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e
 jaargang nummer 1

Nieuwsbrief  Stichting Evangelisatie Sjofar
 

‘Wie tegen ons niet is, die is voor ons’  
 
Markus 9: 38-40: ‘En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, 
welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is 
niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor 
ons.’   
 
We komen ze in ons werk regelmatig tegen. Christenen die los van een kerk, organisatie of gemeente het Evangelie verkondigen in de 
Naam van Jezus. Als reformatorische, kerkelijk denkende christenen staan we hier vaak wat afwijzend tegenover. Wat doen deze 
christenen nu precies en wat is hun leer? Wat zijn hun belijdenissen en wat is hun visie op de Bijbel? We kunnen hen vaak niet goed 
plaatsen en nemen dan ook wat afstand. 
Een zekere afwachtende houding ten opzichte van totaal onbekende christenen kan geen kwaad. Het is goed om elkaar eerst wat 
beter te leren kennen. Toch moeten we heel voorzichtig zijn om deze mensen meteen af te wijzen omdat ze niet uit ons zijn of niet bij 
een ons verwante kerk zijn aangesloten.  
De Heere Jezus leert ons heel duidelijk dat wie tegen ons (Jezus) niet is, voor ons is. 
Dit betekent dus dat, als deze mensen in hun prediking en leven Jezus Christus verkondigen en Hem alleen aanprijzen, wij deze 
mensen moeten erkennen als broeders en zusters en daarmee onze 
gelijken zijn. 
In Marcus 9:41 staat: ‘Want zo wie ulieden een beker water zal te 
drinken geven in Mijn Naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, 
voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.’ 
 
Bij Matthew Henri las ik naar aanleiding van deze tekst het 
volgende: ‘Indien Christus vriendelijkheid, aan ons bewezen, 
beschouwt als diensten jegens Hem, dan behoren wij diensten, die 
voor Hem gedaan worden, te beschouwen als vriendelijkheid, 
bewezen aan ons, en ze dus aanmoedigen, al worden zij ook gedaan 
door hen, die niet met ons volgen.’ 
Dit maakt ons klein en ootmoedig naar christenen toe die niet 
helemaal in ons ‘kerkelijke straatje’ gaan. Jezus is degene die ons 
hier in scherpe bewoordingen onderwijst: 
‘En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware 
hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij 
in de zee geworpen ware.’ (Marcus 9:42) 
Zullen we proberen in 2014, geleid door Gods Geest, de kerkelijke gebrokenheid, verwarring en verstrooiing onder christenen 
onderling te overstijgen vanuit de liefde tot onze Heere én de Zijnen? Laten we bidden dat God ons bewaart voor geestelijke, 
kerkelijke hoogmoed. 
In 1 Johannes 5:1 staat: ‘Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus,  die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, 
Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.’  
Deze liefde is één van de grootste bewijzen dat het Evangelie echt waar is! Vanuit die liefde zal er, in woord en daad, een getuigenis en 
boodschap uitgaan naar de wereld, naar degene die Hem nog niet kennen. Opdat ook zij gered worden! 
 
Hem zij alle lof en eer, ook in 2014! Maranatha, ja, kom, Heere Jezus! 
 
Jan-Dirk Liefting 

 
                

 
 

“Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat 
het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel 
in zijn ongerechtigheid weggenomen,  maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.” 
 
                (Ezechiël 33:6) 
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The Passion, herinnering aan 2013 en vooruitblik naar 2014 
 
Over een poosje kunnen we alweer voorbereidingen gaan treffen voor een evangelisatieactie bij The Passion 2014. Groningen vormt 
dit jaar het decor van dit grote evenement over de momenten voorafgaand aan de kruisiging van Jezus. Op witte donderdag (17 april) 
acteren bekende Nederlanders delen van de lijdensgeschiedenis, waarbij muziek een belangrijk onderdeel vormt. De opvoering 
wordt afgewisseld door eerder opgenomen fragmenten die op grote beeldschermen te zien zijn. 
We hopen met een grote groep The Passion bij te wonen om naar aanleiding van het evenement gesprekken aan te knopen met 
toeschouwers over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen voor henzelf. Wij willen niet-christenen erop wijzen dat Jezus niet 
slechts goed is voor een evenement als The Passion, maar dat het van levensbelang is om in Hem te geloven en dat Hij de hoofdrol 
wil spelen in hun leven. Bij onze evangelisatieactie zouden we graag samenwerken met plaatselijke kerken. De komende tijd zullen 
we kijken wat hierin mogelijk is.  
 
Ondertussen ligt The Passion 2013 ons nog vers in het geheugen. We kijken terug op een mooie avond die we zeker als gezegend 
hebben ervaren. Onder de toeschouwers van het evenement was veel openheid. Een aantal van hen, waaronder politie-agenten die 
na afloop rondreden om alles in de gaten te houden, wilden graag eens lezen hoe de kruisiging van Jezus in de Bijbel staat 
beschreven. Aan hen hebben we dan ook Bijbels uitgedeeld. In totaal hebben we zo’n 100 Nieuwe Testamenten weggegeven. Dat is 
een ontzettend groot aantal. We hopen dat de testamenten tot zegen zijn geweest en zullen zijn! 
  
Ongeveer 12 vrijwilligers deden mee met de actie. Een aantal van hen stond in de buurt van het hoofdpodium met een kraam met 
Bijbels, anderen begaven zich onder het publiek en spraken met toeschouwers en passanten.  
Tijdens het evenement liep ik samen met twee anderen met een spandoek met de tekst “Jezus is niet dood, Hij leeft! Vraag een gratis 
Bijbel aan voor meer informatie.” Ondertussen zongen we af en toe, waaronder het bekende lied “Omdat Hij leeft ben ik niet bang 
voor morgen.” Alledrie konden we dit lied uit ons hoofd en bovendien zijn de eenvoudige, korte zinnetjes gemakkelijk te verstaan 
voor voorbijgangers. Het spandoek trok echt de aandacht. Veel mensen reageerden op de tekst en zeiden tegen ons dat ze wel een 
Bijbel wilden hebben.  
Onze bus hadden we neergezet op Plein 1813, een prachtige plek, aangezien de processie van The Passion hier precies langskwam. 
Ook hier hebben we meerdere mensen gesproken. Hopelijk kunnen we dit jaar met een nog grotere groep vrijwilligers aanwezig zijn, 
zodat we nog meer mensen kunnen bereiken en nog meer Bijbels kunnen uitdelen! 

 
Karolien Lievense 
 
Wilt u op 17 april april meedoen met de evangelisatieactie bij The Passion? Mail dan naar Karolienlievense@live.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De wereld zag 2000 jaar geleden de kruisiging als 

entertainment. Helaas is het anno 2014 nog niet veel 

anders. Ga met ons mee naar The Passion in Groningen 

om met Gods hulp de werkelijke betekenis van het lijden 

en sterven van de Heere Jezus uit te leggen! 
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Evangeliseren tijdens de Gay Pride 2014 
 
Afgelopen zomer heeft de SES tijdens de Gay Pride op de Dam in Amsterdam geëvangeliseerd. We hebben die dag veel contacten 
gehad met passanten en bezoekers  van het feest. Er was ruimte en opening om het evangelie te delen met veel mensen die de dit 
niet kenden. Tevens zijn diverse pastorale gesprekken gevoerd met bezoekers van onze stand. 
Als SES hebben wij besloten om, net als afgelopen jaar, Deo Volente zaterdag 2 augustus weer in Amsterdam met onze 
evangelisatiebus aanwezig te zijn. We houden afstand van de festiviteiten rondom de grote vaartocht door de grachten maar we 
willen wel aanwezig zijn op De Dam om de vele duizenden bezoekers, die naar de feesten gaan, te wijzen op de Heere Jezus Christus. 
Christus die we op twee manieren kunnen leren kennen. Als Redder of Rechter… 
We delen folders uit en gaan gesprekken aan met passanten.   
Heb je interesse om mee te helpen? Noteer de datum dan alvast in je agenda! 
 

Bestuursleden gezocht 
 
Stichting Evangelisatie Sjofar is op zoek naar bestuursleden: Ben jij een actief en betrokken christen en iemand met goede ideeën en 
beslis je graag mee? Als bestuurlijk vrijwilliger bij Sjofar maak je plannen, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid.  
 
De voornaamste doelstelling van de Stichting is:  
 "Mensen bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus!" 
  
Dit doen wij onder andere door: 

 het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij evenementen 
en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden 

 het verspreiden van de Bijbel (in diverse talen) 

 het ondersteunen van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten 

 het geven van voorlichting/toerusting over evangelisatie aan kerken/gemeenten 

 het geven van voorlichting over de gevaren van populaire muziek 
 
Dat willen we voortzetten en uitbreiden. Doe jij mee? 
 
Kijk voor een uitgebreide functiebeschrijving op onze website,  www.evangelisatiesjofar.nl 

 
 
 Nieuwe evangelisatielocaties in Amersfoort en Hilversum 

 
Dit jaar hopen we te starten met twee nieuwe evangelisatielocaties in Amersfoort en Hilversum. De actie in Amersfoort is een 
initiatief van een groep jongeren onder leiding van Harmen Post. Hij is ook contactpersoon voor deze locatie. 
In Hilversum hopen we dit jaar te staan op het Stationsplein. Een locatie waar we 10 jaar geleden ook al eens hebben 
geëvangeliseerd maar vanwege bouwwerkzaamheden niet meer konden staan. We hopen en bidden dat we op deze locatie veel 
mensen ontmoeten die we over Christus mogen vertellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De evangelisatiebus van Sjofar bij  de Gay Pride 2013 
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Help ons mee! 
Het werk is veel en de arbeiders zijn weinig. We hebben uw en jouw hulp 
hard nodig. Er zijn nog veel mogelijkheden en locaties waar we het evangelie 
kunnen uitdragen. Helaas kunnen we wegens gebrek aan vrijwilliggers geen 
verdere activiteiten ontplooien. We vragen dan ook dringend hulp voor de 
diverse locaties waar we mogen evangeliseren en voor nieuwe initiatieven. 

Zelf een evangelisatieactie organiseren? 
Wilt u zelf met uw gemeente een evangelisatieactie organiseren maar u weet 
niet hoe u dit moet aanpakken? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen 
een voorlichtingsavond verzorgen maar kunnen u ook facilitair van dienst zijn 
met ons materiaal en onze evangelisatiekraam en bus. Tevens kunnen onze 

medewerkers, indien gewenst, een aantal keren helpen bij uw evangelisatieacties. 

 
Amersfoort – Centrum: Contactpersoon: 
Harmen Post, Tel. 06-19895845 
Harmenpost1990@hotmail.com. 
Apeldoorn: Wekelijkse evangelisatieacties 
van de samenwerkende kerken. Mail voor 
meer informatie naar 
jan12vanleeuwen@hotmail.com. 
Den Bosch: SES is facilitair aanwezig voor 
IRS en plaatselijke kerken. Aanmelden via 
website van IRS (www.inderechtestraat.nl) 
Wageningen Actie HHG Ede-Bennekom-
Wageningen. Bel voor meer informatie 
Karolien Lievense, tel. 06-24715873 
Wekerom, bij discotheek Hent uut Zaand:  
Contactpersoon: Clazina van Klinken, 
clazinavanklinken@hotmail.com.  
Nijkerk: Contactpersoon: Arjen van Gent, 
a.a.vangent@solcon.nl 
 
*acties vinden plaats op zaterdagavond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindt u gesprekken met niet-gelovigen moeilijk? 
U kunt SES uitnodigen voor een avond over evangelisatie. Wij verzorgen een Bijbelse   
toerusting over evangelisatie,  gecombineerd met praktische toerusting hoe u het ge- 
sprek met uw niet-gelovige medemens kunt aangaan. Tevens verzorgen wij voorlich- 
ting en toerusting over straatevangelisatie. 

 
Gebed   
Wilt u, met ons, de Heere danken voor de zegeningen en bescherming die Hij geeft en  
bidden om mogelijkheden om het evangelie te verspreiden en bidden om bescher- 
ming van onze medewerkers? 

2014 maart april mei juni 

Amersfoort - Centrum 22 26 24 28 

Apeldoorn – Raadhuisplein elke zaterdag 

Arnhem - Eusebiuskerk 15 19 17 21 

Amsterdam - Bijlmer 1 5 3 7 

Den Bosch - Markt (IRS) 27 24 24 22 

Groningen – The Passion  17   

Hilversum - Stationsplein 6 3 1 5 

Nijkerk* 1 5 3 7 

Wageningen (HHG) 8 12 10 14 

Wekerom* 8 12 24  28 

2014 juli augustus september 

Amersfoort - Centrum 26 23 27 

Apeldoorn – Raadhuisplein elke zaterdag 

 Arnhem - Eusebiuskerk 19 16 20 

Amsterdam - Bijlmer 5 2 6 

Amsterdam - De Dam  2  

Den Bosch - Markt (IRS) 24 28 25 

Hilversum - Stationsplein 3 7 4 

Nijkerk* 5 2 6 

Wageningen (HHG) 12 9 13 

Wekerom*   27 

2014 oktober november december 

Amersfoort - Centrum 25 22 27 

Apeldoorn – Raadhuisplein elke zaterdag 

Arnhem - Eusebiuskerk 18 15 20 

Amsterdam - Bijlmer 4 1 6 

Den Bosch - Markt (IRS*) 23 27 23 

Hilversum - Stationsplein 2 6 4 

Nijkerk* 4 1 6 

Wageningen (HHG) 11 8 13 

Wekerom* 25 22 27 

Stichting Evangelisatie Sjofar 
 
Doelstellingen 
 

 Het brengen van het evangelie 
van Jezus Christus d.m.v. 
evangelisatieacties op markten, 
in winkelcentra, bij evenementen 
en tijdens presentaties op 
voorlichtingsavonden. 

 

 Het verspreiden van de Bijbel. 
 

 Het ondersteunen en helpen 
opzetten van evangelisatieacties 
bij kerken en gemeenten. 

 

 Het toerusten van kerken en 
gemeenten. 

 

 Het geven van voorlichting over 
de gevaren van populaire 
muziek. 

 
Bestuur 
 
J.D. Liefting (voorzitter) 
H. van den Brink (penningmeester) 

K. Lievense (secretariaat) 
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