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Van onze nieuwe voorzitter, Arie de Jong uit Anna Paulowna: 
 

 

 
 

Graag zou ik me willen voorstellen, mijn naam is Arie de Jong. Sinds enkele maanden 

de voorzitter van de Sterke Toren. Mijn verbondenheid met Johan gaat terug tot onze 

gezamenlijke studie op de Bijbelschool in Doorn. Toen ik daar de eerste dag aankwam 

en me meldde in de ontmoetingsruimte was het Johan die me welkom heette en me 

volkomen op m’n gemak stelde. Na de bijbelschool periode zijn we elkaar een tijdje 
uit het oog verloren maar nooit uit het hart. Sinds enkele jaren hebben we weer een 

intensief contact en we mochten ervaren dat de Heer trouw is en ons leven leidt. We 

zien ook uit naar de dingen die nog komen, want we leven in een tijd dat meer dan ooit 

het Woord van God nodig is en dat slechts daardoor mensenlevens blijvend kunnen 

veranderen. Want in dat Woord vinden we het geweldige evangelie van de Here Jezus 

Christus die ons Zijn redding aanbiedt om daardoor nieuw leven te ontvangen. Een 

leven wat leidt tot eer van Hem. 

Dit diepe verlangen leeft sterk bij Johan en ook bij mij en mijn vrouw Jeannette. Zelf 

hebben wij in de afgelopen 30 jaar heel veel reizen mogen maken met bijbels naar 

landen waar dit verboden is. En voor ons was er geen mooier werk dan dit. Daarnaast 

hebben we een leliebedrijf gehad waarin we veel voldoening hadden in het bezig zijn 

zo dicht bij de natuur. Ook hebben we een mini-camping waarin we veel mensen 

mochten ontvangen en met vele  

christenen de gemeenschap mochten beleven in de Heer. We hebben een kleine 

huisgemeente waarin we wekelijks samenkomen, en ik mag ook af en toe dienen met 

het Woord  in andere gemeentes. Kortgeleden mocht ik samen met een oudere broeder 

een reis maken naar de Oekraine, om ook hier bijbels te verspreiden op plaatsen waar 

er grote interesse voor is. Op de woensdagavond mocht ik voorgaan in een grote 
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gemeente om iets te vertellen van mijn leven, en waarom ik dit werk deed. Na de 

Woordverkondiging kwam er een soldaat in vol tenue naar voren om te kennen te 

geven dat hij de Here Jezus aangenomen had. Dit was een hele speciale ervaring 

temeer omdat ik hoorde dat hij de volgende dag naar het Oostfront ging waar nog 

dagelijks doden vallen ten gevolge van de oorlog met Rusland. Deze gebeurtenis geeft 

zo goed weer in welke positie elke gelovige komt te staan als hij de Here Jezus 

aangenomen heeft. We zouden met vol tenue de vijand tegemoet treden en weten dat 

we in Christus altijd de Overwinning hebben. 

Als gelovigen staan we allemaal in die strijd. Of we nu vooraan staan in het prediken 

van het evangelie (zoals Johan) of thuis, het is een taak die we samen mogen 

vervullen. Voor Johan houdt dat in dat dit voor hem een full time job is en dat hij 

afhankelijk is van zowel gebed als ook de nodige financien. Hierin zou ik graag een 

beroep op u willen doen om erover na te denken om Johan voor een maandelijks 

bedrag te ondersteunen zodat hij geen zorgen meer heeft voor levensonderhoud zoals 

Paulus zegt: “de dorsende os zullen we niet muilbanden”. Op dit moment is het zo dat 
er voor Johan grote zorgen zijn wat betreft dit laatste punt. En aan mij als voorzitter de 

“ondankbare” taak om u te vragen hierin uw verantwoording te nemen. Het is zo fijn 
dat er nu zoveel openingen zijn voor het evangelie in Luxemburg en er zijn zo weinig 

arbeiders.  

Mijn verzoek aan u is dus om te overwegen of u iedere maand Johan met een vast  

bedrag naar vermogen zou willen ondersteunen, dit zou een geweldige uitkomst zijn. 

 

Op dit moment ziet het er naar uit dat Johan niet verder kan met zijn werk en dat zou 

toch heel jammer zijn om de kansen die er nu zijn niet meer te kunnen benutten. 

 

Ik zou willen eindigen met een tekst uit Ef.4:1 “Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de 
Here dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt”. In dit gedeelte 
wordt gesproken over de eenheid onder alle gelovigen. Een eenheid die we ook 

uitdrukking kunnen geven door er voor elkaar te zijn. 

 

Met vriendelijke groet en in Zijn liefde verbonden, 

 

Arie de Jong      

            

          17 maart 2017 

 

 
 


