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Nieuwsbrief

Vrienden, tijdens het evangeliseren op straat zijn er 
vaak bijzondere ontmoetingen. Het valt op dat er 
steeds meer mensen uit verschillende culturen en 
natio naliteiten voorbijkomen. Met een paar vrienden 
delen we Bijbels in verschillende talen uit. Met som
migen van hen die passeren hebben we een gesprek. 
Zo kwamen een jonge man en een jonge vrouw naar 
mij toe. Zij wilden alle twee een Bijbel. Terwijl ik hen 
de Bijbels gaf vroeg ik hen: “Zijn jullie familie van
elkaar?’’ Ze zeiden: “Ja, ze noemen ons broer en zus, 
maar we zijn het niet.’’
“O”, zei ik, “dat moet je dan eens uitleggen.” De jonge 
vrouw zei: “Wij zijn adoptiekinderen van verschillende 
ouders.”
En zei ik: “Hebben jullie goede adoptieouders.”
“Dat wel,” zeiden ze. “Kennen jullie je eigen ouders en 
familie?’’ vroeg ik. “Nee,” zeiden ze, “wij komen van 
de Filipijnen van verschillende ouders en hebben hen 
nooit gezien en wij weten ook niet wie ze zijn.’’

Op zo’n moment sta je toch perplex en denk je:
“Wat moet dat moeilijk voor hen zijn.’’ Plotseling zei ik: 
“Dus jullie kennen je ouders en jullie familie helemaal 
niet?’’ “Nee,” zeiden ze. Ik zei: “Maar God in de hemel 
ziet en kent jullie ouders wel, zullen wij samen bidden?”
Ze vonden het goed en op de straat riepen we de 
Heere aan. Zo in gebed tot God baden we voor hen, 
de adoptieouders, maar ook voor hun ouders op de 
Filipijnen. “Heere U weet het, U kent alle mensen, ook 
de familie van deze twee jonge mensen. Wilt U
o Heere hen helpen en zegenen. Als de familie, broers, 
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Ontmoetingen zussen en ouders U niet kennen, brengt U ze dan tot 
geloof in Uw geliefde Zoon Jezus Christus.’’

Vrienden, het was een teer moment zo samen met die 
twee jongeren. Ze namen huilend en dankbaar afscheid 
van mij met hun Bijbel. Zulke ontmoetingen blijven je bij.

Zo ook de prediking in Uden waar we stof behandelen 
uit het boek Richteren. We zijn begonnen met hoofd
stuk 6 over de roeping van Gideon. Het is bijzonder 
actueel in onze tijd. Het gaat over de verdrukking van 
de Midianieten en de Amelekieten die met duizenden 
kwamen om het land Israël leeg te roven. Het graan de 
schapen en de runderen werden zeven jaar lang ge
roofd. De oorzaak was: “Omdat de kinderen
Israëls deden wat kwaad was in de ogen van de
Heere.’’ Door Gideon werd het Baälaltaar afgebroken 
en de bossen omgehakt. Gideon herstelde de dienst 
van God. In dit gedeelte zien we ook een oproep voor 
ons, voor kerk, land, volk en parlement. Bekeer u van 
uw boze wegen. Keer terug tot God waarvan gezegd 
wordt in Psalm 24:1 (ber.):

“Al d’aard en alles wat zij geeft, met al wat zich
beweegt en leeft,
zijn ’t wettig eigendom des HEEREN. Hij heeft z’, in 
haren ochtendstond,
Op ongemeten zeên gegrond, doorsneden met rivier en 
meren.”

Vrienden wij wensen u allen Gods hulp en nabijheid. 
Hartelijke groet en Gods zegen

Evangelist P. Pols



Mijmeringen van een moeder

Daar staat hij. Een beetje verlegen en onge
makkelijk. Vandaag is het de 50e keer dat mijn 
zoontje Jesse naar de kinderbijbelclub is geweest 
en dan word je in het zonnetje gezet! Ik zit 
tussen de kinderen van de club en kijk toe.
Er gaat van alles door me heen.

Vijftig keer heeft Jesse het evangelie 
meegekregen op allerlei manieren. In mijn hart 
is een gebed dat Jesse de Heere Jezus mag 
liefhebben en God gaat dienen in zijn leven en 
zo een lichtje mag zijn voor anderen om hem 
heen.

Vijftig keer waren er hier bevlogen teamleden 
die uit liefde voor God hun tijd en energie 
wilden geven aan de kinderen van Uden 
en omgeving. Ik voel me hier dankbaar en 
verwonderd over. Het is moeilijk om je 
kinderen bijbels op te voeden in het seculiere 
Brabant waar wij wonen. Wat een voorrecht 
dat er dan een kinderbijbelclub is, waar juffen 
voorbeelden zijn en open vertellen over hun 
eigen leven met God.

Ik moet denken aan een citaat van moeder 
Teresa: “Als wij het licht van Christus niet om 
ons heen verspreiden, zal de ervaring van 
de duisternis, die in de wereld de overhand 
heeft, toenemen.’’ De kinderbijbelclub is zo’n 
prachtige plaats waar het licht van Christus 
verspreid mag worden!

Véél vaker dan vijftig keer bleek de trouw 
van God! De allereerste kinderbijbelclub in 
Uden is gehouden op 23 oktober 1999.

We zijn nu 23 jaar verder. Het team is al 
heel vaak ge wisseld van samenstelling. We 
zijn veranderd van gebouw. Inmiddels is het 
flanelbord vervangen door een PowerPoint.
De kinderen worden per app uitgenodigd in 
plaats van een papieren uitnodiging. En als we 
geen gitarist hebben, zingen we gezellig mee 
met YouTube.

Maar het Woord van God is onveranderd.
De boodschap van genade en redding door
het bloed van de Heere Jezus klinkt nog steeds.
En iedere keer weer ervaren we dat God de 
liefde en kracht geeft om dit werk te doen.
Op dit moment is ons team kleiner dan ooit. 
Bidt u met ons mee dat dit mooie clubwerk 
door mag gaan?

KINDERBIJBELCLUB UDEN



Misschien begrijpen velen van ons niet wat bidden 
werkelijk is. Wij bidden wellicht te weinig ver
geleken met de mensen in de Bijbel.

Als we onze toevlucht zouden nemen tot een 
meer Schriftuurlijk patroon in het bidden, zou het 
een eenvoudig, maar diepgaand antwoord kun
nen zijn op vele problemen in de praktijk van ons 
bidden. Een Bijbels voorbeeld is het bidden van 
Jakob, toen hij onderweg was met zijn vrouwen en 
kinderen naar Ezau en zeer vreesde voor de ont
moeting!

“IK LAAT U NIET GAAN, TENZIJ GIJ MIJ
ZEGENT’’ (Gen. 32:26b).

Daar komt Jakob en legt God zijn nood voor. Hij 
werpt zonder ophouden God Zijn eigen beloften 
voor en doet daarmee een echt, krachtig en vurig 
gebed. Nood leert bidden, en zoals de mensen 
zeggen: “Honger is de beste kok.’’

Deze nood dwingt Jakob tot dit gebed. Hij vreest 
dat hij met vrouw en kinderen zal omkomen. Voor 
zichzelf is hij niet zo bezorgd; hij heeft de belofte, 
die vervuld moet worden. Ja, al zou hij zelfs moe
ten sterven, dan kan God nog uit stenen kinderen 
verwekken. God laat hem echter in deze grote be
nauwdheid komen om de kracht van Zijn Woord 
in zwakheid te volbrengen.

God neemt de zorgen niet van hem weg, maar laat 
hem vrezen, meer voor de zijnen als voor zichzelf. 
Jakob echter houdt zich aan het Woord en bidt. 
Het is geen lang verplicht gebed met veel woor

den, zoals velen hun gebeden alleen naar de lengte 
meten.

Je moet eens zien met wat voor kracht en geweld 
hij bidt! Wil je ook bidden, kom dan niet met een 
volle maag, maar roep uit de nood en de angst 
waardoor je achtervolgd wordt. Leg Hem je zor
gen voor en grijp Hem aan waar je Hem kunt vast
houden. Dat is aan Zijn Woord!

Doe als Jakob en zeg: “Heere God, dit en dat is 
mijn angst en nood. Dit drukt mij neer en doet mij 
vrezen. Verlost U mij! U heeft toch gezegd: ‘Bid en 
u zult ontvangen?’ Dat zijn toch Uw eigen woor
den? Daarom kom ik tot U en bid.’’ Dit gebed zal 
zeker verhoord worden, omdat God het beloofd 
heeft. Wat zien we hier ook duidelijk dat het waar 
is dat de geweldigen het Koninkrijk der hemelen 
met geweld nemen.

Er zou nog zo veel meer over te zeggen zijn wat 
het bidden betreft. De navolgende berijmde psalm 
verwoord in het bijzonder deze gebeurtenis bij de 
geschiedenis van Jakob en wellicht ook bij degenen 
die dit lezen in soortgelijke gebeurtenissen.

Psalm 146:3
Zalig hij die, in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft!
Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in het hach’lijkst lot
Vestigt op de Heer’, zijn God.

J. R.

MEDITATIE
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Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 
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FINANCIËN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige gever lief.
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Giften t/m 22 augustus 2022 € 18.688,07
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