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Feest in de hemel
De komende tijd komen er weer goede wensen over onze lippen: “Een gezegend
2019, oh ja, fijne feestdagen!” Feest, wie wil daar nu niet bij aanwezig zijn: blijde
gezichten, lekker eten en drinken, felicitaties, mooie muziek en gelukkige mensen.
Helaas is dit leven voor veel
mensen vaak niet zo feestelijk.
We hebben te maken met
tegenslagen, verdriet, verlies
van vrienden of naaste
familie, financiële problemen,
lichamelijke gebreken en ziekte.
Allemaal een gevolg van de
zondeval van onze voorouders, u
weet wel, onze oer-ouders Adam
en Eva. Toch weten we vanuit
de Bijbel dat de Here God in
en door het offer van zijn Zoon
voorzien heeft in een oplossing, zodat wij
weer in contact met God zouden kunnen
komen en niet voor altijd gescheiden
zouden zijn van Gods liefde en licht. De
Bijbel spreekt over het verwijderd zijn van
Hem en over de hel. Dat laatste woord
gebruiken we niet graag, toch sprak de
Heer Jezus vaker over die plaats dan over de
hemel. Waarom? Omdat Hij bereid was “het
maximale van de hemel te verruilen voor
het minimale van de aarde”, zoals laatst een
oude broeder in onze gemeente uitsprak in
zijn gebed.
Dat minimale hield in zijn geval zelfs in dat
Hij bereid was het ultieme offer te brengen
om mensen te redden van de straf op de
zonde, zodat zij de eeuwigheid zouden kunnen doorbrengen op het grootste feest dat
ooit geweest is. Een hemels feest!
Dat feest begint bij de bekering van een verloren zondaar, de engelen zijn daar de aanstichters van: “Ik zeg u dat er bij de engelen
van God grote blijdschap is als één zondaar
bij God terugkomt” (Lucas 15 vers 10).
Toch kan het zijn dat u op dit moment door

een moeilijke tijd heen gaat of gewoon een
dip heeft in uw geloofsleven en u helemaal
niet feestelijk voelt en eerder een bemoediging nodig hebt. Dan is wellicht het gedicht
hiernaast van Christa van der Veer-Schenderling ook voor u een hart onder de riem.
Toen ik het laatst op Groot Nieuws Radio
als lied hoorde zingen, trof deze tekst mij
diep. Het werd gezongen door Kinga Ban,
de zangeres van Sela. Een moeder met jonge
kinderen die menselijkerwijs niet lang meer
te leven heeft omdat zij ernstig ziek is. En
toch ondanks alles blijft getuigen dat zij weet
dat ze op weg is naar dat hemels feest zonder
rouw, dood en verdriet! Wat een hoop in
moeilijke omstandigheden.
De komende tijd wil Stevan door middel van
een nieuwe poster gebaseerd op Lucas 15:10
mensen door heel Nederland uitnodigen
voor dit hemelse feest! Wilt u samen met
ons hiervoor bidden en wellicht dit mede
financieel mogelijk maken? Hartelijke dank!
Een gezegend 2019 toegewenst door het hele
Stevan-team en ... fijne feestdagen.
Henk de Boer (bestuurslid Stevan)
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Door alle tijden heen
Geef mij de zekerheid
dat het lijden dat mijn pad kruist
en het kwaad dat in mijn hart huist
mij niet van Uw liefde scheidt.

Geef mij weer nieuwe kracht
om mijn zorgen te verdragen,
voor vandaag en alle dagen.
U hebt alles al volbracht.

Geef mij een moedig hart
om mijn barsten te gebruiken,
want Uw grootheid kan ontluiken
waar ik kwetsbaar ben en zwak.

Geef mij een vast geloof.
Zelfs wanneer de dood zal toeslaan,
zal zij aan mijn deur voorbijgaan,
want U doet wat U belooft!

Geef mij Uw vreugde weer;
til mij op uit diepe dalen,
maak mij stil als ik blijf malen.
Breng mijn lach terug, oh, Heer.

Uw goedheid houdt niet op
waar mijn geluk eens stopt.
Door alle tijden heen
is dat mijn hoop alleen.

Uw goedheid houdt niet op
waar mijn geluk eens stopt.
Door alle tijden heen
is dat mijn hoop alleen.

Uw goedheid houdt niet op
waar mijn geluk eens stopt.
Door alle tijden heen
is dat mijn hoop alleen,
is dat mijn hoop alleen!

Geef mij een sterke wil
om mij steeds met U te voeden
en te kiezen voor het goede,
ook al kost mij dat soms veel.
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Actie in 2018 – Staartje van de eerste
campagne met bewegende beelden
In het achterliggende kalenderjaar
mochten we het evangelisatiewerk
voortzetten met de posters zoals
gebruikt in 2017.
De campagne zoals overeengekomen
in 2017 liep nog door tot in 2018.
Daarbij was de tekst uit 1 Johannes
4:18 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!
In januari van dit jaar hadden we nog
een grote actie met dezelfde poster als
die het jaar daarvoor in bewegende
beelden werd gebruikt.

We zijn dankbaar dat dit affiche in 2018
in het eerste kwartaal verspreid over
AKKRUM
AMERSFOORT
BADHOEVEDORP
BEMMEL
BERKEL EN RODENRIJS
BLOEMENDAAL
CAPELLE A/D IJSSEL
DEN HELDER
DORDRECHT
ENKHUIZEN
GEMDEEL
'S-GRAVENHAGE
HALFWEG NH
HEEMSKERK
HEILOO
HILVERSUM
HOOGEZAND
KOCKENGEN
LAREN NH
LELYSTAD
MAARSSEN
MIERLO
NAARDEN
NIJKERK GLD
OSS
PURMEREND
ROTTERDAM
SCHIPHOL
SPIJKENISSE
TIEL
VALKENSWAARD
VIERHOUTEN
VOLENDAM
WADDINXVEEN
WEERT
WIJHE
ZALTBOMMEL

ALKMAAR
AMSTERDAM
BARENDRECHT
BENNEBROEK
BEST
BOLSWARD
DE LIER
DEVENTER
EDE GLD
ENSCHEDE
GOES
'S-GRAVENZANDE
HALSTEREN
HEEMSTEDE
HELMOND
HOEVELAKEN
HOORN NH
KRIMPEN A/D IJSSEL
LEEUWARDEN
LOCHEM
MAASLAND
MIJDRECHT
NIEUWEGEIN
NIJMEGEN
OVERVEEN
REEUWIJK
RUCPHEN
SNEEK
STADSKANAAL
TILBURG
VEENENDAAL
VINKEVEEN
VOORBURG
WADENOIJEN
WEESP
WINSCHOTEN
ZOETERMEER

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,

Nederland heeft mogen hangen. De
volgende plaatsen werden bereikt:
ALMELO
APPINGEDAM
BATHMEN
BERGEN OP ZOOM
BEVERWIJK
BREUKELEN UT
DELFT
DIEMEN
EINDHOVEN
ETTEN-LEUR
GOOR
GRONINGEN
HARDERWIJK
HEERENVEEN
HENGELO OV
HOLTEN
HUISSEN
LAGE ZWALUWE
LEIDERDORP
LOENEN A/D VECHT
METEREN
MUIDEN
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
NOOTDORP
PAPENDRECHT
RIJEN
SAPPEMEER
SOEST
STRAMPROY
UTRECHT
VELDHOVEN
VLISSINGEN
VOORSCHOTEN
WAGENINGEN
WEHL
WINTERSWIJK
ZUTPHEN

ALPHEN A/D RIJN
BAAMBRUGGE
BEILEN
BERGSCHENHOEK
BLARICUM
BUSSUM
DELFZIJL
DOORN
ELST GLD
GELDROP
GOUDA
HAARLEM
HARMELEN
HEERHUGOWAARD
'S-HERTOGENBOSCH
HOOFDDORP
HUIZEN
LANDSMEER
LEIDSCHENDAM
LUINJEBERD
MIDDELBURG
MUIDERBERG
NIEUWKOOP
OMMEN
PIJNACKER
ROOSENDAAL
SCHEEMDA
SOESTERBERG
TER AAR
VALKENBURG LB
VENLO
VOGELENZANG
VUGHT
WARNSVELD
WEZEP
WOERDEN

bij stadions en gewoon langs de
doorgaande wegen.
We zijn tot de conclusie gekomen dat
de website een belangrijke rol zal gaan
vervullen in de toekomst.

Werk in uitvoering

Website
Zoals in de vorige nieuwsbrief al
gemeld werd, hebben we de website
Bijbelindebus.nu geïntegreerd in de
site van Stevan.nl. Nu is het tijd om
de website meer te gaan gebruiken als
drager van de boodschap.

boodschap kan vinden. Dit gaat in 2019
worden opgepakt in samenwerking met
een extern bureau waarin christenen zich
juist op dergelijke activiteiten richten. We
zijn blij dat dit contact er nu is, omdat we
binnen het Stevan-team deze capaciteiten
en talenten gewoonweg niet hebben.

Zoals bekend is het onmogelijk
om het complete evangelie op een
affiche te krijgen. Op dit affiche
kunnen we de aandacht trekken
en de mensen aanmoedigen te
kijken op Stevan.nl. Dan is het
belangrijk dat men daar een warm
welkom ervaart en een heldere

Wij zoeken...
Wij missen op dit moment broeders
en zusters in het Stevan-team die
vertrouwd zijn met nieuwe media. Wij
zouden graag ons team versterken met
een enthousiaste broeder en/of zuster
die meedenkt over de inzet van deze
‘social media’.
Hoe kunnen we in de toekomst op een
eigentijdse manier het evangelie bij de
mensen brengen en wellicht ook onze
achterban beter op de hoogte 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, stuur dan alstublieft
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 is al dit werk honderd procent
vrijwillig en onbezoldigd, zodat de
financiële bijdragen die wij ontvangen,
bijna geheel kunnen worden ingezet om
postercampagnes en andere evangelisatieacties te bekostigen.

Nieuwe ontwerpen

Zoals in de inleiding al genoemd werd,
werken we momenteel aan een affiche gebaseerd op de Bijbeltekst uit Lucas 15:10.
Dit kan op heel veel manieren. We hebben
veel ideeën ontvangen en zijn er nog niet
helemaal uit. De collage hierboven geeft u
in elk geval een indruk van het proces.

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:

We geloven dat het mogelijk is om de liefde
van God en de oproep tot bekering te vatten in een eigentijdse poster. Dit is echt nog
‘werk in uitvoering’. Onderaan de poster
wordt gesproken over een uitnodiging.
Meer informatie over deze uitnodigende
oproep kan men dan vinden op Stevan.nl.

Zet het duidelijk op tafelen, opdat men het
in het voorbijlopen zal kunnen lezen.

In lijn met onze missie willen we altijd (een
stukje uit) Gods Woord op de affiches plaatsen omdat we weten dat zijn Woord krachtig is. Jesaja 55:11: “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.” Lucas 15:10 zal dan ook op
een of andere manier zichtbaar worden op
de nieuwe affiche.

Graag willen we u blijven vragen om gebed
om Gods leiding door zijn Heilige Geest.
We hebben al vaker gezien hoe plotseling
iets wat onmogelijk leek, toch mogelijk
werd. Soms kan één woordje of een detail
in het plaatje het verschil maken.
De affiches die u hier ziet, zijn dus slechts
concepten en nog niet de eindaffiches. We
geven u hiermee een indruk van de soms
wilde ideeën die ons verder helpen in het
denkproces. We zijn dankbaar dat er enthousiaste christenen zijn die ons concepten en ideeën sturen. Dat helpt enorm om
te komen tot een goed ontwerp.

Plannen
voor 2019
2019 belooft voor Stichting Stevan een
jaar te worden waarin er vooral op het
gebied van creativiteit veel te doen is.
U hebt kunnen lezen van de plannen
om te komen tot nieuwe affiches en een
nieuwe website. Dit kost tijd en geld. Tot
nu toe kwam dat altijd wonderlijk in orde.
Ook in 2019 vertrouwen we erop dat God
Zelf zal voorzien.
Het is zijn liefde die ons aanspoort en Hij
is trouw. Genoeg om vol goede moed het
nieuwe jaar in te gaan. We zijn benieuwd.

Dank u wel!
Graag maken we van deze gelegenheid
gebruik u hartelijk te bedanken voor uw
betrokkenheid bij dit evangelisatiewerk.
Wij sluiten deze brief graag af met u vreugdevolle feestdagen te wensen, waarin de
Zoon van God, Jezus Christus, 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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