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In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Sinds het begin van de coronacrisis 
is er veel veranderd. Kerkdiensten waren er in het begin nauwelijks meer, nu komt men in kleinere groepen weer 
samen. Na een paar maanden vooral videopreken te hebben gedaan, kom ik nu weer in samenkomsten om het 
woord te delen. Nu pas merk ik hoe belangrijk het toch is dat we als gelovigen samenkomen om elkaar op te 
bouwen in ons geloof! Laten we hopen en bidden dat we niet weer teruggaan naar alleen onlinediensten.  
 
Vanaf september zijn gelukkig ook de Bijbelcursussen weer begonnen. In Harderwijk zijn we met zeventien 
mensen gestart om iedere twee weken op dinsdagavond verder te leren uit de brief aan de Kolossenzen. Dit is, 
zoals gebruikelijk de afgelopen elf jaar, in het Echocentrum in Harderwijk. In Ermelo komen we iedere andere 
dinsdagavond met elf mensen samen rondom de brief aan de Romeinen. Dit is in het buurthuis ‘Ons Huis’. Deze 
serie is ook te beluisteren op de website dirkjanjansen.nl. Tenslotte heb ik de uitleg van het evangelie van 
Johannes weer opgepikt en komen we iedere twee weken op de donderdagavond samen bij ons thuis. We zijn 
inmiddels bij hoofdstuk 16 aangeland. Hier doen nog maar drie mensen mee, dus als u kunt en tijd heeft zou het 
mooi zijn als er nog wat mensen zouden bijkomen. 
  
Helaas is een aantal lezingen in Doornspijk i.v.m. corona geannuleerd en in Hoogeveen vanwege de gevoeligheid 
van het thema ‘gevaren van de charismatische leer’. Ook zijn er geen Bijbelstudies meer in Zeewolde, dit in 
verband met gemeentevisie. Gelukkig zijn er nog wel andere mogelijkheden, hoewel minder dan ‘normaal’, om 
‘het woord van het kruis’ uit te dragen, zie verder mijn website. Mijn boek ‘Heerlijkheid en oneer’ is afgelopen 
mei verschenen. Het is een vers voor vers uitleg van de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs en is m.i. zeer 
actueel voor onze tijd van verwarring en verdeeldheid. Zie de website voor meer details.  
 
Wat betreft het gezin gaat het erg goed. Levi (17) is sinds een paar weken ‘op kamers’ in Doorn en dat is best even 
wennen, zowel voor hem als voor ons. Hij volgt daar de opleiding TMO Fashion Business School en hoopt in de 
toekomst de commerciële wereld van de kledingverkoop te betreden. Julia (15) is begonnen in HAVO 3 en dat is 
best pittig qua huiswerk. Veel tijd is ze daar dan ook aan kwijt. Gelukkig is er nog genoeg tijd voor vriendinnen en 
volleybal. Ella (6) zit alweer in groep 4. Ze leest en schrijft al keurig en vindt het heel leuk op school. Wat onszelf 
betreft zijn we zeer tevreden over hoe het allemaal reilt en zeilt hier. Binnenkort verwelkomen we een poes (niet 
die op de foto trouwens) waar Ella al zolang om vraagt. We zijn nog niet helemaal uit over de naam , maar in een 
volgende nieuwsbrief hoort u dat ongetwijfeld. Blijft u alstublieft bidden voor ons en dat het woord van de Heer 
ingang blijft vinden in de harten van mensen in deze moeilijke tijden.  
 
Hartelijke groet, 
Dirk-Jan en Ilona Jansen 
 
 
 
 

     Coronacrisis           Nieuwe cursussen            Gezin 
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Beste broeders en zusters, 

Na een fijne en zonnig zomervakantie is Dirk-Jan in september weer aan de slag gegaan met het geven 
van onderwijs uit de Bijbel en het voorgaan in verschillende gemeenten in het hele land. Centraal in zijn 
boodschap staat het kruis van Christus, het werk dat onze Heiland heeft volbracht en de hele raad van 
God die daarna is geopenbaard. Wat is het een zegen voor iedere gelovige om te weten wat God op het 
kruis van Christus heeft gedaan. Natuurlijk heeft God daar allereerst onze zonden weggedaan, op een 
manier die zowel Zijn heiligheid als gerechtigheid vereiste. Maar als we stoppen bij die wetenschap, hoe 
heerlijk ook, dan missen we heel veel en erger nog: dan missen we het fundament voor onze geestelijke 
groei. Het is dus nodig dat er in gemeenten onderwijs wordt gegeven over het kruis van Christus. Dirk-Jan 
merkt iedere keer weer dat spreken over het kruis een enorme zegen met zich meebrengt, maar ook 
strijd. Het kruis betekent namelijk het einde van de eerste mens met al zijn inspanningen, ideeën, 
methoden, noem maar op. God heeft die eerste mens (uit Adam) op het kruis veroordeeld en door de 
dood weggedaan, om de tweede mens, Christus ervoor in de plaats te stellen. Wij als gelovigen en 
gemeenten moeten leren uit die waarheid te leven, en niet teruggrijpen naar wereldse methoden, 
menselijke gedachten of eigen inspanningen. Wij moeten leren te wandelen door de Geest. Alles is uit en 
door Hem! 

Zoals ik al zei brengt deze boodschap strijd met zich mee. Daarom wil ik u graag vragen om gebed. 
Allereerst voor Dirk-Jan, dat hij zelf blijft groeien in Christus en in kennis van Gods Woord. Maar ten 
tweede ook voor de toehoorders, de gelovigen uit al die gemeenten. Zou u willen meebidden dat God 
rijkelijk de geest van wijsheid en openbaring geeft om Hem te kennen en te begrijpen wat het Woord van 
het kruis betekent? Het is onze overtuiging dat alleen zo gelovigen en gemeenten tot bloei komen en 
vrucht gaan dragen tot eer van God. Tenslotte vraag ik u te bidden dat God ook in deze tijd Dirk-Jan veel 
gelegenheid geeft om voor te gaan in gemeenten. Door alle maatregelen rond het coronavirus is het nog 
steeds lastig om als gelovigen samen te komen, maar gelukkig gebeurt er veel met online diensten. Het is 
al met al best een lastige tijd en wij zijn u dan ook erg dankbaar voor uw gebeden. Graag wil ik deze 
gelegenheid ook gebruiken om u te bedanken voor de financiële ondersteuning van Dirk-Jan en zijn 
gezin. Nadat de vorige auto zijn levenseinde had bereikt, heeft Dirk-Jan recent, mede dankzij uw giften, 
een andere auto kunnen aanschaffen waarmee hij weer een tijd vooruit kan. Hartelijk dank! 

Een hartelijke groet van ons, 

Roy en Anne Verhorst 

 

 

Belangrijk: Het emailadres van Dirk-Jan is gewijzigd. Het 
is nu: info@dirkjanjansen.nl.  

Het oude (dirk@youthunited.nl) niet meer gebruiken 
a.u.b. Hartelijk dank! 

mailto:info@dirkjanjansen.nl

