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UW KONINKRIJK KOME! (is dat, is dat mijn Koning?)

Het stukje uit het Onze Vader over Gods koninkrijk is in de tijd waarin we nu
leven wel heel actueel. Overigens is dat in eerdere tijden ook zo geweest in
oorlogen en bij aanslagen. Echter met het geweld in onze tijd en eigenlijk heel
dichtbij bidden we dit stukje met extra aandacht. Hoe zit het met de macht op
aarde. Zeker gezien in bijbels licht? En hoe zit het met Gods macht? Voor veel
mensen is God machteloos, als Hij al bestaat.
We kijken naar drie topmomenten uit het leven van de Here Jezus. Die
momenten nemen ons mee naar een drietal bergen. Wat vertellen die ons over
Gods almacht?

Eerste berg: verzoeking: over de aarde willen heersen
In Mattheus 4: 8-11 zien we Jezus op een berg. De duivel had Hem
meegenomen en Jezus mocht al het mooie van de aarde zien. En Jezus kreeg
het aanbod, dat Hij daarover mocht heersen. Stel je voor: alle macht over de
hele wereld. En dat in de handen van Jezus. We weten hoeveel goeds Hij
gedaan heeft in zijn leven. Dat zou mooi geweest zijn: alle koninkrijken onder
zijn bewind! Hij moest alleen maar voor de duivel knielen. Ofwel: de macht
aan de duivel opdragen. Duivelse macht. Hoe herkenbaar in deze tijden. Jezus
doet hier niet aan mee. Zo’n machthebber wil en mag Hij niet zijn. Zo’n
eigenzinnige acht leidt tot dood en verderf. Over actueel gesproken: kijk de
wereld maar in en zie de duivelse slagvelden. Jezus deed daar niet aan mee.

Tweede berg: in de veilige bubbel bij de Here Jezus
In Mattheus 17:1-8 staan we op de tweede berg. Wij zien hier met Petrus,
Johannes en Jacobus de hemelse heerlijkheid. Een stukje hemel op aarde! Dat
willen we, zoals Petrus het voorstelt graag vasthouden. Daar lijkt niets mis
mee, omdat vast te willen houden. Zo lijkt het. Er is echter meer aan de hand.
Wie Jezus vast wil houden, die kan niet blijven staan bij mooie momenten,
maar die zal meegaan met de Here. En de vraag is: willen wij dat wel? Wat is
daar nou mis mee. Het is toch mooi om iets geweldigs mee te maken met
Jezus? Ja dat is inderdaad prachtig, maar de verleiding is groot, dat we naar
het geloof net zo gaan kijken als naar alle mooie aardse dingen: het is
ontroerend, verkwikkend, versterkend. Er komt echter een stem, die zegt:
Luister naar Hem, naar Jezus en er was niemand, dat Jezus alleen. En Hij
verbergt zich in alle geweld niet in een veilige omgeving.
De derde berg: Golgotha: daar komen de heiligheid van Jezus en de
drama’s op de aarde bijeen.
We kijken naar Mattheus 17:1-8. Met Jezus gaan we van die wondermooie
berg af naar het gewone leven toe. Sterker nog: we gaan naar een andere
berg toe met Jezus. Naar Golgotha. En de vraag is, of we dat wel willen. We
weten van Petrus, dat hij er zeer veel moeite mee had. We gaan naar de berg,
waar je niet zijn wilt. Willen we dat wel; willen we mee in de dood van Jezus
Christus? Op het eerste gezicht niet. Maar het is wel de geloofswerkelijkheid.
Wie luistert naar de Here Jezus gaat met Hem mee. En Hij gaat met ons mee!
En Hij neemt ons mee naar een andere berg, naar Golgotha. En wat blijkt op
die berg? Daar wordt de Here Jezus gekruisigd. We kijken nog eens nader.



We zien het kruis op Golgotha. We zien het bord boven zijn hoofd. Hij wordt
gekruisigd, omdat Hij de Koning der Joden is. Waarom is Hij de Koning der
Joden? Omdat Hij de plaats inneemt van zijn volk in alle verdrukking, pijn en
lijden. Niet een schitterend koningschap met pracht en praal, begeerlijker dan
goud. Nee, een koningschap in ellende, verachtelijker dan vuilnis. Daar kom je
uit als je Jezus volgt. Daar kom je uit, als ook voor jou geldt: er is niemand,
dan Jezus alleen. Daar heeft Hij alle verzoekingen definitief achter zich gelaten.
Daar is geen begeerte of luister, daar is niets aantrekkelijks, daar wend je je
hoofd af. Dat hoort tot de beelden, waarvan de op televisie waarschuwen, dat
ze te erg zijn om naar te kijken. Juist door van alles af te zien, wat maar
enigszins mooi is, is Jezus de ware Koning geworden. Dat was Hij niet zomaar.
Dat was Hij door zijn kruisiging. Als we ons afvragen waar Jezus is in het
oorlogsgeweld, dan is het niet in een machtige bunker waar Hij kan heersen
over anderen. Hij is ook niet in de pracht en praal van het showleven, waar
alles blinkt en glanst. Nee: Hij is in de droogtegebieden in Afrika, Hij is in de
metrogangen in Kiev. Hij staat wanhopig aan de Poolse grens. Daar is Jezus.
Zo heeft Hij de macht van de duivel met al zijn verleidingen weerstaan en
overwonnen. Met hem mogen we toeleven en zelfs toesterven naar zijn
Koninkrijk.
DAT IS, DAT IS MIJN KONING! https://youtu.be/6jOYCRwf3Mo

Frans Borsje (voorganger en oproep chauffeur)



Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort,
die de zaadbuidel draagt, voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn
schoven (Psalm 126:5,6) Zomer In Oktober - YouTube

Bericht van een zaaier.

Ik ben opgegroeid op een boerderij, dus 'k weet wat zaaien is. De
omstandigheden zijn zeer wisselend. Hoe is de grond waarin je zaait? Het is
ook zeer belangrijk hoe de akker er bij ligt.
De weeromstandigheden? De temperatuur?
Dat is het geval waarin we zelf zaaien in onze groentetuin. Het zaaien met het
Woord geeft nog weer een extra dimensie. De gelijkenis van de zaaier geeft
ook al veel weer.
Wij hebben geen gewoon zaad en de grond is allesbehalve gemakkelijk.
Waarom doe ik dit eigenlijk? Heb ik hier wel zin in? Voordat ik de deur uit gaat
moet ik extra naar de wc…
Wat/wie kom ik straks tegen? Wordt ik (opnieuw) als een hond weggestuurd.
Of wordt iemand zo kwaad dat hij me bijna in m’n gezicht spuugt… Want
tegenstanders waren er ook al in de Bijbelse tijden...

Vorige week trof ik een man uit Slowakije. Hij was vriendelijk, open gezicht,
aardig en kwam uit de cabine. Hij zei dat hij tot 6 uur even de tijd had. Ik was
op de fiets en hij vroeg aan mij welke richting ik op zou gaan. Hij trok zijn
kleren aan en pakte een step en zo gingen we richting Amsterdamse bos (dit
heb ik nog nooit meegemaakt). Met de vrachtwagen stond hij afgezonderd. Hij
zelf ook wel. Hij vond chauffeurs wat vreemde lui. In het kwartier wat volgde
informeerde ik even naar zijn achtergrond. Hij was rond de zestig. Zijn moeder
is evangelisch (85) en zijn vader (92) was katholiek. Hij was eigenlijk niet
gelovig, of een beetje? Hij had tijd en ik nam de tijd. Ik had een SK bijbeltje



bij me gestoken en dat kwam van pas. Johannes 3:16 gelezen en voor hem
gebeden. Het bijbeltje wilde hij niet aannemen. Na aandringen nam hij het. De
volgende keer zou hij het terug geven. En daar ging hij: een uurtje steppen in
het bos. Mogelijk zien we elkaar nooit meer. Want zo is dat toch wel. Het is
maar een moment, vertrouwende dat de Heilige Geest verder gaat. Wat zullen
zijn ouders toch voor hem bidden… en ik nu ook.

Maar ook heel kort geleden trof ik een Serviër: De Serviër zei: “14 dagen
eerder maakte ik iets soortgelijks mee zoals nu. Ik was verloren en
ben weer bij God terug” Onvoorstelbaar toch: wat is God groot. We hebben
op straat gedankt, ik kon hem een Engelse bijbel geven. Hij was jong en kon
goed Engels…

Ik kan net met mijn vingers bij het raampje om daar op te tikken. Welk gezicht
komt er dan…? Een gezicht van mot je? Hoogmoedig? Nors? Waar gaat het
over? Nee, niet geïnteresseerd!!!! Of anders: vriendelijk, open, ontvankelijk.
Maar echt zo, enkele Nederlanders worden boos, hoe durf je bij me te komen.
Het is een sprookje. Ik ben atheïst… Loop ik de Here God dan voor de voeten?
Ik probeer er dan nog wat van te maken als de chauffeur me tenminste nog de
tijd geeft. Ik heb dan het gevoel dat het dweilen is met de kraan open.
Onvoorstelbaar hoe sommigen zijn gaan denken over de sterren en energie
enz. Ik probeer een opening te vinden, maar hij schermt alles af met een
nieuwe aanvulling waarom het echt een sprookje is. Toch hoop ik stilletjes dat
de Heilige Geest met hem weer verder gaat. Hij is er Meester in. Maar als ik
dan weer thuis ben, denk ik weer wat na over het gesprek, en waar ik op dat
moment niet aan dacht, hem toch mee had kunnen geven.

Tot een gesprekje komt het mogelijk maar in 5 % (of nog minder) van de
gevallen. De taal is het grootste struikelblok. Maar dan ook de grond waarin we
zaaien, het gezicht van de chauffeur zegt al veel en waar hij op dat moment
mee bezig is. Administratie, telefoon, schoonmaken of reparatie. Of men
schermt zich met het feit dat hij/zij Orthodox is of denkt dat ik een Jehova
Getuige ben. Feit is wel dat gelovigen het al vrij snel door hebben waarover het
gaat. En andere chauffeurs die het traktaat aannemen, en soms heel
aandachtig het direct helemaal gaan lezen en het toch waarderen. Wij kunnen
niet in hun hart kijken maar de Heere God heeft daar geen moeite mee en de
Heilige Geest... ja, die werkt door.

Wat me bemoedigt zijn de mensen die het met blijdschap aannemen… Hier ben
ik blij mee… Dit komt precies op tijd… Zelfs iemand danste letterlijk voor de
cabine.
Hoe zal het straks in de hemel zijn?

Adri Roosendaal



Update Martien en Nita:

Allereerst willen we zeggen dat we heel blij en dankbaar zijn en ook ontroerd
dat er zoveel chauffeurs en chauffeuses zijn die zich inzetten voor de Heer en
naar de parkeerplaatsen gaan! Heel bijzonder elk weekend in weer en wind!
Wij waren mooi weer zaaiers!!

Martien heeft helaas het etiketje gekregen van vasculaire dementie en
Alzheimer kenmerken. Wel verdrietig want soms doet zijn hoofd echt raar.
Maar we kijken omhoog en vertrouwen op onze Heer en hopen dat het proces
heel langzaam gaat. Zijn vrachtwagenrijbewijs is daarmee definitief vervallen
maar hij mag bij het CBR nog een rijtest doen (BE) we wachten daarop.

We hebben het goed samen en ook lachen in deze situatie is ons niet vreemd.
Gezien alles wat er gebeurd in de wereld denken we dat het niet lang meer zal
duren dat de Here Jezus terug komt en daar kijken we naar uit.

Lieve groetjes van, Martien en Nita.



Goedendag broer, zus, medearbeider, collega en we mogen elkaar
begroeten met het welkom en bemoediging; De Heer is waarlijk
opgestaan!

In deze Wegwijzer van maart wil ik jullie graag bijpraten over onze
'strijders' in het veld, het werven van donateurs en de
mogelijkheden die onze nieuwe website biedt.

Het verheugd mij jullie mee te delen dat wij ons als bestuur
gezegend voelen want vanaf het moment dat wij als bestuur zelf het
veld zijn ingegeaan, zijn er al diverse collega’s / broeders & zusters
die zich bij Wim, Klaas en mij hebben aangemeld om een keer mee
te helpen. Niet alleen toen we voor de Oekrainse & Russische
chauffeurs op pad gingen maar daarvoor ook al.
Geweldig gewoon!
In omgeving Groningen, Doetichem, Veenendaal, Rotterdam,
Almere, Hoogeveen/Emmen zijn broeders & zusters regelmatig
actief.
Wij van het bestuur zijn vaker in beeld op de site en Facebook om
zo anderen aan te sporen. Maar anderen hoeven niet zonodig op de
voorgrond te staan en doen zo ook hun bijdrage, daarnaast zijn er
mensen die ons financieel steunen en daardoor kan dit werk door
blijven gaan.
Namens het bestuur wil ik jullie, die niet op de voorgrond staan en
toch ons op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken!

Dat brengt ons op het volgende punt; Wij zoeken vaste donateurs
die maandelijks een financiele bijdrage willen schenken. Vragen is
niet altijd fijn maar we willen open en transparant zijn en we willen
het liefst al ons materiaal gratis delen en dat is helaas nu nog niet
mogelijk. Wij hopen en vertrouwen God hierin dat we binnenkort
onze ‘strijders’ in het veld kunnen sturen (hierbij een OPROEP
voor nieuwe 'strijders' op nieuwe plaatsen in het land), met
gratis foldermateriaal en dat we ons assortiment kunnen uitbreiden.
Dit gezegd hebbende wil ik onze huidige schenkers heel hartelijk
danken want de eerste stappen zijn inmiddels al gezet!

Als laatste; De website wordt al goed bezocht en met name de
webshop. Diverse mensen hebben zich al ingeschreven maar het
gebruik van de website valt nog een beetje tegen.
Daarom een korte uitleg wat er zoals mee gedaan kan worden en
we proberen aankomende chauffeursdag hier weer aandacht aan te
schenken.
In het menu onder [Wie zijn wij] ga je helemaal naar onderen en
klik je op [Truckers], hier is de pagina die je kan zien als je bent
aangemeld (aanmelden? Dit heeft met wettelijke regelgeving mbt
privacy te maken) Hier kan je dus ook onderwerpen bespreken en



met de anderen delen (die ingelogd zijn).
Deze categorieen zijn: ‘familienieuws’ - ‘wie rijd op welke kar’ -
‘in de ziekenboeg’ - ‘ora et labora’ – ’bemoedigingen’ -
‘belevenissen van zaaiers’. Deze waren er al in de tijd van
Martien en we hopen deze weer nieuw leven in te blazen.

Als echt allerlaatste; we hebben als Stichting een eigen 06nummer
0642423852 die je kan bellen of appen voor vragen, zorgen, hulp,
geestelijke bijstand. Je krijgt in eerste instantie mij aan de lijn en
zal indien nodig is je in contact brengen met... wie dan nodig is.

Ik wens jou als lezer, Gods zegen toe.

Daniël Kroezen
Secretaris

Hieronder de ledenpagina
(Truckers):



Hieronder de Truckers paging (In de laadbak):

Hieronder de pagina indien je jezelf nog NIET hebt aangemeld:



Navigeren door de de Bijbel.

Nou kennen jullie misschien Gerard de Vries wel met het verhaal
over de soldaat die een spel kaarten https://youtu.be/gPDeLNL5doo
had meegenomen naar de kerk en daar de afbeeldingen bekeek. Hij
vergeleek de afbeeldingen met personen en gebeurtenissen uit de
Bijbel en moest zich verantwoorden bij de sergeant. Ik heb geen
spel kaarten maar ik wil jullie graag iets over mijn werk als
vrachtwagenchauffeur vertellen en hoe ik sommige dingen die ik
onderweg zie of iets wat met mijn werk te maken heeft vergelijk
met wat er in de Bijbel staat.

We gaan op reis!
Als eerste wil ik het over het navigatiesysteem hebben.
Daar kun je je bestemming op invoeren en als je goed naar die
stem luistert brengt dat apparaat je feilloos op je eindbestemming.
Je moet zelf wel blijven opletten want we kennen de filmpjes wel
waarin een auto geparkeerd staat in een heg, zo van, sla hier af
naar links en iemand gooit gelijk zijn stuur om.

Zo is het ook met dat andere navigatiesysteem de “Bijbel”.
Als je daar ook op je bestemming wil komen moet je ook goed naar
die Stem luisteren, de stem van Jezus. Maar ook hier moeten we
zelf goed opletten.
Jezus brengt je ook feilloos op je eindbestemming , misschien via
de kortste of de snelste route maar altijd via de meest optimale
route.
Nu is het zo dat ik meestal naar het oosten rijd waar de zon opkomt



en dat ik telkens weer zie hoe het licht de duisternis verdrijft en dat
brengt ons bij Johannes 1:5, En het Licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet begrepen en vers 9, Dit was het
Waarachtige Licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En
bij Johannes 8:12, Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt zal
beslist niet in de duisternis wandelen.
Dan ga ik laden en rij ik weer terug richting het westen en dan zie
ik vaak machtige wolkenpartijen en dan denk ik eraan dat Jezus
eenmaal weer terug komt op de wolken des Hemels en dat brengt
ons bij Mattheüs 24 : 30, En dan zal aan de Hemel het teken van de
zoon des mensen verschijnen en dan zullen alle stammen van de
aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien als Hij
op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
En 1 Thessalonicenzen 4: 17, Daarna zullen wij de levenden die
overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken
naar een ontmoeting met de Heere in de lucht . En zo zullen wij
altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
Als ik hier aan denk dan is dat zo groot dat ik hier niet over door
kan denken, men kan zich hier geen voorstelling van geven alleen
maar geloven.
Nu kom ik onderweg ook veel gebods- en verbodsborden tegen en
dat brengt ons bij Exodus 20: 1-17, de wet van de 10 geboden.

En daar staat kort samengevat:
1 - Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen.
2 - Maak geen godenbeelden, ga ze niet aanbidden en dienen
3 - Misbruik Gods naam niet
4 - Houd je aan de heilige rustdag, die dag is voor Mij
5 - Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen
6 - Dood niemand
7 - Wees niet ontrouw aan je man of vrouw.
8 - Steel niet.
9 - Beschuldig niemand van iets wat niet waar is

10 - Wees niet jaloers op wat iemand anders heeft.
Dat brengt ons ook bij Mattheüs 22:36-40, waar het grote gebod
staat:
U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw
ziel en met heel uw verstand, dit is het eerste en grote gebod en
het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Nu worden we op onze rit ook weleens stilgezet door bv. een file of
in ieder geval iets waar je geen invloed op hebt. Zo worden wij op
onze geestelijke weg ook wel eens stilgezet door bv, ziekte , een
sterfgeval of ook iets waar wij geen invloed op hebben. Dat brengt
mij bij de bekering van Saulus.
Hij dacht dat hij een strijder voor de Heere was door zijn jagen en
moorden op de volgelingen van Jezus maar hij was een strijder



tegen de Heere. Dat brengt ons bij Handelingen 9:3 en 4, toen hij
werd stilgezet. En plotseling verscheen hem een licht vanuit de
hemel en toen hij op de grond gevallen was hoorde hij een stem die
tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Maar hij geloofde
direct nadat hij gevraagd had: wie bent U Heere? ‘Hij werd een
uitverkoren instrument’ door de Heere genoemd, vers 15 maar hij
moest wel veel lijden voor de Naam van de Heere, vers 16
Als we in de file staan kunnen we natuurlijk ook van de goede weg
afgaan, we nemen een afslag en denken, we komen er binnendoor
ook wel maar je navigatiesysteem begint tegen te sputteren,
‘keer om’ zegt hij dan, je zit op een doodlopende weg, keer zo snel
mogelijk om.
En dan doe je dat en je voegt weer in op de juiste weg. Het is vaak
ook beter om rustig te wachten want binnendoor is het ook vaak
druk en je schiet er niks mee op. Zo is het ook in ons geestelijk
leven, we gaan ook wel eens van de goede weg af en volgen een
andere maar dat is altijd ook een doodlopende weg en als we dan
terugkeren straft Jezus ons niet maar Hij zegt dan, fijn dat je er
weer bent, Ik heb je gemist, voeg maar weer in.
Als ik om me heen kijk op de snelweg zie ik veel weilanden,
middenbermen en groenstroken. Nu hebben we de afgelopen 3
maanden veel zon en weinig regen gehad, gevolg hiervan was dat
alles verdorde en verdroogde. Maar wat een wonder, het heeft
ongeveer 2 weken geregend en je ziet alles weer groen worden,
alles begint weer te leven. Dat bracht mij op de gedachte dat het
water wat valt levend maakt. Alles was dood en het water maakt
het weer levend. Zo komen we bij Johannes 4, de Samaritaanse
vrouw. In vers 10 zegt Jezus, Als u de gave van God kende en wist
Wie Hij is Die tegen u zegt, geef Mij te drinken, u zou het Hem
hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De
vrouw vraagt dan, waar hebt U dan het levende water vandaan?
Jezus antwoord dan, Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst
krijgen maar wie drinkt van het water dat Ik hem geven zal krijgt in
eeuwigheid geen dorst meer. Het zal in hem een bron worden van
water dat opwelt tot het eeuwige leven.
Als we een verkeersovertreding maken en we worden aangehouden
dan krijg je meestal een boete, je word gestraft, maar zo niet bij
Jezus, Hij vergeeft alleen maar, en dat brengt me bij Johannes 8: 3-
11 de overspelige vrouw. Nou is de overtreding natuurlijk niet te
vergelijken maar toch.
De schriftgeleerden en Farizeëen brachten een op heterdaad
betrapte overspelige vrouw bij Jezus en zeiden dat zij volgens de
wet van Mozes gestenigd moest worden en vroegen Jezus om een
antwoord zodat ze Hem [Jezus] konden vervolgen, maar Jezus
kende hun gedachten en zei: wie van u zonder zonde is werpe de
eerste steen. En zij gingen weg de een na de ander. Jezus zag de
vrouw en vroeg, waar zijn zij die u aanklaagden, heeft niemand u



veroordeelt? En zij zei dat ze weg waren gegaan en dat niemand
haar heeft veroordeeld. Jezus zei toen, zo veroordeel ik u ook niet,
ga heen en zondig niet meer. Nu zal oom agent dat misschien ook
wel zeggen maar je bent dan wel in het bezit van een ‘prent’. Zo
niet bij Jezus, Hij vergeeft om niet.
Nou krijgen we ook wel eens pech onderweg en dan bellen we
meestal iemand om ons te komen helpen, een garage of de
wegenwacht en dat brengt ons bij Lukas 10:25–37.

De barmhartige Samaritaan. Er was iemand overvallen en ze
hadden hem voor dood achtergelaten.
Er kwamen verschillende mensen langs maar iedereen ging aan
hem voorbij tot er een Samaritaan langskwam en hem hielp, zijn
wonden verzorgde en hem naar een herberg bracht en ook nog voor
hem betaalde. Nu waren de joden en samaritanen niet bepaald
vrienden van elkaar maar diegenen die de joodse man voorbij
liepen en hem niet hielpen volgden de wet niet die zegt dat je je
naaste moest helpen. Jezus liet eigenlijk een vijand de wet naleven
en mede joden en zelfs joodse leiders die langskwamen schoten
tekort. We moeten dus ongeacht wie het ook is altijd onze naaste
liefhebben.
Er zitten ook mooie grote spiegels op mijn vrachtwagen en toen ik
daarover nadacht was dat wel ingewikkeld om daar iets over te
bedenken. Ik had ooit weleens iets gelezen over een spiegel, de wet
houd je een spiegel voor of je kunt gaan lijken op Jezus, jezelf
spiegelen aan Hem maar het was niet eenvoudig om daar iets bij te
zoeken totdat jij, Pieter mij op de kerkenraadsvergadering een
antwoord gaf zonder dat je dat zelf in de gaten had. We hadden het
over 2 Korinthe 4, de schat in de aarden kruiken en toen ging je
even naar 2 korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de



heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden
van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot
heerlijkheid zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Zo
gebruikt God mensen zonder dat ze dat zelf weten door een woord,
een gebaar of even wat aandacht voor een ander.
Wanneer wij een goede spiegel zijn kunnen de mensen Jezus
Christus in ons zien, niet in ons gezicht maar naar hetgeen wij
spreken/zeggen
Wij ontvangen in ons hart de heerlijkheid van Christus. Wanneer wij
een goede spiegel zijn dan kunnen anderen in ons Christus zien.
Dat kan men niet aan de buitenkant zien, maar via het horen naar
het Woord dat wij spreken. Dit is een ideaal beeld. De bedoeling van
ons leven is dat wij in ons hart het Woord van het nieuwe verbond
(het Licht, Christus, de Geest) ontvangen, opdat het er weer
uitkomt; dat wil zeggen door het oor erin en door de mond er weer
uit. M.a.w. met het oor horen en met de mond spreken van datgene
waar het hart vol van is. Het spreken moet zoveel mogelijk zonder
bedekking gedaan worden. Op deze wijze worden wij van gedaante
veranderd. Als wij een bedekking over ons hart leggen, waardoor
wij niet meer het volle Woord van God spreken (het volle licht
uitstralen), dan is het gevolg daarvan dat dat Licht ons ook niet
meer bereikt. Wanneer wij een bedekking over ons hart leggen kan
er niets meer uit, maar er kan ook niets meer in. Als men een
gordijn voor een spiegel hangt kan er in die spiegel niets meer
weerspiegeld worden. Dat is het risico dat wij lopen. Als wij het
Woord Gods niet (willen, kunnen, durven) doorgeven zoals wij het
hebben ontvangen, dan is dat meteen de belemmering voor heel
ons geestelijk leven. Wij ontvangen dan ook niets meer. Dat is de
reden waarom de Korinthiërs verder niets meer ontvangen. Zij
hebben wel gaven van profetie, maar het werkt niet. Zij geven dat
Woord niet door en daarom ontvangen zij niets. Het gaat erom dat
wij veranderd zouden worden naar hetzelfde beeld en dat Christus
in ons weerspiegeld zou worden. Die verandering is van heerlijkheid
tot heerlijkheid. "Van heerlijkheid tot heerlijkheid" betekent "van
het oude verbond tot het nieuwe verbond". Die verandering van
gedaante gaat niet alleen over een werk dat wij eventueel doen.
Ook niet over een functie die wij eventueel hebben. Het gaat erom
wie wij zijn of wie wij worden. Het gaat erom of wij als gelovige
naar dit beeld in gedaante veranderd worden. Dat betreft niet
slechts onze omstandigheden of onze bediening (hoewel het dat is),
maar het betreft onze aard (ons wezen, onze inwendige mens).
Door deze verandering wordt ook bepaald wie wij zullen zijn. Het
gaat niet buiten ons om, maar het heeft betrekking op onze
inwendige mens.

Nu heb ik ook prachtige luchthoorns op mijn vrachtwagen en ik kan
jullie verzekeren wanneer ik die gebruik het horen en zien jullie



vergaat, zo hard gaan die dingen en dat brengt ons bij Numeri 10
waar gesproken word over twee zilveren trompetten om de
gemeente samen te roepen en het kamp op te breken, het geldt dus
als een waarschuwing zo van: let op er gaat iets gebeuren.
En het brengt ons bij Openbaring 8:6-13 de zeven engelen met de 7
bazuinen, u wel bekend en ik ga nu ook even naar 1 Korinthe 15:52
waar staat: In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin zullen wij niet alleen ontslapen maar ook veranderd
worden. En we gaan naar 1 Thessalonicenzen 4:16, Want de Heer
zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met
een bazuin van God neerdalen uit de hemel.

Nu heb ik nog èèn ding en dat is dat ik op de snelweg weleens een
afgesloten rijbaan zie en deze zijn vaak d.m.v. matrixborden
afgesloten met een rood kruis en dat brengt me bij Jezus.
Hij is gekruisigd voor ons en onze zonden, Zijn bloed heeft gevloeid
om ons te reinigen en dat kruis is bloedrood. Het doet me denken
aan Abraham die zijn zoon Isaak zou offeren voor de Heere maar
God greep op het juiste moment in. Hij was ook bereid, zowel
Abraham als Izaak door het geloof.
God gaf ook Zjn zoon, zij waren beide ook bereid om te doen wat
gedaan moest worden namelijk het redden van de mensheid. Als wij
maar blijven zien op dat bloedrode Kruis dan kunnen wij niet anders
dan knielen bij dat Kruis en vergeving vragen voor al onze zonden
en dan hoop en bid ik dat Jezus zegt, ‘sta op‘ en vul hier je eigen
naam maar in’: je zonden zijn vergeven, Ik heb voor je betaald, je
hebt je bestemming bereikt! AMEN.

Gebed:
Trouwe God en Vader in de hemel, wij hebben een kleine reis
mogen maken door Uw Woord. Wilt U als Grote Navigator ons
voorgaan en ons leiden door Uw Zoon Jezus Christus.
Wij zijn hier bij elkaar om even uit te rusten, even weg van alle
hectiek van ons dagelijks leven en iets te vertellen over ons
persoonlijk leven en over de richting die U wilt dat wij gaan met Uw
gemeente. U bent nu in ons midden Heer en wilt U ons de rust,
kracht en wijsheid geven die we zo hard nodig hebben. Geef ons
een goede tijd samen waarin U centraal staat.
Wilt U ook de weg voor ons vrij maken als we uitgenodigd worden
aan uw tafel. Wilt U alle wegversperringen en obstakels uit de weg
ruimen Heer zodat we ongehinderd naar U kunnen gaan. Zegen zo
dit samenzijn in de vergeving van al onze zonden door Uw Zoon
Jezus Christus, Amen.



Uit het leven gegrepen...

Vader, wie is die meneer die dood is?
Ik weet het niet, zoon. Ik weet alleen dat hij een
vrachtwagenchauffeur was.

De jonge man nadert een persoon met een wit shirt en een zeer
elegante broek, hij was de baas van die bestuurder, de jongen pakt
zijn hand en vraagt. "Mag ik weten wat een vrachtwagenchauffeur
is?"

De baas reageert met zijn ogen vol tranen.
"Een chauffeur is een persoon die minder slaapt dan veel mensen.
Zij gaan door de kou, warmte, zon, regen, honger, uren rijden en
eindeloos wachten.
En er zijn momenten dat zij geen dagen hebben zoals ouderavond,
nieuwjaar en vele andere belangrijke momenten. Zij zijn ook ver
weg van familie en vrienden, van hun kinderen en partner, van
ouders, broers en zusters. Regelmatig worden zij uitgescholden of
zelfs geslagen als ze proberen de lading te beschermen... Zij gaan
door duizenden angsten... Als zij voor hun werk vertrekken, weten
zij niet of ze weer thuis komen. Of als zij een paar dagen moeten
werken vanwege het slechte weer, of erger nog het leven verliezen...
dat maakt deel uit van wat een "vrachtwagenchauffeur" is.

Plotseling klinkt het geluid van een telefoon die in de zak van de
broek van de overledene ligt... De baas laat het kind even achter
om de mobiele telefoon op te nemen, als hij ziet dat het een
boodschap van zijn dochter is en met zeer lage stem begint het te
lezen.

"hallo papa , ik heb de mobiele telefoon van mama genomen om je
een gelukkige verjaardag te wensen. Ik kijk er naar uit om je te
zien en je cadeau te geven en om je taart af te snijden
Vandaag gaan we het samen doen!! Ik hou van je, papa. je bent
mijn geweldige vader. Ik stuur je een kus, ik wacht thuis op je".

Dat is het leven van een "chauffeur", helaas ook vaak tragisch,
ongeacht zijn nationaliteit, huidskleur of geloof...





Jezus zei...

Ik ben de weg, de waarheid en het leven:

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,

verdrongen zich de mensen in de straat.

Daar staarden ze Hem na:

de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,

ging de Christus, onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap

de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon

en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

https://youtu.be/_z6kmpsYbis



ZATERDAG 1 OKTOBER
CHAUFFEURS–ONTMOETINGS–DAG

Vrouw en kinder(en) zijn ook van HARTE welkom, er is kinderleiding.
Voor de kids zijn er spelletjes, eten, drinken en snoep...

Vanaf 09:45 u is er inloop met koffie/choc/thee/limo...
het programma begint rond 10:00 u tot de klok van 16:00 u.

Handig is om zelf 'n Opwekkingsboekje mee te nemen, voor koffie,
thee, diverse soorten melk, fris, cake, koek, en soep wordt gezorgd.

GRAAG JE EIGEN brood mee te nemen!

In het middagprogramma zal er een muzikale gast voor ons
optreden:

John Gosselaar uit Amsterdam zanger-liedjesschrijver-spreker
https://youtu.be/yyUT4ecBYBg

Locatie: In de kantine van Transportbedrijf Holwerda
De Steiger 139 (1351 AM) Almere-Haven afslag 4

Er is geen plaats voor je truck (binnen het hek) te parkeren!

Toegang: Vrij (er wordt een collecte gehouden)
Oproep: extra kinderleiding gevraagd

(We willen deze dag houden mits de Corona regels NIET aangescherpd zijn)



'De Wegwijzer' nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 4
maanden. De nieuwsbrief bevat een overzicht van nieuws van het
bestuur, korte overdenking van de voorzitter, nieuws van de
voorgaande maanden, stukje van een gast chauffeur en
familieberichten.

Dit blad gaat naar de achterban die de Chauffeurs
Evangelisatieteam Holland een warm hart toedragen. Dit was de
afgelopen jaren voor een klein deel een papieren versie maar zijn
nu overgegaan naar een online versie want de druk- en portokosten
rijzen de pan uit. Dus... mocht u de nieuwsbrief graag blijven
ontvangen stuur dan uw emailadres naar...

Bent u verhuisd en hebt u het ons nog niet laten weten, dan kunt u
dat ook doorgeven...

Hebt u geen belangstelling (meer) in de nieuwsbrief, ook dat kunt u
doorgeven...

Wilt u uw telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer
betaalwijze of betaalperiode wijzigen?

Heeft u een andere wijziging? Neem dan contact op met
wegwijzer@truckplus.org

Alvast hartelijk dank, namens de medewerkers van Chauffeurs
Evangelisatieteam Holland



ANBI
Wij als Stichting hebben een ANBI status, u kunt deze giften dus aftrekken bij
aangifte bij de belastingdienst. Middels een 'Overeenkomst Periodieke' gift in
geld kunt u het gehele bedrag aftrekken.

Voor uw bijdragen in dit werk graag de onderstaande rekening gebruiken. Dit
rekeningnummer is voor het levensonderhoud van Martien & Nita Stam
NL76 INGB 0000 8151 98 t.a.v. Penn. N.G.W. Vermeld er aub bij:
Chauffeursevangelisatie Fondsnummer 19

Dit rekeningnummer is voor het betalen van rekeningen van de bestelde
materialen (Traktaten, Bijbels, Wegwijzer, verzendkosten, chauffeursdag ect.)
NL32 INGB 0003 8818 69 t.a.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland

Waarom geven?
'Laat ieder doen zoals hij in zijn voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit
dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief'. 2 Kor. 9:7 (HSV)

Hartelijk dank dat je overweegt ons financieel te ondersteunen. Wij bieden je
de volgende betalingsmogelijkheden aan om jouw fiscaal aftrekbare gift aan
ons over te maken: Via NL32 INGB 0003 8818 69 t.a.v. Chauffeurs
Evangelisatieteam Holland



Wil je graag anoniem, als bedrijf of een periodieke donatie schenken?

Dat kan via >
Doneren • Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland • Geef.nl

Wist je dat de Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland enkel met
vrijwilligers werkt en volledig op giften bestaat? Wij hebben een leuke trailer
gemaakt https://youtu.be/6-ppzc3A1oQ

Samen maak je het verschil.
Wil jij ons meehelpen het Evangelie te brengen maar je ziet het jezelf niet
doen om welke reden dan ook download dat dit formulier >
Donatieformulier.docx (truckplus.org) en deel het in jouw kerk, gemeente of
vriendengroep. Zo draag je ook bij aan de verspreiding van het Evangelie!



Naast het brede assortiment van brood en gebak heeft uw Echte bakker
Akershoek een heel bijzonder product, uniek in bakkend Nederland! Deze
Ouddorpse bakker bakt al jaren het goud gele paasbrood met saffraan,
daarnaast de heerlijke Ouddorpse Bolussen en nog veel meer...

“Lekker, puur, vers, luchtig en krokant. Smikkelen en smullen bij bakkerij
Wolfert Goedereede


