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De hoop in ons
Beste Stevan-vrienden, wat zijn wij toch
bevoorrechte mensen, rijk gezegend in
en door de Heer Jezus met een geweldige
hoop. Men zegt weleens: hoop doet leven,
ik wil er nog een schepje bovenop doen:
de christelijke hoop doet ééuwig leven.
De Dikke van Dale omschrijft de menselijke
hoop als volgt: ‘Wensende verwachting dat
iets goeds, dat nog in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.’ Helaas geen garantie
dus dat je wens, je verlangen, je hoop ook
daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Je
hoopt het, maar je weet het niet zeker.
De hoop van de christen is echter zoveel
méér. Ik vond in de Christelijke encyclopedie van Kok Kampen uit 1934 een mooie
definitie: ‘De verwachting van iets goeds dat
in het heden al blijdschap geeft. De christen
ziet uit naar de voorgestelde heerlijkheid en
vervulling van Gods beloften.’
De natuurlijke staat van de mens zoals we
geboren zijn, omschrijft de Bijbel echter als
volgt: ‘Dat gij te dien tijde zonder Christus
waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte,
zonder hoop en zonder God in de wereld’
(Efeziërs 2 vers 12).
Zonder Christus, zonder burgerrechten,
zonder belofte, zonder God, dus zonder
hoop. Letterlijk hopeloos.
Hoe anders is onze positie nu, nadat wij
tot geloof zijn gekomen: ‘Het geloof nu is
de zekerheid der dingen die men hoopt,
en het bewijs der dingen die men niet ziet’
(Hebreeën 11 vers 1).
We kunnen niet zonder die hoop. Maar
waar is onze hoop dan op gegrond?

Onze hoop is gebaseerd op:
• Gods Woord
‘Zij die U vrezen, zien mij en verheugen
zich, want ik hoop op Uw woord’ (Psalm
119 vers 74).
‘Mijn ziel smacht naar Uw heil, op Uw
woord hoop ik’ (Psalm 119 vers 81).
‘Al wat namelijk tevoren geschreven is,
werd tot ons onderricht geschreven, opdat
wij in de weg der volharding en van de vertroosting van de Schriften de hoop zouden
vasthouden’ (Romeinen 15 vers 4).
Kunnen wij ons een beter fundament voor
onze hoop voorstellen dan het levende en
eeuwige Woord van God? De Bijbel spreekt
van kaft tot kaft tot ons hart en is doordrenkt van de liefde van God, daarom is het
een boek dat perspectief op de eeuwigheid
geeft; dat de geweldige hoop biedt dat Hij
ons zo liefhad dat ik verzekerd mag zijn van
‘een eeuwig huis’ bij God (zie 2 Korinthiërs
5 vers 1).
• Gods genade, liefde, gunstbewijzen en
vriendschap
Psalm 33 vers 18: ‘Zie, des Heren oog is
op hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood
te redden, en hen in het leven te houden in
hongersnood. Onze ziel verwacht de Here,
Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem
verheugt zich ons hart, ja, op Zijn heilige
naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid,
Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.’
Het woord goedertierenheid dat hier tweemaal wordt gebruikt, heeft in de grondtekst
een rijke betekenis en wordt op andere
plaatsen en/of in andere vertalingen weergegeven als genade, liefde, gunstbewijzen, ja

zelfs vriendschap. Wat een geweldige aanleiding voor onze hoop: Hij schaamt Zich niet
om ons Zijn vrienden te noemen!
• Gods wezen – Wie Hij ten diepste is:
de God van de hoop
‘De God nu van de hoop vervulle u met
louter vreugde en vrede in uw geloof, om
overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht
van de Heilige Geest’ (Romeinen 15 vers 13).
God Zelf schenkt onze beker vol ‘vreugdeen vredewijn’, ja, doet hem overstromen van
hoop. Stellen we ons daarvoor open?
Toch kunnen we soms, net als David, zo
onrustig en onzeker zijn onder moeilijke
omstandigheden.
In Psalm 42, een Messiaanse psalm, wijst hij
zelfs vooruit naar de Heer Jezus, Die deze
gevoelens ook kende – denk maar aan Zijn
angstige strijd in de hof van Gethsemane.
‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal
Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!’
(vers 6). En deze woorden worden herhaald
in vers 12.

Laten we ernaar streven om
ons onder alle omstandigheden uit te strekken naar
die geweldige hoop die voor
het oprapen ligt, en die met
beide handen vastgrijpen
zoals Paulus ons aanspoort
in Hebreeën 6 vers 18:
‘Opdat door twee onveranderlijke dingen, [belofte en
eed bij/op zichzelf, zie voorgaande teksten] waarbij het
onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de
toevlucht genomen hebben,
een krachtige aansporing
zouden hebben om de hoop
te grijpen, die voor ons ligt.’
Wat God belooft doet Hij
ook; Hij kan namelijk niet liegen, lezen we
hier. Hij is als het ware zelf het onderpand
van onze ‘hooppolis’.
• De Heer Jezus Zelf
In de aanhef van de eerste brief die Paulus
aan zijn leerling en vriend Timotheüs schrijft,
gebruikt hij een prachtige uitdrukking: ‘God,
onze Heiland (…) en Christus Jezus, onze
hoop’ (1 Timotheüs 1 vers 1).
God Zelf is onze Heiland/Redder; Christus
Jezus is … onze hoop.
Er is vanuit de Bijbel nog veel meer bemoedigends te zeggen over dit thema: hoop. Ik
wil hier nu volstaan met u en mijzelf aan te
sporen om meer en meer ambassadeurs te
zijn van die geweldige hoop die wij mogen
koesteren. Onze gebed is dat 2022 een jaar
vol van hoop zal zijn.
Bidt u mee dat de posters van Stevan Gods
hoop laten oplichten op de plekken waar ze
(zullen) hangen?
Henk de Boer (bestuurslid Stevan)

Terugblik 2021
In 2020 hebben we nog enkele campagnes gedaan met de inmiddels bekende
affiche gebaseerd op de schitterende
gelijkenissen uit Lucas 15. Daarin wordt
Gods zoekende en zelfopofferende
liefde zo treffend beschreven. Deze
campagnes waren al ruim voor de
pandemie gepland.
We zijn momenteel de poster aan het
reviseren, waarbij we hem nog meer
en breder uitnodigend willen maken.
Dit sluit aan op de boodschap uit de
genoemde gelijkenissen,
waarbij we wijzen op
het feest in de hemel
als er één mens is die
aan Gods uitnodiging
gehoor geeft. Het is
helaas niet meer gelukt
om de aanpassing nog
voor het einde van 2021
rond te krijgen.
Dit betekent dat er
in 2021 nauwelijks
campagne is gevoerd.
We hebben van de betrekkelijke rust
vanwege de pandemie en het veranderde
straatbeeld gebruikgemaakt om wat meer
te netwerken. We hebben onze website
verder opgeknapt en zijn in contact met
diverse partijen om te zien of er krachten
gebundeld of dingen samen gedaan
kunnen worden waardoor het bereik en
het effect van onze acties zullen worden
vergroot.
Het is prachtig om te zien hoe God
gewoon doorwerkt in de levens van
mensen die de posters hebben gezien.
Een van hen was een buschauffeur. Hij

was enkele jaren geleden letterlijk stil
komen te staan met de bus voor een van
de posters waarin wordt aangegeven
dat Gods volmaakte liefde de angst laat
verdwijnen. Dat was het juiste woord
op het goede moment en gaf voor deze
man de doorslag om zijn leven aan Jezus
te geven. De tekst op de poster gaf hem
precies het antwoord in zijn unieke
situatie.
Juist in het achterliggende jaar kwam de
broeder die als ontwerper betrokken is

bij het werk van Stichting Stevan, zomaar
een keer in een kerkdienst in een andere
plaats. Het was juist in deze dienst op
deze zondag dat deze buschauffeur zijn
verhaal deelde, waarin duidelijk werd
dat een boodschap vanuit Gods Woord
op een poster nog steeds een leven kan
veranderen.
Dat verhaal werd natuurlijk al snel
gedeeld met het hele Stevan-team. Hierbij
delen we het ook graag met u. Het zijn
deze verhalen die ons ook bemoedigen
om in tijden waarin de respons beperkt
is, toch door te gaan.

Plannen voor 2022
Als alles volgens ons plan verloopt, zult u
komend jaar op extra veel publieke plaatsen
in Nederland posters tegenkomen. Zowel
de stationabri’s als de straatabri’s willen we
daarvoor gebruiken. U kunt deze tegenkomen in stations, bushokjes, winkelcentra,
parkeergarages, op pleinen, bij stadions en
gewoon langs de doorgaande wegen. Zoals
inmiddels gebruikelijk gaat het zowel om
abri’s op papier als om digitaal uitgevoerde
posters met bewegend beeld. Juist in het
licht van de verdeeldheid rondom zoveel
actuele thema’s willen we graag ook met
een affiche komen rondom het thema ‘Verbinding’. God wil graag dat we met Hem
verbonden zijn en dat we vanuit die relatie
liefde en hoop doorgeven aan de mensen
om ons heen.
Relatie gaat ver uit boven meningen en
opinies. We zitten momenteel in de ontwerpfase van dit thema en weten nog niet
helemaal zeker of dit gaat lukken. Wijsheid
en creatief inzicht zijn nodig.
We zijn inmiddels in gesprek met enkele
professionals over tekst en vormgeving. Wij
blijven als kleine stichting altijd openstaan
voor suggesties en ook voor vernieuwende

Meewerken?

Wij willen graag ons team versterken met
een enthousiaste broeder of zuster die
meedenkt over de inzet van social media.
Hoe kunnen we op een eigentijdse manier
het evangelie bij de mensen blijven brengen
en wellicht ook onze achterban beter op de
hoogte houden?
Mocht u vanuit uw persoonlijke relatie met
Jezus Christus en uw kloppend hart voor

en effectievere manieren om veel mensen te
bereiken met de krachtige evangelieboodschap van Gods liefde. We zijn dankbaar
dat er enthousiaste christenen zijn die
ons concepten en ideeën sturen. Dat helpt
enorm om tot nieuwe ontwerpen te komen.
Momenteel zijn we als Stichting Stevan in
contact met de bij velen wel bekende Stichting Agapè om te zien hoe we in de campagne ‘Er is altijd Hoop’ (www.erishoop.
nu) zouden kunnen samenwerken. Wellicht
kan dit ook op andere terreinen. Zo wordt
er nu ook al vanuit de Stevan website (www.
Stevan.nl) gelinked met www.IkzoekGod.
nl. Deze laatste website valt ook onder het
beheer van Agapè.
Binnenkort starten ook de onderhandelingen met de exploitanten voor het jaar 2022.
Houdt u dus ook in 2022 onderweg uw
omgeving in de gaten. Wellicht ziet u een
van onze posters. Foto’s zijn altijd welkom.
Deze kunt u sturen naar info@stevan.nl
Ook voor 2022 vertrouwen we erop dat God
Zelf zal voorzien. Het is Zijn liefde die ons
aanspoort en Hij is trouw. Het belooft een
mooi jaar te worden. Hij is erbij.

het evangelie willen meewerken in het
Stevan-team, stuur dan alstublieft een bericht met uw motivatie naar info@stevan.nl
We gaan dan graag met u in gesprek.
Uiteraard is al dit werk helemaal vrijwillig
en onbezoldigd, zodat bijna al de financiële bijdragen die wij ontvangen kunnen
worden ingezet om postercampagnes en
andere evangelisatieacties te bekostigen.

Dankbaarheid
In de eerste plaats: alle dank en eer aan God!
Hij zorgt ervoor dat Stichting Stevan elk jaar
weer mogelijkheden heeft om via affiches
langs de openbare weg mensen te bereiken
met de blijde boodschap van Zijn liefde. De
tekst uit Habakuk 2 vers 2 is daarbij altijd
onze missie geweest:
Zet het duidelijk op tafelen, opdat men het
in het voorbijlopen zal kunnen lezen.
We zijn ons ervan bewust dat zowel kerken/
gemeenten als mensen op persoonlijke titel

dit werk ondersteunen door gebed en ook
door eenmalige of periodieke giften. Graag
maken we dan ook van deze gelegenheid
gebruik om u hartelijk te bedanken voor uw
betrokkenheid bij dit evangelisatiewerk.
Wij sluiten deze brief graag af met u goede
feestdagen te wensen, waarin de Zoon van
God, Jezus Christus, centraal mag staan.
Ook wensen wij u Gods rijke zegen voor het
nieuwe jaar.
Met hartelijke groet,
Namens het Stevan-team
A.J. van der Snoek (voorzitter)
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