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uit gesprekken 
‘Wat hij zegt doet mij zeer!’
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nieuw tHemA 
Gods cadeau voor jou!

Column JAAp 
‘Ik kies voor broos porselein’

2017, een bijzonder jaar om op terug te kijken. In januari 
hebben we onze nieuwe loods in Alphen aan den Rijn 
feestelijk geopend. ook zijn we dankbaar voor onze 
nieuwe website www.bijbelstand.nl. Maar bovenal zijn 
we God dankbaar dat we ook dit jaar met de Bijbelstand 
aan veel beurzen mochten deelnemen. Wat een genade 
dat we in vrijheid mogen getuigen van Gods liefde! Zelf 
mocht ik ook op verschillende beurzen meewerken. 
Het blijft geweldig mooi om te getuigen van je Heer en 
Heiland. Ik dank de Heer Jezus dat sommige mensen 
die we spraken nu kinderen van God zijn geworden. We 
zijn zo dankbaar dat God ons dit jaar heeft bemoedigd 
door ons te laten zien wat Hij doet in levens van mensen. 
Veel mensen hebben het evangelie en Gods uitnodiging 
gehoord.
Als SBE konden we dit unieke werk weer fi nancieel 

mogelijk maken, dankzij uw steun, gebed en dankzij 
Gods kracht! Het bemoedigt en stimuleert ons om door 
te gaan. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun, ook in 
2018.
Als ik zie wie er allemaal meewerken in de Bijbelstand op 
een beurs, dan word ik daar als voorzitter blij en dank-
baar van. Geweldig! dank jullie wel, vrijwilligers. Jullie 
hulp is waardevol. ook zijn we als bestuur dankbaar voor 
de inzet van Richard en Emke de Jager en Jaap Noorlan-
der. 

Ik wens u hele fi jne feestdagen en een gezond en 
gezegend 2018!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van SBE, 
voorzitter kees kroon

Hartelijk dank voor uw steun!

In een aantal (kerk)gemeenten 
zijn we uitgenodigd om iets te 
vertellen over het werk van SBE 
Bijbelstand. Niet om allerlei feiten 
onder de aandacht te brengen, 
maar om te getuigen van wat God 
doet in de Bijbelstand. Hoe Hij 
voorziet, mensen brengt, en helpt 
in gesprekken. We zien mensen 
enthousiast worden en dat geeft 
betrokkenheid. deze betrokkenheid 
zorgt voor nieuwe bidders, 
medewerkers en gevers. daar zijn 
we Vader God dankbaar voor.

ook bij jullie in de gemeente komen 
we graag een keer langs om wat 
verhalen te vertellen over Gods 
warme hart voor verloren mensen. 
We kijken uit naar jullie uitnodiging!

AgendA VooRJAARSBEuRZEN 
Wij hopen de volgende beurzen te bezoeken in het voorjaar van 2018: 

Naam beurs   Plaats   Datum
Senioren Expo   Veldhoven  16-21 januari
Nationale Gezondheidsbeurs utrecht    1-4 februari
Huishoudbeurs   Amsterdam  17-25 februari
Vrouw!    leeuwarden  9-11 maart

Wil je een dagdeel meewerken? Een gebedsmail in je mailbox na elke beursdag? 
laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@bijbelstand.nl. 

We gaan ook in 2018 weer samen bidden voor het beurswerk. Van harte welkom 
om (een keer) met ons mee te bidden! om 20.00 uur in huize de Jager 
(Wilgenlaan 16, Alphen a/d Rijn). In 2018 dV op 9 januari, 13 februari, 13 maart 
en 10 april. 

In het voorjaar van 2018 hopen we een 
nieuw thema te bouwen. We werken al 
jaren met het boekje ‘Gods cadeau voor 
jou’ en op al onze lectuur verwijzen we 
naar www.Godscadeauvoorjou.nu. Nu 
willen we graag een stand bouwen rond 
dit thema. We zijn dankbaar dat God 
voorzien heeft in de fi nanciën voor de 
bouw van dit thema. We zoeken nu naar 
een manier om alles zo uit te werken 
dat het mensen aantrekt, nieuwsgierig 

maakt en oproept tot reageren. Sinds 
we hierover nadenken, bidden we om 
wijsheid en inzicht. Inmiddels begint het 
plan aardig wat vorm te krijgen. Maar 
we staan ook zeker open voor jullie 
ideeën! 
Waar denk jij aan bij dit thema? Wat zou 
je nu zéker laten zien in de stand? We 
kijken uit naar jullie reacties. Je kunt je 
idee mailen naar 
info@bijbelstand.nl. 

gods CAdEAu VooR Jou! 

VAN DE VoorZitter

uitgenodigd(?)

DECEMBER 2017
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medewerker HAnneke 
‘Met mensen praten is 
gewoon leuk en interessant’
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Porselein
Ik kies voor porselein. 

Bij een 20-jarig jubileum hoort kristal, porselein of 
verzilverd. Ik kies voor porselein omdat het teer en 
broos is. Zo zou ik mijn bijdrage aan Gods werk in de 
afgelopen 20 jaar willen omschrijven. Natuurlijk, onze 
Heer wist waaraan Hij begon toen hij Frouwke en mij 
riep voor evangelisatie vanuit de Bijbelstand op beur-
zen. In zijn kracht mochten we dit werk doen en verder 
vormgeven. 
Naast kracht was er Zijn leiding in de vele gesprekken 
en de overige activiteiten. Er was telkens weer zo’n 
diepe dankbaarheid als iemand het hart opende en de 
Heer Jezus toeliet in haar / zijn leven. Richard en Emke 
gaan nu verder met dezelfde Heer. Zij zijn er klaar voor, 
met Hem. 
Als vrijwilliger mag ik nu, als het nodig is, Richard 
meehelpen en naast Emke meewerken op beurzen en 
op trainingsdagen. Een andere rol maar met dezelfde 
passie en met dankbaarheid.
Samen met het bestuur van SBE hebben we onze Heer 
en God gedankt voor Zijn trouw en hulp. En met jou 

bid ik Richard en Emke en hun kinderen Gods zegenen-
de nabijheid en leiding toe in dit prachtige werk. 

Jaap Noorlander 

gesprekken
IN dE BIJBElStANd

De kern van ons werk draait om 
de gesprekken die we hebben in de 
Bijbelstand. Training, ervaring, 
gesprekstechnieken; het kan 
allemaal helpen, maar hoe het 
gesprek ook loopt, we mogen de 
uitkomst in Gods handen leggen.

EEN spetterend GESpREk
leo, een boom van een vent en al tegen de 70, moet niks van God 
hebben. terwijl hij zijn ongenoegen over God uit, spettert het speek-
sel op mijn gezicht. ten eerste gelooft hij niet dat God 
bestaat. Vervolgens roept hij God ter verantwoor-
ding op een manier die respectloos en gemeen 
is. Mijn eerste reactie is dat ik helemaal geen 
zin heb om met deze meneer te praten. Hij 
laat mij niet uitspreken en zegt dingen die 
niet waar zijn. Ik bid om liefde voor deze 
man en word vol van een diep medelijden. 
Ik vertel hem wat zijn woorden met mij 
doen. Hij heeft het over Mijn God en Mijn 
Vader en doet mij zeer met zijn manier 
van praten. de tranen staan inmiddels in 
mijn ogen. Hij ziet het en vraagt waarom God 
zo belangrijk is voor mij. Ik bedank hem voor 
die vraag. Het geeft ruimte in ons gesprek! Als hij 
weggaat, heeft hij heel direct en indringend het evan-
gelie gehoord. tot mijn stomme verbazing pakt hij ‘Gods cadeau voor 
jou’ uit mijn handen en steekt het in zijn zak. Met nog een sneer en 
wat laatste spetters loopt hij weg. Ik moet er even goed van bijkomen.

GESpREk oVER 
engelen
Wijnand zegt: ‘Mag ik je iets 
vragen? Ik ben bezig met een 
studie over engelen, maar ik 
kan er geen goed boek over 
vinden. Weet jij iets?’ ‘Jazeker. 
Ik weet een heel goed boek 
over engelen, waar je alles kunt 
vinden wat er over te weten 
valt’, is mijn reactie. Hij is ver-
rast. ‘En ik heb zolang gezocht, 
nooit wat gevonden. Hoe heet 
het boek?’ ‘de Bijbel’, zeg ik. 
‘de Bijbel? Maar daar staat 
heel weinig over engelen in!’ ‘Er 
staat in wat je erover moet we-
ten. de rest is kennelijk niet zo 
relevant voor ons. Wat God wél 
heel relevant vindt om veel 
over te delen, is Jezus. Wat 
heb je met Hem?’ We krijgen 
een heel leuk gesprek, waarin ik 
mag vertellen hoe en waarom 
ik gekozen heb voor een leven 
met Jezus. Hij neemt Gods 
uitnodiging mee naar huis!

Rond sluitingstijd, staan moeder 
Henriëtte en dochter Joanna (19) 
in de stand. Joanna zegt: ‘Ik zoek 
een boekje dat me helpt om 
meer te geloven’. Joanna heeft 
wel ergens een dikke Bijbel, 
maar vindt die lastig. ‘Maar ik wil 
God leren kennen.’ Ik pak Gods 
cadeau er bij en we lezen het he-
lemaal door. Ik kan Joanna een 
hoop boekjes aansmeren, maar 
belangrijker is dat ze haar hart 
opent voor de Heer Jezus. 
Vanuit die relatie kan ze gaan 
groeien, en kan de Heilige Geest 
haar helpen bij het lezen en 

begrijpen. Ik ben bij het laatste 
plaatje en vraag aan moeder en 
dochter waar ze staan. Beiden 
wijzen aan: met één voet op de 
brug. ‘En wat wil je?’ ‘Ik wil de 
stap zetten’, zegt Joanna direct. 
‘Heel graag.’ Moeder knikt. ‘Ik wil 
dat ook.’ 

En dan, op het eind van 6 dagen 
zaaien, mogen we er getuige van 
zijn dat deze moeder en dochter 
Jezus vragen of Hij de Heer van 
hun leven wil zijn. prijs de Heer! 
Wat een enorm wonder en wat 
een bemoediging!

terug VAN 
WEGGEWEESt
Claudia, een jonge vrouw, zei: ‘Ik heb 
een paar jaar geleden met die meneer 
gesproken. Zo inspirerend’. Vader God 
bracht haar opnieuw terug om haar 
weer een stapje dichterbij te brengen. 
Ze zoekt God! 

“Terwijl hij zijn 
ongenoegen over 
God uit, spettert 
het speeksel op 
mijn gezicht.”

EEN MooIE bemoediging

“Ik heb een andere rol, 
maar met dezelfde passie 
en met dankbaarheid.”

Column JAAp NooRlANdER

medewerker 
HANNEkE REuMERMAN
Mijn eerste persoonlijke ervaring 
met SBE was de trainingsdag. Ik 
heb in tijden niet zo’n interessante 
en leuke dag gehad. de training 
was liefdevol, motiverend en nuttig. 
toch had ik niet het idee dat ik me 
in één dag de vaardigheden voor 
het beurswerk eigen kon maken. Ik 
raakte een beetje in paniek want de 
dinsdag daarna moest ik al naar de 
beurs. Er zat dus niet anders op 
dan alleen op God te vertrouwen. 
Ik vond het geweldig om voorbijgan-
gers aan te spreken. Met mensen 
praten en contact hebben is ge-
woon leuk en interessant. tijdens de 
gesprekken waren de woorden van 
Emke en Jaap voortdurend in mijn 
gedachten. Een mislukt gesprek: 
“Geeft niet. God doet het werk 
verder wel”. twee gezellige meiden 
zeiden: “Wij zijn niet gelovig opge-
voed”. Ik zei: “dat maakt niet uit. 
Je mag ook de Bijbel lezen als je er 
niet mee bent grootgebracht”. dat 
idee was helemaal nieuw voor ze 
en ze namen enthousiast een lucas 
evangelie mee. 


