog
voor tien aan-vragen een bijbel kunnen versturen. Een enkeling heeft zich
ook opgegeven voor een Bijbelcursus.
De motieven waarom een bijbel werd
aangevraagd, waren heel verschillend.
Hiernaast een paar voorbeelden.
Graag blijven we u vragen om gebed dat
de nieuwe site weer veel aandacht mag
krijgen. Bid alstublieft ook voor al die
mensen die de boodschap op internet
lezen en ook om wijsheid om op een
juiste manier op (aan)vragen te reageren.

‘Ik wil een bijbel omdat ik sinds het
overlijden van mijn dochter in God ben
gaan geloven. De Heer heeft me door
die moeilijke tijd heen geholpen, maar
helaas heb ik nog geen bijbel.’

‘Graag wil ik ook de Bijbel ontvangen om deze te kunnen bestuderen.
Ik dank u voor de moeite.’

‘Als moslima heb ik interesse in de
Bijbel en verwonder ik de liefde
voor de Heer Jezus.’

‘Ik zou graag de verhalen die ik
vroeger op school heb gehoord,
weer eens lezen.‘

‘Ik ben niet gelovig opgevoed, maar het
geloof heeft me altijd geïnteresseerd. Ik
ken de Bijbel niet en zou me toch graag
hierin verdiepen.’

Plannen voor 2018
en hoe u kunt helpen

Stichting Stevan is constant in beweging
en heeft als doel mensen bekend te maken
met het goede nieuws van Gods liefde. In
Lucas 15 vers 7 lezen we over hemelvreugde
die niet alleen hier in de harten kan zijn,
zoals beschreven in de inleiding van deze
nieuwsbrief, maar die er ook in de hemel is
als weer één zondaar zich bekeert.
Om dit op aansprekende manieren te doen
is veel creativiteit en inspiratie nodig.
We willen altijd echt (een stukje uit) Gods
Woord op de affiches plaatsen, omdat we
weten dat Zijn Woord krachtig is. Jesaja 55
vers 11 zegt het zo: ‘Alzo zal Mijn woord, dat
uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet
ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen
wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe
Ik het zend.’

Het is bijzonder om te zien dat Stichting
Stevan elk jaar weer mogelijkheden heeft om
via affiches op stations, bij bushalten en langs
de openbare weg mensen te bereiken met de
blijde boodschap van Gods liefde. De tekst
uit Habakuk 2:2 is daarbij altijd onze missie
geweest:
Zet het duidelijk op tafelen, opdat men het
in het voorbijlopen zal kunnen lezen.
We willen u vragen om heel concreet te
blijven bidden voor deze vorm van evangelisatiewerk. Dat mensen door een poster,
en wellicht door een gesprek naar aanleiding
van de poster, echt de Heer Jezus mogen
leren kennen. Bid alstublieft ook om liefde,
wijsheid en creativiteit in het zoeken naar
nieuwe ontwerpen.

Om uitvoering te kunnen geven aan onze
plannen is er uiteraard naast gebed ook geld
nodig. We hebben alle vertrouwen dat hierin
ook zal worden voorzien, zoals dat tot nu toe
altijd is gebeurd. We willen heel graag in 2018
weer een aantal landelijke campagnes doen
met een nog te ontwerpen nieuwe poster.
De techniek op het gebied van nieuwe media
schrijdt voortdurend voort, en in ons relatief
kleine Stevan-team missen wij op dit moment
mensen die daarin thuis zijn. Wij zouden
graag ons team versterken met een enthousiaste broeder en/of zuster, die meedenkt over
de inzet van deze nieuwe sociale media, om
op een eigentijdse manier het evangelie bij
de mensen te brengen en wellicht ook onze

achterban beter op de hoogte te houden.
Mocht u vanuit uw persoonlijke relatie met
Jezus Christus en uw kloppend hart voor het
evangelie op een of andere manier uw steentje willen bijdragen in het Stevan-team, stuurt
u dan een bericht met uw motivatie naar
info@stevan.nl. We gaan dan graag met u in
gesprek. Ook zijn er op het gebied van nazorg
en Bijbelcursus nog vacatures.
Uiteraard wordt al dit werk op vrijwillige
basis en onbezoldigd verricht, zodat de financiële bijdragen die wij ontvangen, bijna geheel
kunnen worden ingezet om postercampagnes
en andere evangelisatieacties te bekostigen.
Dit keer hebben we voor de gelegenheid een
acceptgiro bijgevoegd.

Dank u wel!
Graag maken we van deze gelegenheid
gebruik om u hartelijk te bedanken
voor uw betrokkenheid bij dit
evangelisatiewerk. Wij vertrouwen
erop u door middel van deze
nieuwsbrief weer op de hoogte te
hebben gebracht van onze activiteiten
in het afgelopen jaar en de plannen
voor het aankomende jaar.

Wij sluiten deze brief graag af met u vreugdevolle feestdagen te wensen, waarin de Zoon
van God, Jezus Christus, extra centraal mag
staan. Ook wensen wij u alvast Gods rijke
zegen voor het nieuwe jaar.
Met hartelijke groet,
Namens het Stevan-team
A.J. van der Snoek (voorzitter)
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