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Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: Wees 

niet bang. Ik ben degene die leeft: Ik ben de eerste en 
de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, 

maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Opbaring van 
Johannes. 

 

Herfst 2020 
Gelukkig begint dit boek met deze woorden, deze verschijning aan Johannes, want het is 
een boek vol verschrikkingen die staan te gebeuren. Wij maken nu ook dingen mee waar we 

bang door zouden kunnen worden. Worden we ziek, verlies ik mijn baan, wordt ons bestaan 

weer normaal? Maar kijk dan in hoofdstuk 22, daar staat precies hetzelfde of zoals een lied 

klinkt: “God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, 

oorsprong en doel en zin.” 
 

Er is Hoop-bus in de binnenstad. 

Nadat we het aanvragen van de vergunning voor de bus hadden aangepast aan de 

coronamaatregelen kregen we aan het eind van woensdagmiddag 14 oktober bericht   

dat we met de bus en een partytent op de markt mochten staan. En de vrijdag erop stonden 

we er. Twee mensen van de handhaving kwamen controleren en bevonden alles in orde. 
We hebben dat als een wonder van de Heer ervaren. 

 

Mooie en moeilijke ontmoetingen.  

Een man van ongeveer 60 jaar kwam in de tent een bekertje koffie halen. Hij vertelde dat hij 

God de rug had toegekeerd. Hij had last van stemmen met vloeken in zijn hoofd. Hij had 
God gebeden om bevrijding, maar de stemmen bleven. Daarom stapte hij uit de kerk en hij 

wilde niet meer geloven. Na verloop van tijd stopten de stemmen. Voor hem het bewijs dat 

geloof niet helpt.  

Het was een moeilijk gesprek, maar Gerard en Peter konden hem uiteindelijk wijzen op de 

Vader, die met open armen klaar staat om de verloren zoon te ontvangen. 

 
Bij een gesprek met een Marokkaanse man van ongeveer 30 jaar kwamen de gebruikelijke 

problemen naar voren over de vele vertalingen van de Bijbel en over de kruisdood van Jezus. 

Voor hem was Jezus een van de vele profeten. We proberen dan om de discussie over de 

Bijbel en de Koran te laten liggen, ons hart te openen voor de genadige God van Licht en 

Leven en te wijzen op het volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden. We merkten 
dat we hierdoor meer verbinding kregen met deze man.  

 

Cootje had een bijzonder contact met twee tieners van dertien. Ze zaten gezellig te kletsen  

en Cootje vroeg of ze misschien een kaartje over het geloof wilden hebben. Dat wilden ze wel. 

Ze vonden het geloof erg interessant en kwamen met diepgaande vragen over de Bijbel en 

wilden bijvoorbeeld weten wat dopen nu precies was. Ze willen de volgende maand 
terugkomen om verder te praten. Ze gingen blij naar huis met een City Bijbel.  

 

Dat de Heer ons op deze manier wilde laten getuigen blijkt ook uit de uitgedeelde lectuur. 

Tien Goudse City Bijbels, twee Arabische Bijbels, één Spaanse, één Engelse en een 

Hongaars Nieuw Testament werden deze dag uitgedeeld. De Hongaarse vrouw zei tegen Peter 
dat ze er gelijk in ging lezen. Het was een Dag van Hoop. 

 

We willen in deze brief ook onze penningmeester Niek van de Wetering feliciteren met zijn    

40-jarig huwelijksjubileum. Niek en Bep, van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie, 

jullie kinderen en kleinkinderen in de komende jaren. 

 
De genade van onze Heer Jezus zij met ons allen. Cootje, Niek en Greet    
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