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Vrienden,

Daar gingen wij, met een vriend, zoals we doorgaans we-

kelijks uitgaan, Bijbels verspreiden.

Dit keer reisden we af naar Den Haag. We kwamen aan 

op het Spui, een drukke winkelstraat waar mensen af en 

aan lopen. We hadden een mooi plekje gevonden. Daar 

stelden we ons op, met ruim 300 Bijbels om uit te delen 

aan de voorbijgangers. 

Allerlei mensen jong en oud, met zoveel nationaliteiten 

passeerden ons. Aan wie wij de bijbel gratis aanboden. 

Er waren geïnteresseerden de een na de ander nam een 

Bijbel aan. Allerlei reacties hoorden we; “mooi dat jullie dit 

doen” of; “daar heb ik niets mee”. Soms mooie reacties 

maar ook wel spot. Mensen willen soms wel een Bijbel 

maar schamen zich om er een aan te nemen.     

Plotseling werden wij omringd door een groep jonge 

Marokkanen. Met gebalde vuisten kwamen ze op ons af. 

Ze riepen; “als jullie hier nog een keer komen zonder de 

koran wordt je in elkaar geslagen”. Terwijl de spanning 

steeg, verzamelden zich een ring van mensen rondom ons. 

Hoe gaat dit afl open? We zeiden tegen de Marokkaanse 

jongens; “wij zij vrij om de Bijbel uit te delen”. Er kwam een 

onverwachte reactie van een van die jongens. Hij vroeg; 

“mag ik ook een Bijbel”? Dat wilden wij niet weigeren en 

we reikten hem een Bijbel aan.

Toen terwijl alle mensen toekeken, begon hij de Bijbel op 

het Spui, waar een beetje wind stond, voor ieders gezicht 

kapot te scheuren. De blaadjes kwamen als oud vuil op de 

straat terecht. Dan zie je hoeveel papier er in één Bijbel zit. 

Wat een schande en een troep werd er gemaakt. 

Onze reactie was met een boze uitroep; “dit is ons Heilige 

Boek, en dat raap jij nu op”. Hij schrok, ze hadden dat niet 

verwacht. Gelukkig begon hij de papieren op te rapen ter-

wijl de mensen toekeken. Toen hij ermee klaar was, keken 

wij de kring van mensen rond en riepen; “gratis het eeuwig 

blijvende Woord van God”. Bijna allen van de nieuwsgieri-

ge mensen namen een Bijbel mee.

Ook al willen mensen door satan gedreven de Bijbel ver-

nietigen, dat zal nooit gelukken. 

De Bijbel is bij ons nog geen verboden Boek. In sommige 

landen in de wereld staat bij het bezit van een Bijbel er de 

doodstraf op. Paulus zegt; “Want er zal een tijd zijn, wanneer 

zij de gezonde leer niet zullen verdragen”.

Maar Gods Woord is eeuwig het is een lamp voor onze 

voet om het donker te doen weggaan. Vrienden,

De apostel Johannes zegt in Openbaring 1 vers 3; “Zalig 

is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden deze profetie, 

en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is 

nabij”. Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen. 

Evangelist P. Pols.

De Bijbel verscheurd



Wat wil je verder nog kwijt?

Ik hoop dat veel meer kinderen hier gaan komen en dat heel veel mensen in 

Jezus gaan geloven!

Riënne van der Bolt 

Dit is Isha met haar volle kaart! Als je 5 keer bent geweest, krijg je 
een snoepzakje. Bij 50 keer word je echt in het zonnetje gezet en 
krijg je een kinderbijbel. Voor zover ik weet hebben 5 kinderen een 
volle kaart gehad in de geschiedenis van de kinderbijbelclub. Onze 
hoop en ons gebed is dat al die keren tot zegen mogen zijn voor 
‘onze’ clubkinderen, dat ze de Heere Jezus gaan erkennen als hun 
persoonlijke Redder, Koning en Heer en Hem gaan volgen!

KINDERBIJBELCLUB UDEN

SPECIAAL: een interview met Isha, die vandaag voor de 50e keer op de kinderbijbelclub is! 

Isha, Kun jij ons iets over jezelf vertellen? 

Ik ben 10 jaar en zit in groep 6. Mijn ouders komen uit India. Mijn oma woont daar nog. Ik ben hier in Nederland gebo-
ren en wij wonen in Uden. Thuis heb ik nog een broertje Gagan en een zusje Lisa. 

Geweldig dat jij zo trouw bent en nu al 50 keer op de kinderbijbelclub bent geweest! Waarom kom 
je eigenlijk naar de kinderbijbelclub?

Nou, dan leer ik meer over Jezus en ik wil graag meer over God en Jezus weten. Thuis bidden we ook vaak. Dat is wel 
een heel ander geloof. Ik ben best benieuwd naar hoe God is. Ik houd ook veel van filmpjes over de bijbelverhalen. Die 
kijk ik thuis vaak op Youtube.

Hoe ben je eigenlijk op de kinderbijbelclub terecht gekomen?

Mijn nichtje woonde eerst in de flat hier tegenover. Zij vroeg of Gagan een keer meeging. Die vond het heel leuk. 
Toen ging ik ook. 

Je hebt al heel veel bijbelverhalen gehoord, 
de afgelopen jaren. Wat is jouw favoriet?

Het verhaal van de ark van Noach! Alle dieren werden gered en ik hou veel van dieren. Ik ben er erg blij mee dat God tegen 
Noach heeft gezegd dat hij alle dieren moest redden.

Wat doe je het liefste op de kinderbijbelclub?

Knutselen vind ik heel leuk. Of bakken, daar houd ik ook van. En naar het bijbelverhaal luisteren. Liedjes zingen vind ik 
ook leuk. ‘Dit is de dag’ en ‘lees je Bijbel’ zijn mijn lievelingsliedjes.

Isha, wie is de Heere Jezus voor jou?
Hij is eigenlijk een soort Vriend, want Hij helpt me als ik verdrietig ben. Dan voel ik me niet eenzaam, maar samen.

Maak deze zin eens af: De kinderbijbelclub is….

…. een club voor kinderen waar je allerlei leuke dingen doet en veel leert over Jezus en over God. Dan gaan er meer 
mensen geloven en dat is fijn. Op school mocht ik het kerstverhaal voorlezen tijdens het kerstdiner. Toen heeft mijn 
hele klas het verhaal gehoord. Dan weten ze er toch iets van. Zelf heb ik op de club een kinderbijbel gekregen. Daar 
lees ik nu heel veel in.



MEDITATIE

2 Korinthe 4 vers 4; De god van deze eeuw verblind de gedachten, namelijk van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestralen zou de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus.

        Bespot, veracht en vervloekt hing Jezus 
aan het kruishout. Daar riep Hij;

      “het is volbracht”

Terwijl de tegenstand tegen het evangelie groot is, was de 
apostel Paulus vol ijver gebleven om aan allen het evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen. Ook al werd hij veracht 
en tot schande gemaakt, toch blijft Paulus bij het Woord 
Gods om dat onder de mensen te prediken. 
Het kostte Paulus veel moeite en pijn toen Hij merkte dat 
de mensen het Woord van God verwierpen. Hij zegt dat het 
Evangelie voor hen bedekt is, ze zien het niet of willen het 
niet zien.

Daarna noemt hij de god van deze eeuw. Dat is de grote 
tegenstander van onze Heere Jezus Christus, de satan. Die 
oefent macht uit op de mensen. Op alle mogelijke manieren 
probeert de duivel mensen te verblinden. Het licht is er wel 
en hun ogen zijn ook wel goed, maar ze zien niet in hoe 
belangrijk het Evangelie voor hen is. Hun denken is door ver-
blinding aangetast. De duivel wil niet dat mensen behouden 
worden. Maar hij probeert de mensen met allerlei verleidin-
gen bij het evangelie weg te houden. Dat geeft groot verdriet 
voor hen die door genade wel mogen zien.
Zij weten dat zonder de Heere Jezus Christus er geen toe-
komst is
 

En zij geloven het woord van 2 Korinthe 8 vers 9. 
“Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat 
Hij om uwentwil is arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij 
door Zijn armoede rijk zou worden”.

In deze twee verzen uit de Bijbel zien wij de grote 
tegenstander van God, de duivel. Die wil de mensen blind 
maken en houden opdat ze niet gered zullen worden. De 
duivel wil dat de mensen arm zullen blijven. Dat die arme 
mensen het evangelie niet zullen geloven, doordat hij ze blind 
maakt. De duivel wil niet dat de mensen het eeuwig leven 
zullen ingaan. 

Daar tegenover zien wij de eeuwige Zoon, Die zo rijk 
was. Die Zijn heerlijkheid verliet, Zijn Vader en de aanbid-
dende engelen verlaten heeft. Jezus kwam naar de wereld 
en werd omwille van de mensen arm. Bespot, veracht en 
vervloekt hing Jezus aan het kruishout. Daar riep Hij; “het 
is volbracht”. Jezus is de grote Overwinnaar geworden over 
de dood de duivel en de zonden. Hij werd arm om ons ons 
rijk te maken. Vrienden bent u ook een erfgenaam van het 
eeuwige leven geworden door Jezus Christus? Prijs dan uw  
Heere en Koning Die gegeven is van de Eeuwige Vader. 

Evangelist P.Pols.



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 jaapdenouden1@hotmail.com

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 jaapdenouden1@hotmail.com

J. Roodenburg, penningmeester

E j.roodenburg14@gmail.com

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.

FINANCIEN Overzicht t/m dec 2017
Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons 
werk te doen. Ook allen die ons steunden zijn we 

dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven. 
Financieel gezien zijn het moeilijke tijden! 

Niet diegene die heeft, maar diegene die geeft is rijk...

PARTICULIEREN    23.097,50
BEDRIJVEN      13.990,00
STICHTINGEN      2.100,00
KERKEN        9.904,92
DIVERSEN        8.788,95

GIFTEN T/M 31-12-2017    57.871,37

TOTAAL GIFTEN 
€57.871,37
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