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Moeilijk. Mooi.
Moedgevend.
Door ds. J.M.D. de Heer

M

oeilijk. Mooi. Moedgevend. Deze drie woorden
kwamen in mijn gedachten
bij het doornemen van de
artikelen voor deze Paulus.
Deze mooie Paulus schreef
ik bijna. Maar, mag je dat over een eigen
product zeggen? Toch zeg ik het tegen
de redactiecommissie van ons blad: Jullie
hebben weer een mooie Paulus gemaakt.
Ik hoop dat velen hem gaan lezen.
Maar nu de drie kernwoorden. Moeilijk. Dat is het zendingswerk vaak. Een
moeilijke taal leren. Spaans (Ecuador),
Albanees, Khmer (Cambodja)... een taal
leren vraagt volharding. Voor alles hulp
van Boven. Daarbij ook trouw meeleven vanuit het thuisfront. Moeilijk is
het ook om een totaal andere cultuur
te leren doorgronden. Dat kost jaren en
jaren. En dan nog begrijpen zendingswerkers echt niet alles. Moeilijk is het
als heel diep in zo’n cultuur zondige
elementen zitten. Wat is bijgeloof sterk!
Wat leven mensen vaak in angst vanwege hun geloof in geesten. Dat is moeilijk.
Moedbenemend soms.
Moeilijk is het als je graag zou willen
dat mensen de Bijbel lezen. Maar, zo
velen kunnen helemaal niet lezen. En als
ze het kunnen, hebben ze er nauwelijks
tijd voor. De strijd om het bestaan slokt
haast de hele dag op.
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Kinderkrant
Precies in het
midden van deze
Paulus.

We stoppen met het woordje moeilijk. Anders zou dit hele artikel daarover
gaan. Dat mag niet. Want zendingswerk
is ook mooi. Dat is het toch, als je namens de kerk het Woord mag delen met
mensen die er nooit van hoorden? Is het
niet mooi om uit te mogen gaan tot hen
die nog vastzitten in ongeloof en bijgeloof? Uitgegaan met een roeping van de
Heere, met een bevestiging daarvan in
een sollicitatieprocedure en een uitzending door je gemeente. Gods Woord
brengen tot Gods schepselen, die een
Borg nodig hebben. De (enige!) boodschap van zaligheid delen met verloren
zondaren. Dat is toch bijzonder mooi?

'De Heere bemoedigt Zijn
dienaren vaak als het
moeilijk is of wordt.'

Op de voorpagina ziet u een
groep kinderen die les krijgt
uit de koran.

Dan ook het derde woord: Moedgevend. Als er vrucht is? Zeker, dan ook.
Ook zonder vrucht? Kan het dan moedgevend zijn? En als er bittere vruchten
zijn? Het valt in de Bijbel op dat de
Heere Zijn dienaren vaak bemoedigt als
het moeilijk is of wordt. Lees maar in
Jeremia 1: 7 en 19. Of in Handelingen 18:
9-10. ‘Hun geeft Hij moed en krachten,
die hopend op Hem wachten.’
Tot slot: de posten in Garama en
Coliah roepen om een evangelist voor
dit moeilijke, mooie en moedgevende
werk. De velden in Albanië en Ecuador
roepen om een zendingspredikant. Wie
hoort die roep?
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IN DEZE PAULUS

EVANGELISATIE VANUIT
DE KORAN
De koran is het heilige boek van de moslims. Er staan
ook enkele verhalen in die wij kennen uit de Bijbel. Kun je
daarom dit boek gebruiken om Guinese moslims over de
Heere Jezus te vertellen? We spreken met evangelist Teun
Hakvoort over deze vraag. Op pagina 28 leest u hier meer
over.

Met een andere bril
Van bronnenonderzoek
tot boeket

Het jongerenwerk in Ecuador moet worden voorgezet. Als opvolger van Wim
Knapen is Aline van de Maat benoemd om dit werk ter hand te nemen. Waar
gaat ze beginnen en hoe gaat ze dit doen? Beide werkers spraken samen over
de voortgang van dit werk. U leest het op pagina 10.

Op het Indonesische eiland Bali wordt gewerkt aan
een eigen dogmatiekmethode. Docenten en studenten
aan de theologische school denken samen na over
concrete vraagstukken die in hun cultuur naar voren
komen. Jan van Doleweerd vertelt op pagina 34 over de

PIONIEREN IN PHNOM PENH

totstandkoming van deze methode.

In de hoofdstad van Phnom Penh maakt familie IJsselstein vorderingen met de
taalstudie en het ingroeien in de nieuwe cultuur. Wat komt er op hen af en hoe
bereiden ze zich verder voor op het zendingswerk in Cambodja? Lees op pagina
24 hun ervaringen.
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AFSTUDEREN
Door Martin van Emous en Elco van Burg

Een aantal mannen in afstudeertoga’s met bijbehorende academische pet. Daaromheen veel blije
mensen. Wellicht familie en vrienden. Blijkbaar is het
een gedenkwaardig moment. Het wordt vastgelegd
met smartphones en camera’s. Een gedenkwaardig
moment is het zeker. En niet alleen voor de afgestudeerden en hun familie zelf. Onderwijs is voor
de kerk op Papoea erg belangrijk. Als er een nieuwe
lichting studenten haar bachelor-diploma gehaald
heeft, zorgt dat voor nieuwe predikanten, godsdienstdocenten en evangelisten. Iedereen is dan blij.
Familie, studenten, docenten en anderen organiseren
gezamenlijk de afstudeerceremonie en bijbehorende
kookputmaaltijd.
Overal ter wereld is afstuderen een blij moment. Ook
in Nederland. Ook hier wordt dat moment vastgelegd met foto’s. Vaak is er ook wel een feestje. De
kookputmaaltijd zal op een andere manier ingevuld
worden, maar verder zijn er veel overeenkomsten.
Het is mooi als er meer overeenkomsten mogen zijn.
Als de hele kerk blij is omdat het afstuderen een aanwinst is voor de kerk. Het hoeft dan niet een theologiestudie te zijn. Ieder heeft zijn eigen plek, maar
voor iedereen geldt wel: ‘Hetzij dan dat gijlieden eet,
hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet,
doet het al ter ere Gods’ (1 Korinthe 11: 24).
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PSALMZANGAVOND

Nieuwe deputaat stelt
zich voor
Vanuit de Gereformeerde Gemeente Utrecht, de gemeente waarin ik bijna 18
jaar mag dienen in het ambt, zijn er verschillende zendingswerkers uitgezonden.
Niet zo lang geleden waren er gelijktijdig een viertal zendingswerkers werkzaam: in Ecuador, Cambodja, Guinee en Indonesië, terwijl er momenteel een
evangelist in opleiding is om uit te gaan. Een bijzonder voorrecht!
De bijbelse verbinding die er zo ligt tussen gemeente en zendingsveld heeft mijn
betrokkenheid op de zending in belangrijke mate vergroot. Liefde voor het zendingswerk kreeg ik ook mee in het ouderlijk huis. Als mijn vader thuis kwam na
visitatiebezoeken voor de zending, zagen we als kinderen uit naar de souvenirs
uit de koffer die steevast meekwamen, zelfs eens voor alle jongens een set pijlen
en boog uit Papoea. Je hoorde dan soms ook van de blijdschap over het pure
genadewerk van de HEERE in harten van primitieve Yali’s of over het zegenrijke
werk onder criminelen in de gevangenis van Abakaliki.
Aan het werk in de kerk, de zending en Gods Koninkrijk in het algemeen, is moeite, zijn teleurstellingen en tranen verbonden. Daartegenover mag het werk van
de Heere dat onverhinderd doorgaat ook hartelijke blijdschap geven. Treffend
in dit verband waren de woorden uit Psalm 37 die een zendingswerker onlangs
bij een uitzending meekreeg: ‘Vertrouw op den HEERE, doe het goede, voedt u
met getrouwheid en verlustig u in den HEERE.’
Het is mijn hartelijke wens om met vele anderen die daadwerkelijk in de zending dienen of in Nederland betrokken zijn door het verzamelen van
zendingsgeld, bestuur en niet in de laatste plaats door gebed,
dienstbaar te zijn aan de grote opdracht van de Heere Jezus
Christus aan Zijn Kerk. Zoals kernachtig geformuleerd in het
mandaat voor de zending, dat door de Generale Synode van onze
gemeenten is gegeven: ‘opdat onder Zijn Zegen en tot eer van
Zijn Naam Zijn Koninkrijk mag komen.’

D.V. Zaterdag 26 januari 2019
Rehobothkerk te Tholen

m.m.v.
Bovenstemzangers- en liefhebbers
André Nieuwkoop & Peter Wildeman orgel

Meditatie: Ds. P.D. den Haan
Appelwoord ZGG: Dhr. J.W. van Toor (voorlichter ZGG)
collecte ten bate van ZGG
Aanvang: 19.30 uur Adres: Ds. Kerstenstraat 2

Kerstpost versturen voor € 0,60

Jong en oud: hartelijk welkom

A. van der Heiden, ouderling in de Gereformeerde Gemeente te
Utrecht, werkzaam in de accountancy.
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Actie Kerst- en
nieuwjaarspost

Uw kerst- en nieuwjaars post versturen via
Zending Gereformeerde Gemeente

Wat houdt deze actie in?
Kaarten kunt u inleveren bij de inleverpunten, die vermeld staan op
www.zgg.nl/kerstpostbevelanden. Porto in de daarbijbehorende bus.
En wij zorgen voor de bezorging.
- Kaarten volledig adresseren.
- Geen postzegels plakken.
- Let op! Postbusadressen zijn niet mogelijk!

Doel:
1. Cambodja; Kosten taalstudie en kosten onderzoek voor zendingsplaats
Oddar Meanchey.
2. Algemene middelen van de ZGG
Inzamelperiode: 6 tot en met 19 december 2018.
Verspreidingsgebied: Noord- en Zuid-Beveland.

Postcodes 4401 t/m 4494.

Kosten: Het gereduceerde tarief van € 0,60 per kaart.

Deze porto is geheel voor de Zending van de Gereformeerde Gemeenten,
omdat bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.

Bezorging: Uiterlijk 22 december bezorgd.
We hopen dat er veel kaarten via de zending verstuurd worden!

IN HET LAND

Ingrijpend besluit
familie T.M. de Jong

ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN

We hebben als gezin een zeer ingrijpend besluit moeten nemen. In goed overleg
met ZGG hebben we besloten om in december van dit jaar definitief terug te
keren naar Nederland. Dit in verband met de moeite met het goed leren van de
Albanese taal en bij de andere werkzaamheden en het verder ingroeien in de
Albanese samenleving.
We hebben ons werk met vreugde gedaan, en dat doen we nog. Aan de andere
kant merken we meer en meer de moeilijkheid in de voortgang van ons werk en
het ingroeien in de Albanese cultuur.
U zult begrijpen dat dit een zeer ingrijpende beslissing is die we moesten nemen.
De Heere geve ons gezin de genade en getrouwheid in het volgen van de
onbegrepen weg.

Verkoping
Woensdag 21 november
14:00 - 19:30 uur
Locatie: Eben-Haëzerkerk,
Plantageweg 172, Alblasserdam
Verkoping t.b.v. zending en
evangelisatie

Zeeuwse zendingsmiddag
Zaterdag 10 november
14:30 - 16:20 uur
Locatie: Geref. Gem. Tholen
Dominee G.H. Kerstenstraat 2
Tholen

Terugblik
fietsdag 2018
Op woensdag 8 augustus jl.
werd de zendingsfietsdag 2018
gehouden. Het aantal deelnemers
aan de 15e editie van de fiets- of
autotocht was goed, dankzij het
mooie weer. Op de twee posten,
te Nisse en Baarland, bezochten
de deelnemers presentaties van
ZGG. Aline van de Maat vertelde
over haar opleiding tot begeleider
kinder- en jeugdwerk in Ecuador
en Lennard Elenbaas vertelde over
zijn werk als evangelist in Ecuador.
Daarnaast was er alle ruimte voor
ontmoeting en een goed gesprek.
De totale opbrengst van de dag is
uitgekomen op ongeveer € 5.100,-.
Een schitterend bedrag, waarvoor
de organisatie ook u als sponsor
hartelijk wil bedanken. Kijk voor
foto’s van deze dag op
www.zendingsfietsdag.nl.

Uitzenddienst
Op dinsdag 8 januari 2019
vindt in de gemeente van
Woerden de uitzenddienst
plaats van familie H.
Visser. Henk Visser zal
als evangelist worden
uitgezonden naar Albanië.
In deze uitzenddienst
gaat ds. W.A. Zondag,
predikant van deze
gemeente, voor. Ds. W.
Harinck, secretaris van het
zendingsdeputaatschap,
zal de uitzending
verrichten. De dienst
begint om 19.30 uur.

Kijk voor actuele informatie
over bovenstaande en andere
activiteiten en bijeenkomsten
op www.zgg.nl/activiteiten.

MOOIE OPBRENGST
ZENDINGSMARKT IN
MIDDELBURG
Op 12 mei jl. vond in Middelburg de
zendingsmarkt plaats, die goed werd bezocht.
De verkochte goederen bij de vele kramen en
de georganiseerde activiteiten, leverden bijna
€ 38.000 op! De opbrengst is bedoeld voor de
huisvesting en de taalstudie van de familie
Dekker, die uitgezonden is naar Ecuador.

Nieuwe medewerker zendingsbureau
Sinds 1 juni 2018 is Trudie van der Waal werkzaam als
administratief medewerker op het zendingsbureau. Trudie
is 25 jaar, getrouwd en woont in Gouda. Zij heeft een
administratieve opleiding gevolgd en heeft ervaring in de
administratieve sector. Trudie werkt op maandag en vrijdag.
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VAN HET THUISFRONT

Niet weggegaan,
maar heengegaan
Ds. W. Harinck spreekt voor ouders
van zendingswerkers

Al zesenvijftig jaar zendt
het deputaatschap voor de
zending werkers uit naar de
zendingsvelden. Dat betekent dat
er ook al zesenvijftig jaar ouders
zijn die hun kind of kinderen
daarvoor afstaan. Het is een
voorrecht als kinderen mogen
uitgaan voor het zendingswerk,
maar dat wordt niet altijd zo
ervaren. Ds. W. Harinck ging tijdens
de laatste bijeenkomst voor ouders
van zendingswerkers op dit thema
in onder de titel: ‘Uit het oog…
meeleven met kinderen op het
zendingsveld.’

Door Just van Toor

Ds. Harinck

D

s. Harinck
wijst erop
dat tijdens
de huwelijksdienst
van de ouders van
zendingswerkers al is
gebeden of de Heere
hun kinderen, als Hij
ze hen geven zou,
zou willen gebruiken
in Zijn dienst. Ds.
Harinck: ‘Op onze trouwdag klinkt een zendingsgebed: het
doel van de opvoeding van onze kinderen is drievoudig:
Gods Naam, Zijn gemeente en Zijn Evangelie.’ Bij de doop
wordt de Naam van de drie-enige God verbonden aan de
naam van onze kinderen: ‘De Heere Jezus gaf het doopbevel
in nauwe samenhang met de zendingsopdracht.’

Verootmoediging
Ouders van zendingswerkers die terugblikken, mogen
vaak zien hoe de Heere hun kind geleidelijk aan heeft ingewonnen voor Zijn dienst. Het is verootmoedigend om zo
terug te zien. De predikant uit Utrecht: ‘Wat is het groot om
in het hart en leven van je eigen kinderen te zien en te merken dat zij de Heere en Zijn dienst hebben lief gekregen en
dat er een verlangen kwam om uit te gaan in het zendingswerk. Wat een verootmoedigende gedachte dat de Heere uw
kind wilde afzonderen voor Zijn dienst.’

Meestrijden
Als een kind naar het zendingsveld is vertrokken, houdt
de taak van zijn of haar ouders bepaald niet op. De zendingsdeputaat roept de ouders in zijn lezing op om veel te
bidden voor de uitgezonden kinderen. Het is het krachtigste
middel dat de Heere heeft gegeven: ‘Het gebed is de beste
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Gebed voor
zendingswerkers
Om volharding
Werkers ervaren teleurstellingen en tegenslagen.

manier om mee te leven met uw kinderen op het
zendingsveld.’

Om bescherming van gedachten

Negatieve gevoelens

Werkers kunnen negatief gaan denken door
moeilijke omstandigheden.

Ouders zullen niet altijd hun
kinderen met blijdschap afstaan.
Het gemis van kinderen kan soms
leiden tot negatieve gevoelens. Ds.
Harinck: ‘Ouders kunnen kampen
met aanvechting en denken: waarom moeten mijn kinderen gaan?
En waarom is het werk zo zwaar
en de vrucht zo gering? Ouders
kunnen zelfmedelijden krijgen. Ze
zien dat anderen genieten van opa
en oma zijn, terwijl hun kleinkinderen ver weg zijn. Zie toch veel
op de Heere! De Vader gaf Zijn
eniggeboren Zoon, de Heere Jezus
Christus. Hij zond Hem naar deze

Om eensgezindheid
Onderlinge verhoudingen op het veld kunnen
onder druk komen te staan.

Om nederigheid
De kerk van Christus is gediend met leiders
die nederig zijn.

Om de Heilige Geest
Alleen een werker die vol is van de Heilige
Geest kan vruchtbaar dienen.

Om de geestelijke wapenrusting
Alleen als werkers de hele wapenrusting van
God opnemen, kunnen ze staande blijven.

‘Het gebed is de beste manier om
mee te leven met uw kinderen op het
zendingsveld.’

Om meer arbeiders
Lang openstaande vacatures kunnen leiden
tot moedeloosheid bij zendingswerkers.

Voor de kerk wereldwijd
Werkers zijn maar tijdelijk aanwezig. Gebed
voor lokale christenen is nodig.

wereld verloren in zonde en schuld. Wat een grote
liefde. Wat een offer!’

Niet weggegaan
Uitgezonden kinderen zijn wel uit het oog, maar
ze zijn niet weggegaan. Ds. Harinck: ‘Ze zijn niet
weggegaan, maar heengegaan in opdracht van de
Koning van de Kerk. Hij klemde de opdracht
heilig samen tussen de hand van Zijn macht aan
ene kant: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde’ (Matt. 28: 18) en hand van Zijn
nabijheid aan de andere kant: ‘En ziet, Ik ben
met ulieden al de dagen tot de voleinding van
de wereld’ (Matt. 28: 20). Hij houdt ze in het
oog… Daar ligt de rust en de troost voor een
onrustig ouderhart. Zijn zorg voor hen die
uitgaan is veel groter en beter dan de zorg van
ons als ouders.’

J A A R G A N G

Zendingsgebed op trouwdag
‘Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige
vaderen, Uw vrienden en getrouwe dienaren,
Abraham, Izak en Jacob, gezegend hebt, opdat zij, als
mede-erfgenamen des verbonds (hetwelk Gij met die
vaderen opgericht hebt), de kinderen die het U belieft
hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer Uws
heiligen Naams, tot stichting Uwer gemeente, en tot
verbreiding van Uw heilig Evangelie.’
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VAN HET ZENDINGSVELD: ECUADOR

Met een

andere

Gerepatrieerde jeugdwerker in
Ecuador krijgt een opvolger
10
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Jongerenwerker Wim Knapen
is vertrokken uit Ecuador.
Aline van de Maat hoopt
het werk over te nemen. Ze
ontmoeten elkaar op het
zendingsbureau in Woerden.
In dit interview blikt Wim
terug en spreekt Aline haar
verwachtingen uit. En krijgt
ze waardevolle adviezen
mee.
Door Jacoline van den Dool en Fokeline Weerheim

I

n juli dit jaar is Wim Knapen met zijn gezin teruggekomen naar Nederland. De gerepatrieerde jeugdwerker schetst hoe het huidige jongerenwerk in Ecuador
is georganiseerd: ‘In alle vier de plaatsen waar ZGG
actief is, komen er kinderen naar de zondagsschool,
met name van buiten de kerk. Het aantal kinderen
verschilt per gemeente en varieert tussen de tien en de
honderd. Een leidinggevende vertelt een bijbelverhaal en de
kinderen verwerken dit bijvoorbeeld door iets te knutselen.
Daarnaast is er op zaterdagavond jeugdvereniging voor
jongeren van twaalf tot achttien jaar. Hier komen per gemeente tussen de dertig en zeventig jongeren naartoe, die
worden verdeeld in meerdere groepen. Er wordt een bijbels
onderwerp of een maatschappelijk thema behandeld. Voorbeelden van maatschappelijke thema’s zijn: vriendschap,
omgang met je ouders en seksualiteit.’

bril

Actieve rol
Het is een uitdaging om de jongeren een actieve rol in
het jeugdwerk te geven. Knapen: ‘Het is bijvoorbeeld lastig
om de jongelui zelf een inleiding te laten houden. Dit ligt
ook aan de leidinggevenden. Sommigen zien de jeugdvereniging namelijk als een plek om op een schoolse manier
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VAN HET ZENDINGSVELD: ECUADOR

‘Denk niet
te snel dat
je de cultuur
snapt.’

te leren: zitten, luisteren en memoriseren. Dit gaat
soms ten koste van ontspannende momenten, die
belangrijk zijn om een relatie te kunnen opbouwen met de jongeren. Daar gaat het juist om en
dat heb ik altijd geprobeerd te benadrukken. Als je
een goede relatie hebt, kun je vervolgens iets uit de
Bijbel kwijt.’ Gelukkig heeft Wim in de afgelopen
jaren een geleidelijke omslag zien komen en wordt
de jeugdvereniging steeds meer een plek waar de
jongeren in gesprek kunnen over de vragen die hen
bezighouden.
Wim heeft relatief veel onkunde bij jongeren
opgemerkt. ‘Het kennisniveau van de Bijbel is heel
laag. Als de jongelui een bijbelverhaal kennen,
komt dat vaak van de televisie en weet je dat het
waarschijnlijk een vertekend beeld is. We gebruiken een aangepaste versie van de bijbelstudiemethode Filippus die de Jeugdbond in Nederland heeft
ontwikkeld. Door middel van deze methode leren
we de leidinggevende met de jongeren in gesprek te
gaan rond de Bijbel. Wat zegt de Bijbel tegen jou als
kind of leidinggevende? Dan komen de vragen van
kinderen vanzelf naar boven.’

Vaker op tijd
Wim blikt terug op de acht jaren waarin hij
met zijn gezin in Ecuador woonde en werkte. Hij

Teruggekeerd: Wim Knapen
Wim Knapen werd in februari 2010 samen met zijn vrouw en
kinderen uitgezonden als jeugdwerker voor Ecuador vanuit de
gemeente Gouda. Hij woonde met zijn gezin in Portoviejo (20102014) en Machala (2014-2018). Naast zijn werk daar ondersteunde hij ook het kinder- en
jeugdwerk in de andere
zendingsgemeenten. In
juli van dit jaar is het
gezin gerepatrieerd en
hebben zij zich weer in
Gouda gevestigd.

is dankbaar voor de positieve veranderingen in
het jeugdwerk: ‘Kinderen komen vaker op tijd en
trouwer naar de zondagschool of jeugdvereniging.
Bovendien wordt er beter gebruik gemaakt van het
materiaal en de methode voor het kinderwerk. Wat
vooral opvalt, is dat er meer jeugd in de kerk zit
vergeleken met acht jaar geleden. Voorheen zagen
de jongelui de club van zaterdag soms als de kerk.
Nu komen ze ook op zondag. Het is mooi dat er
meer oog is gekomen voor de jeugd en hun plaats
binnen de gemeente.
Het uiteindelijke doel van jeugdwerk is het eeuwige behoud van jongeren. Daarnaast hoop je dat ze
lid van de gemeente worden. We dachten daar regelmatig over na. Natuurlijk ben je afhankelijk van
de Heere, maar de Bijbel zegt ook dat je mensen
kunt verhinderen om in te komen. De vraag blijft
hoe je een situatie kan creëren die menselijkerwijs
gesproken bevordert dat jongelui lid worden van de
gemeente.’

Loslaten
‘Het werk onder leidinggevenden en jongeren is
mooi werk,’ aldus Wim. Hij heeft met verschillende
jongeren een sterke band opgebouwd. Loslaten doet
dan ook pijn, vooral omdat hij beseft dat het afscheid definitief is. Hij vergelijkt: ‘Het is anders en
moeilijker dan voor een bepaalde periode weggaan
uit Nederland.’ Toch heeft de Heere het zo geleid
dat hij nu terug is in Nederland. Concluderend zegt
Wim: ‘Het is goed en we hebben er vrede mee.’
Knapen is blij dat hij weer aan de slag kan op het
Driestar College, als docent natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
Aline van de Maat is lid van de gemeente in
Amersfoort. Vorige maand is zij uitgezonden naar
Ecuador. Ze heeft toen ervaren dat loslaten niet
makkelijk is. Van de Maat was voor haar benoeming jeugdwerkadviseur bij Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Zij was nog niet klaar
met haar werk bij JBGG, maar zag nog genoeg werk
in Nederland. Toch werd ze zich ervan bewust dat
er nog zoveel meer jongeren op de wereld zijn. Zij
hebben het Evangelie ook nodig.

Bereid
Familie Knapen
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Van de Maat beschrijft iets van haar persoonlijke leven: ‘De vraag hield me bezig: Als er ergens
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Portoviejo

Quevedo
Guayaquil

ZGG JUNIOR

Machala

In Ecuador zijn er
kinderen die naar de
zondagsschool gaan. De
juf of meester vertelt
een verhaal uit de Bijbel. De jufs en meesters kunnen zelf ook
nog veel uit de Bijbel leren. Eerst was meneer Knapen in Ecuador
om hen te helpen, maar hij is teruggekomen naar Nederland. Nu
is mevrouw Van de Maat naar Ecuador gegaan. Zij leert de taal,
het Spaans. Over een poosje hoopt zij de jufs en meesters te
kunnen helpen.

ECUADOR
Officiële landstaal: Spaans
Hoofdstad: Quito
Religie: 95% Rooms-katholiek
Oppervlakte: 272.045 km² (Nederland
41.528 km²)
Inwoners: 14,6 miljoen
ZGG is sinds 1995 actief in Ecuador. Het
werk begon in de achterstandswijken van Guayaquil,
de grootste stad van Ecuador. Later werden posten
geopend in Portoviejo, Machala en Quevedo. In alle
plaatsen worden zondagse samenkomsten gehouden
en activiteiten voor vrouwen, jongeren en kinderen
georganiseerd. Naast ontspanning en ontmoeting is
er in de verschillende groepen veel aandacht voor
bijbelstudie en christelijke levensstijl.
In de steden waarin ZGG werkzaam is, is veel verschil
tussen armoede en rijkdom. Er is aandacht voor het
op een goede manier ontwikkelen van diaconaat
door de zendingsgemeenten. In veel wijken ligt het
cijfer van de criminaliteit hoog. De kinderen die
daar opgroeien, komen al vroeg in aanraking met
criminaliteit en verslaving. Mede hierom is er veel
aandacht voor kinderen en jongeren. Daarnaast ligt
nadruk op theologische toerusting van toekomstige
ambtsdragers en leidinggevenden.

anders een plek voor mij is, ben ik dan bereid om te
gaan? ‘Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij’, staat in
Markus 8 vers 34. De tekst liet me niet los. Volgen,
maar hoe en waar naartoe dan? In deze zoektocht heb
ik de leiding van de Heere ervaren. ZGG had meer
vacatures. Ecuador trok, met name omdat het werk
inhoudelijk vergelijkbaar is met mijn werk bij JBGG.
Toen heb ik gesolliciteerd en werd ik benoemd.’ Achteraf gezien is haar tijd bij de Jeugdbond dus al een
voorbereidingstijd geweest, hoewel onbewust.
Het loslaten gaat geleidelijk steeds verder en wordt
meer ingrijpend. Eerst betrof het haar werk, later haar
vrienden en familie. Aline merkt op: ‘Het is prettig
om te weten dat anderen het werk overgenomen hebben. Dat maakt het iets makkelijker om het los te laten.’ Aline heeft hierin de zorg van de Heere ervaren.
Er is vertrouwen dat Hij ook in de andere dingen zal
zorgen. Bovendien krijgt zij er iets moois voor terug:
haar werk in Ecuador.

Eigen achtergrond
Samen met Jan-Kees Kooijman, missioloog bij ZGG,
hebben Wim en Aline met elkaar over het jeugdwerk
gesproken. Wim heeft verteld hoe het er nu voorstaat,
zodat Aline daarop verder kan bouwen. ‘Dit houdt
niet in dat Aline alle plannen moet gaan uitvoeren
die ik nog heb moeten laten rusten,’ licht Wim toe.
‘Bij het overdragen hebben we ons op de hoofdlijnen
gericht. Je begint niet op nul.’ Aline: ‘Dat zou ook heel
jammer zijn. Het is voortbouwen op wat er al is, maar
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Conferentie voor leiders van kinderclub/
zondagsschool in Guayaquil.
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UITGEGAAN: ALINE VAN DE MAAT

ik ben wel een andere persoon
met mijn eigen achtergrond.
Wim komt uit het onderwijs, ik
heb een achtergrond in de hulpverlening. Het geeft meerwaarde dat je
met een andere bril hetzelfde werk
gaat doen.’
Aline heeft digitaal allerlei informatie
gekregen van Wim. Voordat Aline zich er echt
in gaat verdiepen, heeft zij echter nog een periode van taalstudie voor de boeg. Wim raadt haar aan
om zich te focussen: ‘Als je in Ecuador bent voor
taalstudie, doe dan alleen taalstudie. Ga je nog niet
bemoeien met teamzaken, laat je niet overhalen alvast mee te doen met het jeugdwerk. Je moet eerst
de taal leren en de cultuur opsnuiven. Ga bijvoorbeeld musea bezoeken samen met je taaldocent.
Daar is deze periode voor en daar heb je later alleen
maar profijt van.’
Aline verwacht dat het leren van de taal hard
werken zal zijn. ‘Maar als ik daar ben, moet ik het
Spaans ook gaan spreken en dat zal wel helpen.’
Aline ziet ernaar uit leidinggevenden te gaan
ondersteunen en er te zijn voor de jongeren. Dat
is een goede motivatie om de taal onder de knie te
krijgen.

Waardevolle adviezen
Wim heeft nog enkele waardevolle adviezen
voor Aline: ‘Denk niet te snel dat je de cultuur
snapt. Het kost veel tijd om in te groeien en dan
nog merk je vaak dat
je dingen niet kunt
begrijpen. Als je te
snel denkt dat je het
snapt, gaat het mis.
Blijf opletten wat er
gebeurt en waarom het
gebeurt. Je westerse
ideeën werken gewoon
niet altijd. In Ecuador vallen jongeren
bijvoorbeeld heel lang
Jeugdwerkleiders worden
onder de verantwoorgeleerd om te onderwijzen.
delijkheid van hun
ouders. Men verwacht
dus dat je de ouders
aanspreekt bij bepaald
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Aline van de Maat werd in januari 2018 door ZGG
benoemd als begeleider van het kinder- en jeugdwerk
in Ecuador. In haar vorige functie was zij werkzaam
als jeugdwerkadviseur bij de JBGG. Na haar opleiding
werd zij uitgezonden naar Ecuador. De uitzenddienst
heeft plaatsgevonden op 16 oktober jl. vanuit haar
thuisgemeente Amersfoort. Aline zal negen maanden
in de hoofdstad Quito verblijven voor taal- en
cultuurstudie. Daarna zal zij zich in Guayaquil
vestigen om het werk op te pakken.

(ongewenst) gedrag van hun kind, ook als hij of
zij al zestien is. Zelf heb ik een tussenweg gezocht
door ouders en kind beiden aan te spreken.
Soms moet je je aanpassen aan de cultuur. Soms
ook niet, als het gaat om een zogenoemde cultuurzonde, waartegen je juist moet strijden.’
Wim vervolgt: ‘Je vertelde net dat je uit de hulpverlening komt, maar je bent hier geen hulpverlener. De context is heel anders, het is Nederland
niet. Je bent in Ecuador en wel in de sloppenwijken.
Het is een valkuil dat je iedereen wilt helpen. Er is
zoveel narigheid: gebroken gezinnen, beschadigde
mensen, je komt genoeg psychische problemen
tegen. Veel jongeren zijn werkloos. Ik dacht eerst:
ik wil alle jongeren wel aan werk helpen. Aanbevelingsbrieven schrijven, enzovoort. Voordat je het
weet zit je er middenin. Maar dat is niet waarvoor
je gekomen bent. Houd je taak voor ogen!’

Bijdrage
Wat zijn Alines verwachtingen van haar taak?
‘Ik hoop dat ik mijn bijdrage mag leveren aan het
bereiken van meer jongeren, aan het betrokken
houden van jongeren bij de gemeente, aan het
adviseren en toerusten van leidinggevenden. Ik
hoop te zien dat de Heere het werk zegent, dat
jongeren Gods Woord lezen en daardoor de Heere
Jezus mogen leren kennen. Ik hoop ook dat oudere
gemeenteleden beseffen dat jeugdwerk een wezenlijk onderdeel van de gemeente is.
En verder ga ik maar gewoon mijn werk doen:
in kaart brengen hoe het ervoor staat, meer materiaal ontwikkelen voor de kinderclubs, meer
cursussen voor leidinggevenden opzetten. Jongeren
ontmoet je op zaterdagavond en leidinggevenden
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op doordeweekse avonden. Ik verwacht dus geen
negen-tot-vijfbaan, maar dat was ik ook niet gewend bij de JBGG en in de hulpverlening.’

Gebroken gezinnen
Welke overeenkomsten en verschillen zien de
zendingswerkers tussen jongeren in Ecuador en in
Nederland? Wim: ‘Jongeren in Ecuador zijn niet anders, maar hun omstandigheden wel. Daar proberen
ze je ook uit, maar op andere momenten heb je een
serieus gesprek met hen. En ze willen uiteindelijk

‘Jongeren in Ecuador zijn niet
anders, hun omstandigheden wel.’
ook graag een relatie met de leiding. Echt grote
verschillen zie ik met name in de omstandigheden
waarin jongeren opgroeien: gebroken gezinnen,
huiselijk geweld en echte armoede. Het zijn vaak
door het leven beschadigde kinderen en jongeren.
Als ik dat vanaf een afstand zag, dacht ik weleens:
welk toekomstperspectief heb je? Zeker in het begin
was het geweld in bepaalde wijken hevig. Regel-

matig heb ik mensen in de kerk ontmoet waarvan
familieleden doodgeschoten waren. Dat tekent
mensen.’
Aline vult aan: ‘Natuurlijk is er in Nederland ook
gebrokenheid. Maar toch hebben de meeste jongeren meer toekomstperspectief. De basisveiligheid
van jongeren hier is van een ander niveau.’
Wim: ‘Uiteindelijk zie je dat levens echt veranderen op het moment dat de Heilige Geest harten
vernieuwt. Dan zie je ook in het aardse leven meer
stabiliteit komen. Niet alle problemen zijn direct
opgelost, maar geld wordt bijvoorbeeld niet meer
uitgegeven aan alcohol en drugs.’

Wapen
Hoe kan de lezer van Paulus meeleven met het
jeugdwerk in Ecuador? Wim: ‘Bidden, dat is heel
algemeen, maar wel het krachtigste wapen.’ Aline:
‘Blijf beseffen: overal op de wereld leven jongeren die bereikt moeten worden. Bid met jongeren
concreet voor andere jongeren op de wereld. In gebieden waar ZGG werkt, waar andere zendingsorganisaties werken, overal waar de Bijbel opengaat.
Zo kun je het concreter maken dan bidden voor de
zending in het algemeen.’

Bij de kern blijven
Vaak kunnen wij in Nederland wel
dat het jeugdwerk in Nederland bij
iets leren van gemeenten op het
de kern blijft. Dat er openheid kan
zendingsveld. In alle bescheidenzijn over thema’s waar jongeren
Groep jeugdwerkleiders .
heid, want ‘waarom zou ik gaan
mee komen. En dat we dicht bij de
vertellen hoe het moet’, doet Wim
Bijbel blijven. We kunnen te snel
Knapen een suggestie voor het
denken dat Nederlandse jongeren
jeugdwerk in Nederland. ‘In Ecuador
het wel weten omdat ze daarmee
richt het jeugdwerk zich meer op buitenkerkelijke jeugd.
zijn opgevoed. Maar aandacht voor jongerenwerk blijft
Dat is natuurlijk een zendingssituatie, maar misschien
belangrijk. We vinden het soms te vanzelfsprekend dat
kunnen Nederlandse jeugdverenigingen wel wat meer
we het hebben.’ Wim gaat daarop in: ‘In Ecuador spreken
openstaan voor buitenkerkelijken. Jongeren hebben zuljongelui de godsdienstige taal niet. Maar spreken jongeke contacten buiten de eigen gemeente toch wel.’
ren in Nederland die taal nog wel? We moeten alert zijn
Aline van de Maat noemt andere lessen: ‘Het is belangrijk
dat ouderen en jongeren elkaar goed begrijpen.’

J A A R G A N G

6 4

•

N R .

3 6 4

15

VAN HET ZENDINGSVELD: ECUADOR

De relatie gaat uit
Geestelijke strijd in Ecuador is sterk
In de Ecuadoraanse zendingsgemeenten
is sprake van veel geestelijke strijd. Een
concreet voorval wil ik graag met u delen.
Bidt u mee voor de jonge gelovigen?
Door Lennard Elenbaas

N

a een avond van de mannenvereniging breng ik een vrijgezelle
jongeman thuis. Hij wil graag even
zijn hart bij me luchten. Hij vertelt
hoe hij zich de laatste tijd weer zo
aan de Heere verbonden voelde en
hoe hij mocht wandelen in Zijn wegen. Maar
ook hoe hij nu weer wordt aangevallen en
verzocht. Hij verlangt naar een vriendin en
een huwelijk. In de wereld zijn genoeg meisjes. Maar christelijke meisjes... Waar moet je
die nu vinden? Hij worstelt ermee.
Dan vertelt hij hoe er onverwacht en ongezocht weer een onkerkelijk meisje op zijn
pad kwam. ‘De duivel blies me in dat het van
de Heere was,’ zo vertelt hij me. Maar hij zegt
ook eerlijk hoe de vrede wegging uit zijn hart
toen hij toegaf aan het contact met haar. Hoe
de Heere hem telkens weer door Zijn Woord
liet zien dat het een verkeerde keus was. Dat
hij zich schuldig voelde omdat hij dit had genegeerd en ermee doorging, dat hij niet naar
de kerk durfde omdat hij zich wegschaamde
voor de Heere. Het is een hartenkreet: ‘Hermano, kan de Heere mij dit nog wel vergeven?
Ik ben tegen beter weten in doorgegaan.
Inmiddels weet ik dat ik het besluit moet
nemen om haar te zeggen dat we niet verder
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kunnen.’ Hij vindt dit erg moeilijk, ook
omdat hij de jonge vrouw niet wil kwetsen.
‘Maar,’ zegt hij, ‘ik voelde zo sterk dat ik een
keus moest maken. Zou je nou liever met
haar verder willen zonder de Heere? Of zou je
met de Heere willen gaan, al zou dat zonder
vrouw en gezin zijn? Ik kon niet anders dan
voor het laatste kiezen, want zonder de Heere
kan ik echt niet meer, hermano.’ We hebben
samen gebeden.
Diezelfde week komt hij in de middag
even aanwippen om te vertellen hoe blij en
verwonderd hij is over wie de Heere voor
hem is: ‘Er is nog niets veranderd aan de
situatie, hermano, maar het is goed. Er mag
weer zo’n vrede zijn in mijn hart. Ik vind het
zo’n wonder dat ik de laatste tijd zo duidelijk
mag ervaren dat de Heere in mij werkt. Hij
geeft het om niet. Dat wist ik wel, maar toch
dacht ik vaak eigenlijk stiekem dat de Heere
zegeningen gaf, omdat ik de Bijbel lees. Nu
ervaar ik dat Hij ondanks mijn zonden steeds
Dezelfde blijft.’

In de Ecuadoraanse gemeente spreken de
leden elkaar aan met hermano en hermana. Dat
is te vertalen met broeder en zuster.
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M E D I T A T I E – DS. G.J.N. MOENS, LISSE

‘En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover
Hem stond, ziende dat Hij alzo roepende den geest
gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!’
Markus 15: 39

Het geloof van de
Romeinse hoofdman

In 2018 staan we stil bij ‘Jezus ontmoet
buitenlanders’.
● Openbaring aan een buitenstaander
● Getuigenis van een centurion
● Getuige in Gadara
● Een gelovig gebed
● Geloofsbelijdenis op Golgotha

Genade
overvloeiende
voor de grootste
der zondaren.

A

angrijpende ure op de kruisheuvel Golgotha. Christus, de Zone
Gods in Zijn diepste lijden. Zo verwerft Hij de gerechtigheid en
het leven voor al de Zijnen, uit Jood en heiden. In Zijn Borglijden
wordt de Vader verheerlijkt in al Zijn heilige deugden.
Christus alleen kon zeggen: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde.’
Opdat een wederhorig kroost weer bij God zou wonen. Dat zou
ook de troost worden van Zijn discipelen en de vrouwen. Nu verstaan zij
het niet en staan ze van verre. Maar later, op de paasdag zal Hij Zich in Zijn
opstandingsheerlijkheid aan hen openbaren.
De vijanden spotten met deze in hun ogen verachtelijke Koning der
Joden. Hij had, naar het woord van Jesaja, geen gedaante noch heerlijkheid
voor het natuurlijk oog. Maar nu opent de Heere het oog van een moordenaar. Buigend onder Gods rechtvaardig oordeel mag hij het horen uit de
mond van de stervende Borg: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’
Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Daar mocht ook
de Romeinse hoofdman in delen. Hij had de leiding over de kruisiging en
had mogelijk zelf ook nog gespot. Maar hoor, de Borg geeft Zich in de dood
en roept uit: ‘Het is volbracht. De steenrotsen scheuren, de aarde beeft en
het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. De graven
worden geopend. Ook in geestelijke zin. De Geest van Christus wekt de
hoofdman op uit zijn doodstaat en schenkt Hem het leven in Christus.
Het is de vrucht van Christus’ lijden en sterven dat zondaren uit de dood
tot het leven worden gewekt, ook heidenen. Het voorhangsel is gescheurd
en er is een geopende toegang tot de troon der genade. Hier zien we dan
ook de voorbode van pinksteren. Een heiden wordt getrokken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Christus had Zich al in de eeuwigheid Borg
gesteld voor al de Zijnen. Nu heeft Hij Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld
en zal Hij zaad zien. Het welbehagen des Vaders zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
Het hart van een centurio, een Romein, die geen vrees kent, wordt verbroken. Hij roept: ‘Waarlijk, deze mens was rechtvaardig.’ En in onze tekst:
’Waarlijk deze mens was Gods Zoon.’ De Joden zeiden: ‘Hij is de Zoon van
God niet’ en deze Romein roept uit: ‘Hij is wél Gods Zoon.’ Hier horen we
al de vrucht van het eerste kruiswoord: ‘Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen.’ Wat geeft de Heere een getuigenis in het hart van
deze man.
Hier zien we al het begin van de grote oogst na de pinksterdag. Sindsdien
zijn al vele heidenen gevolgd en zullen er nog volgen. Verder lezen we niets
meer van deze centurio. Nu mag hij Hem eeuwig aanschouwen en zingen
van het wonder van het eeuwig welbehagen. De Heere geve ook nu vrucht
op het zendingswerk en geve dat ook wij in die genade mogen delen.
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Lege hand

Het kan je overkomen in iedere
straat, op ieder willekeurig station,
of zelfs zoals me pas in Nederland
overkwam: ’s avonds aan de deur
van de kerk. Hier is dat niet anders.
Door ds. J. IJsselstein

E

en oud, gerimpeld vrouwtje, dat
haar hand ophoudt. Een man
zonder benen, die een blikje
ophoudt. Een vrouw met een
vriendelijke lach rond resten
van een vergaan gebit, die hoorbaar
niet kan praten, maar wuift met wat
klein geld tussen twee handen als
gebaar. Een jongetje met een mager
snuitje, dat mais probeert te verkopen
voor de duiven op het plein.
Ja, die ziet u ook geregeld, mensen
die hun hand ophouden. Niks geven,
zeggen sommige mensen. Alsof we het
risico zouden lopen arm te worden van
een euro minder. Doorlopen, zeggen
sommige ouders, verwijzend naar de
gelijkenis van de doorlopende niet-Samaritanen. Anderen wijzen op mogelijke criminele netwerken, die ‘erachter’
zouden kunnen zitten. Ik heb ze nooit
gezien. En al zouden ze zichtbaar zijn,
wie hebben daar dan het meeste last
van? Juist, die handophouders! Reden
te meer dus tot mede-lijden.
Moet je die mensen iets geven
dan? Jazeker, zonder twijfel. Het kan
gebeuren dat je niets bij je hebt. Dan
misschien een vriendelijk woord of een
aardige blik. Maar als het even kan iets
in een lege hand.
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Want, vindt u het
ook niet altijd een
mooi voorbeeld in de
preek, als gezegd wordt:
geloven, dat is verwachtingsvol een lege
hand ophouden. Nou,
zo verwachtingsvol
kijken deze legehandmensen ook naar ons.
Wat moet je die
mensen geven dan? Dat
wat ze nodig hebben.
Dagelijks brood. Kleding. Is dat niet een
kenmerk van een echt
christenmens? Dat hij of
zij oog en hart heeft voor
zwakke mensen, voor
verschoppelingen, voor verachten?
Waarom? Om te laten zien wat genade en barmhartigheid echt betekenen.
Als een zichtbaar teken van een be-teken-de zaak. Genade wordt zichtbaar,
medelijden wordt tastbaar. Want je kan
er wel over praten, maar de mensen
moeten het ook zien! Hier in de stad en
ook bij u in Nederland.
Op de laatste dag zal ons nooit
verweten worden dat we teveel aan
de armen gegeven hebben. Hooguit te
weinig.

P A U L U S
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ZGG Junior

Kinderkrant
Lees verder op
Wat zijn de gewoontes bij een begrafenis in het buitenland?

bladzijde 2 en 3.

Thema

Een begrafenis
o
het zendingsve p
ld

EEN BEGRAFENIS
OP HET
ZENDINGSVELD
Misschien heb je in Nederland
wel eens een begrafenis
meegemaakt. Je bent dan
verdrietig. Je neemt afscheid
van iemand van wie je houdt.
Hoe gaat een begrafenis in
Oost-Azië, Ecuador of Albanië?

Pi sterft

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

D

aar komt hij! Met een gespannen stem roept
vader naar alle ooms en buurmannen in de
kamer. Ze staan allemaal op. Lolo ziet met
een brok in z’n keel dat de ambulance over de
bergwegen aankomt. Al snel stopt de ambulance
op hun erf. De ooms en de chauffeur dragen z’n broertje
op een brancard de kamer in. Pi ligt daar met gesloten
ogen en een wit gezicht. Vader en de ooms halen alle
slangetjes uit Pi’s neus. Dan dringt de zangerige stem
van de imam door de kamer. Lolo
verstaat niets van
de taal die de imam
gebruikt, maar vader
zegt dat de imam
erbij moet zijn als Pi
sterft. De spreuken
die hij uitspreekt
moeten Pi helpen na
dit leven. Lolo snapt
er weinig van. Wie
vertelt hem over wat
er echt na dit leven
komt?

De begrafenis
van Don Mora

Geschreven door Marja Korpel

D

e oude baas Don Mora die naast de
kerk woonde, is overleden. Hij kwam
al jarenlang elke zondagmorgen naar
de kerk. De familie en buren komen
allemaal om de overledene de laatste
eer te bewijzen. Vierentwintig uur houden
ze de wacht bij de geopende kist, die in
de kamer staat. Er worden kaakjes met
stukjes kaas en zoete koffie uitgedeeld. Een
begrafenis in Ecuador is iets voor de familie
en de mensen uit de buurt. De overledene
wordt de andere dag al door een aantal buren
naar de begraafplaats gedragen. Soms moeten
ze wel twee uur lopen. De mensen lopen
achter de kist aan. Op de begraafplaats wordt
de kist op de grond gezet en geopend. Zo
kan iedereen afscheid nemen. Dan wordt de
kist gesloten en in een langwerpige ruimte
geschoven. Als de kist in de ruimte staat,
wordt die ruimte met cement dichtgemetseld.
Voor de ruimte komt een plaat te staan met
de naam van de overledene.

Hoe is het voor een
zendingswerker om in het
buitenland te zijn, terwijl
een familielid of bekende
in Nederland overlijdt?
Het is moeilijk en verdrietig
als je hoort dat iemand in je
familie ernstig ziek is en je niet
gauw ernaartoe kunt gaan. Maar
het is een grote troost als je mag
weten dat diegene een kind van
God is.

DE VADER VAN FLORIANA
IS GESTORVEN
De telefoon gaat. Eén van de vrouwen uit de
kerk belt: ‘Hoi Willemien, ik hoorde net dat de
vader van Floriana gestorven is.’ Als er iemand
gestorven is in Albanië, dan is dát het enige wat
nog belangrijk is. Ik doe mijn zwarte kleren aan
en maak wat brood klaar.
Geschreven door Willemien van Schothorst

R

ond zes uur ’s avonds word ik opgehaald
om naar Floriana te gaan. We moeten drie
uur rijden. In de woonkamer is het druk.
Midden in de kamer staat de kist met het
lichaam. Floriana zit bij de kist. Naast haar
zitten haar tantes. Het is altijd even goed
nadenken: Wie zal de oudste tante zijn?
Haar moet je als eerste een hand geven. De mannen
zijn in een andere kamer. Zij drinken een glaasje raki
(alcoholische drank).
Er worden krukjes voor ons neergezet. Af en toe
begint een van de tantes van Floriana hard huilend
te zingen. Ze zingt dat het sterven zo plotseling was
en dat het huis zo leeg zal zijn. Wat zijn de mensen
verdrietig. Als het een tijdje stil is, vragen we Floriana
naar de laatste dagen. Zij en haar tantes vertellen over
de pijn en de laatste woorden. ‘En,’ vertelt een tante,
‘toen is hij gestorven. Het ligt in de hand van
God.’ Ja, dat Albanese spreekwoord is
waar. Maar kent ze die Heere ook?
Die nacht blijven we bij Floriana. We zitten als vrouwen in
de kamer rond de kist. Af en
toe krijgen we een klein kopje
Turkse koffie om wakker te
blijven. We praten heel wat af.
Over de vader van Floriana en
over haar moeder, die al een
aantal jaar geleden gestorven is.
Maar ook over leven en sterven.
De tantes hebben allerlei vragen.
Wat geloven jullie dan? Wat gebeurt
er als we gestorven zijn? Geloof je niet dat
alle mensen naar het paradijs gaan? Hoe kan ik God
dan leren kennen? Het zijn moeilijke vragen. Stilletjes

bid ik of
de Heere
ons wil
helpen in
het antwoorden.
Ik bid of
Hij de harten van de vrouwen aan wil raken.
Als het ’s morgens rond zes uur weer licht wordt,
komen er weer allerlei buren en bekenden. Ze krijgen allemaal een kopje Turkse koffie. Bij het weggaan
zetten ze het kopje op het dienblad en leggen wat
geld onder het schoteltje. Daar kan de begrafenis van
betaald worden.
Dan komt het moment dat we naar de begraafplaats
gaan. Één dag na het sterven wordt Floriana’s vader al
begraven. Dat is de gewoonte in Albanië. De broer van
Floriana vertelt bij het graf nog wat uit het leven van
zijn vader. Dan wordt de kist in het graf gezet. De
broers en ooms scheppen de aarde, die naast
het graf ligt, op de kist. Ook de vrouwen
pakken een hand vol aarde en gooien die
op de kist. De meegenomen plastic bloemen worden in de grond geprikt en daarna gaan we weg. De begrafenis is voorbij.
Wij gaan met de auto weer naar huis.
Floriana en haar familie blijven nog een
paar dagen bij elkaar. Ze zullen na drie,
zeven en na veertig dagen weer met elkaar
naar het graf gaan. Op die manier eren ze
hun vader. Voor Floriana is er één vraag die
blijft. Mag mijn vader nu bij de Heere zijn? De
laatste weken heeft ze heel veel met hem gepraat. En
haar tantes? Ze hebben gehoord waar ze troost kunnen
vinden. Het ligt in de hand van de Heere.

De broers en
ooms scheppen
de aarde, die
naast het graf
ligt, op de kist.
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Uit de Bijbel

PAULUS GERED
VAN DE DOOD

Paulus is op reis. Deze keer reist hij niet
als zendeling, maar als gevangene. Hij gaat
zich in Rome voor de keizer verdedigen. Hij
is helemaal geen oproermaker, maar een
dienaar van de Heere. Tijdens deze reis lijdt
hij schipbreuk. Dan gebeurt er iets.

Schipbreuk!

W

e lezen deze geschiedenis in Handelingen 28. Het schip waarmee Paulus
reist, gaat kapot in de storm. De drenkelingen zwemmen naar een eiland.
Wonder boven wonder verdrinkt er

niemand. Als zij op het eiland Malta aankomen,
worden zij heel vriendelijk ontvangen. Er wordt

Geschreven door Dick Korpel

een groot vuur gemaakt, zodat de drenkelingen
kunnen opdrogen. Paulus helpt om hout
bijeen te sprokkelen. En dan gebeurt het!
Plotseling wordt hij door een giftige slang
gebeten. De eilandbewoners begrijpen direct
wat er aan de hand is. Deze man is vast en
zeker een moordenaar, want de wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft.
Iedereen wacht op het moment dat Paulus
ziek zal worden en dood op de grond zal
vallen. De wraakgodin zal Paulus doden.
Maar er gebeurt helemaal niets. Er vindt
weer een wonder plaats. Paulus schudt
de adder van zijn hand. De slang valt in
het vuur. En Paulus wordt niet ziek. De
God van Paulus is veel machtiger dan de
wraakgodin van de mensen op het eiland
Malta.

Vragen voor jou

1
2

 W
 eet je voorbeelden van wonderen
die op het zendingsveld gebeuren?
 I s het een normale gebeurtenis als
er in Nederland uit de Bijbel wordt
gepreekt? Waarom wel of niet?

3

 Wat betekent het dat het
Evangelie in woord en daad moet
worden verkondigd?

Opeens slaat de stemming om. Deze
man is geen misdadiger, maar een
godenzoon! Paulus wordt uitgenodigd
om te logeren in het huis van een
heel belangrijke Romein. Hij geneest
de vader van Publius van een ernstige
ziekte. De drenkelingen blijven drie maanden op
het eiland. We lezen in de Bijbel niet wat Paulus in
deze maanden gedaan heeft. Maar toch mogen we
aannemen dat Paulus in deze periode, in woord
en daad, het Evangelie van Jezus Christus heeft
gepreekt. Wonderlijk is dat. De Heere laat door
middel van een scheepsramp en een slangenbeet
het Evangelie verkondigen op Malta.

OVER DE GRENS

In deze rubriek vertellen we over het zendingswerk dat
in andere landen wordt of werd verricht. Deze keer:

Zimbabwe

Een diep verlangen
Schotten en Nederlanders werkten samen

‘Ik schrijf u om te melden dat het kerkgebouw gereed is, 38 voet lang
en 23 voet breed. Ik wil u vragen de synode en al de goede vrienden
die hebben bijgedragen aan het bouwfonds vriendelijk te bedanken.’
Zo schreef John Radasi op 4 mei 1913 aan ds. Cameron van de Free
Presbyterian Church of Scotland.
Door Evelien Smit

W

anneer de eerste zendeling Zuid-Rhodesië aandoet, is niet met zekerheid te
zeggen. Wat wel zeker is, is dat in december 1904 een geboren Afrikaan als
zendeling arriveert in het gebied rond
Bulawayo. Hij is tot bekering gekomen tijdens een
reis door Amerika. Daarna doet hij Engeland aan,
waar hij in contact komt met ds. Cameron van de
Free Presbyterian Church of Scotland. Dat kerkverband zendt hem na een opleiding uit als hun eerste
zendeling naar Afrika. Zijn naam is John Boyana
Radasi. Als hij in Zuid-Rhodesië, het huidige Zimbabwe, is aangekomen, hoort de plaatselijke Ndebele hoofdman dat een Xhosa sprekende presbyteriaanse zendeling op zoek is naar een plaats waar
hij zich kan vestigen. De hoofdman biedt spontaan
ongeveer acht hectare land aan nabij de rivier Ingwenya, waar Radasi in 1905 de eerste zendingspost
sticht. Na twintig jaar alleen te hebben gewerkt,
komt in 1925 ds. J. Tallach om hem bij te staan.
Wanneer hij Tallach opwacht op het station, komt
Radasi door de luchtstroom tussen de wielen van
de trein terecht waardoor hij overlijdt.
Dat verhindert Tallach niet om het werk voort
te zetten. Diverse anderen hebben sindsdien het
zendingswerk in Zimbabwe gediend. Zo werkte
de heer J.D. van Woerden er jarenlang. Ook James
Fraser is een bekende naam in Zimbabwe. En wie
kent niet het boek Bonisa, een kind uit donker Afrika
dat mevrouw J. Mijnders-van Woerden schreef
naar aanleiding van een bezoek in 1964 aan
diverse posten?

Na zestig jaar in Ingwenya wordt het werk
uitgebreid naar Mbuma, dat enkele tientallen
kilometers verderop ligt in Zimbabwe. Naar dit
gebied is de Nederlandse stichting Mbuma-zending genoemd, die ook nu nog het zendingswerk
financieel ondersteunt. Op dit moment zijn er zes
hoofdgemeenten en veertig kleinere gemeenten die
uitgaan van de Free Presbyterian Church of Scotland. Daarnaast zijn er een school, een ziekenhuis,
een weeshuis en diverse klinieken die financiële
steun ontvangen, en waar verschillende Schotse en
Nederlandse werkers dienen. De doelstelling is al
die jaren niet anders dan het grote doel dat John
Radasi voor ogen had. Zo lezen we in het maandblad The Free Presbyterian Magazine van mei 2012 het
volgende: ‘De doelstelling van ons ziekenhuispersoneel in al hun werk is het redden van levens, de
genezing van de zieken en preventie van ziekte.
Maar achter deze doelen is ons verlangen om meer
van onze patiënten te bereiken met het Evangelie.’
Naast deze Schotse en Nederlandse zendingsorganisaties zijn diverse andere missionaire organisaties werkzaam (geweest) in Zimbabwe. Meer dan
tachtig procent van de Zimbabwanen rekent zich
tegenwoordig tot het christelijk geloof, hoewel het
bij velen is vermengd met heidens bijgeloof. Het
geweld in de jaren ’70 van de vorige eeuw, voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Zimbabwe,
heeft niet kunnen verhinderen dat Gods werk
doorging.

Zie ook www.mbuma.nl
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Pionieren in Phnom Penh
Fam. ds. IJsselstein verkent Cambodjaanse cultuur

S

Een grote mierenhoop waarin vele
duizenden mensen dagelijks hun weg
zoeken. Zo is Phnom Penh, de hoofdstad
van Cambodja, het beste te beschrijven.
De wegen zijn overbevolkt met bussen
en auto’s en vooral met scooters en
brommertjes. Ook lopen er mensen die een
handkar voor zich uit duwen. En tussen
al deze mensen bewegen zich dominee en
mevrouw IJsselstein. Ze willen wegwijs
worden in dit land. Letterlijk en figuurlijk.

inds hun uitzenddienst in
Utrecht op 5 juli 2017 is er veel
gebeurd. Familie IJsselstein
is verhuisd naar de Cambodjaanse hoofdstad. Binnen deze
stad zijn ze ook al een keer verhuisd.
Vele uren zijn sinds hun aankomst
in Phnom Penh gevuld geweest met
taalstudie. En de laatste uren zijn
nog lang niet in zicht. Nu ze een jaar
in Cambodja wonen, zijn heel veel
zaken al vertrouwd geraakt. Tegelijkertijd ontdekken ze nog bijna dagelijks nieuwe culturele gebruiken. Ds.
IJsselstein: ‘Juist als je ergens langer
bent, leer je diepere lagen van de cultuur kennen. Zo blijf je altijd leren.’

Door Just van Toor

Taalschool
Vrijwel direct na aankomst begon
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ZGG JUNIOR
Dominee IJsselstein woont met zijn vrouw in de
Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Ze willen
hier de taal en de gewoonten van het land goed
leren kennen zodat ze na een tijd het Woord van
God aan de mensen in Cambodja kunnen vertellen.
Daarom is de het leren van de taal erg belangrijk.
voor de Cambodjaanse cultuur. Dominee
IJsselstein: ‘Het kennen van plaatselijke
gebruiken is minstens zo belangrijk als
de taal. Als je hier tegen iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Doe voorzichtig,’ denken
ze dat dit ongeluk brengt. Je kondigt
volgens de Cambodjaan zo gevaar aan.’
Mevrouw IJsselstein vult aan: ‘En als je

‘Het kennen van plaatselijke
gebruiken is minstens zo
belangrijk als de taal.'

familie IJsselstein op de taalschool met
de taal- en cultuurstudie. De lessen
betreffen zowel het leren spreken van de
taal als het schrijven ervan. Doordat de
Khmer-taal een eigen schrift kent, is het
lezen en schrijven een hele opgave. Vijf
dagen per week zijn de predikant en zijn
vrouw op school te vinden. De ochtend
is gevuld met lessen. Na een aantal weken les volgt een examen. Als je dit met
goed gevolg aflegt, mag je verder met
het volgende niveau. ’s Middags bereiden ze de lessen voor. Dagelijks moeten
zij nieuwe woorden leren. Mevrouw
IJsselstein: ‘Het is erg belangrijk dat je
bijblijft, want als je eenmaal achterloopt,
haal je het bijna niet meer in.’

Cultuur
Tijdens de lessen is ook veel aandacht

een kind over zijn hoofd aait, zijn ze
ook bang voor ongeluk. Je verdrijft dan
namelijk de beschermgeest die op het
hoofd van het kind rust. Zulke gebruiken leer je niet uit de boeken. Daarvoor
moet je echt de mensen hier leren
kennen.’

bemoedigen en met elkaar meeleven.
Verschillende alleenstaande zendelingen
nodigen we regelmatig uit om bij ons te
komen eten. Zeker in een periode van
taalstudie, als veel nog vreemd voor je is,
moet je ervoor waken dat je niet in een
isolement terechtkomt. Ook kun je als
zendingswerkers van elkaar leren. Zeker
voor nieuwkomers is dat erg fijn. We
proberen als gemeenschap met elkaar
mee te leven.’

Visumregels
ZGG wil op een transparante manier
zendingswerk in Cambodja verrichten.
Dat betekent dat ze wil voldoen aan de
visumregels van de overheid. Maar om
hieraan te kunnen voldoen, moeten de
regels wel bekend zijn. Dat is een van
de taken van de pionierszendeling. Ds.

Collega’s
Via de taalschool leren
dominee en mevrouw IJsselstein zendingswerkers
van andere organisaties
kennen. Canadezen,
Koreanen, Amerikanen… Allemaal
doen ze hun best
om de Khmer-taal
onder de knie
te krijgen. Ds.
IJsselstein: ‘Het is
fijn dat we collega’s leren kennen.
Je kunt elkaar

J A A R G A N G

6 4

•

KLIMAAT
Een groot verschil met Nederland is het
klimaat. Cambodja kent een droge en een natte
tijd. De droge tijd duurt van november tot en met
mei. In de laatste maanden van deze periode loopt
de temperatuur sterk op tot bijna veertig graden. Het
regenseizoen is dus van juni tot oktober. In deze periode
valt er zoveel regen dat rivieren buiten hun oevers treden
en straten onderlopen. In het noorden van Cambodja
komt het water dan wel vijf meter hoog te staan. Daarom
zijn de huizen daar gebouwd op hoge palen.
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RIJBEWIJS
Hoewel dominee IJsselstein al vele jaren
zijn rijbewijs heeft, kostte het hem de nodige
tijd om een Cambodjaans rijbewijs te halen. Zonder
dat rijbewijs mag hij in Cambodja geen auto besturen.
Ds. IJsselstein legt uit: ‘Om te beginnen moet je, net als in
Nederland, een theorie-examen afleggen. De meeste vragen
zijn best logisch, maar bij sommige vragen was het onduidelijk wat nu precies de vraag was. Dan leer je het modelantwoord gewoon uit je hoofd. Daarna moest ik praktijkexamen
doen. Behalve het theorie-examen en het praktijkexamen
ben je hier veel tijd kwijt om alle juiste formulieren
en stempels te krijgen. Na de nodige bezoeken aan
verschillende instanties kreeg ik eindelijk mijn
rijbewijs. Ik schat dat dit me alles bij elkaar
misschien wel vijftig uur gekost heeft.’

IJsselstein: ‘In de afgelopen maanden heb ik veel
tijd besteed om te onderzoeken op welke manier
we ons werk het beste konden doen. Daarbij heb
ik veel steun gehad aan een deskundige in Phnom
Penh die veel ervaring heeft met dit onderwerp.

'Gelukkig kunnen we via internet
goed contact met Nederland
onderhouden.'
We kwamen tot de conclusie dat we ons het beste
als kerk kunnen laten registreren. Dat vraagt wel
om de juiste papieren! Daarvoor heb ik menig bezoek afgelegd aan verschillende autoriteiten. Ook
de komende maanden zal dat nog de nodige tijd
vragen. Het uitzoekwerk is niet altijd aangenaam,
maar ik houd daarbij voor ogen dat ik het niet
alleen voor ons doe, maar hopelijk ook voor veel
andere werkers die na ons komen.’

Open deuren
Tijdens de afgelopen zomerperiode verbleef
familie IJsselstein enkele weken in Nederland.
Mevrouw IJsselstein: ‘We zagen ernaar uit om
onze kinderen en bekenden weer te ontmoeten.
Gelukkig kunnen we via internet goed contact
met Nederland onderhouden, maar je bent toch
ver bij elkaar vandaan.’ Dominee IJsselstein is

voorgegaan tijdens diensten op zondag en tijdens
zendingsdiensten door de week. Hoewel ze een
goede tijd in Nederland hadden, waren ze blij toen
ze weer naar Cambodja vertrokken. Ds. IJsselstein:
‘We weten dat de Heere ons nu daar wil hebben.
Dat geeft moed om straks ook weer aan de studie
te gaan. Waar we precies terecht zullen komen,
is nog onbekend, al worden onze gedachten wel
bevestigd dat vooral in het noorden veel geestelijke
nood is. Biddend zien we ernaar uit dat de Heere
deuren voor ons opent en voor ons sluit, zodat we
op die plek komen waar Hij ons hebben wil.’

ZGG in Cambodja
Dominee IJsselstein is uitgezonden als pionierszendeling.
Hij heeft tot taak om uit te zoeken op welke manier ZGG
zendingswerk kan bedrijven in Cambodja. De eerste twee
jaar bestudeert hij de taal en cultuur. Ook gaat
hij na op welke manier zendingswerkers een
visum kunnen krijgen. Na de periode van taalstudie zal familie IJsselstein naar verwachting
naar het noorden van Cambodja verhuizen. Op
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4 september 2018 is Hanneke Boer uitgezonden vanuit
de gemeente Tricht-Geldermalsen. Het is de bedoeling
dat zij na taal- en cultuurstudie zal gaan werken onder
vrouwen en kinderen. Op termijn ziet het deputaatschap nog uit naar de benoeming van een
evangelist, zodat een team gevormd kan worden
van drie teamleden.
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BERICHT VAN DE ZUSTERKERK

Een heilige en
algemene kerk
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In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer ds. M. Nekwek

EJA

JA M A AT REFOR
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S

Onlangs heb ik mijn
dissertatieonderzoek afgerond
en verdedigd aan de Universitas
Kristen Sorong in Papoea. Ik maak
graag van deze gelegenheid
gebruik om meer informatie te
geven over mijn onderzoek.
Door ds. M. Nekwek

H

et was op een woensdag, 23 maart 2011. De
Gereja Jemaat Reformasi Papua, vertegenwoordigd door mijzelf als rector van de theologische
hogeschool STTR, de theologische hogeschool
STT Johanes Calvin op Bali en de Universitas
Kristen Sorong in Papua (UKiP) sloten in Woerden een
overeenkomst met ZGG. Het doel was om het theologisch onderwijs te versterken. Er was onder andere
afgesproken dat ik zou promoveren aan de UKiP tot
doctor in de theologie. Dat had nogal wat voeten in de
aarde en heeft langer geduurd dan de bedoeling was. Ik
werd plotseling geveld door een herseninfarct. Gelukkig
heb ik na herstel en revalidatie de studie weer op kunnen pakken, waarvoor ik de Heere God zeer dankbaar
ben.

apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de
volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot
opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen
zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis
van den Zone Gods, tot een volkomen man, tot de mate
van de grootte der volheid van Christus.’
Naar aanleiding van deze tekst stonden in mijn onderzoek vier aandachtspunten centraal.
1. De kerk heeft een goed karakter;
2. De kerk onderhoudt de eenheid in de Geest;
3. D
 e kerk bedient in overeenstemming met de gekregen gaven;
4. De kerk bereikt de volledige volwassenheid.
De analyse in dit onderzoek had als doel om het
begrip van wat de kerk is, of zou moeten zijn in de
huidige tijd, te verdiepen. Op basis van mijn dissertatie
hoop ik een boek te schrijven voor onze gemeenteleden
over de praktijk van een heilige, algemene kerk. Dit
thema is belangrijk voor de christelijke belijdenis. Ik bid
dat God ook de kerk in Nederland en op andere plaatsen
in de wereld zal zegenen.

Op 8 december 2017 was het eindelijk zover. Ik kon
mijn dissertatie verdedigen aan de Universitas Kristen Papua Sorong. De titel was: De implementatie van de
belijdenis van een heilige, algemene kerk bij de kerken in het
Jayawijaya-gebied. Het uitgangspunt was Efeze 4: 1-16,
waar onder andere staat: ‘Aan elkeen van ons is de
genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. (…)
En Dezelve [God en Vader] heeft gegeven sommigen tot
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Evangelisatie
vanuit de koran

us.

Citaat uit de koran over Jez

Teun Hakvoort zoekt wegen om
over de Heere Jezus te spreken
Mag ik de koran
gebruiken om over
Jezus te spreken?
Teun Hakvoort,
evangelist in Guinee,
twijfelde. Hij vroeg
advies aan Abdulahi
en Abubakar, twee exmoslims in Guinee die
christen geworden
zijn. De
gesprekken
met hen
geven
genoeg
stof tot
nadenken.
Door Liesbeth de Jongste
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nmiddels woont Teun Hakvoort
ruim een jaar met zijn gezin in
Guinee. Hij is daar bezig met
taal- en cultuurstudie. Vrijwel alle
mensen in Guinee zijn moslim.
Om in dit land te kunnen werken als
evangelist is het noodzakelijk om de
godsdienst van de mensen goed te
kennen. Teun vertelt: ‘In onze voorbereidingstijd hebben we een cursus
gevolgd bij stichting Evangelie en
Moslims. Dit was een goede voorbereiding. Nu worden we dagelijks
geconfronteerd met de islam. We
horen gebedsoproepen, zien om ons
heen allerlei islamitische gebruiken
en rituelen en spreken regelmatig met
de moslimbevolking. Daar leren we
veel van.’

Isa

Aanknopingspunt

De koran is het heilige boek van
de moslims. In dit boek wordt ook
over Jezus gesproken. In de koran
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wordt Hij Isa genoemd. Teun: ‘Als ik
de naam Isa noem, hebben mensen
daar direct een beeld bij. Helaas is
dit niet het bijbelse beeld dat in Hem
het leven is. Jezus wordt in de koran
beschreven als een groot profeet. Aan
Mohammed, de laatste profeet, hecht
men grotere waarde. Aan hem, zo
gelooft men, heeft God Zijn Woord
bekendgemaakt.’
In de koran staan ook verschillende verhalen die wij kennen vanuit de
Bijbel, bijvoorbeeld de geschiedenissen van Jozef, Mozes en Jezus. Soms
wordt het bijbelse verhaal maar gedeeltelijk verteld of is het verhaal heel
anders opgeschreven. Verder wordt
specifiek vermeld dat Jezus niet Gods
Zoon is en dat Hij niet gestorven is.
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Het feit dat moslims vanuit de
koran sommige verhalen uit de Bijbel
kennen en denken te weten wie Jezus

EEN GOED GESPREK
is, kan een aanknopingspunt zijn voor
een gesprek. Maar mag je de koran
gebruiken met het doel moslims naar
de échte Jezus en naar God te leiden?
Teun: ‘In Handelingen 17 citeert
Paulus uit de werken van heidense
filosofen. Ik was benieuwd of Guinese
christenen zelf teksten uit de koran
gebruiken als evangelisatiemiddel.
Ik ging naar Abubakar, een ex-moslim die zowel de koran als de Bijbel
goed kent. Ik vroeg hem hoe hij de
koran gebruikt in gesprekken met
moslims. Hij vertelde dat hij bijbelse
waarheden uit de koran gebruikt om
moslims te laten zien dat Jezus een
bijzondere profeet is, zelfs groter dan
Mohammed. Ik vroeg Abubakar of
hij enkele waarheden uit de koran
op kon schrijven. Hij schreef nog
diezelfde week allerlei waarheden op:
over de zondeloosheid van Jezus, dat
Hij de Messias is en het Woord van
God, dat Hij ten hemel is gevaren en
zal wederkomen.’

Respect tonen
Toch twijfelde Teun nog steeds of
het niet beter was eenvoudigweg de
Bijbel te laten spreken. Daarom legde
hij zijn vragen ook voor aan Abdulahi,
een andere ex-moslim die de Heere

'God heeft ons niet een
godsdienst gegeven,
maar Zijn geliefde Zoon.'

Jezus heeft leren kennen. Deze man is
voor Teun een voorbeeld als het gaat
om zijn liefde voor moslims en zijn
wijsheid in het omgaan met hen.
Abdulahi gaf Teun het advies
tijdens een gesprek met moslims respect te tonen voor hun heilige boek.
Respectloos spreken over hun profeet

Op een dag ontmoet Teun Hakvoort een
Guinese man. Deze man merkt tot zijn
verbazing dat Teun in Guinee woont en
Susu spreekt. Hij vraagt wat Teun in
Guinee komt doen. Hierna volgt een goed
gesprek. Een impressie:

of de koran doet voor hen de deur
dicht. Teun: ‘Abdulahi onderstreepte
dat een goede relatie een belangrijke
voorwaarde is voor een gesprek. In
het gesprek kun je vervolgens aangeven dat, anders dan bij de islam, voor
een christen niet de godsdienst op
zich belangrijk is. God heeft ons niet
een godsdienst gegeven, maar Zijn
geliefde Zoon. Als iemand uiteindelijk
werkelijk belangstelling toont voor
Jezus, zal hij of zij Hem gaan zoeken
in de Bijbel.’

Ik ben gekomen om de Heilige Geschriften
te delen: de Taureta, Yaboera en Indjila.
Ben je moslim?
Nee, ik volg Isa (Jezus). Hij heeft mij
gered.
Die kennen wij, moslims, ook. Wie is er
eerder: de adem in de mens of God Zelf?
God
Dan kreeg Isa de adem van God. En dus
is God groter dan Isa.
In de koran wordt iedere profeet
genoemd met de naam ‘profeet’, behalve
Isa. Hij heeft als titel: ‘Al Masih’, de
Messias. Waarom dit verschil?
Zelfs van Mohammed wordt dat niet
gezegd! Waarom staat er dat de Geest
Gods op Hem rust? Wat betekent dat?
Dat weet ik niet.
Wil je weten waar het staat?
Ja! Ben je vaker hier, zodat we hier nog
verder over kunnen spreken?
Dat kan, vriend! Lees vooraf vast eens
sora 3: 45, 4: 170 en 4: 171.

Heilige boeken
De gesprekken met Abubakar en
Abdulahi gaven Teun genoeg stof tot
nadenken. Teun vertelt: ‘Vooralsnog
ben ik tot de volgende conclusie
gekomen dat wat ik zeg over God,
terug te vinden moet zijn in de Bijbel.
Daarnaast hangt het van het gesprek
af of ik de Bijbel of de koran gebruik.’
Hij gebruikt een voorbeeld om dit uit
te leggen: ‘Laatst vroeg iemand me
wat Gods geboden zijn. Dan citeer
ik natuurlijk de Bijbel. Als de ander
echter begint met de koran sluit ik
me daarbij aan (zie kader). Mijn doel
is dan om uiteindelijk bij de Bijbel uit
te komen.’
Teun onderstreept nogmaals dat
het echt belangrijk is om aan te
sluiten op de leef- en denkwereld
van de moslimbevolking. ‘Regelmatig
vragen de mensen wat ik in Guinee
kom doen. Als ik dan aangeef dat ik
gekomen ben om de inhoud van de
heilige boeken Taureta, Yaboera en
Indjila (boeken van Mozes, psalmen,
profeten en het Nieuwe Testament)
uit te leggen in hun eigen taal vind
ik aansluiting en goedkeuring bij de
mensen. Zij kennen de namen van
deze boeken vanuit de koran of de
vrijdagmiddagpreken.’

Blijdschap
Uiteindelijk is het alleen de Heilige
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Geest die de harten van mensen kan
openen. Dat doet Hij, ook in Guinee.
Teun: ‘Daar mogen we soms iets van
zien. Pas kwam een jonge vrouw
met Abdulahi mee naar de zondagse
samenkomst. Ze heeft daar openlijk
beleden dat Jezus de enige Weg is tot
de zaligheid. Een week later heeft ze
haar amuletten laten verbranden. Ze
had ze niet meer nodig. Wat geeft dit
een blijdschap! Het is voor ons een
bemoediging om door te gaan, biddend om de leiding van Gods Geest.’
De Guinese namen in dit artikel zijn om
veiligheidsredenen gefingeerd.
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LEVENSLOOP

Het einde

		 van de levensloop
Rouwrituelen in
Albanië en Indonesië
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‘En gelijk het den mensen
gezet is éénmaal te sterven,
en daarna het oordeel,’ zo
lezen we in de brief aan de
Hebreeën. Deze tekst klinkt
ons bekend in de oren, maar
wat zegt het ons? En welke
rituelen rondom het sterven
kent men in andere culturen?
Door Just van Toor en Steven Baan
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ndrukwekkend klinkt het luiden van de klok op de
begraafplaats. Verder is het stil. Doodstil. Een zwarte
stoet begeeft zich via het openstaande hek over de
oprijlaan naar een van de velden op de begraafplaats.
Daar aangekomen wordt de plechtigheid voortgezet.
De kist wordt neergelaten in het graf. De predikant
spreekt nog enkele woorden vanuit de Bijbel. De bezoekers nemen afscheid en keren huiswaarts. Familieleden
en kennissen zoeken elkaar op rond een broodmaaltijd. Zij
spreken na over de plechtigheid en de rouwdienst. Er is
verdriet. Wat een troost als er ook gesproken mag worden
over de hoop voor degene die aan de schoot van de aarde
werd toevertrouwd… Als ergens grote verschillen zichtbaar
worden tussen culturen, is het wel in de rituelen rondom
het sterven en de lijkbezorging. Verschillen rondom de
verzorging van het lichaam, verschillen in de duur van de
rouwperiode. Welke gebruiken kent men rondom de begrafenis of ook wel de crematie?

Herinneringen
Zodra in Albanië iemand is overleden, ontvangen familieleden en bekenden meteen bericht. Het bericht gaat van
mond tot mond of door middel van een A4-blad met de
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mededeling erop dat aan lantaarnpalen wordt geplakt.
Het is gebruikelijk dat ze onmiddellijk al het werk uit
handen laten vallen en met spoed richting de overledene gaan. Tot op het moment van de begrafenis,
die al binnen vierentwintig uur is, waken de nabestaanden bij het lichaam. Ondertussen halen mensen
herinneringen op. Men noemt vooral de goede daden
en het goede karakter van de overledene. Wanneer uit
de kennissenkring van de zendingswerkers iemand
overlijdt, proberen ze met de achtergebleven familie
mee te leven. Wat een zegen als tijdens een condoleancebezoek de Bijbel kan opengaan en iets uit Gods
Woord kan worden doorgegeven.

Neergestoken
Evangelist Henk van Bochove kwam enkele maan-

'Het was erg aangrijpend om
al het verdriet te zien.'

ZGG JUNIOR
Wat is het verdrietig
als iemand sterft.
In andere landen zijn
andere gewoontes
bij begrafenissen. Zo worden mensen
bijvoorbeeld vaak snel begraven.

neergestoken door een jongen van zeventien jaar.
Beide jongens waren bekende gezichten in de wijk.
Naar Albanees gebruik was de begrafenis de volgende
dag al. Van Bochove: ‘Het was erg aangrijpend om al
het verdriet te zien. Zoveel jongeren van school en
uit de wijk die in de rouwstoet meeliepen naar de
begraafplaats. Op zo’n moment ervaar je het echt als
een roepstem voor ons allemaal, maar wat leven we er
gemakkelijk aan voorbij.’

Bloedwraak
den geleden op een aangrijpende manier met de dood
in aanraking. Bij hen voor de deur, in het centrum
van Durrës, werd een jongen van vijftien jaar oud

Omdat er sprake was van moord, kwam er nog iets
typisch cultureels bij, vertelt Henk: ‘Bij de familie van
de omgekomen jongen ervoeren we wraakgevoelens

De duistere achtergrond van crematie
Volgens de oude heidense gewoonten
verbrandden de Yali’s vroeger hun doden. Dat hangt samen met het heidense geloof in geesten. Men gelooft dat
ieder mens een soort ziel heeft, die na
de dood verandert in een zelfstandige
geest. Deze geesten bestaan na de dood
voort in een soort schimmig bestaan,
dat heel veel lijkt op het vorige bestaan,
voor de dood. Deze geesten van de
voorouders zijn per definitie boze geesten, die ziekte en verderf zaaien, want
de overledene zal zeker niet volmaakt
geleefd hebben. Daarom nemen de
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geesten na de dood wraak. En volgens
het heidense geloof hebben die dodengeesten altijd de neiging om nog zo lang
mogelijk te blijven bij de resten van
het lichaam. Als men dus het lichaam
zo goed mogelijk opruimt, zijn ook de
geesten niet meer in de buurt. Vandaar
dat men de as van de gecremeerde
overledene uitstrooide in de rivier, in de
hoop dat deze spoedig naar de oceaan
gestroomd zou zijn en zodoende ook de
geest met de resten van het lichaam
mee zou gaan, ver weg het bewoonde
gebied uit. Dat is de diepste reden van
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de lijkverbranding. Zo gebeurde het,
toen het Woord zijn intrede nog niet had
gedaan, in deze primitieve samenleving
van de Yali’s.

Begraven
Maar toen kwam het Woord. En dat
Woord leert ons dat christenen hun
doden niet verbranden, maar begraven
in navolging van Christus. Indien het
tarwegraan niet valt in de aarde en
sterft, blijft hetzelve alleen, maar indien
het sterft zo brengt het veel vrucht
voort (Joh. 12: 24). Een tarwekorrel

die overheersten. In het noorden van Albanië functioneert de bloedwraak nog. Dat betekent dat het gezin
van de omgekomen jongen nu een man of jongen uit het
andere gezin mag ombrengen. De vader, een broer, een
oom of zelfs een neef. Omdat het slachtoffer nog zo jong
was, waren sommige familieleden van mening dat er zelfs
meerdere doden moesten vallen.’

Openingen
In alle onrust die de wijk in zijn greep hield, opende
Van Bochove met de jongens op de club de Bijbel: ‘Met
elkaar hebben we gekeken wat de regels binnen de Albanese cultuur voorschrijven én wat de Bijbel ons te zeggen
heeft. Op dat moment kwam het Woord aan het woord
en mocht ik wijzen op Hem, Die voor vijanden vrijwillig
de dood is ingegaan, om door die lijdensweg te betalen
voor Zijn uitverkoren kinderen.’

Voorouderverering
In veel culturen gelooft men dat er een nauwe band
is tussen de wereld van de levenden en die van de
doden. Vaak is dan ook sprake van voorouderverering.
Door hun voorouders te eren, hopen mensen geluk te
ontvangen. Deze verering begint al met rituelen rondom
het overlijden en de begrafenis, maar gaan ook lange tijd
erna nog door. Op praktisch alle velden van ZGG komt
voorouderverering op een bepaalde manier voor. Bij
bekering tot het christendom wordt gebroken met deze
verering. Dit levert vaak spanningen op met familieleden
die nog heidens zijn. Ze zijn bang dat de voorouders hun
familie zullen straffen.

Eerlijk antwoord
Tijdens de bespreking met de jongens stelt een van hen
een vraag aan de evangelist: ‘Maar Henk, zou jij dan de
dader kunnen vergeven als jouw zoon gedood zou worden?’ Henk: ‘Dat was een aangrijpende vraag. Ik heb eerlijk geantwoord dat dit vanuit mijzelf onmogelijk is, maar
dat de Heere ons kan leren om zelfs onze vijanden te
vergeven. En dat is een belangrijke les voor ons allemaal.’

verbrand je niet. Het lichaam wordt in
verderfelijkheid gezaaid en in onverderfelijkheid opgewekt (1 Kor. 15: 42).
Crematie is heidens. Crematie strijdt tegen de christelijke hoop. Dat voelde het
oud-oorlogshoofd Meptamboek heel
goed aan, toen hij kwam vragen of ik
hem begraven wilde. Zijn ogen glinsterden, toen we samen spraken over de
hemelse heerlijkheid, die hij deelachtig
zou worden. ‘Ik wil begraven worden,
net als de Heere Jezus,’ zo sprak hij. En
dat beloofde ik hem uiteraard. Ik zie
zijn kist nog door de mannen gedragen

worden door het smalle rivierdal naar
de plaats, die later de officiële begraafplaats zou worden. Hij was de eerste
volwassene die begraven werd. Na hem
zijn er velen gevolgd. In 1984 besloot de
synode van de zusterkerk ‘dat voortaan
alle christenen hun doden zullen begraven in plaats van verbranden.’ Wat een
belijdenis, te midden van het omringende heidendom.

ook mensen die zich christelijk noemen,
laten zich cremeren. En het wordt met
veel mooie redenen omkleed. Het is
hygiënischer, goedkoper, het bespaart
dure grond, het kerkhof behoeft niet
meer onderhouden te worden, enzovoorts. Velen weten misschien niet
eens meer waarom de Bijbel crematie
verbiedt. Het heidendom keert in onze
samenleving weer helemaal terug.’

Heidendom

Bron: oud-zendingspredikant Ds. C.G.
Vreugdenhil in Vreemdelingen en huisgenoten

Maar… het Woord gaat weer heen uit
onze samenleving. Velen, onder wie
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VAN HET ZENDINGSVELD: BALI, INDONESIË

Van bronnenonderzoek tot boeket

Docenten en studenten op Bali schrijven
eigen dogmatiekmethode

Wanneer komt er van jou een boek in het Indonesisch uit?
Die vraag krijgt Jan van Doleweerd regelmatig. ‘Een boek
van mij?’ zegt hij dan, ‘Een boek van jullie bedoel je zeker!’
Door Evelien Smit

J

an van Doleweerd (zie kader)
begeleidt het schrijven van
een dogmatiekmethode voor
het klaslokaal. Jan: ‘Dogmatiek kun je omschrijven als
een beschrijving van de theologische grondlijnen van de bijbelse
leer. Gelukkig zijn er in het Indonesisch goede gereformeerde dogmatieken beschikbaar, die veelal vertaald

zijn vanuit het westen. Die kunnen
dienen als naslagwerk. Dogmatiek is
echter geen gestolde waarheid, maar
wortelt in de dagelijkse praktijk van
de gelovige. Ongetwijfeld staat er
veel universeels in veel dogmatieken.
Maar de kleding is die van hun eigen
context. Daarom schrijft de Johanes
Calvin een eigen dogmatiekmethode.
De behoefte aan een eigen methode
ontstond ook omdat de overheid
vereist dat de school inzichtelijk
maakt wat het lesprogramma is
en hoe de school zijn doelstelling
bereikt, met verbinding naar
de praktijk.’ Jan vroeg zich
HOGESCHOOL EN
daarnaast af of dat wat de
ZUSTERKERK
studenten leerden uit de
Op Papoea heeft de zusterkerk Gereja Jemaat
boeken een houvast
Reformasi di Papua een door de overheid erkende
is om in het kerkenwerk en in het
hogeschool opgericht. Om de school te voorzien van
lesgeven de juiste
voldoende bekwame docenten met een masteropleiding heeft ZGG bijgedragen aan samenwerking
dingen te doen.
Verder bevat de
met de school op Bali. Zo is er twee keer een lichting
lesmethode waarmasterstudenten vanuit Papoea in Bali afgestudeerd. Johanes Calvin had daarvoor een onderdevol materiaal
wijsprogramma op afstand ontwikkeld, waardoor
dat de studenten
meenemen als ze
studenten op Papoea konden blijven wonen. Op
van school gaan.
deze wijze zijn ongeveer twintig Papoea-studenten
afgestudeerd met een masterdiploma.
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Vraagstukken
Wat zijn onderwerpen waar de
contextualisatie, de aandacht voor
thema’s uit de eigen cultuur, zichtbaar wordt? Jan: ‘Enkele voorbeelden:
het is belangrijk dat studenten het
leerstuk van de Drie-eenheid voor
zichzelf kunnen verwoorden, maar
ook dat ze in gesprek met moslims
kunnen aangeven wat het geloof in
de Drie-eenheid inhoudt. Juist omdat
moslims er een bepaald beeld bij
hebben waarmee ze studenten confronteren. Ook dromen en visioenen
en de wereld van engelen en geesten en de macht van vervloekingen
zijn onderwerpen waarbij de eigen
context heel duidelijk naar voren
komt. Hoe ga je ermee om als over
iemand in de gemeente een vervloeking is uitgesproken? En als er gebed
wordt gevraagd om uitdrijving van de
boze? Dat zijn concrete vraagstukken,
waar westerlingen met hun sterke
denken in oorzaak en gevolg minder
over nadenken dan Indonesiërs. Een
onderwerp als schepping of evolutie is
daarentegen in Indonesië veel minder
bediscussieerd dan in het westen.

THEOLOGISCH DOCENT

Want christenen én moslims geloven
in de schepping door God.’

Deelonderwerpen
Gevraagd hoe de dogmatiek wordt
geschreven, laat Jan me enkele reeds
verschenen delen zien. Hij vertelt
enthousiast over het proces en de
betrokkenheid van docenten en studenten. Zij schrijven de dogmatiek, Jan
begeleidt, geeft suggesties tot verbetering en vult aan. Jan: ‘We hebben vooraf de stof van de dogmatiek verdeeld
in kleine deelonderwerpen, waarbij de
ordening van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is gehanteerd. Dat is een
klassieke structuur van een gereformeerde dogmatiek. Elk deelonderwerp
wordt uitgewerkt in een hoofdtekst,
een casus uit de praktijk en een discussie-aanzet. Indonesische docenten
schrijven de hoofdteksten. Doordat zij
zelf de thema’s beschrijven, komen de
eigen cultuur en context mee in het
verwoorden ervan. Voor de casus en de
discussie-aanzet zijn groepjes gevormd
om de brug naar de praktijk te slaan.
Het groepje contextualisatie bestaat uit
alumni, oud-studenten die zelf aan de
school hebben gestudeerd en nu in de
praktijk werkzaam zijn. Deelnemers
ervan beschrijven naar aanleiding van
elk deelonderwerp een korte casus uit
de praktijk. De klas kan deze casus
behandelen tijdens een les. Uit het
andere groepje debat schrijven steeds
twee studenten een stukje waarin het
onderwerp bediscussieerd wordt, dat
in de klas tot verder debat moet leiden.

Boeket
Wanneer deze drie hoofdelementen
(hoofdtekst, contextualisatie en debat)
gereed zijn, ontvangt Jan ze. Hij neemt
de teksten door en waar nodig en nuttig wijzigt hij ze en vult hij de teksten
aan. Jan vergelijkt het met een boeket:
er zijn drie hoofddelen en hij voegt er
vervolgens nog wat kleinere bloemen

Jan van Doleweerd is als docent parttime verbonden
aan de theologische opleiding STT Johanes Calvin
op het Indonesische eiland Bali. Ik spreek Jan bij
Jan van Doleweerd
hem thuis in Driebergen. De week erna zal hij weer
afreizen naar Bali om les te geven en docenten en
studenten van deze school te begeleiden. Veel van
zijn werkzaamheden verricht hij tegenwoordig vanuit Nederland. Van
begin 2013 tot halverwege 2017 woonde hij met zijn vrouw Wilma en
zijn twee jongste kinderen op Bali na zijn uitzending als theologisch docent. Hij is nu nog in deeltijd verbonden aan de school en ZGG. In 2010
besloot ZGG de school te steunen met de inzet van een docent en met financiële middelen voor een periode van tien jaar. De school valt onder
verantwoordelijkheid van de Indonesische vereniging voor christelijk
onderwijs op Bali.

aan toe zoals een inleiding, een lesschema en citaten van gereformeerde
theologen. Ook legt hij de verbinding
met de belijdenisgeschriften. Verder
formuleert Jan opdrachten, die studenten moeten maken voor hun portfolio
en die verbonden zijn aan de praktijk.
Het gaat erom dat de stof door de studenten heengaat. Hij kiest ook enkele
kernteksten uit het boek die studenten uit hun hoofd moeten leren voor
het tentamen. Als laatste stelt hij een
literatuurlijst op en een toetsmatrijs,
dat is een overzicht van hoe de lesstof
zich verhoudt tot de af te leggen toets.
Vervolgens deelt hij het geheel met de
schrijvers via een gezamenlijke digitale
omgeving. Daarin worden de correcties doorgevoerd. Daarna wordt het
lesboek gedrukt.

Verbaasd
De meerwaarde is dat docenten
en studenten zo door de aanwezige
bronnen gaan. Deze manier van verwerken helpt hen om de bronnen in
hun eigen taal te verwoorden. Gaandeweg ziet Jan bij de docenten meer
zelfvertrouwen ontstaan in dit proces.
In een evaluatiegesprek gaf een van de
hoofddocenten aan: ‘Ik ben helemaal
verbaasd, want ik heb er nooit op deze
manier over nagedacht. Voor het eerst
ben ik de bronnen zelf gaan lezen.’
Jan: ’Het onderwijs in het oosten is
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STT JOHANES CALVIN
De school heeft op dit moment een
bacheloropleiding voor godsdienstleraar en voor kerkenwerk. Deze
opleidingen zijn erkend en geaccrediteerd door de Indonesische
overheid. De overheid betaalt een
deel van het salaris van de docenten. Sponsors, waaronder ZGG als
grootste, zorgen voor een belangrijk
deel van de inkomsten. Johanes
Calvin verwerft ook inkomsten
door het geven van opleidingen en
cursussen aan kerken en scholen.
Daarnaast betalen de studenten
collegegeld. Sommige studenten
krijgen een studiebeurs van hun
plaatselijke gemeente, anderen van
het deputaatschap Bijzondere Noden. Er zijn ongeveer honderd studenten, twaalf voltijds docenten,
enkele parttime docenten en nog
wat personeelsleden die ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Studenten komen van verschillende
eilanden. Veel studenten gaan na
afronding van hun opleiding terug
naar hun geboorteplek om daar in
kerk of school dienstbaar te zijn.
Met de opleiding kerkelijk werker
kunnen zij aansluitend instromen in
de eigen kerkelijke opleiding voor
predikant.
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lang gestoeld geweest op dictaatonderwijs, het
herhalen wat anderen voorzeiden. Men werd niet
opgeleid tot zelfstandige denkers. Deze werkwijze
doorbreekt dit.’ Jan haalt een map tevoorschijn
met mooie potloodtekeningen. Deze zijn gemaakt
door een van de studenten. De illustraties verrijken het boek. Als een deel voor een semester
klaar is, wordt het geheel uitgeprobeerd in de klas
en door alle gebruikers van feedback voorzien.

Schoonheid
Als westerlingen hechten we sterk aan het
denkproces en de intellectuele verwoording van
zaken. Indonesiërs zijn in het algemeen meer
gericht op de praktische doordenking. Om een
dogmatiek in die context waarde te laten krijgen,
is dan ook vooral de verbinding tussen de leer
en de praktijk van belang. Jan benadrukt dat wij
daarvan ook kunnen leren. ‘Zijn bekende termen
voor ons niet te veel lege begrippen geworden?
Wat is de waarde, de schoonheid ervan voor ons
in het dagelijks leven?’

Nu verkrijgbaar
Cd Een Kind is ons
geboren
Een mooi kerstgeschenk
Christelijke Gemengde Zangvereniging Crescendo
Tholen o.l.v. Paul Heijboer. Met orgel en vleugel:
Eric Quist. Soliste: Lieke van Oostenbrugge.
Trompettisten: Johan Flipse en Jaco
Heijboer. Jeugdkoor Sjaloom o.l.v.
Mary Jansen. Met orgel: Kees van
der Maas en vleugel: Gerard
Bruynzeel.
95

€ 6,

Cd Hij is mijn Schild
Het Walchers Jongerenkoor
zingt psalmen. Opgenomen
in de Nieuwe Kerk te
Middelburg.

STUDENT AAN HET WOORD
’De reactie op de lesmethode Dogmatiek is over het
algemeen genomen erg goed. Door gebruik te maken
van verschillende methoden van onderwijs worden wij
gestimuleerd om meer creatief te zijn en om een actieve
rol in te nemen in het leerproces. Het leerproces in het
klaslokaal is daarom niet monotoon en langdradig en
we vervelen ons geen ogenblik. De inhoud en de activiteiten zijn voldoende gevarieerd door het gebruik van
diagrammen, schema’s, illustraties en diverse soorten
teksten. Deze laatste zijn eenvoudig en goed te begrijpen. De manier van werken steekt af bij de monologen
in de andere dogmatieken. Wij worden gedwongen
proactief mee te denken en kritisch na te denken over
onze culturele context, en meningen van Indonesische (gereformeerde) theologen. Toch is de manier van
onderwijs motiverend en levendig en helpt zij ons een
goede visie te ontwikkelen op hoe wij gereformeerde
gezichtspunten in onze praktijk kunnen toepassen.’

Combinatie
aanbieding
Koop nu het boek Overleven – jong
zijn in de sloppenwijk van Peter van
Olst samen met de cd met psalmen
met bovenstem En leer al d’ aard’
Uw grootheid zingen.

€ 15,-

Bestel via zgg.nl/webshop

Studenten Semester II STT Johanes Calvin
2018-2019
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FINANCIEEL

Van mij!

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode augustus en september 2018
Gemeenten in classis Goes		
vGemeenten in classis Middelburg		
Gemeenten in classis Tholen		
Gemeenten in classis Dordrecht		
Gemeenten in classis Ridderkerk		
Gemeenten in classis Rotterdam		
Gemeenten in classis Amsterdam		
Gemeenten in classis Gouda		
Gemeenten in classis Utrecht		
Gemeenten in classis Barneveld		
Gemeenten in classis Kampen		
Gemeenten in classis Rijssen		
Giften particulieren/ Overige giften		

Door Steven Baan

17.871
18.018
6.481
6.716
16.703
5.611
4.324
9.927
9.915
16.331
15.772
13.572
29.628

‘O

nbegrijpelijk dat de regering zulke keuzes
maakt. Moet je eens kijken hoeveel dat
gaat kosten, terwijl er zoveel geld nodig is
voor het onderwijs. Maar wat doen ze? Ze
besteden geld aan projecten in het buitenland, zonder dat er controle op is. En dat van mijn
belastinggeld!’
Het is een willekeurige anekdote die u en ik
regelmatig horen in de trein, op een verjaardag of
tijdens de koffiepauze op kantoor. Wij, hardwerkende, belastingbetalende, vaderlandslievende burgers
draaien op voor de perikelen van anderen waarvan de
rekening op onze mat valt. Een schande. Tja, denk ik
dan, het zou kunnen dat er geld besteed wordt aan
zaken die we liever anders zien gebeuren. Maar het
argument ‘van mijn belastinggeld’ gaat sowieso niet
op. Het is al de vraag of de belastingdienst wel weet
waar uw belastinggeld precies naar toe gaat, gezien de
grote problemen van falende ICT-systemen waarmee
ze te kampen hebben. Het heeft al menig ambtenaar
zijn baan gekost. Laat staan dat u precies weet waar
de 36.5, 41 of 52 procent die afgeroomd werd van uw
bruto-inkomen uiteindelijk belandt. Dus het is dan
al beter om te zeggen ‘ons belastinggeld’, maar met
deze formulering bent u via de democratie ook direct
verbonden aan politiek verantwoordelijken van de
Nederlandse staatskas. En aangezien het wettelijk verplicht is deze afdracht te doen, blijft er weinig meer
‘van u’ bij.
Bij ZGG zijn geen miljarden euro’s in omloop zoals
bij de Nederlandse regering. Wel miljoenen. Ontzettend veel geld! Direct of indirect van u. Dit geld
wordt zo goed mogelijk besteed en daar proberen we
transparant over te zijn. Elke euro is kostbaar, zowel
bij inkomsten als uitgaven.
Een wettelijke plicht om ZGG te steunen via
giften, collecten, het bezoeken van allerlei activiteiten
ten bate van ZGG of anderszins is er niet. Een geestelijke plicht wel. De gemeente van Filippi had dat
begrepen (Fil. 4: 15-16). Zij zeiden niet ‘van mij!’ Maar
via Paulus was het ten bate van het zendingswerk:
‘Voor U!’

		 € 170.869

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijven		
10.060
Opbrengsten postzegels/munten e.d.		
2.186
Opbrengsten oudpapier:
Goes		50.000
Werkendam		1.010
Kringloopwinkels:
Ramsjburg, Middelburg		
51.653
Voorjaarsactie		135
Zendingsdag		25
Nalatenschappen		5.125
		 € 120.193
Totaal inkomsten periode		 € 291.062

www.zgg.nl/verantwoording
Rectificatie: in het vorige financiële overzicht waren twee
bedragen weggevallen: nalatenschap van april/mei en
juni/juli. Dit betrof respectievelijk € 190.250 en € 4.000.
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Levenslange
zendingsliefde
In Paulus van september vroegen
we hoe u bij het zendingswerk
betrokken bent geraakt.
Onderstaande reactie wil de
redactie graag met u delen.

L

iefde voor de zending. Hoe mooi is dat,
zonder dat je het echt beseft, omdat je
nog een kind bent. Mijn gedachten gaan
zo’n vijftig jaar terug. Ik was een jaar
of negen toen mij werd gevraagd of ik
met het busje voor de zending geld op
wilde halen bij onze gemeenteleden. Het was
een zendingsbusje, waar een wikkel omheen zat.
Daar stond het nummer van het busje op. Elke
zaterdagmorgen ging ik dan langs mijn ‘eigen’
mensen. Meestal deed ik dat lopend. Wij hadden
een groot gezin – ik had zes
broertjes en vier zusjes. Wij
waren altijd vroeg op. Vaak
ging ik vroeg op stap om mijn
zendingsrondje te doen. Als
ik daar nu aan terugdenk,
moet ik er toch om glimlachen. Nadat ik aanbelde, werd
opengedaan en dacht ik soms:
sooow… die lopen nog in hun
pyjama. Nu besef ik dat het
nog maar een uur of acht
was toen ik mijn rondje ging
doen. De mensen waren dus
altijd thuis. Mijn vader of
moeder zeiden nooit: ‘kind,
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Paulus is een periodieke
uitgave van Zending
Gereformeerde
Gemeenten
Verspreiding vindt plaats via de zendingscommissies van de plaatselijke gemeenten
en beperkt via postverzending.

het is veel te vroeg om nu al te gaan.’
Ook lette ik erop dat ik kleding
aanhad, waar een zak in zat, want ja,
bij de meeste mensen kreeg ik wat
lekkers toegestopt. Soms kreeg ik
een hele rol snoep. Het leuke is ook
dat ik de hele route nog weet. Ook
kan ik me de mensen die opendeden
nog goed herinneren. Het waren
allemaal vriendelijke mensen.
Als het busje al maar zwaarder
werd, moest het natuurlijk een keer
geleegd worden en daarvoor ging
ik naar de familie Van der Giessen,
waar ik altijd binnen mocht komen.
Er kwamen kranten op tafel en dan
gebeurde het. Hoeveel zou ik opgehaald hebben? De bedragen weet ik
niet meer. Wél weet ik dat ik altijd
een pluimpje kreeg. Soms kreeg ik
een leesboekje dat natuurlijk over de
zending ging.
Het zendingsbusje van nu is een
ovaal blauw busje. Er zit geen wikkel
met een nummer meer om, maar een
mooie afbeelding van onze zendingskinderen en hoe zij wonen. Onze
kleinkinderen vragen dan: ‘Wat is
dat voor een busje oma?’ Voor mij
een mooie aanleiding om dan ook
iets over de zending te vertellen. Ze
vinden het altijd leuk om er iets in
te doen.
Mijn moeder was lid van de
vrouwenvereniging. In die tijd werd
er ook heel veel kleding genaaid
en gebreid. Mijn moeder zag altijd
uit naar de jaarlijkse verkoping. Ze
kocht dan heel veel, want in een
groot gezin is veel nodig. Ja, en als de
één een trui kreeg, kon het toch niet
anders dan dat de ander er ook één
kreeg. Het was dus een hele sport
om voor ons allemaal iets te kopen.
Het is een keer voorgekomen dat
mijn moeder ziek was en niet naar
de verkoping kon. Dat was erg, maar

geen nood… Enkele dames kwamen
met alle handwerken naar ons thuis.
Ik weet nog hoe blij we allemaal
waren en ik weet ook nog dat mijn
moeder toen voor wel driehonderd
gulden gekocht heeft. Dat was toen
best een groot bedrag. Er moest altijd
zuinig gedaan worden, maar met een
verkoping was dat niet aan de orde.
Nu mag ik hier als oma op terugzien. Ik zit nu zelf op de vrouwenvereniging en doe mee aan activitei-

Oplage: 35.400 exemplaren. Verschijnt vijf
keer per jaar. ISSN: 0167-2428.
Kostenindicatie per jaargang € 5,00 en bij
postbezorging € 7,00. Voor alle data geldt D.V.
© 2018 Zending Gereformeerde Gemeenten
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‘Als kind was zending
gewoon een deel van mijn
leven en zo is het nog.’

Bezoekadres ZGG
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489950
I www.zgg.nl E info@zgg.nl

Uitgave op cd-rom
Dit tijdschrift wordt ten behoeve van
iedereen die niet op de gebruikelijke
manier kan lezen uitgegeven op cd-rom.
Informatie en opgave:
CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo
T 0341-565499.

ten voor de zending. Het is voor mij
geen wonder dat ik het nog steeds
graag doe. Als kind was zending
gewoon een deel van mijn leven en
zo is het nog. Door dit verhaal te
schrijven, ervaar ik des te meer hoe
belangrijk onze betrokkenheid bij de
zending is. Al denkend en schrijvend
kom ik erachter dat ik wel woorden kan vinden om een verhaal te
schrijven, maar dat ik geen woorden
heb om de Heere te danken voor
alles wat Hij schenkt en alles wat
wij mogen doen. Wat een troost, dat
het Koninkrijk Gods niet is gelegen
in woorden, maar in kracht (1 Kor.
4 : 20). Als dat waar mag zijn in
het hart, hebben wij geen woorden
meer en stamelen we: ‘Hoe goed is ’t
onze God te prijzen. Zijn naam moet
eeuwig’ eer ontvangen.’

Giften
Bank: NL44 INGB 0000 39 76 07 of
NL63 RABO 0322 4013 13 ten name van
Zending Gereformeerde Gemeenten, onder
vermelding van woonplaats. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code:
RABONL2U.
ZGG is een ANBI-instelling en valt onder de
groepsbeschikking van de Gereformeerde
Gemeenten (RSIN: 820967257). Giften zijn
dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie:
www.zgg.nl/anbi.
FSC® C018185

Testamentaire beschikkingen en
periodieke schenkingen
Testamentaire beschikkingen ten behoeve
van ZGG dienen als volgt te luiden: Stichting voor de Zending der Gereformeerde
Gemeenten te Woerden, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer
41172.951.
Meer informatie: www.zgg.nl/nalaten.
Een periodieke schenking kunt u eenvoudig
zelf regelen via www.zgg.nl/schenken.

Van een zendingsmeisje op pad

J A A R G A N G

6 4

•

N R .

3 6 4

39

OP DE ACHTERKANT – DICK KRONEMAN, PAPOEA

Lees- of luisterbijbel
Wereldwijd is op het gebied van bijbel
vertalen veel in beweging. De afgelopen
jaren is er steeds meer oog gekomen voor
de behoefte aan luisterbijbels. Vooral in
gebieden waar een belangrijk deel van de
bevolking niet kan lezen, is er een groeiende
behoefte aan deze audio-bijbels.

A

udio-bijbels zijn niet alleen belangrijk voor
mensen die niet kunnen lezen. Ze zijn ook nuttig voor mensen die wel kunnen lezen. Wanneer
je naar een voorgelezen bijbelgedeelte luistert,
pik je soms heel andere dingen op dan wanneer
je dat bijbelgedeelte zelf zou hebben gelezen. Als je luistert, heb je vaak meer oog voor de grote lijnen van het
bijbelgedeelte. Als je leest, let je vaak meer op details.
In sommige zendingskringen slaat de balans echter
door. Men ziet de voorgelezen of voorgedragen Bijbel
dan als de eigenlijke Bijbel. Een gedrukte Bijbel is niet
meer nodig. Het geloof is immers uit het gehoor? Het
geschreven Woord van God is minder belangrijk dan
het mondeling voorgedragen Woord van God.
Vroeger dacht men bij het woord ‘Bijbel’ vooral aan
het geschreven Woord van God dat in de vorm van
gedrukte Bijbels in de handen van de mensen kwam.
Tegenwoordig is er een ruim aanbod van allerlei mediavormen waarin de Bijbel beschikbaar is. Behalve gedrukte Bijbels zijn er nu ook digitale Bijbels, audio-bij-
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bels, video-bijbels en gedramatiseerde Bijbels.
Hoe gaan we in Nederland en op de zendingsvelden
om met deze veelkleurigheid aan media? Zijn al deze
vormen geoorloofd? Zijn ze allemaal geschikt voor het
persoonlijk bijbelgebruik en voor het bijbelgebruik in
gezin, school en kerk?
In de Bijbel zelf worden zowel het gesproken Woord
van God (‘en God sprak …’) als het geschreven Woord
van God (‘er staat geschreven …’) benadrukt. Beide
vormen van communicatie zijn belangrijk. In gesproken
taal is er sprake van een directe ontmoeting tussen de
spreker en de hoorders. In geschreven taal lijkt er wat
meer afstand te zijn tussen de spreker en de lezers. De
geschreven taal van de Bijbel is echter ook bedoeld om
hoorbaar voorgelezen te worden. Daarnaast biedt de geschreven Bijbel de gelegenheid om de Bijbel in alle rust
te lezen en te herlezen. Details die ons bij het luisteren
ontgingen, zullen ons bij het lezen niet zo snel ontgaan.
Daarom blijft het belangrijk dat we vasthouden aan het
geschreven Woord van God als de meest fundamentele
vorm waarin God ons Zijn Woord heeft meegedeeld.
Zonder ‘de Schrift’ is het ook veel moeilijker om dwaalleer te herkennen en te weerleggen.
Wereldwijd blijft er zo behoefte bestaan aan gedrukte Bijbels die men door de week geregeld openslaat en
die men ‘s zondags meebrengt naar de kerk. Ook voor
het doen van persoonlijke bijbelstudie blijven gedrukte
Bijbels een belangrijke rol vervullen. Daarnaast mag
men op gepaste wijze gebruik maken van digitale en
audio-vormen van het geschreven Woord van God. Tot
heil en zegen van lezers en hoorders die hongeren en
dorsten naar het levende Woord van God!
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