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Dit interview vindt plaats in Hilversum, in het gebouw van de Bijbelschool
‘Gospel for Europe’, waarvan Arjan (43) één van de initiatiefnemers is. Hij
woont met zijn gezin (echtgenote Alinda en 4 kinderen in de tienerleeftijd) in
Sliedrecht, waar hij (‘bezwaard’) lid is van de PKN (‘Ik weet mij verbonden
met allen die de Here Jezus van harte liefhebben. Kortom, ik ben lid van het
Lichaam van Christus’).
Arjan groeide op - als oudste van 9 kinderen - in een
calvinistisch, piëtistisch gezin op het platteland in de
Alblasserwaard (het dorpje Wijngaarden). Zijn vader was
bijrijder voor een verhuisbedrijf (‘Veel van wat daar werd
weggegooid kwam bij ons terecht’), maar vervulde daarnaast allerlei functies in kerk en politiek (SGP).

Ook de warmte van een Godvrezend gezin. Een moeder die
altijd thuis was en er helemaal was voor de kinderen. En
niet te vergeten: hun dankbaarheid en tevredenheid met
de kleinste dingen van het leven. In de vakantie deden we
bijvoorbeeld woningruil met mensen uit Opheusden, een
afstand van 45 kilometer.

Zondags ging het gezin naar de Hervormde kerk (Gereformeerde Bond), doordeweeks bezochten de ouders bijeenkomsten van de Oud Gereformeerde Gemeente (‘zwarte
kousen’). De zekerheid van het heil kenden ze lange tijd
niet. ‘Toen ik een kind was, liep mijn moeder soms huilend
door het huis vanwege haar zonden’.

Je kunt mijn ouders kenmerken als sober en tevreden. Ze
staan in Wijngaarden bekend om hun gastvrijheid. Iedereen is welkom. Het gebeurde wel dat ik thuiskwam en niet
in mijn kamer kon slapen omdat anderen daarvan gebruik
maakten.

Wat kreeg je van je ouders mee?

Omdat mijn ouders van de boerderij kwamen, wilde ik als
kind al boer of veearts worden. Ik ben een echte doener
en volgde na de Havo de HAS (Hogere Agrarische School)
in Dronten. In die tijd kende ik de Here nog niet, leidde

Een eenvoudig geloofsleven, vreze des Heren en ernst voor
de eeuwigheid (‘Een mens moet bekeerd worden’), maar
helaas geen heldere visie op de toe-eigening van het heil.
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min of meer een dubbelleven. In het derde jaar gingen we
voor een stage naar de VS, maar ik had een panische angst
om te vliegen. Ik bad: ‘Here, spaar me. Als ik terug kom
zal ik U dienen’. Tijdens een uitstapje naar de Niagara-watervallen kreeg ik een krant in handen waarin uitgebreid
melding werd gemaakt van een neergestort vliegtuig. Ik
schrok geweldig en heb ’s avonds mijn knieën gebogen en
gebeden: ‘Here, als U echt bestaat, wilt U dan voor één keer
tot mij spreken?’. Ik sloeg mijn Bijbeltje open bij Romeinen 10:13: ‘Ieder die de naam van de Here zal aanroepen,
zal behouden worden’. Op dat moment kwam God in mijn
leven. Ik begon te zingen “God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hoort mijne stem…’. Iedereen moest het horen!

Hypercalvinist
Terug in Nederland (1993) kwam ik al spoedig in het z.g.
hypercalvinisme terecht (Ik droeg zes jaar lang zwarte pakken). Een predikant leerde mij mijn heil niet te zoeken
in een vrome levenswandel, maar in Christus. ‘Dit moet
iedereen weten!’, vond ik, en dus maakte ik een folder en
nodigde iedereen uit om naar het Hervormd Centrum te
komen. Er kwamen 250 mensen! Al gauw werden op verschillende plekken in het land deze avonden gehouden
onder de naam Appèlavonden (Stichting Reformatorisch
Appèl). De boodschap luidde: ‘Kom/ Komen tot Christus?’,
want nergens staat in de Bijbel: ‘Bid er maar veel om’.
Honderden jonge mensen kwamen tot zekerheid van geloof, mede door de brochures en cassettebandjes die van de
lezingen werden verspreid. Toen we genoodzaakt werden
om te stoppen, begonnen we met conferenties onder de
naam Heart Cry (Wij willen een hartenkreet laten klinken
voor herleving en geestelijke verdieping).

Wie of wat heeft het meeste invloed gehad
op je geestelijke ontwikkeling?
Aanvankelijk de Lutherse boodschap en die van de Puriteinen (Thomas Boston, Erskine, Spurgeon, enz.). In de tijd
dat ik erg worstelde met (overwinning over) mijn verleden, kreeg ik de raad om de boeken van Watchman Nee
te lezen. Ik plaatste daarbij allerlei kanttekeningen, maar
de Here liet mij de waarheid zien over Romeinen 6 en 7
(‘gekruisigd leven’). Ik ging praktische heiliging prediken
en kwam in contact met ds. Etienne Maritz uit Zuid-Afrika.
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Een eenvoudige man met een groot geestelijk inzicht, vervuld met de Heilige Geest. Helaas overleed hij kortgeleden
op 62-jarige leeftijd aan botkanker.
Deze broeder leerde mij om ‘door te bidden’ in bepaalde
situaties. Dat klonk mystiek, maar er gebeurden grote dingen onder zijn bediening.

Welk boek heeft – los van de Bijbel - de
meeste indruk op je gemaakt?
De keuze is erg moeilijk. Ik ben een liefhebber van theologische boeken. De top vijf van boeken die mij hebben
geholpen om mij te positioneren, zijn:
Oorlog tegen de heiligen, Jessie Penn-Lewis
Het normale christelijke leven, Watchman Nee
De weg van Golgotha, Roy Hession
Geestelijk leiderschap, Oswald Sanders (‘Er is veel turboleiderschap, maar hij beschrijft leiderschap in het licht van
het kruis’)
Het nieuwe leven, Andrew Murray

Wat is jouw bediening?
In het licht van de vijfvoudige bediening heb ik van alles
wat: rondreizend evangelist, netwerker (tradities bij elkaar
brengen), Woordverkondiging. Ik ben ook directeur van
Stichting Heart Cry.

Wat is je wens voor de ‘kerk’ in Nederland?
2 Kronieken 7 vers 14: verootmoediging, herleving en geestelijke verdieping met als doel de verheerlijking van God.
Maar ook: de eenheid van de gelovigen (Johannes 17:21).
Als ik kijk naar de kerk in Nederland, dan zie ik dat er een
steeds groter vacuüm in het midden is. Er is grote behoefte
aan Bijbelgetrouw onderwijs waarin Christus centraal staat.
Ook heiligmaking is belangrijk: leven uit de Wijnstok.

Over welk onderwerp preek jij het liefste?
De tweevoudige boodschap van het Kruis: Christus vóór ons
en Christus ín ons. Algehele overgave, levensheiliging en
de vervulling met de Heilige Geest

Welk historisch moment uit de kerkgeschiedenis had je willen meemaken?
De opwekking onder de Moravische broeders met Ludwig
Graaf von Zinzendorf.
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aan Bijbelgetrouw onderwijs waarin Christus centraal staat.
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Over welk onderwerp preek jij het liefste?

Wat is je lievelingslied?
‘Ik ben een koninklijk kind door de Vader
bemind’ (Glorieklokken 380), waarin de rijkdom van het leven na Pinksteren wordt verwoord. Prachtig, er is een open toegang tot
de troon van God.

Wat is je lievelingsbijbeltekst?
2 Korinthe 5:15 en Johannes 7:37-39.

Wat betekent je vrouw voor jou?
Alinda is een ijverige, gelovige huisvrouw die
met mijn tekortkomingen en gebreken geduld heeft. Ze heeft er veel jaren alleen voor
gestaan omdat ik (te) veel weg was. Zij was
er altijd voor de kinderen. Met name door de
bediening van Paul Washer zijn mijn ogen
opengegaan voor de waarde van het gezin.

Wat is de wens voor je kinderen?
Dat zij allemaal een persoonlijke relatie met
de Here Jezus zullen hebben en bewaard
worden voor de geest van de wereld.

Wat zou je de lezers van Focus
willen meegeven?
Pas op voor goedkope genade. We zijn als
gelovigen duur gekocht (1 Kor. 6:19-20). Laten we daarom alles ervoor over hebben om
de Naam van Jezus groot te maken en door
te geven. Laten we met een brandend hart
de Here Jezus verwachten en ook van Hem
getuigen in woord en daad.
Zie voor meer info: www.heartcry.nl
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