Wegwijzer September 2013
Bericht van Martien & Nita
Wie is een God als U, die de ongerechtigheid vergeeft ….
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, maar
Hij heeft vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer
over ons ontfermen… Ja, U zult al onze zonden werpen
in de diepten der zee. Uit Amos 7:18-20 H.S.V.
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Het gaat hier over het herstelde Israël. Hiervóór heeft de
profeet de HEERE gesmeekt dat Hij weer de herder van
het volk wordt. Dan komt Gods antwoord. Hij zal Israël
de ongerechtigheid vergeven. Hij zal zijn toorn laten
varen. Hij zal zijn trouw bewijzen. Geen wonder deze
uitroep: “Wie is een God als U”.
God heeft vreugde in goedertierenheid. Dat is op grond
van het offer van de Heere Jezus. Die twee zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, Hij is een
wreker van het kwaad en Hij toornt over de zonde. Maar
niet van harte! God vindt vreugde in goedertierenheid.
Met eerbied gezegd: Hij heeft er plezier in om
goedertierenheid te bewijzen aan zondaren. En hij is blij
als zijn kinderen goedertierenheid tonen onder elkaar en
aan ongelovigen. En dat alles op grond van het offer op
Golgotha ’s kruis. Wie is een God als U!
De afgelopen maanden heeft de Heere ons willen leiden
op onze wegen om die boodschap uit te dragen. We
hebben veel gereisd sinds onze laatste brief. Bij elkaar
zo’n 10.000 kilometer tussen zuid Italië en midden
Zweden. En we hebben veel materiaal mogen
verspreiden en een aanzienlijk aantal gesprekken
gevoerd met chauffeurs uit heel wat landen.
Onze vorige reis was bedoeld om naar Polen en verder
oost Europa in
te gaan maar
uiteindelijk
werd het
Duitsland,
Zwitserland,
Italië en
Frankrijk. Het
was een erg
warme reis.
Soms over de
40 graden op
het asfalt van
de
parkeerplaatsen. Enkele keren zijn we vroeg opgehouden
en zochten we een schaduwrijke plaats op. En nu zijn we
dan terug van onze Scandinavische reis.
Iemand vroeg: ‘Jullie komen zeker vaak dezelfde
chauffeurs tegen?’ Dat gebeurde tot nu toe vier keer in
ruim vijfentwintig jaar. Maar nu zijn er vijf. Met een
tussenpoos van een week kwamen we twee keer dezelfde
Nederlandse chauffeur tegen. Hij was alleen al weer een
keertje heen en weer naar Nederland geweest.
Meestal zoek ik chauffeurs op. Een was een chauffeur op
zoek naar mij. Ik hoorde mijn naam roepen en dacht:
‘Hé, hier woont ook een Martien’. Toen werd ik op mijn
schouder getikt. Het was een Litouwse chauffeur die ons
traktaat had gekregen en gelezen en hij had me herkend
van de foto die 20 jaar geleden gemaakt was.

Hij bleek een gelovige te zijn. Dit zijn bijzondere
contacten want het komt niet vaak voor dat we een
gelovige ontmoeten, maar altijd wel een wederzijdse
bemoediging.
We hebben in Zweden vier bezoeken afgelegd.
Daar houden we de woensdagen voor. Dan hebben we
een ‘vrije’ dag en dat is wel prettig op onze leeftijd. In
Malmö waren we bij Lazar Grujic, een broeder en goede
vriend; sinds een paar jaar weduwnaar. We kennen
elkaar al 35 jaar. Hij is nu 77 en elk jaar reist hij nog
steeds naar de Balkan en houdt daar evangelisatieacties
en Bijbelstudies. In Kunga bezochten we de Nederlandse
Fam. Pot die daar een ‘bed and breakfast’ hebben. We
waren een avond bij Ebba Jensen die elf jaar geleden tot
geloof kwam en die we sindsdien elk jaar bezoeken als
we kunnen. Tenslotte waren we ook bij onze
vertegenwoordigers in Zweden: Marcus en Anett
Lennartson met hun twee dochters. Marcus is
internationaal chauffeur. Meestal Bred Last. (Zwaar
Transport) Hij vervoert reusachtige bosbouwmachines en
in zijn vrije tijd evangeliseert hij en brengt hulpgoederen
naar de Oekraïne. We wisselen dan ervaringen uit,
bidden met elkaar en helpen elkaar met lectuur. Kostbare
mensen met een warme liefde voor de Heere. Eén
zondag waren we in Åmal op een Nederlandse camping
te gast bij Gerard en Gerda Hoddenbagh uit Brunssum.
Gerard bracht die zondag het woord op deze camping.
Dat was heel fijn.

De overige bijna vier weken dat we in Zweden waren
hebben meer Nieuwe Testamenten, Johannes-evangeliën,
DVD ’s en CD ’s verspreid dan ooit eerder op een reis.
En natuurlijk ook honderden traktaten.
Op 31 augustus hopen we te vertrekken voor onze vierde
reis dit jaar en we willen nog eens proberen naar oost
Europa te gaan. We verwachten dan 30 september weer
thuis te zijn.

Van 24 – 28 september zijn we dan op de
zendingsconferentie in Les Diableretz in Zwitserland.
Daarna hopen we weer veel chauffeurs te ontmoeten op
de chauffeursdag in Almere op 5 oktober a.s.
Ontvangt u allemaal de hartelijke groeten en natuurlijk
danken wij u voor- en zijn we blij met al uw gebeden.
Martien en Nita
Foto’s:
Bij Jonköping een Scania oplegger van 22 meter!. Op twee na
zijn alle assen bestuurd.
In Trosa zagen we een nieuwe Morgan. Van binnen en van
buiten vrijwel identiek sinds 1932 (Alleen de techniek erin is
modern)

1 Cor. 13, 8-13
Soms heb je dat wel eens. Dat je elke keer maar een
stukje verder komt. Dat kan door een file, die maar niet
opschiet, of omdat je op een rit veel los adressen hebt.
Je rijdt iedere keer maar stukjes, terwijl je wel zin
hebben in een flink stuk doorrijden. Anders kom je nooit
op een redelijke tijd thuis.
Hieraan moest ik denken, toen ik iemand hoorde zeggen,
dat hij 'een stukje' uit de bijbel ging lezen.
Angst
Het valt me vaak op, dat we bij de bijbel en het gebed
vaak in verkleinwoorden spreken.
Ik hoor mensen zeggen, dat ze "een stukje" uit de bijbel
lezen. Of "een paar verzen." Daarna volgen "enkele
woorden". Deze woorden vormen dan meestal een korte
meditatie of een niet te lange preek.
Aan de ene kant begrijp ik dit wel. We zijn bang, dat de
aandacht verslapt of dat men al niet eens begint met
luisteren als er oeverloze toespraken gehouden worden.
Maar aan de andere kant: dat bang zijn, is dat wel
terecht? Angst is een slechte raadgever. Als je dus uit
angst gaat zeggen, dat het allemaal maar even is wat je
leest of wat je zegt, dan komt dat niet goed. Is het
terecht, dat zo vaak benadrukt wordt, dat het allemaal
maar stukjes zijn uit Gods woord en korte
overdenkingen?
Als het is om mensen te bewegen om toch maar te
luisteren, dan heb ik er een zwaar hoofd in, want hoe
kun je nu iets van harte aanbevelen door er zo weinig
mogelijk over te zeggen?
Ten dele
Aan de andere kant is het wel degelijk terecht, als men
spreekt over stukjes en korte woorden. Niet uit angst,
maar uit geestelijke bescheidenheid. Ik bedoel dit: Gods
woord herbergt een geweldige rijkdom. Zo veel, dat de
theologie al eeuwen bezig is om steeds weer nieuwe
facetten van het licht van Gods woord naar boven te
halen. Steeds weer sta je verwonderd over de rijkdom
van de Heilige Schrift. Steeds weer sta je verwonderd
over Gods almacht en heiligheid, over zijn oordeel en
genade, over zijn heiligheid en zijn verbond en
verzoening. Je komt er niet over uitgedacht en uitgelezen
en uitgehoord.

De Heilige Schrift is ons gegeven opdat we bij stukjes en
beetjes zouden leren, wat de Here ons te vertellen heeft.
Het is zoals in de bijbel staat: wij kennen ten dele, wij
weten ten dele, wij spreken ten dele. Juist dat
onvolkomene van ons bestaan leert ons uit te zien naar
de tijd dat Christus komen zal en ons ten volle zijn
heerlijkheid zal openbaren. Wat een uitzicht!
Eindeloze volheid
Elke keer als ik hoor, dat iemand "een stukje" leest of
zegt, dan denk ik: wat zal het heerlijk als eenmaal
geloven over zal gaan in aanschouwen en wij mogen
kennen zoals we zelf gekend zijn!
Angst heeft te maken met geestelijke leegheid. Dat wil
niet zeggen, dat we nu maar met eindeloze
woordenstromen moeten komen. In de bijbel wordt daar
een en ander maal voor gewaarschuwd. Waar we echter
een geestelijke leegheid onderkennen, daar mogen we
wijzen op de eindeloze volheid, die er is in Christus
Jezus. Waar wij het nu nog moeten doen met stukjes, die
wij horen en in ons opnemen, daar zullen we eenmaal
verzadigd worden door de Here zelf.
Ik wens ons allen een mooie rit, een prachtig stuk, op de
levensweg in Gods hand!
Frans Borsje

OP 5 Oktober 2013 is het weer zover.
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reserveer vandaag nog je plek!
E-mail: info@truckplus.org
ANBI
Zowel het Chauffeurs
Evangeliesatieteam als de NGW
zijn door de fiscus aangemerkt
als een rechtspersoon van
algemeen belang in de zin van de
wet op de inkomsten en de
vennootschapsbelasting.
Giften aan het CEH e.o. NGW zijn hierdoor
aftrekbaar van de belasting.
Voor betaling van rekeningen, giften voor het
evangelisatiewerk en voor de Wegwijzer:
Postbank 388.1869
t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland
Levensonderhoud en vervoerskosten
Martien en Nita Stam:
Postbank 815198
t.n.v. Penn. NGW
(met vermelding van: Fam. Stam)
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Eindhoven

