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Deze vraag kwam uit de mond 
van een jongere zus - Iris - en was 
gericht aan haar Alongsider, laten 
we haar Sanne noemen. Sanne 
loopt al een behoorlijke tijd naast 
Iris, maar deze vraag verraste 
haar toch een beetje. “Wat bedoel 
je?”, vroeg ze terug. 

“Nou”, ging Iris verder, “ik had laatst een 
gesprek met mijn vriendinnen die me 
vertelden dat ik écht veranderd ben de 
afgelopen tijd. ‘Ben je een christen 
geworden?’ vroegen ze me.” En dus 
kwam Iris met deze vraag bij Sanne. 
Sanne vertelde Iris dat als je in de Heer 
Jezus gelooft - op Hem je vertrouwen 
stelt - en Hem volgt je dan inderdaad een 
christen bent. “Tjonge..” - en het was een 
poosje stil - “..dan ben ik dus ook een 
christen, wat gaaf!” 

Zomaar even een indruk van een 
gesprekje tussen een Alongsider en haar 
jongere zus. Dit soort verhalen maken mij 

blij. Het maakt me blij omdat zo duidelijk 
naar voren komt dat de invloed van een 
Alongsider écht doorwerkt. Natuurlijk zijn 
het niet allemaal ‘wow!’-getuigenissen, 
maar toch merk je dat als mensen in 
elkaar gaan investeren - de liefde van de 
Heer Jezus doorgeven - er echt iets 
gebeurt in het leven van de ander. En dat 
hoeft ons natuurlijk niet echt te 
verwonderen, want is dit niet precies wat 
de Heer Jezus zelf ook deed? 

Het andere wat mij zo aanspreekt is dat 
anderen de verandering in het leven van 
Iris opmerken. Dat doet me denken aan 
de tekst uit Handelingen 11 waar staat 
dat de discipelen daar “voor het eerst 
christenen genoemd worden”. Dát was 
2000 jaar geleden, en nu werkt datzelfde 
principe nog door. De vraag die hiermee 
ook op jou en mij afkomt is: “Hoe zien de 
mensen ons?” Zijn wij volgelingen, 
discipelen van Jezus? Zien de mensen 
zoveel van jouw Meester Jezus - de 
Christus - in jou dat ze zeggen “Jij bent 
een christen”? In het verhaal van Sanne 

en Iris hoor ik dit terug en het maakt me 
enorm dankbaar. Het wakkert ook mijn 
gebed aan: “Heer laat het zo zijn dat de 
mensen U zien als ze naar mij kijken”. 

Sanne en Iris zijn niet in de eerste plaats 
religieus. Ze zijn wél relationeel. Met 
elkaar, maar bovenal met Jezus - hun 
Meester - Degene die ze elke dag willen 
volgen. Daarin zit een spiegel voor mijzelf 
en voor ons allemaal. ‘Christen’ genoemd 
worden is iets dat je ontvangt - niet een 
hokje dat je aankruist op een formulier. 
Christen ben je als Christus zichtbaar is in 
je leven, maar is dat zo bij jou en bij mij? 
Volgens mij kan dat alleen als we allemaal 
voldoende tijd doorbrengen in relatie met 
de Meester. 

Ik geniet wel van zo’n vraag: “ben ik een 
christen?”, en misschien moeten we die 
vraag elkaar durven stellen. En laten we 
ook niet vergeten te benoemen waar we 
Christus in de ander zien. Zodat we elkaar 
bemoedigen en aansporen. 
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“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de 
HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te 

hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8) 
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GEZIN 

We genieten van Almere! Ons huis 
voelt écht als thuis en we genieten van 
steeds verder groeiende contacten.  

Op een ‘normale’ dag zitten we vroeg 
in de morgen in een zoom meeting 
met Nieuw-Zeeland, organiseren we 
een training voor Albanië en zijn we via 
de app in contact met Alongsiders op 
verschillende in Nederland. Super 
dynamisch en lekker hands-on. 

Ons huis is gevuld met muziek. Talitha 
heeft haar dwarsfluit weer opgepakt en 
geniet van het spelen. Joy speelt viool 
en maakt flinke sprongen vooruit. Ze 
speelt in een symfonieorkest - het is 
gaaf haar bezig te zien. Amy zingt 
graag en doet dat ook naar hartelust in 
de gemeente. Het is mooi te zien hoe 
dit mensen bemoedigd. Dat is 
trouwens niet alleen voor Amy zo, ook 
Talitha en Joy spelen graag mee. We 
genieten van deze gave van muziek 
waar we God - op 1000-en-1 manieren 
- mee mogen dienen en grootmaken. 
Micha helpt op zijn beurt het 
camerateam om dit bij de mensen, die 
op zondag de dienst niet kunnen 
bijwonen, in de huiskamers te 
brengen. 

Een gebedspunt: Micha heeft het op 
dit moment lastig op school. Van 
homeschooling in Cambodja naar een 
fijne christelijke school in Almere en 
nu, een jaar later, op het voortgezet 
onderwijs met ruim 2000 leerlingen. Ik 
kan me bijna geen grotere transitie 
voorstellen. Bidden jullie mee dat we 
samen een modus vinden waarin hij 
weer met plezier kan leren, genieten, 
groeien? We zien heel veel mooie 
talenten in Micha en bidden dat hij die 
lekker mag ontwikkelen. 

Micha is recent begonnen met voetbal. 
Daar heeft hij lang naar uitgezien. Hij 
geniet met volle teugen en kan er al 
zijn energie goed in kwijt. Dus nu 
staan we zo af en toe aan de zijlijn, en 
- en dat had ik niet echt verwacht - 
maakt het spelletje me enthousiast. 

Nog een gebedspunt: Amy heeft de 
afgelopen tijd regelmatig last van haar 
buik en hoofd. We proberen samen uit 
te vinden waar dit door komt, maar tot 
nu toe hebben we nog niet echt een 
duidelijk beeld. Bidden jullie mee dat 
we er samen uit mogen komen en 
zullen ontdekken wat de oorzaak is? 

WERK 

Alongsiders is volop in beweging. 
Recent hadden we weer een 
partnerbijeenkomst waarbij we samen 

terugkeken naar wat er zoal gebeurd 
is, maar waarin we ook vooruit 
mochten kijken. Doelen stellen. 
Bidden. Samen dromen & denken hoe 
we elkaar kunnen helpen. Een sessie 
met een prachtige groep mensen (je 
kunt de bijeenkomst hier nakijken). 

Deze week bracht ik een bezoek aan 
een groep Alongsiders in Groningen. 
Zo’n 15 jongeren die samen optrekken 
en in de wijk sporten, en 
daardoorheen Jezus delen. Een sport-
community. Hoe gaaf is dat. Deze 
jongeren hebben hart voor Jezus en 
willen Zijn handen en voeten zijn in de 
wijk waar ze wonen. Ik mocht een 
stukje met ze optrekken en een stukje 
delen, inspireren en motiveren om ook 
naast een jongere broer of zus te gaan 
lopen. Ik reed die avond laat moe 
maar enthousiast terug naar Almere. 

En zo gebeuren en nog veel meer 
dingen. Er ontstaan contacten met 
Youth for Christ, OM, en anderen. Vaak 
heb ik het gevoel dat de tijd waar we 
inzitten extra duidelijk maakt dat we 
ernstig tekort schieten in het maken 
van discipelen terwijl dat toch de grote 
opdracht is. Alongsiders heeft wat dat 
betreft niet de wijsheid in pacht, maar 
we willen er wel alles aan doen om 
concreet met de opdracht van Jezus 

aan de slag te gaan. Kunnen we jou er 
bij helpen? Neem dan contact met ons 
op - we doen het graag. 

Vorige nieuwsbrief schreef ik kort iets 
over het boek dat ik (Mart-Jan) heb 
geschreven (als je het nog niet hebt 
gezien bekijk - en download - het dan 
hier). Het is mooi om te zien hoe het 
boek mensen helpt om in de 
gemeente concreet met discipelschap 
aan de slag te gaan. Dat is mijn gebed 
geweest tijdens het schrijven, en hoe 
gaaf is het om dat ook te zien 
gebeuren. 

Ook in de kerk mogen we dienend 
bezig zijn. Er is veel te doen en het is 
soms zoeken wat wij daarin mogen 
betekenen. Wat heeft de Heer al voor 
ons ‘klaargelegd’? In de kerngroep 
zien we veel mooie dingen gebeuren. 
Het is een voorrecht om te zien hoe de 
Heer mensen toevoegt - mensen die 
soms nog niets met het geloof in Jezus 
hebben, maar die wel aanhaken en 
meer van Hem willen weten. Afgelopen 
zomer hadden we hier in Almere een 
tof VBC-feest voor kinderen en 
jongeren. Als gezin mochten we daar 
volop in meedraaien. Benieuwd hoe 
dat ging? Geniet mee en bekijk de 
video hier. 
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https://youtu.be/fRxrHVHkBT4
https://www.diamantvandiscipelschap.org
https://youtu.be/_ThneD_heQ0


DISCIPELSCHAP 

Aan het einde van deze nieuwsbrief 
willen we gewoon graag wat met jullie 
delen. Discipelschap heeft ons hart en 
discipel zijn betekent onder andere 
dat je als leerling leert, bij Jezus in de 
‘klas’ bent, met Hem onderweg bent. 

Nog niet zo lang geleden sprak ik met 
een theoloog over discipelschap. 
Tijdens het gesprek deelde hij met me 
hoe we soms zo in de ‘actie’ kunnen 
schieten dat we ‘vergeten’ dat discipel 
zijn in de eerste plaats betekent dat 
we zelf veel tijd met de Meester 
doorbrengen. Je kunt iets pas 
doorgeven als je het eerst ontvangen 
hebt. Hij richtte ons toen op drie 
teksten, en die wil ik graag aan je 
doorgeven: 

“Maar ga heen en leer wat het 
betekent: Ik wil barmhartigheid en 
geen offer; want Ik ben niet gekomen 
om rechtvaardigen tot bekering te 
roepen, maar zondaars.” (Mattheüs 
9:13) 

Barmhartigheid, is dat iets dat mij 
kenmerkt? Iets waarnaar en waarin ik 
me uitstrek? En hoe is dat bij jou? 
Jezus spreekt deze woorden terwijl Hij 
eet met de tollenaars en de zondaars. 
Hij is barmhartig. Dat is wat ik ook wil 
zijn en waar in ik wil groeien. 

De tweede tekst is: “Neem Mijn juk op 
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig 

ben en nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel;” (Mattheüs 11:29) 

Leer van Mij - zegt Jezus. Kom bij Mij 
en luister - leer - maak je eigen. Wat 
dan? Nou zachtmoedigheid, en 
nederigheid. Is dat mijn beeld van 
God? Een zachtmoedig God? Een 
nederig God? Met kerst denken we er 
straks weer aan hoe God, in Jezus, 
dichtbij is, gekomen is, nederig en 
zachtmoedig. Onze redder, Immanuel. 

De derde tekst is deze: “Leer van de 
vijgenboom deze gelijkenis: wanneer 
zijn tak al zacht wordt en de bladeren 
uitspruiten, dan weet u dat de zomer 
nabij is.” (Mattheüs 24:32) 

Jezus spreekt hier over de dingen die 
zullen gebeuren in het einde van de 
tijden. Daar wordt veel over gezegd, 
allerhande theorieën en gedachten 
komen langs. Maar Jezus spreekt 
deze woorden uit na de belofte van 
Zijn terugkomst. Hij komt! Het hele 
stuk ademt zoveel hoop uit. Zijn wij 
mensen van Hoop? Wat is ons 
toekomstperspectief? De zomer komt 
eraan. De “Zon der gerechtigheid zal 
opgaan”. Ben jij vol hoop? “Vroeger 
was alles veel beter" is in het licht van 
het perspectief van Meester Jezus in 
ieder geval volslagen onzin. Als Hij 
terugkomt - dán zal het pas feest zijn. 
Dat geeft hoop. 

Stel je voor, discipelen vol 
barmhartigheid, zich uitstrekkend naar 
de wereld om hen heen, zachtmoedig 
en nederig als Jezus, en met een 
toekomstverwachting en hoop waar je 
U tegen zegt. Wat een aanstekelijke 
groep mensen is dat.. dat zijn 
christenen (Handelingen 11:26). 

DANK MEE: 

1. Voor de plek hier in Almere. 
2. Voor steeds groeiende contacten, 

vriendschappen. 
3. Voor het werk in Cambodja dat 

steeds doorgaat. Het is een zegen 
om te zien hoe Shalom Valley tot 
zegen is voor de Alongsiders, 

kerken, scholen en andere 
groepen. 

4. Dat het boek “De diamant van 
discipelschap” tot zegen is. 

5. Voor de Alongsiders die trouw 
naar hun jongere broer of zus 
lopen. 

6. Voor de mooie dingen die we zien 
gebeuren in de kerngroep. 

7. Voor de prachtige VBC week die 
we mochten hebben in de zomer. 

BID MEE: 

1. Dat we als gezin zelf dicht bij de 
Heer zijn. Van Hem leren en het 
vanuit daar weer doorgeven. 

2. Voor Micha en zijn scholing. We 
bidden dat hij meer mag genieten. 

3. Voor Amy en haar lichamelijke 
klachten. We bidden dat ze zich 
vrij zal voelen en zal genieten. 

4. Voor de nieuwe landen waar we 
werken (Albanië en Rusland). 

5. Voor de trainingen die we mogen 
geven - dat ze tot zegen mogen 
zijn. 

6. Voor trouw in de taken die de Heer 
ons gegeven heeft. 

Tot de volgende keer weer! 

Hartelijke groeten van ons uit Almere, 
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

Gebeds-app 

Elke week sturen we een 
actueel en concreet gebedspunt via 
What’s App. We horen terug dat dit 
voor veel mensen een fijne manier is 
om actief betrokken te blijven. 

Wil je ook graag op deze manier 
meebidden? Stuur ons dan even een 
mailtje met je naam en 
telefoonnummer op Whats-app.

Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. 
Voor de financiële kant van ons werk 
zijn we volledig afhankelijk van giften.  

Als je ons op die manier wilt 
ondersteunen kun je je gift overmaken 
naar het volgende rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

ThuisFront Team 

Contactpersoon:
Erik Schot 
@: erikschot@hotmail.com 
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