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In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Na een mooie vakantie in Frankrijk
is het werk weer opgepakt. Er zijn dit seizoen drie cursussen gestart:
1. Handelingen, vers voor vers uitleg. Niet meer in Harderwijk, maar nu in Hulshorst volgen veertien
- Ipsum
deelnemers deze Bijbelstudies
eens per twee weken op de dinsdagavond.
2. Openbaring, vers voor vers uitleg. In ‘Ons Huis’ in Ermelo volgen vijftien deelnemers deze Bijbelstudies ook
eens per twee weken op de dinsdagavond.
3. 1 Korinthiërs, vers voor vers uitleg. Deze cursus is bij ons thuis in Harderwijk en wordt gevolgd door zes
deelnemers op de donderdagavond om de veertien dagen.
Het onderwijs richt zich dit seizoen heel in het bijzonder op de hemelse roeping van de gelovigen naar de rijkdom
van de genade van God en de rijkdom van zijn heerlijkheid. Zeker nu er allerlei onrust is rondom corona en de
daarbij opkomende theorieën hoe dit te rijmen valt met het boek Openbaring leek het mij het best om de
aandacht te richten op de goedheid van onze God en Vader. De Bijbel leert dat we al tweeduizend jaar in het
laatste uur zijn (1 Johannes 2:18) en ons moeten voorbereiden op de komst van de Heer. Daarbij wetende dat wij
niet bestemd zijn tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis!
Tweede avond van de groep over Openbaring in
‘Ons Huis’ in Ermelo

Op 7 oktober mocht ik vijftig worden (zie mijn trui op de foto boven) en we hebben dat mogen vieren met familie
en vrienden. Het was een avond die we niet gauw zullen vergeten.
Met ons gezin gaat het heel goed. Levi (18) is alweer ruim jaar op kamers in Doorn. Inmiddels is hij aan het tweede
jaar begonnen aan de TMO. Julia (16) is begonnen met HAVO 4 en doet het goed in haar bijbaantje als serveerster
bij Luigi’s in Harderwijk. Ella is alweer bijna acht en heeft het prima naar haar zin in groep 5. We zijn u allen erg
dankbaar voor de geestelijke en financiële ondersteuning. Blijft u a.u.b. bidden voor het werk en voor ons.
Hartelijke groet,
Dirk-Jan en Ilona Jansen
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Beste broeders en zusters,
Wij zijn dankbaar voor de vele gelegenheden die Dirk-Jan krijgt om te spreken in verschillende gemeenten en voor de
Bijbelstudies die hij op diverse plekken mag geven. Zoals Dirk-Jan hierboven al schreef, richt hij zich dit seizoen in het
bijzonder op de hemelse roeping van God. Paulus heeft het daarover in Filippenzen 3:14 waar hij zegt dat hij jaagt ‘in de
richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.’ Het woord ‘hemelse’ in dit vers is
letterlijk ‘bovenwaartse’. Ditzelfde woord gebruikt de Heer Jezus in Johannes 8:23 waar staat: ‘En Hij zei tot hen: U bent van
beneden, Ik ben van boven’ (letterlijk: Ik ben van de dingen die boven zijn). Dat herinnert ons aan Kolossenzen 3:1: ‘Als u nu
met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.’
Het grote wonder van het kruis en van het evangelie van de genade van God is dat gelovigen, als verloste mensen, met die
Mens in de hemel verbonden zijn, zoals een lichaam één is met het hoofd. De Bijbel leert dat het eeuwige voornemen van de
Vader is om de gelovigen die tot het lichaam behoren, eenzelfde opstandingslichaam als Christus te geven en dezelfde plek in
de hemel als Hij. In 1 Korinthe 15:49, waar hij spreekt over het opstandingslichaam, zegt Paulus: ‘En zoals wij het beeld van
de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.’
De moeilijkheid voor ons is dat wij zo vertrouwd zijn met het stoffelijke, met het aardse, dat wij ons geen voorstelling kunnen
maken van het hemelse. Toch is dat Gods roeping voor ons. Hij wil dat wij die roeping leren kennen (door gezond onderwijs)
en eruit leren leven in de praktijk (met vallen en opstaan). Christus is ons leven en God wordt verheerlijkt wanneer het leven
van Christus in ons gestalte krijgt, terwijl wij op aarde druk zijn met alle verantwoordelijkheden die wij hebben.
Het is de bediening van Dirk-Jan als leraar om deze dingen in de verschillende gemeenten en Bijbelstudies te onderwijzen.
Maar daarbij is gebed onmisbaar. God luistert graag naar onze gebeden voor alle noden die wij op aarde hebben. Maar Hij
verlangt er nog meer naar dat gelovigen bidden voor geestelijke noden. Paulus bidt bijvoorbeeld in Efeze 1:17-19 dat God de
gelovigen ‘de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de
hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte
van zijn kracht is jegens ons die geloven’. God wil heel graag dat de gemeente leert wat Zijn roeping voor haar is, zodat de
gelovigen leren te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn.
Als u deze dingen kent en daar net als wij iets van geproefd hebt, wil ik u vragen om te bidden voor het onderwijs dat DirkJan geeft. Bidt dat gelovigen deze dingen (de dingen die boven zijn) gaan ontdekken en begrijpen en erin opgebouwd
worden. Er is namelijk veel tegenstand. Er is ontzettend veel onderwijs in gemeenten die de blik van gelovigen op aarde richt,
terwijl ons geheim, onze roeping en ook onze bestemming boven is. ‘Want u bent gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Wat zou het geweldig zijn als er meer zicht op deze dingen kwam in de gemeente van
God!
Het is onze overtuiging dat bidden écht helpt en wij zijn dankbaar voor uw gebeden en voor de eventuele financiële
ondersteuning van Dirk-Jan en zijn gezin. Het is ons gebed voor u dat u wordt opgebouwd in Christus en versterkt wordt in
uw geloof, ‘daarin overvloeiend met dankzegging’!
Een hartelijke groet van ons,
Roy en Anne Verhorst
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