
VAN DE EVANGELISATIEPOST

Stichting Het Levende Woord

19e jaargang nr. 64 december 2018

Nieuwsbrief

Vrienden, 

In Handelingen 16 zocht Paulus buiten de stad Filippi de 

rivier op. Hier kwamen mensen samen om te bidden. 

Het waren maar enkele vrouwen die hij daar ontmoet-

te. Een van hen was Lydia, een purperverkoopster. De 

apostel Paulus predikte haar de Christus. Haar hart werd 

geopend en Lydia kwam tot geloof. Het evangelie van 

Jezus Christus maakte een begin in Europa, als een mos-

terdzaadje.

Op 3 september 1998, 20 jaar geleden, werd ik uitge-

zonden van uit de gemeente Nieuw-Lekkerland naar 

een plaats in Brabant, Uden, om het evangelie van Jezus 

Christus te verkondigen. De tekst die ik meekreeg, was 

uit Handelingen 1 vers 8: “Maar gij zult ontvangen de 

kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij 

zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa 

en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.” Een belof-

te van God die in de tijd vervuld wordt. 

Het werk begon op de straat; zonder gebouw of onder-

komen. De straat was de kerk als een mosterdzaadje 

waarvan de Heere Jezus zei: “Het Koninkrijk der hemelen 

is gelijk aan het mosterdzaad, dat in de akker gezaaid 

werd. 

Het is wel het minste van al de zaden, maar wanneer het 

opgewassen is, dan is ‘t het meeste van de moeskruiden, 

en het wordt een boom, alzo dat de vogels van de hemel 

komen en nestelen in zijn takken.”

Nu, 20 jaar later, zien we terug op Gods belofte; van Zijn 

kracht en van Jeruzalem tot aan het uiterste van de aar-

de! In de gemeente Het Levende Woord komen nu men-

sen uit heel de wereld samen; Roma’s, mensen uit Uden 

Veghel en mensen uit China, Burundi, Rwanda, Amerika, 

Azerbeidzjan, Congo, Uganda, Turkije, Indonesië, Cam-

bodja, Irak, Iran, Syrië, Suriname, Antillen en Griekenland. 

Pas waren er ook Joodse mensen bij ons die naar Jeruza-

lem zijn vertrokken.

Een gemêleerd gezelschap van ver weg en dichtbij die 

met al hun achtergronden en culturen een gezin vormen 

in onze gemeente. Soms hebben ze een groot verdriet 

van een gestorven vader, moeder, zoon, dochter of ande-

re familie. Ze kunnen dan niet naar hun familie toe. Wat 

een pijn en verdriet om daar niet bij te kunnen zijn. Als 

dan in een ver land een familielid gestorven is, houden wij 

hier weleens een rouwdienst. Dan hebben wij, allen van 

de gemeente Uden, een taak om hen te troosten en mee 

te huilen.

Het mosterdzaadje



MEDITATIE

Lukas 2 vers 8 t/m 14: En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht 
over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden 
met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij 
zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

De herders waren niets vermoedend in het open veld 

bij de schapen toen er plotseling een engel aan hen ver-

scheen. Dat niet alleen, de heerlijkheid van de Heere 

omscheen hen. Niet zo vreemd dat ze zeer bevreesd 

werden. De engel stelt hen gerust met de woorden dat 

ze niet bevreesd behoeven te zijn. De reden van het be-

zoek aan de herders is er één van grote blijdschap. Het 

goede nieuws is niet beperkt tot de herders alleen, maar 

de verheuging mag en zal er zijn voor alle volken. De en-

gel spreekt het uit als een belofte: de grote blijdschap zal 

al den volke wezen.

Dan volgt in het elfde vers de reden van de blijdschap, na-

melijk de geboorte van de Zaligmaker, welke is Christus, 

de Heere. De naam Jezus volgt pas na de besnijdenis op 

de achtste dag, volgens Joods gebruik. De engel gebruikt 

nu deze drie titels. De herders zullen de diepgang van die 

namen niet hebben begrepen. Wij die zovelen eeuwen la-

ter leven ook niet. Maar het geeft wel aan dat het niet om 

een willekeurige geboorte gaat. Het gaat om de geboorte 

van de beloofde Zaligmaker waar het hele Oude Testa-

ment van getuigt in de voorzegging ervan. Door deze ge-

boorte gaan alle heenwijzende beloften in vervulling. Wat 

een wonder! De redding en verlossing van de wereld en 

ons leven hangt van deze geboorte af. 

De laatste woorden van de engel gaan over de plaats 

waar dit alles heeft plaatsgevonden: in de stad Davids. 

De Davidszoon is geboren zoals voorzegt: in Bethlehem. 

‘Daar zullen ze Hem vinden’, is de belofte: in doeken ge-

wikkeld en liggend in de kribbe.

Het spreken van de engel gaat over in een zingen van een 

menigte van engelen. Wat zal dát een stukje hemel op 

aarde geweest zijn in deze lofzang ter ere van de geboren 

Zaligmaker.

Zingt u door genade mee? 

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aar-
de, in de mensen een welbehagen.

 Jaap den Ouden

Het kerstfeest komt er D.V. weer aan. Wat mooi om dat 

met je familie te gedenken.

Bij vele van ons kan dat niet. Daarom gedenken wij elk 

jaar de geboorte van onze Heere Jezus in Uden met een 

gezamenlijke maaltijd. Een vriend en broeder verzorgt die 

maaltijd al jaren voor ons. Wij zijn dan met mensen uit 

zestien verschillende landen een familie.

U ziet een klein mosterdzaadje die naar Gods belofte tot 

een boom met vele takken wordt. Zo geven de mensen 

de woorden Gods van prediking en Bijbelstudies door 

aan de landen waar zij vandaan komen.

Vrienden, wij danken u allen voor uw gebeden voor ons 

en voor alle hulp die wij mochten ontvangen. Wij wensen 

u allen Gods nabijheid toe en een gezegend kerstfeest! 

Hartelijke groet uit Uden.

 Evangelist P. Pols



KINDERBIJBELCLUB UDEN

Balansen
Veel winkels en bedrijven maken aan het einde van het 
jaar de balans op. De plussen en de minnen worden te-
gen elkaar afgewogen. Dan volgt de conclusie: het is een 
goed of slecht jaar geweest. 

Dank
Terugkijkend op het afgelopen, probeer ik ook voor onze 
kinderbijbelclub de balans op te maken. En dan kan ik 
alleen maar blij en dankbaar terugblikken:
- Ook in het afgelopen jaar hebben we elke 14 dagen 

mensen bereid gevonden om de clubmiddagen te or-
ganiseren.

- Er is een grote groep kinderen heel trouw gekomen, 
sommigen al meer dan 50 keer!

- Sinds een paar maanden willen een paar kinderen met 
een Hindoestaanse achtergrond opgehaald worden 
om naar de kerk te komen! 

- Er komen sinds een paar maanden twee moeders naar 
de kerk die via de kinderbijbelclub waar hun kind heen 
ging, kennisgemaakt hebben met de gemeente Het 
Levende Woord.

- De laatste tijd komen er elke keer nieuwe kinderen 
naar de club, die het evangelie voor het eerst horen.

Dilemma
Maar bij het opmaken van de balans hoort ook vooruit 
kijken naar de toekomst. Hoe gaan we verder? En daar 
hebben we een dilemma…

Ons vertrouwde wijkgebouw ‘De Balans’ is al vanaf juni 
dicht in verband met een verbouwing. Vanaf januari 2019 
kunnen we er weer terecht. Nu hebben we tijdelijk on-
derdak gevonden in een ander wijkgebouw, een eind 
uit de buurt. Het heet ‘de nieuwe Pit’ en staat in een 
beruchte, Udense buurt. Dat hebben we gemerkt. In het 
speeltuintje voor het wijkgebouw heerst een sfeer van 
ruzie, discriminatie, schelden, bedreigen, spugen, slaan en 
schoppen. Maar het mooie is dat kinderen wel naar bin-
nen komen en daarbinnen een andere sfeer opmerken; 
een sfeer van liefde, vrede en blijdschap. Tenminste… dat 
hopen we. Want soms valt het niet mee om ons geduld 
te bewaren. Elke keer vinden weer nieuwe kinderen de 
weg naar de kinderbijbelclub sinds we in ‘de nieuwe Pit’ 
onze club houden. Sommigen blijven komen, anderen 
haken af, maar hebben het wel gehoord!
Maar wat gebeurt er als ‘De Balans’ weer klaar is? Gaan 
we terug en verdwijnen we uit deze wijk waar het evan-
gelie zó nodig is? Of blijven we in ‘de nieuwe Pit’ en gaan 
we niet terug naar de Balans, waar ze ons inmiddels ken-
nen, omdat we daar al meer dan 20 jaar club houden? 
Of… gaan we onze wens volgen en gaan we met 2 clubs 
verder? Gaat we dat dan ook volhouden met ons huidige 
team? Hoe komen we aan voldoende teamleden?

Conclusie
We weten niet wat wijsheid is op dit moment. We heb-
ben wel een wens. Dat steeds meer kinderen én hun 
ouders Jezus Christus gaan leren kennen, gaan volgen en 
liefhebben. We hebben onze vragen, wensen en plannen 
biddend voor God neergelegd. Bidt u ook mee om wijs-
heid? We vertrouwen dat God ons de weg zal wijzen, 
óók in 2019. En samen met God is het áltijd een goed 
jaar!

In Christus verbonden, 
Riënne van der Bolt



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

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 
€ 39.348,16
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