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Nieuwsbrief

Vrienden, 

Tijdens straatevangelisatie ontmoetten wij een man van 

rond de dertig jaar. Toen hij ons zag kwam hij direct naar 

ons toe. Hij zei: “U moet voor mij bidden, want ik heb 

een groot probleem en weet niet hoe ik er van af moet 

komen.” De man vroeg niet om geld, ook verstopte hij 

zijn problemen en zonden niet, maar hij vroeg om gebed. 

Ik vroeg hem of hij hulp gezocht had. Hij antwoordde: 

“Niemand helpt mij, mijn familie heeft me verstoten en 

hulpverleners hebben mij op straat gezet.” 

Ik vroeg hem: “Heb je kinderen?” Hij vertelde dat hij een 

zoon had die niets met hem te maken wil hebben. Hij zei: 

“Ik heb niemand die om me geeft of mij wil helpen, daar-

om vraag ik u, bidt voor mij.”

Ik vertelde hem dat ik een Bijbel en een dagboekje voor 

hem had en vroeg hem: “Wat is je geboortedatum?” Hij 

zei: “Ik ben op 26 januari geboren.” “Dan kijken we wat 

er in het dagboekje op 26 januari staat”, zei ik. Uit het 

dagboekje van 26 januari las ik de jonge man voor. Het 

begon zo:

Ik heb geen mens,

De man was al 38 jaar ziek, niemand keek naar hem om. 

Een mantelzorger had hij niet. En er was geen uitzicht op 

verbetering. Het was in de tijd dat de Heere Jezus op aarde 

leefde. Op een dag zocht Hij de arme man op. Hij vroeg 

hem: “Wilt u gezond worden?” Natuurlijk, maar hoe? Hij had 

immers niemand! Jezus Christus zei met Goddelijke macht: 

“Sta op, neem uw bed op en wandel.” Onmiddellijk was hij 

gezond.

Ik las verder: Bent u misschien ook alleen? Alleen met uw 

ziekte en pijn? Met uw zorgen en problemen? Wacht u op 

begrip en meeleven van familie of vrienden, maar wordt u 

daarin teleurgesteld? Voelt u zich eenzaam? Dan is er een 

goede boodschap: De Heere Jezus wil u opzoeken. Hij is nu 

wel in de hemel maar ziet u en kent uw omstandigheden en 

Hij kan en wil u helpen. Het is waar, wij kunnen Hem met 

onze ogen niet zien. Toch is Hij bij ons en kent en roept ons.

Toen ik het gedeelte voorgelezen had, begon de man te 

huilen. Hij zei: “Dat dit op mijn geboortedag in het dag-

boek staat! Zo is het met mij. Mag ik dat boekje hebben?” 

“Ja natuurlijk, hier en neem de Bijbel mee”, zei ik. Hij 

vouwde op 26 januari het blaadje dubbel. Samen hebben 

we op de straat de Heere aangeroepen. Die Heere, Die 

verloren zonen en verloren dochters die zo alleen zijn, 

thuis wil brengen. 

Vrienden, dat die man, maar ook wij hulp zoeken bij de 

almachtige God. Psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de 

bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den 

HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” God zegene 

u allen. 

 Evangelist P. Pols

Ik heb geen mens



 

MEDITATIE

ALS IK HET BLOED ZIE 

En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; 
wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan. Exodus 12:13a

Het gevaar was zo ontzettend. De Eeuwige God zou een 

engel des verderfs met zijn zwaard zenden. Het was zo 

algemeen. Geen huis zou gespaard worden; in elk gezin 

zou de kroon ervan geroofd worden: de eerstgeborene 

zou sterven. Het was zo zeker. Geen macht kon redding 

brengen. En zo onverwacht. Het vreselijke beeld van het 

gevaar dat ons bedreigt, en waaraan geen ontkomen is 

dan alleen door het bloed van het Lam.

Een schuilplaats, een reddingsmiddel, heeft geen waarde 

als men niet voelt dat er gevaar is. Het bloed van Jezus, 

hoe dierbaar het ook is in de ogen van God en de verlos-

ten, heeft geen waarde voor de mens die zijn gevaar niet 

inziet. De wereld is onder de toorn Gods. Hoe gelukkig 

men ook leeft, hoe zeer men roemt over de toenemen-

de beschaving en welvaart en vooruitgang, er hangt over 

deze wereld een zwarte, donkere wolk. Veel vreselijker 

dan over Egypte. Er is een dag van oordeel aanstaande, 

wanneer verbolgenheid en toorn, verdrukking en be-

nauwdheid vergolden zal worden aan alle ongehoorzaam-

heid en zonde. Christus zal verschijnen, met vlammend 

vuur wraak uitoefenend op hen die God niet kennen en 

die het Evangelie niet gehoorzaam zijn. Hij zal het vrese-

lijke woord spreken tot allen die Hem niet toebehoren: 

“Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige 

vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”(Matth. 

25:41). “Zie, de dag komt, brandend als een oven!” (Mal. 

4:1). “Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen? En 

wie zal bestaan, als Hij verschijnt?”(Mal. 3:2). Geen macht 

of geweld, geen wijsheid of list, geen rijkdom of aanzien 

zal die dag ontvluchten. Hij komt zeker.

De redding is door plaatsvervanging. Dat was de beteke-

nis van het bloed van het geslachte paaslam. De Israëliet 

was even zondig als de Egyptenaar. Als de engel des 

verderfs kwam, zou hij recht hebben. Ja, indien het naar 

recht moest gaan, zou hij verplicht zijn in elk huis van 

Israël binnen te gaan. Maar aan de deur van de Israëliet 

zou hij bloed vinden – wat wilde dat zeggen? Toen de 

Israëliet het lam nam en het mes uitstrekte om dat on-

schuldig dier te doden ter wille van zijn bloed, dat hij tot 

zijn redding nodig had, was daar maar een gedachte. Ik 

ben zondig, mijn huis is zondig. De engel van Gods toorn 

komt vannacht. Als hij naar recht handelt, dan komt de 

dood in mijn huis, maar ik geef dat lam om voor mij te 

sterven. Zijn dood is voor mij en mijn huis. Die woorden, 

voor mij, in mijn plaats, was de enige gedachte van zijn 

hart. Dat lam was een voorspelling: God zal Zich een Lam 

bereiden. En Hij heeft het gedaan. Hij heeft, wonder der 

wonderen, Zijn eigen Zoon gegeven om in onze plaats te 

sterven. De dood die Jezus gestorven is, was mijn dood. 

Hij droeg mijn zonden; nu behoef ik de dood niet te ster-

ven. De redding die God bereid heeft, is door plaatsver-

vanging. Jezus, mijn Plaatsvervanger, heeft alles, alles wat ik 

schuldig was aan Gods wil, betaald en volbracht. Hij heeft 

de macht van zonde en dood geheel gebroken en ik kan 

nu volkomen vrijgesproken en gered worden van al mijn 

zonden. De redding is door plaatsvervanging.

De redding is door bloedbesprenging. Het bloed van het 

lam moest aan de deurposten gesprengd worden. Het 

was volstrekt niet genoeg dat het lam geslacht was en zijn 

bloed vergoten. Het bloed moest persoonlijk toegeëigend 

worden. De huisvader moest het bloed nemen en aan 

de deur van zijn huis sprenkelen. En zo zegt de Schrift dat 

ons geweten gereinigd, en ons hart besprengd moet wor-

den, dat wij in het bloed van het Lam gewassen moeten 

worden. In deze redding ontmoeten God en de mens 

elkaar. Elk heeft zijn deel in het werk. God zorgde voor 

het Lam, Zijn eigen Zoon. God door de eeuwige Geest 

bereidde Hem tot een offer. God beloofde het Bloed aan 

te nemen. God geeft ons door het bloed rechtvaardiging 

en reiniging en heiliging. Dit alles is Gods werk. Ons werk 

is in dat bloed te geloven, in dat geloof ons te onderwer-

pen aan de besprenging met het bloed. Buig u voor God 

neer, opdat de Heilige Geest het in u toepast, en uw hart 

ermee reinigt. Geloof eenvoudig in dat bloed als voor u 

gegeven. De uitwerking is waarachtig en eeuwig. 

 Bron: Andrew Murray

 Adriaan de Groot

KINDERBIJBELCLUB UDEN

Nieuws vanuit de kinderbijbelclub
De kinderbijbelclub wordt om de 14 dagen op zaterdag 
georganiseerd in wijkcentrum “Balans”. Tijdens de he-
melvaartvakantie organiseren we ook de “witte-tent-da-
gen”. We zetten een grote tent op het veld tussen de 
flatgebouwen. De programma-opbouw is net als op de 
zaterdagen (dit wordt verderop uitgelegd), alleen worden 
de activiteiten in twee dagen achter elkaar uitgevoerd. 
De eerste dag eindigt met een climax. Iedereen gaat naar 
huis met het verlangen naar het vervolg hiervan. De lei-
ding van de kinderbijbelclub bestaat uit mensen uit Uden 
en Hedel. Het team bestaat momenteel uit 9 personen. 
Ik doe al twee jaar met het team mee. 

De voorbereiding 
Voor de bijeenkomst op zaterdag worden 3 tot 4 mensen 
ingezet. Eén persoon wordt als leiding aangewezen die 
ook voor de taakverdeling zorgt. De taken die tijdens de 
dag de revue passeren zijn: de opening met gebed, het 
zingen van liedjes, het Bijbelverhaal m.b.t. een thema, het 
knutselen, knabbel en babbel, spelletjes en de afsluiting 
van de middag met gebed. Iedereen bereidt zijn taak 
zorgvuldig van te voren voor. Telkens probeer ik iets 
anders te doen. Eén keer heb ik het verhaal verteld en 
een andere keer heb ik de opening voor mijn rekening 
genomen. In het begin is het heel spannend, maar met het 
vertrouwen op God is het mij goed gelukt. We hebben 
allemaal talenten van God gekregen. Zo kan ieder zijn 
talenten ook ontdekken. De ene begeleider is krachtig 
in het gebed. De andere is creatief. Zo zien we elke keer 
wat voor talenten we allemaal in huis hebben. Je ontdekt 
vaak talenten waar jezelf niet bewust van bent. We pro-
beren Gods werk zo goed mogelijk aan de kinderen over 
te dragen. 

De uitvoering
Op zaterdag is het leuk om te zien hoe de kinderen en-
thousiast meedoen met alle activiteiten. Je kunt dan indivi-
dueel of hoogstens met zijn tweeën een opdracht uitvoe-
ren. Dat is nog te doen. Maar tijdens de witte-tent-dagen 
wordt het hele team én extra hulp van buitenaf, zoals 
vrienden, kerkleden en familie ingezet. Het doel is dat aan 
het eind van de dag elk kind een mooi werkje naar huis 
kan meenemen. Als knutselwerk hadden we een gereed-
schapskistje gemaakt. Iedereen heeft geholpen met het 
timmeren. Aan het eind hadden ze allemaal, zelfs de jong-
ste, een gereedschapskistje. 

Het resultaat 
Aan het begin komen de kinderen vrolijk binnen. Met 
allemaal verhalen van wat ze met de kennis van de vorige 
bijeenkomst hadden gedaan. Zoals het vergeven van een 
vriendin en dat ze hebben gebeden tot God in moeilijke 
tijden. 
Wat ook mooi is, dat aan het eind van onze zaterdagmid-
dag wij, maar ook de kinderen, vinden dat de tijd te snel 
is gegaan. De kinderen willen nog niet naar huis. En als de 
ouders hun komen ophalen gaan ze trots naar huis met 
hun knutselwerkjes.
Bij de witte-tent-dagen ervaren we ook positieve reac-
ties van twee schitterende dagen waarvan de kinderen 
hadden genoten. Ze hebben veel van het evangelie ge-
leerd en ze hebben mooie knutselwerkjes gemaakt. Al 
het werk voor de kinderbijbelclub wordt met veel liefde 
voorbereid en uitgevoerd. Door de mooie reactie van 
ouders en de kinderen ben ik blij dat we het woord van 
God mogen overbrengen aan de kinderen. 

Ruthmila Riveras



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 

het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief 

verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigin-

gen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, 

Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

E secretariaat@kerkinuden.nl

T 0657190856

Giften kunt u overmaken op bankrekening
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het 
Levende Woord 

Stichting Het Levende Woord is een ANBI 

er-kende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
Adr. de Groot, voorzitter

E adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, secretaris

E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, penningmeester

E j.roodenburg14@gmail.com

A.N. Kleijn, bestuurslid

E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, evangelist

T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814

E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:
Evang. W.A. den Hertog, Dirksland

Ds. M. van Kooten, Elspeet

Ds. C. Stelwagen, Damwoude

Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen

Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:
De stichting houdt zich bezig met evangelisa-

tiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de 

hierop gegronde Gereformeerde belijdenis-

geschriften: de Drie Formulieren van Enigheid 

(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de 

Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad 

dient.

FINANCIËN Overzicht 1 januari tm 23 augustus 2018

We danken u voor uw giften tot nu toe. 

We doen wel een beroep op uw vrijgevigheid. We hebben 
uw steun hard nodig bij al het werk van Evangelist Piet Pols, 
de kinderclub en alle bijkomende kosten tot opbouw van 
het Koninkrijk van God in Uden en omgeving.

De Heere zegene u en uw gaven. 

TOTAAL GIFTEN 
€ 15.168,44
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