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Een wereld in nood
Door Ds. J.M.D. de Heer

E

en nieuwjaarswens in Paulus.
Gericht tot de lezers. Jong
en oud. Ook tot zendingswerkers. Op het veld en in
opleiding. En tot allen die zo
hartelijk betrokken zijn bij
het werk van de zending. Op
het zendingsbureau en de vele vrijwilligers in het hele land. Ook hen die
trouw meewerken om ons zendingsblad Paulus te laten verschijnen. Welk
onderwerp raakt ons allen?
Ik moest denken aan de titel van
een boekje. Het luidt: Zending in een
wereld in nood. Ik vond het in mijn kast.
In 1993 uitgegeven door de Jeugdbond
om de liefde tot het zendingswerk te
stimuleren.
De wereld was in nood toen het
boekje verscheen. Bijna een kwart
eeuw later is de wereld in nood. In die
tijd zijn er vele, vele miljoenen mensen
gestorven die nooit of zelden van het
Evangelie hoorden. Zonder God op de
wereld gekomen, zonder God weer
gestorven. Wat een nood. Voor in het
boekje stopte ik een blad uit een tijdschrift met de namen van de grootste
steden in deze wereld. Op nummer
vijftig (!) stond een stad met ruim 6,5
miljoen inwoners. Het duizelt als je
zulke getallen leest. Maar, heb ik dat
blad in het boekje opgeborgen, om het
weer te vergeten? Ben ik een Jona die
de grote stad Ninevé zomaar verloren
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Kinderkrant
Precies in het
midden van deze
Paulus

liet gaan? De eer van God woog niet
bij Jona, het heil van de naasten deerde
hem niet.
Als we er zo over gaan denken,
komt de nood steeds dichterbij. Hij
zit in ons, heel diep. We zijn, in onze
zondeval, de liefde tot God en onze
naaste kwijtgeraakt. Totaal verloren.
Die nood moet ons uitdrijven tot de
Heere, met een ootmoedig smeekgebed
om verzoening. Dat we in dat gebed als
een schuldige mogen buigen voor de
Heere.
Wat is het een wonder als de Heere
Zelf in die nood gaat spreken over genade. Het behaagde de Heere Zijn eigen
Zoon te zenden in deze wereld in nood.
Christus was volkomen gewillig om de

‘Er komt een boodschap
van verzoening tot een
wereld in nood.’
nood van de Zijnen op Zich te nemen,
de schuld te dragen, de dood in te gaan.
Hij gaf Zichzelf als een offer. Hij ontving de heidenen tot een erfdeel (Ps. 2:
8; Jes. 42: 6-7). Daarom worden er uit
hen toegebracht. Er komt een boodschap van verzoening tot een wereld in
nood. Daartoe gebruikt de Heere ook
ons zendingswerk.
Het is ons hartelijke uitzien dat
deze boodschap vrucht zal dragen.
Vrucht in een ziel in nood. En in een
wereld in nood.
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Op de voorpagina ziet u een
Guinese moeder met haar
kind op weg naar de kliniek
in Garama

IN DEZE PAULUS

OP REIS GODS NAAM
LATEN KLINKEN
Het zijn heel andere afstanden dan we in
Nederland gewend zijn. Toch moeten werkers
op het Aziatische continent zich verplaatsen om
mensen te ontmoeten. Hoe ervaren zij het reizen?
Lees het op pagina 34.

Boekbespreking:
Stromen van zegen

De medische kliniek in Garama zorgt
voor ontmoetingen met patiënten,
waarbij gewezen mag worden op de
grote Heelmeester.

Het is een bekende zendeling: James Fraser.
Stromen van zegen geeft een heldere inkijk in
zijn leven.

Lees meer over de gezondheidspost op pagina 10.

Het boek dat Frasers werk onder de Lisu-bevolking
beschrijft is een aanrader, volgens de boekbespreking
op pagina 38.

CONFLICTEN TUSSEN
DUISTERNIS EN LICHT
Het zijn drie generaties op Papoea die in aanraking zijn gekomen
met Gods Woord. De komst van de Bijbel heeft het leven hier
veranderd. Hoe is het Evangelie ontvangen en wat heeft het
uitgewerkt?
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IN ZICHT
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EEN
KOSTBAAR
BEZIT
Door: Leendert-Jan de Visser

Eigenlijk is het eerste wat opvalt op deze
foto de Bijbel. Of juist dat zwarte pak? Waar
gaat het om op deze foto? Deze predikant uit
Nigeria is er niet speciaal voor gaan zitten.
Het lijkt erop dat hij niet eens door heeft dat
de foto gemaakt wordt. Met beide armen heeft
hij zijn Bijbel vast als een kostbaar bezit. Zo zal
hij het ook ervaren. Wie had het ooit kunnen
denken dat hij een Bijbel zou bezitten, toen hij
opgroeide zonder Bijbel en zonder God. Het is
ook geen nieuw exemplaar. Zo te zien is het
een veel gebruikt boek. Uit de Bijbel steekt wat
nonchalant een briefje. De predikant heeft zijn
bril maar meegenomen. Die zou hij weleens
nodig kunnen hebben. Wellicht wordt van hem
verwacht dat hij op de plaats waar hij zich
bevindt een meditatie uitspreekt. Waar zal het
over gaan? Op het papiertje staat in het Engels
Romeinen 8: 39: ‘Noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.’ Dat blijft tenslotte over voor
al Gods kinderen. Zowel in Nederland als in
Nigeria. Dat mag ook de sterkte zijn voor deze
dienaar van het Woord in dat grote Nigeria.
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ZGG ACTUEEL

KOMEN
EN GAAN
Ecuador
Verlof
Familie J.W.J. Knapen
(1 februari t/m
1 augustus 2017)
Familie J.H.
Seppenwoolde
(20 februari t/m
4 mei 2017)

ONDER DE AANDACHT

We ontvingen postzegels van:
Zendingscommissies:
Aalburg, Capelle a/d IJssel,
Delft, Den Helder, Emmeloord,
Hardinxveld-Giessendam, H.I.
Ambacht, Hoogeveen, Krimpen
a/d IJssel, Lelystad, Moerkapelle,
Nunspeet, Rotterdam, Sliedrecht,
Veenendaal, Vlaardingen,
Wageningen, Woerden, Zeist

Scholen:
Ds. Fraanjeschool Barneveld (De Vesting), EbenHaëzerschool Elspeet, Koningin Julianaschool
’s-Gravenpolder, Ds. J. Bogermanschool
Oosterland, SBO De Akker Sliedrecht, Johannes
Calvijnschool Wolphaartsdijk, ds. G.H.
Kerstenschool Yerseke
Overig:
Inloophuis “In de Gouwstraat”, Verzameling uit
Ridderkerk, Scherpenzeel,
Tricht-Geldermalsen en Veenendaal

Vrouwenverenigingen:
Moerkapelle

69 kilo
postzegels

!

Alieke, Jean-Paul en Emmaly in actie voor Ecuador!
Jean-Paul en Emmaly

Alieke Robbers (9 jaar), Jean-Paul (11) en Emmaly Hoogendoorn (8) uit Benthuizen hebben
spontaan een actie gehouden voor het werk van de familie Fris in Ecuador. Ze hebben
kaarten gemaakt en stroopwafels verkocht. Dat leverde in totaal maar liefst € 315 euro op.

Nieuwe deputaten stellen zichzelf voor:
DS. J. B. ZIPPRO

DHR. J. WILLEMSEN

De liefde voor de zending en het werk in

Ik ben geboren en getogen in Opheusden,

Gods Koninkrijk heeft de Heere Zelf in mijn

getrouwd en vader van vijf kinderen

hart gelegd. Het middel dat Hij daarvoor

en opa van tien kleinkinderen. Voor

wilde gebruiken, is mijn schoonvader, ds. D.

het bedrijf, waar ik inmiddels 41 jaar

Hakkenberg, geweest. Hij hield dia-avonden

werkzaam ben, heb ik veel bezoeken

over Izi en Irian Jaya in de gemeente

gebracht in het buitenland, met name in

hebben. Het is onze

van Lisse en leidde de zendingsdagen in

Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.

hartelijke wens en bede dat onze bijdrage

Rotterdam. Ik heb Missiologie gestudeerd

Daarnaast mag ik ruim 28 jaar ambtsdrager

mag strekken tot Gods eer en tot heil en

aan de RU Utrecht. Later als predikant ben

zijn in de Gereformeerde Gemeente van

zegen van onze verre naaste.

ik zendingsdeputaat geworden bij ZGG. In de

Opheusden, waar ik 30 jaar lid geweest ben

tijd dat ik in de gemeente van Grand Rapids,

van de Plaatselijke Zendingscommissie (PZC).

DHR. A.J. STUFKEN

USA stond, heb ik in het deputaatschap van

Namens de classis Utrecht heb ik zitting in de

Ik heb een schoonzus die namens ZGG

NAGM gezeten en Bolivia een aantal malen

classicale commissie buitenlandse kerken,

uitgezonden is. Dat heeft mijn betrokkenheid

bezocht. Ik hoop nu opnieuw mijn krachten

dit betreft de gemeenten van Carterton en

op het zendingswerk vergroot. Daarom

te mogen geven om een steentje bij te dragen

Randburg.

mocht ik ‘deze roepstem niet ongehoorzaam

voor het werk in Gods Koninkrijk. Het gaat

Het deputaatschap voor de zending is

zijn’. Opdat Zijn Koninkrijk zou komen en

echter niet om ons. Zijn Naam moet eeuwig

omvangrijk. Het gaat er echter in de eerste

omdat Hij Zijn verkorenen zal hebben, ook uit

eer ontvangen!

plaats om dat Gods Woord zijn loop mag

de heidenen!
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Dhr. A.J. Stufken, ds. J.B. Zippro
en dhr. J. Willemsen.

IN HET LAND

Joost Bos

Groep 8 Ds. J. Fraanjeschool haalt € 8000 op!
In de herfstvakantie zijn de kinderen van groep 8 er op uit getrokken om artikelen te verkopen. Dat leverde maar liefst
8.000 euro op, bestemd voor zending, Israël en evangelisatie. De kinderen hebben heel erg hun best gedaan. Joost Bos
van locatie De Burcht heeft zelfs voor 1.502 euro verkocht! Op locatie De Vesting was
Neline Mijnders degene die het meeste heeft verkocht, voor 403 euro! Wij hopen en bidden
Regionale
dat de Heere het werk wil zegenen dat mede door dit geld kan worden gedaan. Jongens
zendingsmiddag
en meisjes, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

D.V. 18 februari 2017
Thema: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’, n.a.v.
Handelingen 1:8

PZC dag op
8 april 2017
Elke twee jaar wordt de
PZC-dag georganiseerd voor
alle leden van plaatselijke
zendingscommissies. Om de
onderlinge band tussen de
PZC-leden te versterken en
ideeën uit te wisselen komen
de PZC’s op 8 april 2017
samen in de Gereformeerde
Gemeente van Gouda.

Ontvangt u onze
nieuwsbrief al?
Vijf keer per jaar leest
u Paulus. Zo blijft u
geïnformeerd over het
zendingswerk. Wilt u
tussentijds ook op de
hoogte blijven? Schrijf u
nu in voor onze digitale
nieuwsbrief en u krijgt
regelmatig het laatste
nieuws het eerst. Ga naar
www.zgg.nl/nieuwsbrief.

Sprekers:
- Ds. M. Karens
- Oud-evangelist P. van Olst
- Dhr. J. van Toor

PSALMZANGAVOND

Koor: Jeugdkoor Hosanna uit Dordrecht

t.b.v. ZGG

Organist: Lenard Verkamman

Kindercrèche aanwezig
Collecte t.b.v. ZGG
Boazkerk Sliedrecht, Rondo 325

D.V. Zaterdag 28 januari 2017

ZENDINGSDIENST

Rehobothkerk te Tholen

Psalmzangavond
met Zeeuwse bovenstem

Donderdag 9 februari 2017

Peter Wildeman en Martin Weststrate: orgel

Alblasserdam
Ds. S. Maljaars

Meditatie: Ds. P. D. den Haan
Appelwoord ZGG: Dhr. J. W. van Toor
Jong en oud: hartelijk welkom
Collecte t.b.v. Zending Ger. Gemeenten

Psalmzangavond

aanvang: 20.00 uur - einde: 21.45 uur
Adres: Ds. Kerstenstraat 2

Let op! Wijzigingen:
• Op de ZGG-kalender staat per abuis vermeld dat
28 januari de verjaardag is van Ineke Keijzer. Dit
is echter de verjaardag van Nellie Keijzer.
• Verzending post naar Guinee: postcode mevrouw
P. van ’t Goor 2957 KE i.p.v. 2759 KE
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Zaterdag 21 januari 2017
Meditatie door ds. F. Mulder,
m.m.v. Pieter Heykoop en diverse
bovenstemgroepen, collecte voor
ZGG.
Locatie: Ger. Gem. Rhenen,
Achterbergsestraatweg 59a.
Aanvang: 19:30 uur

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

Zet uw tijd in voor de zending!

Talentenveiling
voor ZGG
Door Steven Baan

A

uto’s wassen voor de zending. Het kan zomaar een
opschrift zijn van een flyer
die u binnenkort bij het
kerknieuws kan verwachten. De temperatuur is er
op dit moment nog niet
naar, maar alvast ideeën opdoen voor
het voorjaar kan geen kwaad. Het is een
onderwerp in de rubriek talentenveiling.
Deze actie heeft als doel om de diverse
capaciteiten en talenten uit de gemeente
in te zetten om geld op te halen voor het
goede doel, zending. Het heeft ook nog
eens een samenbindende werking.

Het idee is simpel: maak
een lijst van klussen die
gemeenteleden willen
doen en laat andere
gemeenteleden betalen
om deze klussen voor
hen uit te voeren...
De opbrengst van deze
talentenveiling is voor de
zending. En het is óók nog
eens gezellig!

Aanpak
Het voordeel van een talentenveiling is
dat alle ingrediënten in principe aanwezig
zijn in de gemeente. Ze moeten alleen op
de juiste manier gemixt worden. Zoek
daarom een klein groepje enthousiastelingen die deze kar kan trekken en ga aan de
slag. Het is goed om samen met de plaatselijke zendingscommissie te overleggen
over de taakverdeling.

Welke talenten?
Het gaat erom dat iedereen in de
gemeente mag aangeven welke dienst of
product hij of zij wil leveren tegen een
bepaald bedrag. Wanneer de lijst met
aangeboden talenten klaar is, kunnen
anderen hier een keuze uit maken. Moet
uw gras gemaaid worden of heeft u oppas
nodig? Kijk op deze lijst en neem contact
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30 tips en/
om te do
verkopen
- auto wassen
k
- houtsnijwer
g naaien
- kinderkledin
paren
- speelgoed re
- borduren
d
uten speelgoe
- reparatie ho
ken
- appels pluk

op met de coördinator van de talentenveiling.

Uitvoering
De organisatie van de talentenveiling zal twee data moeten plannen.
De eerste is voor het samenbrengen
van talenten en de uitleg over de
veiling. Dat is goed te combineren
met bijvoorbeeld een gemeentedag.
Er zijn formulieren nodig, waarop
iedereen zijn gegevens kan achterlaten met een beschrijving van het
product of de dienst die hij of zij aanbiedt. De tweede bijeenkomst is om
de eigenlijke veiling te houden. Alle
talenten worden op een poster gezet
en opgehangen in een ruimte, waar
iedereen een bieding kan plaatsen.
Als de biedingen zijn gedaan, worden

- bbq

deze verzameld.
De bieder wordt met de
talentleverancier in contact gebracht
om af te spreken wanneer de levering
plaatsvindt.

Eigen smaak
Uiteraard is deze talentenveiling
niet alleen volgens bovenstaande
beschrijving uit te voeren. We zijn
daarom altijd benieuwd naar andere
creatieve vormen van fondsenwerving. Heeft u of heb jij leuke ideeën
om geld op te halen voor de zending?
Laat het ons weten via www.zgg.nl/
talenten.

- maaltijden
- eten bereiden
- tomatensoep
- brood
- stoofperen
- taart
- lasagne

kken
- oliebollen ba
s
- kinderoppa
en doen
pp
ha
- boodsc
- schilderen
en

- spelletjes do
- grasmaaien

- heg snoeien
- ramen zemen
- behangen
- klussen

- gitaarles
en bakken
- pannenkoek
n
- hond uitlate

SAMEN AUTO'S WASSEN:
LEUK VOOR DE VEILING!
‘Zo, die blinkt weer.’ Met een laatste veeg poetst Harm-Jan de
laatste druppels van het linkerportier. ‘U had al betaald toch?’ De
eigenaar kijkt tevreden: ‘Dat ziet er goed uit. Het is goedkoper dan
bij de reguliere wasstraat en fijn dat ik op deze manier het zendingswerk kan steunen.’
De temperatuur is er op dit moment nog niet naar, maar auto's wassen is
een goed talent om ter beschikking te stellen voor de veiling. Het is bovendien al een klusje waarmee mensen vertrouwd zijn. Het zou
zomaar op een flyer kunnen staan bij uw kerknieuws!
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MEDISCHE ZORG IN GARAMA

Meewerken
op maandag
Team in Guinee
ondersteunt medisch
werk met raad en daad
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Een huisartspraktijk en
spoedeisende hulp tegelijk.
Daarmee is de kliniek in
Garama te vergelijken.
Hoe is deze medische post
ontstaan? En op welke
manier zijn zendingswerkers
erbij betrokken? Bert en
Willemiek de Wit vertellen.
Door Bert en Willemiek de Wit, Jacoline van den Dool-Jobse

A

ls gast heeft het zendingsteam een plaats
gekregen in de gemeenschap in Garama.
Zo mogen zij meedenken, meeleven en
meewerken bij veel activiteiten die de
dorpsbewoners bezighouden. Als vanzelf
zijn zij daarom ook betrokken geraakt bij
de gezondheidspost, zonder de organisatie
op zich te nemen.
Het idee voor de bouw van een kliniek leefde al
langer in Garama. Eind 2007 moest een bevallende
vrouw midden in de nacht weggebracht worden naar
een kliniek. Deze bleek door een geweldige onweersbui bijna niet bereikbaar te zijn. Het nachtelijk
avontuur liep gelukkig goed af voor moeder en kind.
Maandenlang was dit voorval het gesprek van de dag.
Er ontstond voldoende motivatie om de verantwoordelijkheid voor deze zaak als dorp op te pakken.
Vervolgens werkten de mannen uit het dorp één
dag per week gedurende vier jaar op de maandagen
aan de bouw. Een deel van de tijd en mankracht besteedden zij aan het uitvoeren van werk voor dorps-
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MEDISCHE ZORG IN GARAMA

bewoners waarmee ze geld verdienden. De rest
van de tijd en mankracht zetten ze in voor de
daadwerkelijke bouwactiviteiten.

De kliniekbeheerder krijgt hulp
van zijn collegaverpleegkundige en van stagiair
es.

Beloften
Bert vertelt: ‘Als zendingsteam stimuleerden
we de dorpsbewoners, gaven we adviezen en
werkten we deels met de mannen mee op de
maandagen. Het regionale hoofd van de gezondheidszorg vond de bouw van de kliniek een
prachtig initiatief. In februari 2010 kwam zij op
bezoek om het dorp te bemoedigen, waarbij ze
drie beloften deed.’
Als het dorp het voor elkaar kreeg om de
gezondheidspost af te bouwen zou ze persoonlijk de opening komen verrichten. Ook zou ze
de kliniek opnemen in de gezondheidsstructuur
van de overheid. Tenslotte zou ze in de post
een gezondheidswerker plaatsen die onder de
verantwoordelijkheid van de overheid zijn werk
zou verrichten. Ze heeft zich aan haar woord
gehouden. Binnen drie weken na de opening van
de kliniek op 13 januari 2011 werd Sory Mansaré
tot kliniekbeheerder benoemd in Garama. Sinds
die tijd werkt hij daar zeer trouw.

‘De kliniek
bleek veel te
klein te zijn
voor deze
toestroom.’

Door de trouw en eerlijkheid van Mansaré
heeft de post in de loop der jaren een goede naam
opgebouwd. Niet alleen mensen uit het district
Garama komen graag hier naartoe, maar ook
mensen uit een veel wijdere regio weten van het
bestaan en functioneren van de post in het dorp.

Ebola
Toen brak de Ebola-epidemie uit. Ook in onze
regio werden gevallen geregistreerd. De druk op
onze kliniek nam sterk toe. Een aantal andere
posten kon niet open blijven vanwege het wantrouwen vanuit de bevolking of ontrouw van de
werkers. De kliniek in Garama bleek veel te klein
te zijn voor deze toestroom. Vertegenwoordigers
van de Wereldgezondheidsorganisatie en Artsen
zonder Grenzen kwamen wekelijks langs voor
voorlichting en advisering. Zij eisten uitbreiding

Tijdens de ebola-epidemie heeft de kliniek veel betekend voor het dorp en de omgeving.
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Ruimte voor
het Woord

ZGG JUNIOR
In Guinee staat een
kliniek, een klein
ziekenhuis. Daar komen
mensen naartoe als ze
malaria of een andere ziekte hebben. Ze worden goed verzorgd
en kunnen medicijnen krijgen. Ook horen ze wat ze kunnen
doen om niet ziek te worden. Bijvoorbeeld: onder een klamboe
slapen, zodat de malariamug hen niet kan prikken. In de kliniek
werken ook christelijke mensen. Soms vertellen zij de zieken over
de Heere. Hij kan mensen beter maken en ons genezen van de
slechte dingen die we doen!

Elk lid van het zendingsteam krijgt op
zijn eigen plaats in de gemeenschap de
gelegenheid om de Bijbel te laten spreken,
al dan niet met woorden.
Willemiek: ‘In de ontmoeting met patiënten is er met regelmaat ruimte om
het Woord ter sprake te brengen. Bij
moeder- en kindzorg en bij gevallen van
langdurige wondzorg is er langer contact.
Zeker dan zijn er momenten om mensen
te wijzen op de grote Heelmeester. Soms
leidt dat tot langduriger contacten waarin
we samen met de mensen ook bijbelboeken lezen en bespreken.’
Bert: ‘Zowel bij de opening van de
kliniek in 2011 als bij de heropening in
2016 is er gesproken over de tekst uit
Lukas 5: 31. Het zijn mooie momenten
waarin we het voorrecht ontvangen om
Gods Woord publiek te verkondigen.
Zelf vind ik al die dagen dat we gewoon
samen aan het werk zijn met jongeren
en ouderen uit het dorp even waardevol.
Ook gedurende de bouw en verbouw van
de kliniek waren er momenten om woorden uit het Woord te laten klinken.
Als ik met een auto vol met jongens
onderweg ben om een klus uit te voeren
voor het dorp, zet ik graag een bandje op
met een bijbelgedeelte. Dan is er gelegenheid om met deze veelal analfabete
jongeren te luisteren naar en te praten
over Gods Woord. Dat ervaar ik als een
groot geschenk.
Het is mooi om te zien als het Woord –
en in een aantal gevallen de Heidelbergse
Catechismus! – zoveel gezag gaat krijgen
in het leven van mensen dat ze het persoonlijk en publiek na gaan spreken. En
dat gebeurt!’

van de kliniek. Het dorp was daartoe wel bereid, maar
vond het moeilijk om op zo’n korte termijn het benodigde
geld te verzamelen. In overleg besloten Bijzondere Noden
en ZGG om een gift voor materiaal te geven. De dorpsbewoners wisten uiteindelijk het gegeven bedrag te verdubbelen. Er was toen voldoende geld om een grote wachtruimte erbij te bouwen. In de nieuwe wachtruimte, ook
te gebruiken als voorlichtingsruimte, is plaats voor zo’n 75
mensen. Bovendien is de kliniek zelf grondig verbouwd. In
de gezondheidspost is er naast een consultatie- en onderzoeksruimte een behandelkamer, een bevalkamer en twee
patiëntenkamers met in totaal vijf bedden.

Goede samenwerking
Het regionale hoofd hield op 13 januari 2016 een toespraak ter gelegenheid van de heropening van de kliniek.
Daarin memoreerde zij dat alleen in Garama het aantal
bezoekers enorm steeg gedurende de ebola-epidemie. Voor
haar was dat een betekenisvol verschil. De oorzaak zocht
zij in de goede samenwerking tussen de gezondheidswerkers en de dorpsbewoners. Ze sprak de gedachte uit dat
Garama nu nog wel een kliniek heeft, maar dat dit in de
nabije toekomst een ziekenhuis zou kunnen worden. Dit
beaamden de dorpsbewoners met veel instemming.

Regentijd
Momenteel is de kliniek nog het best te vergelijken met
een huisartspraktijk en een post voor spoedeisende hulp
ineen. Mensen komen met allerlei klachten naar de post.
Vooral heel basale gezondheidsproblemen komen aan bod.
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MEDISCHE ZORG IN GARAMA

Per seizoen varieert dat sterk. In de regentijd is
het het drukst vanwege malaria, luchtweginfecties en maag-darmproblematiek. Klachten waar
mensen mee komen, zijn soms vrij onschuldig
zoals verkoudheid en buikgriep. Andere patiënten hebben ernstige of verwaarloosde klachten,
waaronder symptomen van malaria, hoge bloeddruk en ondervoeding.
Daarnaast worden diverse soorten wonden
en huidinfecties behandeld. De oorzaak van de
verwondingen is meestal een ongeluk tijdens
transport of werk.
Een ander aandachtsgebied voor de kliniek
is moeder- en kindzorg. De medewerkers zien
verhoudingsgewijs vaak vrouwen met zwangerschapsklachten en ze assisteren bij veel bevallingen.
De kliniek is beperkt in het medicatie- en
behandelaanbod; operaties worden dan ook niet
uitgevoerd. Als blijkt dat er meer medische zorg
nodig is, verwijzen zij de patiënten door naar het
ziekenhuis in de stad.

‘Het is voor
ons juist
een kans als
dingen traag
gaan.’

over malaria en het voorkomen daarvan door bijvoorbeeld het gebruik van een klamboe. Andere
onderwerpen van voorlichting zijn hygiëne en
het belang van schoon drinkwater. Verder is er
aandacht voor het belang van goede voeding voor
kinderen, zodat ze niet ondervoed raken. Moeders leren bijvoorbeeld hoe je pap kunt bereiden
op basis van lokale ingrediënten. Daardoor kunnen ze na de borstvoedingsperiode hun peuters
zelf een volwaardige voeding aanbieden. De
werkers geven ook informatie over kinderziektes
en vaccinaties daartegen. In Garama is iemand
aangesteld die onder andere de taak heeft om de
dorpsoudsten in te lichten over vaccinatiedagen
en dergelijke. Daardoor zijn de dorpen rond
Garama tijdig op de hoogte en kunnen mensen
van verder af ook gebruik maken van de diensten
in de kliniek.

Breed inzetbaar
De eerste verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg ligt bij de kliniekbeheerder. Hij heeft
een medische opleiding achter de rug, vergelijkbaar met Nederlandse verpleegkundeopleidingen.

Klamboe
Een van de taken van de werkers in de kliniek
is het geven van voorlichting aan de aanwezige
patiënten. Zo kan men hopelijk voorkomen dat
besmettelijke ziekten zich verspreiden. Bovendien dragen de werkers kennis van bepaalde
ziektebeelden over. Denk hierbij aan voorlichting

Familie De Wit is uitgezonden sinds
september 2006. Bert en Willemiek
wonen met hun kinderen Hannah,
Joël, Job, Nathanaël, Jesse en Simon
in Garama.
Het team in Guinee wordt verder gevormd door
Fennie Haase, familie De Niet en onderwijsvrijwilligster Hanneke van der Blonk. Familie Hakvoort en
Annemieke Vader zijn nog in opleiding en verblijven
in Frankrijk voor taalstudie.

Guinee
Oppervlakte
245.857 km²
(Nederland 41.52
8
km²)
Hoofdstad
Conakry
Aantal inwoners
10 miljoen
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Officiële taal
Frans
Klimaat
Tropisch klimaat

Guinee ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee en grenst
aan de Atlantische Oceaan. Het is een islamitisch land. Deze
godsdienst heeft een grote plaats in het dagelijks leven van de
bevolking en dat heeft consequenties voor de manier waarop het
zendingswerk wordt vormgegeven.

Godsdienst
Islam (85%),
christendom (10%)
en animisme (5%)
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TRAAGHEID IS EEN VOORDEEL
ZGG heeft niet het initiatief genomen tot het bouwen
van de kliniek in Garama. Dat heeft voordelen.
Willemiek: ‘Het werken naast lokale mensen heeft
als voordeel dat je als zending wat meer in de luwte
opereert. Anders is het gevaar groot, dat mensen je al
snel beschouwen als een wonderdokter. In het verband
of het pilletje van de blanke zit dan westerse kracht,
denkt men.’
Bert vult aan: ‘Een ander groot voordeel van het meewerken is dat je niet belast wordt met allerlei administratieve en organisatorische zaken. Je kunt aanwezig
zijn en je richten op de inhoud. Verder is het heerlijk om
als vrijwilligers deel te nemen in de activiteiten van
de gemeenschap en in de kliniek. Momenteel wordt
er gewerkt aan de bouw van een leer- en werkplaats.
Daar hopen we over een poosje ook gebruik van te kunnen maken. Omdat we geen formele leidinggevende
posities innemen, hoeft er ook niets te worden overgedragen. Vanaf de fase van ideevorming nemen we een
adviserende, stimulerende en soms toerustende rol in,
zonder formele (bestuurlijke) posities in te nemen.’
Gaat het werk dan eigenlijk wel efficiënt?
Bert: ‘We zijn nu al vijf jaar bezig met de bouw van
de leer- en werkplaats. Het (schijnbare) nadeel dat
dingen dan op lokale wijze en snelheid gebeuren, is
om twee redenen juist een groot voordeel. Ten eerste
krijgt de gemeenschap de tijd om mee te groeien met
de toenemende verantwoordelijkheden. Bij dit soort

projecten is het heel belangrijk dat de dorpsbewoners
het als hun eigen project beschouwen. Dan zal het ook
op de lange duur blijven bestaan, ongeacht de aanwezigheid van zendingswerkers. Ten tweede levert
de traagheid van het ontwikkelingsproces veel extra
kansen op om in gesprek te raken over wezenlijke zaken. Ontwikkelingsorganisaties zijn vaak maar enkele
jaren aanwezig om hun projecten af te ronden. Maar
voor ons is het juist een kans als dingen traag gaan en
diep verankerd raken in de gemeenschap. Dat geeft
ons veel mogelijkheden om allerlei soorten mensen te
ontmoeten in de gemeenschap: jong en oud, mannen
en vrouwen, leiders en heel eenvoudige werkers. Door
trouw mee te leven en te werken, hebben we zo in de
afgelopen twintig jaar het voorrecht ontvangen om op
heel veel verschillende manieren het Woord van God te
laten klinken in huizen en harten van de mensen in het
Mogofingebied. Dát laatste is ons gebed. Dát is voor
ons de grootste zegen van het deelnemen in dit soort
projecten.’

Maar door de ervaring die een Guinese verpleegkundestudent tijdens zijn stage opdoet, is hij heel breed
inzetbaar. Na diplomering wordt een student door de
overheid geplaatst in een dorpskliniek zoals in Garama. Eerst werkt hij een aantal jaar samen met een
ervaren persoon. Daarna kan hij een eigen post toegewezen krijgen. Zo werd Mansaré kliniekbeheerder
in Garama. Sinds een jaar werkt Aloïse Christopher
Keïta mee als duo-collega, waardoor hij meteen werkervaring opdoet. Keïta is een van de vier christelijke
stagiaires die in de afgelopen tijd voor een kortere of
langere periode in de kliniek hebben gewerkt. Drie
van deze stagiaires hebben een islamitische achtergrond. Dat helpt hen in het contact met islamitische
patiënten die met vragen rondlopen.

De gezondheidswerkers bestede
n
veel zorg aan moeder en kind.

nachts naar het regionale ziekenhuis in Boké.
Willemiek is voor een dag per week betrokken
bij de moeder- en kindzorg in de kliniek. Zij richt
zich vooral op ondervoeding bij kinderen van een tot
drie jaar. Ze geeft ook medische begeleiding aan de
ondervoede kinderen en geeft advies en voorlichting
aan hun moeders.
Op dit gebied is Fennie Haase zich ook aan het
oriënteren. Zij begeleidt alfabetiseringswerk en kent
daardoor veel mensen uit verschillende dorpen. Zo
zijn er veel mogelijkheden ontstaan om voorlichting
en vorming te gaan geven. En waar ontmoetingen met
mensen zijn, zijn er gelegenheden om het Woord voor
te leven en door te geven.

Huisvesting
Vanuit ons team zijn we ondersteunend aanwezig
voor deze twee werkers. Daarnaast bieden wij huisvesting aan de stagiaires. In noodsituaties rijden we ‘s
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ZENDINGSVELD

'Geen rode banner
met nieuwjaar?'
Hoe het opzetten van een bedrijf aanleiding
gaf tot getuigen ...
‘Er moet wel plaats zijn voor de rode banner, dus vijfentwintig centimeter van de
deurpost vrijhouden!’ De werker was verbaasd, maar werd snel op de hoogte gesteld
van een van de vele rituelen die bij het opzetten van een bedrijf een rol spelen. De
bevestiging van het bedrijfslogo bleek een onverwachte gelegenheid om te getuigen.
Door Evelien Smit

maten aan het bepalen waren, zag ik dat men twintig
tot dertig centimeter van de deurpost verwijderd bleef.
Die ruimte was juist nodig voor het logo. Op mijn vraag
waarom ze dan zover van de deurpost afbleven zei de
man: ‘Je moet rekening houden met de rode banner. Die
moet daar hangen met nieuwjaar.’ Volgens de legende
komt jaarlijks een mythisch beest op de eerste dag van
het nieuwjaar tevoorschijn om alle oogsten op te eten,
om bezittingen te vernietigen en zelfs om kinderen
op te eten. Men ontdekte dat men dit beest met rode
kleuren kon verdrijven, vandaar de rode banner. ‘O, is
dat het probleem,’ was mijn antwoord, ‘maar die gebruik
ik niet.’ En daarmee was de kwestie opgelost en kon de
ruimte die werd vrijgelaten ook worden gebruikt voor
het logo.’

S

imon oefent een beroep uit en probeert ondertussen
relaties op te bouwen. ‘Het opzetten van de
bedrijfsactiviteit is voor ons een middel om ons
in dit land te kunnen vestigen en zo een beroep
te kunnen uitoefenen’, zo vertelt hij. ‘Je rekent er
natuurlijk op dat je een visum, een werk- en een
verblijfsvergunning moet hebben. Maar er zijn nog
diverse andere gebruiken die je niet in de handboeken
vindt, maar die door inwoners van dit land als
vanzelfsprekend worden beschouwd.’

Banner
Wat komt er allemaal bij kijken? Hij vervolgt: ‘Er was
een kantoor gevonden, en zoals bij de meeste bedrijven
gebruikelijk is, had ik ook een logo laten ontwerpen
met de naam van het bedrijf. We wilden het aan de
buitenkant van het kantoor links naast de entreedeur
aanbrengen. Terwijl we met betreffende leverancier de
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Verwondering
‘Daarmee was het gebeuren echter nog niet klaar.
Want toen we daarna samen naar buiten liepen, deed
de bewuste man pogingen om mij alleen te spreken.
Hij vroeg me of ik christen was. ‘Ja, dat ben ik’, was
mijn reactie. Vervolgens zei hij tot mijn verwondering: ’Ik heb pas geleden iets van Jezus gehoord en ik
wil meer van Hem weten. Ik wil een Bijbel, maar kan
er in heel de stad geen vinden.’ Nou, die kon ik hem
natuurlijk wel geven! Deze man is een regelmatige
bezoeker in de kerk geworden. Meer dan eens waren
en zijn we nog bezorgd wat betreft het bereiken van
mensen. Toch blijkt steeds weer hoe de Heere dwars
door alles heen Zijn raad volvoert en Zijn Woord bij
mensen brengt.’
Vanwege veiligheidsoverwegingen is de naam van de
werker gefingeerd.
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M E D I T A T I E – DS. P. MULDER, GELDERMALSEN

En hij zegende hem en zeide: Gezegend
zij Abram Gode, den Allerhoogste.
Genesis 14: 19a

De zegen van
Melchizedek

In 2017 staan we stil bij ‘Getuigenissen
van vreemdelingen’. Heidenen die
getuigen van de God van Israël.
● De zegen van Melchizedek
● Het getuigenis van Rachab
● De belijdenis van Ruth
● De oproep van de koning van Ninevé
● Een belofte voor Ebed-Melech

‘In Abram
zullen alle
geslachten van
het aardrijk
gezegend
worden.’

A

bram heeft een gevaarlijke veldslag geleverd. De strijd was tegen Kedor-Laomer, om Lot te bevrijden. Hij heeft de overwinning behaald.
Zelf zegt hij daarover: ‘Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den
allerhoogste God.’ Daarom wil hij ook geen beloning voor zijn gevaarlijke
en bevrijdende werk ontvangen.
Als ze teruggekomen zijn, komt Melchizedek naar Abram toe en zegent
hem. Melchizedek is er ineens. Hij is priester van de allerhoogste God en koning van Salem. Hij is een bode Gods en spreekt de woorden Gods.
Uit Abram zal de Messias voortkomen. Deze Messias zal Priester zijn naar
de ordening van Melchizedek, zegt Psalm 110. Dat betekent dat Christus een
eeuwig Priester zal zijn, anders dan de priesters uit het geslacht van Aäron. De
Heere Jezus is ook een geheel andere priester omdat Hij Zelf zonder zonde is.
En vooral ook omdat Hij Zichzelf offert. Hebreeën 7 schrijft hierover.
De arbeid van Christus als Priester behaagt God. Het voldoet ook geheel
aan alles wat bij God te doen was tot de verheerlijking van Zijn deugden en de
zaligheid van Zijn Kerk. Het werk van Christus bevredigt God in Zijn recht en
openbaart luisterrijk de grote zondaarsliefde van God.
Melchizedek zegende Abram. En in Abram zullen alle geslachten van het
aardrijk gezegend worden. Niet vanwege Abram persoonlijk, maar vanwege de
grote Zoon van Abram, de Heere Jezus Christus. Want Hij is de dood ingegaan
en is opgestaan opdat ‘in Zijn Naam gepredikt worde bekering en vergeving der
zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.’ Die prediking gaat voort
en moet voortgaan in 2017. Want Hij zal loon zien op Zijn arbeid naar de belofte van de Vader. En dat door de toepassende werkingen van de Heilige Geest.
Want de Geest past het Woord, vooral het gepredikte Woord, toe in de harten
van de uitverkorenen. Immers is het Woord het zaad der wedergeboorte. En de
Geest neemt het uit Christus en brengt het in het hart van een zondaar die in
zichzelf zo verloren en verdorven, dwaas en vijandig is. Dan blijft verootmoediging en verwondering over. Vanwege zoveel genade voor zo een schuldige
dwaas.
De koning en de mensen van Sodom gingen verder in de zonde na de wondervolle bevrijding waarin Abram zoveel betekend had. Ze bekeerden zich niet.
En wij? Wie tot het einde voortgaat in de weg der zonde zal eeuwig omkomen.
Verschrikkelijk zal dat zijn. Laten we toch bedenken wat tot onze vrede dient.
Nu is het nog het heden van genade.
Kort nadat Melchizedek hem zegende, blijkt de nood bij Abram. Hij heeft
nodig dat de HEERE Zelf hem nader, persoonlijk onderwijst over de Messias.
Toen mocht hij vast geloven. En de eeuwige gerechtigheid verkrijgen. Wondere
zegen van de God van Melchizedek.
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PROJECT UITGELICHT

Nederland(s)
niet vergeten
Moedertaalpakketten voor zendingskinderen
Door Steven Baan

D

e kinderen van de zendingswerkers in Ecuador gaan naar een
Ecuadoraanse school waar ze
Spaans spreken. Om hun moedertaal, Nederlands op niveau te houden, gebruiken ze de lespakketten van
de Wereldschool. Deze lessen volgen
ze thuis na schooltijd. Het is fijn dat
de zendingskinderen op deze manier
hun Nederlands op peil houden.
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ZGG Junior

Kinderkrant
Wil je meer weten over het bidden van de moslims?
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Hoe is dat op het zendingsveld?

LEREN BIDDEN
op het
ZENDINGSVELD

Alleen geld… of ook gebed?
Regelmatig wordt er gecollecteerd voor de
zending. Misschien heb je wel eens kaarten
gemaakt en die verkocht. Of heb je een actie
gehouden op school en zo veel geld opgehaald. Dat
is fijn, want het geld kan goed gebruikt worden!
Maar vergeten jullie ook niet te bidden voor het
zendingswerk, de zendingswerkers, hun kinderen
en de mensen op het zendingsveld?
Lees de volgende verhalen en denk aan hen als je
bidt!

ECUADOR EN
OOST-AZIË

Leren bidden in Albanië
Geschreven door Nellie Keizer

Het is zaterdagmorgen. De zaal zit vol kinderen. Fijn, weer tijd voor het kinderprogramma.
Nadat we gezongen hebben is het tijd voor
gebed. De meester voor de groep bidt. Na het
bidden vraagt hij: ‘Wil er iemand zelf leren

Judith uit Ecuador

Geschreven door Marja Korpel

bidden?’ ‘Dan hoef je alleen de woorden na te
zeggen die ik zeg.’ En ja hoor, er waren kinderen
die dat wel wilden.
Nu zijn er al heel wat kinderen die zelf bidden.
Maar we horen wel dat ze soms echt nog niet

Wat is bidden? Bid-

maken. In Guayaquil woont een meis-

alles begrijpen. Stapje voor stapje mogen ze

den is spreken met

je van 7 jaar. Zij heet Judith Chancay

leren wat er nodig is. Willen jullie bidden voor

God. Hem danken

en zij is heel erg ziek. Judith heeft een

deze kinderen? Vraag maar of de Heere hen wil

voor alles wat je van Hem krijgt,

tumor in haar hersenen. Zij is vorig

leren bidden en of ze de Heere echt zelf mogen

zoals bijvoorbeeld gezondheid. Maar

jaar geopereerd om deze tumor weg

leren kennen, want dat is het allerbelangrijk-

je mag de Heere ook iets vragen als

te laten halen maar nu is de tumor al

ste! Sommige kinderen mogen niet naar de

je bidt. Als je ziek bent, mag je vragen

weer aangegroeid.

club komen van hun ouders. Willen jullie ook

of de Heere je weer beter wil maken, maar je kunt ook aan de Heere
vragen of Hij iemand anders beter wil

Zouden jullie voor Judith willen bidden
of de Heere haar weer beter wil maken?

Oost-Azië

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

We rijden over kale vlaktes, langs

Hij ook deze mensen wil leren

rotsige bergen. In de verte zien we

wie Hij is en hoe ze met en voor

op een bergtop allemaal gekleurde Hem leven mogen.
vlaggetjes, dat ziet er vrolijk uit!
Toch is het niet zo vrolijk. Op die
vlaggetjes staan gebeden, gebeden voor Boeddha. De mensen hier
geloven dat als de wind langs de
vlaggetjes waait, de gebeden opstijgen en verhoord zullen worden.
Gebed is inderdaad nodig, maar
dan wel tot de enige ware God, of

voor hen bidden? Hartelijke groeten van alle
kinderen hier uit de stad Durrës!

Dorjie woont bij oma.
Oma geniet van het bezoek van
tante. Dorjie let er niet op, hij maakt
zijn huiswerk.
‘God heeft de aarde in zes dagen gemaakt’, hoort hij
opeens. Hè? Voordat hij het weet, staat Dorjie naast
tante. ‘De aarde is door Gód gemaakt...?’ herhaalt hij.
Tante kijkt hem aan en knikt. ‘Dat is anders dan in mijn
schoolboek’, denkt hij hardop. Hij wil er meer van weten,
maar oma praat door. Het gaat alweer over iets anders.
Dorjie loopt terug naar zijn huiswerk. Het heeft zijn hart
geraakt, hij wil er méér van weten... Als tante vertrekt wijst
ze op een kastje in het midden van de kamer: Dorjie, dáár
ligt het Boek. Daarin staat het...

Willen jullie bidden voor Dorjie of de
Heere dit Woord wil zegenen?

DE OOGST EN
HET GEBED
tekst Dick Korpel

Taal leren

Geschreven door Annemieke Vader

Nieuwe zendingswerkers gaan eerst de taal leren
van het land waar ze naar toe gaan. Het is heel
belangrijk dat zij de mensen op het zendingsveld
gaan begrijpen. Ze moeten met hen kunnen praten
en het Woord van God kunnen uitleggen in die

I

Een paar weken geleden heb ik
voor de jeugdvereniging van de
gemeente El Amparo in Ecuador
iets verteld over de zending. Ik
las dat 3.100.000.000 (3,1 miljard)
mensen nog nooit van de Bijbel
hebben gehoord. Dit duizelingwekkende getal deed mij denken
aan Mattheus 9: 35-38.

n vers 35 en
36 lezen wij
dat de Heere
Jezus rondreist
om te preken

en mensen te genezen.
Tijdens die reis ontmoet Hij

taal. Maar voor het zover is, moet er heel wat

veel mensen. Wat de Heere ziet,

gestudeerd worden! Het leren van de taal is heel

raakt Hem diep. Hij ziet dat de mensen

moeilijk, maar de nieuwe zendingswerkers moeten

vermoeid zijn. Denk maar aan een kudde schapen die

volhouden. Hun kinderen moeten ook de taal van

al heel lang rondlopen in de bergen. Waarom? Omdat

het nieuwe land leren.

zij geen herder hebben. Zij zijn verdwaald. Zij zijn zo

Willen jullie bidden om geduld, wijsheid en vreugde
in de taalstudie? En jullie mogen ook bidden voor het
bereiken van alle volken met het Woord van God.

HALLO
ALLEMAAL,
Wij, Evelyn en Aliëtte Hakvoort, zitten dit jaar op een
Franse basisschool om de

moe geworden. Zij weten het niet meer. Als er geen
hulp komt, zijn zij verloren. Hoe kijkt de Heere Jezus
naar mensen? Met innerlijke ontferming. Dat
betekent: vol met medelijden. Waarom?
Hij weet dat wij verloren zijn omdat

3,1 MILJARD
MENSEN HEBBEN
NOG NOOIT
VAN DE BIJBEL
GEHOORD

wij zonder God leven. Voor zulke
mensen is de Heere Jezus mens
geworden. Voor verloren mensen
is Hij gestorven.
Aan die mensen en kinderen moet
over de komst van de Heere Jezus
verteld worden. Maar wie moeten

dat doen? De Heere zegt (vers 37) dat de

taal te leren. Op deze foto zie

oogst groot is, maar dat er zo weinig arbeiders zijn. Er

je het schoolbord met hele

zijn heel veel mensen die nog nooit van Hem gehoord

belangrijke woorden die je

hebben. Maar er zijn maar heel weinig mensen die

nodig hebt in de klas. Bij-

deze boodschap willen vertellen. Maar Hij raadt in

voorbeeld, tellen / knippen /

vers 38 aan: Bid de Heere, (vraag Mij!), dat Ik men-

lezen... Wij kennen ze al uit ons

sen bereid maak om in de zending te gaan. Bid dat

hoofd. Ook al snappen we nog

er mensen komen die aan die 3,1 miljard verloren

lang niet alles wat de juf zegt,

mensen de boodschap van Zijn komst in deze wereld

als ze één van deze woorden

willen vertellen. Zou jij dat willen doen?

zegt, weten wij wat we moeten doen! Fijn is dat!
Evelyn & Aliëtte

Vragen voor jou

• Op welke plaatsen
van de wereld moet de
boodschap van de Bijbel
verteld worden?
• Zou jij dat willen doen?
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Uit de Bijbel

Door Kees Jan

van Linden

HET ISLAMITISCHE
GEBED (SALAAT)

1

Elke dag moet een moslim vijf keer bidden op vaste
tijden, afhankelijk van de positie van de zon. De
richting van het gebed is naar Mekka (SaoediArabië). Je kunt eigenlijk overal bidden, als
je maar een bidmatje hebt waarop je kunt
staan. Dit gebed kun je niet vergelijken met
onze gebeden. De islamitische gebeden zijn
vaste formules en rituelen die over de hele
wereld hetzelfde zijn. Je kunt het beter
aanbidden noemen.

Op vrijdagmiddag om 2 uur zijn de
moslims verplicht om het gebed in de
moskee te doen (foto 1). De muezzin
roept alle moslims tot het gebed.
Ze doen hun schoenen buiten uit en
wassen zich voor het gebed. Alle ledematen worden driemaal gewassen:
handen, voeten, gezicht,
haren, oren,
ogen en neus

4
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(foto’s 2 en 3).

Alle mannen stellen zich op

3

in een rij naast elkaar (foto
4); de vrouwen bidden in
een aparte rij (foto 5).

6

Staande spreekt ieder voor
zich uit welk gebed hij of zij
gaat verrichten en zegt: ‘Allahoe Akbar’ (god is groter).
Daarna zegt hij een smeekbede. Als dat gebeurd is, zegt

5

iedereen de eerste soera
(hoofdstuk) van de Koran op.
Vervolgens buigt iedereen
naar voren (foto 6) en richt
zich na het buigen weer op.

Dan buigen de moslims met hun handpalmen,
knieën en de voeten op de grond. Ook hun neus

Na de nederwerping komen

en voorhoofd raken de grond (foto 7). Deze

de moslims omhoog in een

houding heet de nederwerping.

zithouding (foto 8). Opnieuw

Dit hele ritueel herhaalt zich nog een keer vanaf het

volgt een nederwerping en

begin, en soms nóg twee of drie keer. Aan het eind

een zithouding.

spreken ze hun geloofsbelijdenis uit: ‘Er is geen god

7

8

dan Allah en Mohammed is zijn profeet.’
Tenslotte wordt in een zithouding een groet
uitgesproken: men groet de engelen rechts en links
naast zich met de woorden: ‘As-salaamoe ‘alaykum
wa rahmatoe Allaah.’ Dat betekent: ‘Vrede zij met jou
en de genade van god.’ Ze geloven dat er engelen om
hen heen zijn die hen beschermen.

HISTORIE

In deze serie belicht ds. J.M.D. de Heer pioniers uit de zendingsgeschiedenis
en gaat hij op zoek naar de lessen voor het zendingswerk van vandaag.
Deze keer: de zendeling

Robert Moffat (1795-1883)

Een zendeling
voor het leven
Het gebeurt niet zo vaak meer dat iemand het grootste deel van zijn of haar leven in de
zending dient. Allerlei begrijpelijke redenen kunnen daarvoor zijn. Juist in dit licht kijken
we met respect naar zendelingen die tientallen jaren dienden. Een van hen is Robert
Moffat die meer dan een halve eeuw zendeling in Afrika was.
Door ds. J.M.D. de Heer

L

Volharding

iefde tot de zending kreeg Robert Moffat (17951883) al in zijn jonge jaren van zijn ouders mee.
Zijn moeder las op de lange winteravonden haar
kinderen vele zendingsverhalen voor. Zijn eerste
sollicitatiebrief aan een zendingsgenootschap
liep echter op een teleurstelling uit. Er waren
zoveel mensen die zich aanmeldden dat er niet voor
allen plaats was.
Moffat liet zich niet uit het veld slaan. Hij zette zijn
werk als tuinman voort en ging ondertussen theologie
studeren. Een jaar later was het wel de tijd om uit te
gaan. Robert kreeg Zuid-Afrika als standplaats toegewezen en ging er met vier anderen heen.

Moffat besefte op den duur dat hij de taal van de
Tswana moest spreken om de bijbelse boodschap over te
dragen. Hij wierp zich op het leren van de stamtaal en
werkte vervolgens bijna dertig jaar aan het vertalen van
de Bijbel in deze taal. De volharding waarmee Moffat
bleef werken, droeg vrucht. Na twintig jaar werd er in
het gebied een grote stenen kerk neergezet die er nog
altijd staat. Stamhoofden uit de hele omgeving stuurden mensen om de prediking van Moffat te horen. Een
van de meest gevreesde stamhoofden zocht persoonlijk
contact met de zendeling. Hoewel hij zelf heiden bleef,
stond hij wel toe dat er zendelingen onder zijn volk
kwamen werken. Een van hen was een zoon van Moffat,
die, net als vier andere kinderen, in de voetsporen van
hun vader als zendeling trad. Een dochter trouwde met
de Schotse zendeling David Livingstone, die eveneens
vele jaren in Afrika werkte.

Hoofdman
Aanvankelijk liepen de blanke boeren in Zuid-Afrika niet warm voor het verlangen van Moffat om onder
de zwarte bevolking het Evangelie te verkondigen. Het
duurde een tijd voordat hij toestemming kreeg. Moffat
vestigde zich daarop in een nederzetting van de Hottentotten. Tot zijn verwondering kwam een berucht hoofdman in die streek na twee jaar tot bekering. Het zorgde
ervoor dat de zendeling wat meer krediet kreeg van de
blanke machthebbers.
Veel verder nog trok Moffat de binnenlanden in.
Inmiddels was hij getrouwd met de vrouw voor wie
hij al in Engeland liefde had. Deze Mary kreeg wel een
vuurdoop in Afrika toen ze met Robert de binnenlanden introk. Wat haar nog meer terneerdrukte, was het
uitblijven van vrucht op het zendingswerk.

J A A R G A N G
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Nood
Familieomstandigheden zorgden ervoor dat de Moffats in 1870 terugkeerden naar Engeland. Robert was inmiddels 75 jaar en mocht terugzien op een dienend leven
in Gods Koninkrijk. Thuisgekomen bleef hij dienstbaar.
Een zendeling blijft immers zendeling. Onophoudelijk
legde hij de nood van het Afrikaanse volk aan de harten
van mensen. Steeds voegde hij daar de vraag bij om te
overwegen of de Heere ook hen riep. Die vraag is nog
altijd actueel.
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Conflicten tussen
duisternis en licht
Dick Kroneman beschrijft drie
generaties christenen op Papoea

Verminderde opkomst onder de tweede dienst. De invloed van secularisatie en
welvaart. Gaat het over de Gereformeerde Gemeenten? Nee, het gaat over de
zusterkerk op Papoea. Problemen van ‘hier’ komen ‘daar’ ook voor. We ontvangen
een belangrijke les. Ds. T. Kepno: ‘Juist ook in deze tijd van zorg om de kerk en van
de zorg om onze jongeren is het belangrijk om stil te staan bij Gods grote daden.
We mogen Hem te danken voor Zijn trouw en goedheid.’
Door Just van Toor
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W

ie eenmaal begint te lezen in het
boekje De bergen zullen vrede dragen
legt het niet graag meer weg.
Dick Kroneman, al bijna dertig
jaar werkzaam op Papoea, vatte het plan op om interviews te
houden met bijvoorbeeld eerste ontvangers van
het Evangelie. Er zijn diverse boeken over het
zendingswerk geschreven vanuit het perspectief
van de zendingswerkers en het thuisfront. Dat is
de Nederlandse kant van de zaak. In dit boekje
komen echter juist de Papoea’s aan het woord.

Wegvallende generaties
Kroneman legt uit waarom hij het boekje
juist nu geschreven heeft: ‘Het is ruim vijftig
jaar geleden dat ds. G. Kuijt met zijn helpers de
Yalimo-vallei introk. Dat betekent dat de eerste
ontvangers van het Evangelie op Papoea al op
leeftijd zijn gekomen.’
Het wegvallen van generaties wijst op de
ernst van het zendingswerk. Zendingswerk is
gericht op het behoud van zielen.
Zij die Jezus Christus niet kennen,
kunnen niet zalig worden. Deze
ernst wordt al duidelijk op de eerste
pagina’s van het boekje. Kroneman
schrijft in dankbare herinnering over
Diman Balyo en Zeth Nabyal. Diman,
de stenenbijlenmaker, overleed op
eenenzestig jarige leeftijd. Zeth Nabyal werd zevenendertig jaar. Beiden
lieten een helder getuigenis na. Het
boek beschrijft hoe Diman Balyo eens
tegenover archeologen en cultureel
antropologen vrijmoedig getuigde hoe
hij de stem van God in het Woord van
God gehoord had. Een God Die ons
hoort als we tot Hem bidden.

Stenen tijdperk en smartphone
Drie generaties christenen op Papoea leven in
drie zeer verschillende situaties. Wie de interviews met de eerste generatie leest, maakt kennis
met een generatie die nog in duisternis leefde.
Verschillende Papoea’s gebruiken de vergelijking van duisternis en licht als ze over heden
en verleden spreken. Ook cultureel zijn er heel
wat verschillen tussen de generaties. De eerste
generatie Papoea’s was ongeletterd en leefde geïsoleerd in hun dorpjes. Binnen het dorp leefden
ze samen in stamverband en was hun godsdienst

‘In enkele
decennia
heeft een
snelle
verandering
plaatsgevonden.’

animistisch van aard.
Met de komst van zendingswerkers en de ontwikkelingen die daarop volgden, werd het gebied
feitelijk opengelegd. Invloeden van buitenaf hadden
hun uitwerking op de bevolking. In enkele decennia
heeft een snelle verandering plaatsgevonden. Nu leven sommige Papoea's nog bijna hetzelfde zoals hun
voorvaders gedaan hebben, terwijl anderen met hun
smartphone op het wereldwijde web surfen.

Opening en weerstand

In het boekje wordt onder andere de komst van
het Evangelie in het Bomela-gebied beschreven. Het
geeft een goede indruk hoe dit ook in andere regio’s
heeft plaatsgevonden. De algemene indruk is dat de
bevolking erg verbaasd reageerde op blanke mensen.
Sommige Papoea’s hadden overigens echt wel eens
blanken gezien. Bijvoorbeeld een wetenschappelijke
expeditie of een expeditie van filmmakers. Blanken
die echter bij hen wilden komen wonen, was iets
dat geheel nieuw was. Met geschenken als ijzeren
bijlen en schoppen vroegen de werkers toestemming om zich te mogen vestigen. Vanwege de materiële voordelen waren mensen
graag bereid om mee te werken aan de
aanleg van een vliegstrip. Respons op het
Evangelie volgde echter vaak pas later.
In sommige gebieden ging het uitdragen van het Evangelie niet altijd op een
juiste wijze. Ds. Nebius Maling vertelt
hoe lokale evangelisten mensen dwongen om kerkdiensten bij te wonen. Soms
ging dat zelfs letterlijk met slag en stoot.
Door de invloed van lokale evangelisten
en door beïnvloeding van schoolkindeDick en Margreet Kroneman
ren, verbrandden Papoea’s wel voorwerpen die aan de goden gewijd waren.
Toch ging dit niet van harte. Ds. Maling
is er duidelijk over: ‘Het Evangelie van vrije genade
mag nooit worden opgedrongen. ‘Niet door kracht,
noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het
geschieden.’ (…) Desondanks geloof ik van harte dat
de Heere het zendingswerk heeft willen zegenen.’

J A A R G A N G

Geloof en verzet
Kroneman gaat in zijn vraaggesprekken moeilijke thema’s niet uit de weg. Zo kaart hij tijdens
een interview de moordpartij in Nipsan aan.
Wanneer het Evangelie een dorpje bereikt, zijn er
ook mensen die het Woord niet willen aannemen.
Ze trekken vaak ver weg naar een ander gebied.
Terugtrekken was duidelijk vaker het geval dan een
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ZGG JUNIOR
Dick Kroneman werkt
al heel lang op Papoea.
Daar heeft hij gepraat
met mensen die voor
het eerst het Evangelie gehoord hebben. Ook sprak hij met mensen
die geboren waren toen het Evangelie daar al bekend was. In zijn
boek vertelt Dick wat hij van deze mensen geleerd heeft.

openlijk conflict met de zendingswerkers. In 1974 werden in Nipsan echter veertien Papoea’s uit het Yali-gebied en uit Biak gedood. De precieze oorzaak is nooit
helemaal opgehelderd. Op basis van de vraaggesprekken
die Kroneman gehouden heeft met betrokkenen komt
hij in ieder geval tot de conclusie dat deze tragische
gebeurtenis niet zonder meer te duiden is als een uiting
van verzet tegen het Evangelie. Andere oorzaken zijn
mogelijk de hardhandige straffen die evangelisten gaven
aan mensen die niet naar de kerk wilden komen. Ook
hadden evangelisten heilige plaatsen van Nipsanners
ontwijd. Daarnaast zijn al dan niet terecht verwijten
van overspel geuit. Al met al ziet Kroneman de gebeurtenis in Nipsan als een ernstig bedrijfsongeval dat werd
veroorzaakt door misverstanden en een te agressieve en
cultureel bepaalde zendingsmethode.

Drie generaties christenen

DE BERGEN ZULLEN
VREDE DRAGEN
Dick Kroneman

Koop het boek
% van
bij ZGG en 40
komt
de opbrengst
n het
ten goede aa
k!
zendingswer

Een boek over zendingswerk op
Papoea. Voorzien van een voorwoord
dat geschreven is in Waxhaw, North
Carolina, Amerika. Geschreven door
een zendingswerker uit Nederland. Het
karakteriseert de schrijver van het boekje,
dr. Dick Kroneman. Op de middelbare school hoorde
hij voor het eerst over het bijbelvertaalwerk dat Chr.
Fahner op Papoea in de Yali-taal verrichtte. Enkele
jaren later, in 1987, werden Dick en Margreet vanuit de
gemeente van Utrecht uitgezonden ten dienste van het
bijbelvertaalwerk in de Una-taal. Bijna dertig jaar later
is de begeleiding van dit
werk een van de taken die
de schrijver op Papoea
heeft.
Uitgeverij De Banier
Aantal pagina’s 143
ISBN 9789462789432

€ 16,50
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Op 28 oktober 2013 is het in Pass Valley een drukte
van belang. Drie generaties christenen gedenken dat
vijftig jaar eerder ds. Kuijt met een groep Papoea-evangelisten voor het eerst de Yalimo-vallei introk. Een
hoogtepunt van de herdenking is het moment dat een
vertegenwoordiger van ZGG symbolisch de Yali-Bijbel
overhandigt aan de oude Hogfan, de eerste gedoopte
christen uit Pass Valley. Na een toespraak overhandigt
Hogfan de Bijbel op zijn beurt aan drie studenten van
de theologische hogeschool. We lezen over verzet tegen
het Evangelie, terugval in heidendom en de negatieve
westerse invloeden op de Papoea’s. Toch heeft de Heere
ervoor gezorgd dat het Woord van generatie op generatie mocht worden overgedragen.

Wolk van getuigen
In De bergen zullen vrede dragen staan veel namen. Namen van mensen die in hun woorden en daden, net als
de wolk van getuigen uit Hebreeën 11, lieten zien dat zij
een ander Vaderland zochten. Deze Papoea’s hebben de
ware vrede mogen vinden voor hun ziel. Hun woorden
gaven daarvan getuigenis. En vaak deden hun handel en
wandel dat nog meer. Deze conclusie geeft verwachting
voor het zendingswerk in de toekomst. Daarom ter afsluiting een citaat uit het boekje: ‘De wolk van getuigen
op Papoea is veel meeromvattend dan de paar mensen
die met naam en toenaam genoemd zijn. Ze zijn een
sprekend bewijs van Gods verkiezende genade en van
het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest, waardoor ook op Papoea zondige mensen onderdaan werden
van Koning Jezus.’

J A N U A R I
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BERICHT VAN DE ZUSTERKERK

In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer ds. N.I. Ude.

ZU
N DE STERK
VA

Ik was erg onder de indruk toen
ik een christelijke school in
Amersfoort bezocht. Hier zag ik
christelijk onderwijs in de praktijk,
op basis van gereformeerde
principes. Het was nog mooier
om te horen dat de Nederlandse
overheid verschillende
scholen ondersteunt. Dus ook
reformatorische scholen worden
betaald door de overheid.

ERK

a
H

A
NIGERI

RC

BERICHT

' In Nederland zijn jullie bevoorrecht
met christelijk onderwijs'

NIG E R

IA R EF O R M E

DC

HU

Door ds. N.I. Ude

I

Ondersteuning

n Nederland bestaan christelijke en niet-christelijke scholen naast elkaar met wederzijds respect
voor hun opvattingen. Dit is het tegenovergestelde van wat in Nigeria gebeurt. De overheid ondersteunt alleen de openbare scholen. Hier wordt
het geloof niet getolereerd. Soms gebruiken ze
de rooms-katholieke geloofsbelijdenis, maar over het
algemeen wordt seculier onderwijs gegeven. De evolutietheorie en ander onbijbels gedachtegoed komen aan
de orde. Reformatorisch onderwijs heeft geen enkele
plaats in het onderwijssysteem. Daarbij komt dat de
openbare scholen en hun docenten corrupt zijn en
niet voldoen aan hun plichten. De docenten komen
niet dagelijks naar school, maar slechts een of twee
dagen per week. En zelfs als ze op school zijn, zijn
ze niet trouw in het lesgeven. Ook werken ze niet in
overeenstemming met de syllabus en het curriculum
en worden studenten slecht voorbereid op de examens. Tegen betaling wordt hulp geboden, waardoor
ouders krom moeten liggen voor het onderwijs van
hun kinderen.

J A A R G A N G

Christenen streven ernaar om christelijke scholen te
stichten om hun geloofsbeschouwing een plek te geven
en om de corruptie, waarmee de openbare scholen
worden overspoeld, uit te bannen. De overheid weigert
echter om financiële steun te geven, maar legt juist extra belastingen op. Wanneer deze niet betaald worden,
sluiten ze de school. Daardoor is christelijk onderwijs
erg duur geworden en buiten bereik van de armen
gekomen. Alle kosten komen voor eigen rekening. Het
zou geweldig zijn als de overheid zou overwegen om de
christelijke scholen op dezelfde manier te ondersteunen
als openbare scholen. Dan zullen de christenen bemoedigd worden om hun geloof en hun kernwaarden te
behouden en zullen ze vechten tegen corruptie in het
onderwijs.
Onze broeders in Nederland moeten God danken
voor het voorrecht dat hun kinderen hebben in het
ontvangen van christelijk onderwijs en de financiering
vanuit de overheid. Ook moeten we bidden of de Nigeriaanse overheid dit overneemt.
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AFSCHEID DS. G.J.N. MOENS

Verwondering,
verwaardiging
en verwachting
Dominee Moens neemt
afscheid als voorzitter
en blikt terug op zijn
periode als deputaat
Door Evelien Smit

W

e spreken ds. Moens op het zendingsbureau
in Woerden. Vele malen is hij hier geweest
voor vergaderingen van het deputaatschap,
overleg met veldwerkers of medewerkers van
het zendingsbureau en voor het voeren van
sollicitatiegesprekken.
Hoe is hij eigenlijk zendingsdeputaat geworden? ‘Het
deputaatschap doet aan de generale synode een voorstel
voor toekomstige deputaten door een lijst met namen
in te dienen. De synode benoemt deputaten. Ik werd
in 1999 benoemd. Na de generale synode wordt uit het
algemeen bestuur het dagelijks bestuur gekozen. In 2008
werd ik tot voorzitter gekozen.’
'Er was al een betrokkenheid op het zendingswerk',
vertelt hij. ‘Als de nood van de eeuwigheid op je hart
wordt gebonden, dan gaat ook de nood wegen voor je
naasten, ook de naasten ver weg. Daarbij komt dat mijn
vader jarenlang zendingsdeputaat is geweest. Ik heb de
liefde tot het zendingswerk dus van huis uit meegekregen.’

Hoe was uw manier van werken als voorzitter?
‘Als deputaatschap maak je gezamenlijk beleid. Ik
vond het belangrijk om samenbindend leiding te geven
aan de vergaderingen. Ik probeerde altijd samen te vatten
wat over een bepaald onderwerp was gezegd en op basis
daarvan een richting te formuleren. Het is belangrijk om
een duidelijke koers uit te zetten, op de velden, maar ook
in de correspondentieband met de zelfstandige zusterkerken.’

En nu stopt u ermee…

‘Het was een grote verantwoordelijkheid om 17 jaar zendingsdeputaat te
mogen zijn, waarvan 8 jaar als voorzitter.’ Ds. G.J.N. Moens blikt terug als
we hem interviewen ter gelegenheid
van zijn afscheid als voorzitter van het
deputaatschap. ‘De Heere heeft het
zendingswerk willen zegenen en het is
me vaak tot verwondering dat ik dit
werk mocht doen.’
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‘Ja inderdaad. Er komt een tijd om een stapje terug
te doen. Het curatorium en mijn eigen gemeente Lisse
vragen ook aandacht. Dat vraagt om keuzes. Terwijl de
betrokkenheid op het zendingswerk blijft! Want er ligt
duidelijk een opdracht van de Koning.’
Ds Moens denkt even na en voegt er dan aan toe: ‘Er
is betrokkenheid vanuit het geheel van onze gemeenten.
Dat merk ik uit veel zaken, onder meer uit hoe de zendingsdagen bezocht worden. Ook als we kijken naar de
inkomsten kun je niet anders zeggen. Dat is verblijdend
en het stemt me vaak tot verwondering. Ik ben ook erg
verblijd dat we hebben besloten in Cambodja een nieuw
zendingsveld te openen. Het was een uitzien of het
mocht. Vragend of Heere wegen wilde wijzen en deuren
openen. Het vraagt nu nog verdere doordenking.’

Wat was voor u een hoogtepunt als u
terugkijkt?’
‘Ik weet nog goed dat ik in 2001 voor het eerst op
Papoea was. Het was synode op dat moment. We hadden
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Als er een sollicitant kwam, waar zag u dan
vooral naar uit om van hem of haar te horen?

een lange en intensieve reis achter de rug. We kwamen
aan op de plek waar werd vergaderd en zagen daar de
mensen die vijftig jaar eerder nog in duisternis leefden.
Ze zongen Psalm 118: ‘De HEER’ is mij tot hulp en sterkte.’ Dat raakte me diep.
Ook moet ik denken aan een Avondmaalsbediening
in Albanië in 2014 waar mijn vrouw en ik die zondag in
Delvinë mochten zijn. Deze dag werd voor ons onvergetelijk. De Heere was kennelijk in het midden. Als je op
de zendingsvelden mensen mag ontmoeten voor wie het
zendingswerk gezegend is, weet je, dáár gaat het om! Dat
de Heere het werk van de zending heeft willen zegenen,
is verootmoedigend. Ondanks alle moeite die er ook is,
bouwt Hij Zijn Kerk. Dwars door alle dingen heen.
Ik heb ook gewaardeerd hoe we door de jaren heen als
deputaten met elkaar mochten samenwerken.

Ds. Moens formuleert voorzichtig: ‘Ik heb altijd
geluisterd of ik het werk van de Heere mocht horen. En
ook of de nood van de verre naasten op het hart was gelegd. Daarnaast kijk je als deputaatschap natuurlijk ook of
iemand algemene bekwaamheid heeft tot het werk, want
het vraagt veel. We kennen het hart
niet, dus je moet beslissen naar
aanleiding van wat je hoort.
De definitieve benoeming volgt
overigens pas na een uiterst
zorgvuldige procedure.’

Welke boodschap
wilde u meegeven tijdens
uw openingen van de
zendingsdag?

Ons zendingswerk is maar een klein kruimeltje
gezien de immense nood van deze wereld. Wat
gaf u moed om door te gaan?

‘Je wilt het zendingswerk
dicht bij de mensen brengen en
telkens laten doorklinken dat
het welbehagen van de Heere
door de hand van Christus geDs. G.J.N. Moens.
lukkig voortgaat. Dat geeft rust
en ook verwachting. Door de
jaren heen hebben we steeds een
thema centraal gesteld. Dat werd
vanuit verschillende facetten belicht. De laatste zendingsdag was het thema ‘Uw Koninkrijk kome’. Dan belicht
je de voortgang van het zendingswerk, maar ook wat er
tegenop komt in de praktijk. Maar de voltooiing van het
Koninkrijk komt.’

‘Het was steeds vragen om trouw te zijn op de plaats
waar de Heere ons stelde. We moeten bedenken dat we
een klein schakeltje in het wereldgebeuren zijn. Maar er
zijn zoveel zielen voor de eeuwigheid. Dan gaat het in
het zendingswerk niet over grote dingen. Kijk eens naar
Paulus met zijn metgezellen als ze in de grote stad Filippi
komen. Niemand stond hen op te wachten. Maar hoe
wonderlijk werkt de Heere in het hart van Lydia en van
de stokbewaarder. Het ligt alles in Zijn hand. Als Paulus
in Korinthe is, is er tegenstand van de Joden én vrucht,
maar Paulus is wel bevreesd. Wat zegt de Heere dan in

‘Het zendingswerk ligt in je hart
en dat gaat er niet meer uit.’

Wat gaat u het meeste missen nu u stopt als
voorzitter en als deputaat?
‘Het zendingswerk ligt in je hart en dat gaat er niet
meer uit. Het concrete van de uitvoering van het zendingswerk in de overdenking en de beleidsbepaling zal
ik missen. Maar ook de ontmoeting met de mensen. Het
raakt me als je mensen ontmoet bij wie je hoort dat het
werk door de Heere gezegend is.

een gezicht? ‘Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg
niet. Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u
leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in
deze stad’ (Hand. 18: 9b-10). De Heere is onwankelbaar in
Zijn raad. Dat geeft rust.’

Ongetwijfeld waren er ook dieptepunten?

Is er nog iets anders wat u de lezers van
Paulus zou willen meegeven?

‘Ik zou het woord dieptepunt liever niet gebruiken.
Er waren soms wel verwachtingen van ontwikkelingen
of mensen waar alles later toch zo anders ging dan wij
gedacht hadden. Het was bijvoorbeeld heel moeilijk
dat we zo lang uitgezien hebben naar een evangelist in
Guinee en er geen benoeming kon plaatsvinden. Het was
dan ook heel verblijdend toen er iemand mocht worden
aangenomen.’

J A A R G A N G

‘Laten we bedenken dat wat wij doen ten diepste voor
een tijd is. Mensen vallen weg, maar de Heere volvoert
Zijn raad. Straks staan ze voor de troon, ook uit Albanië,
Ecuador, Guinee, Oost-Azië, Papoea, Nigeria. Het laatste
woord van het boek Handelingen is ‘onverhinderd’. Het
werk gaat door. Zullen wij daar ook staan?’
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Evangeliseren in
de jungle
Het complexe evangelisatiewerk
onder de Korowai op Papoea
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‘Paulus, het stamhoofd, is vermoord!’ roepen kinderen die
komen aanrennen. Vlakbij het Korowai-dorp Berukmakot
is hij vermoord, door de naburige Kopkaka-stam. De
evangelisten schrikken. Is het nog wel veilig voor hen?
Door Elco van Burg

S

amen met vier andere mannen was
stamhoofd Paulus Etikaka te voet
naar de bergen getrokken. Vanuit
hun dorp in het zuidelijke laagland
van Papoea kun je de bergen goed
zien. Na twee dagen stroomopwaarts langs de wilde en brede Eilandenrivier kwamen ze in het dorp Sumtamon
aan, om daar te vragen of de GJRP-kerk
evangelisten naar hun dorp wilde sturen.
Waarom gingen ze naar Sumtamon om
het evangelie vragen? Was het omdat ze
graag iets nieuws wilden hebben? Zocht
stamhoofd Paulus invloed van buitenaf om
zijn eigen problemen te bedekken? Was
het omdat ze volgens de overlevering van
de mensen uit Sumtamon afstammen? Of
zochten ze verlossing, voordat de wereld
op zou zijn en ze dood zouden gaan doordat al het eten op is?

Evangelist Mataber Alya.

Onderzoek
Eind jaren tachtig had de GJRP al een
keer een onderzoek in dit gebied gedaan, te
voet vanuit de pas geopende post Siradela
in het Kopkaka-gebied in het laagland.
Dominee Wabdaron en evangelist Melianus Nabyal waren tot aan de rand van
het gebied gelopen. ‘We stuitten op een
pijl en boog en wat stenen aan de rand
van de rivier’, vertelt evangelist Melianus
uit het Kopkaka-gebied, ‘wat aanduidde
dat vreemdelingen niet welkom waren en
gedood zouden worden. Daarom gingen
we terug naar Siradela en lieten we de gebiedsuitbreiding liggen.’ Met de komst van
Paulus en zijn groep was er weer een ge-

‘De mensen
in het bos
waren
bang voor
ons.’

J A A R G A N G
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opende deur. Dominee Wabdaron regelt een
helikopter voor een nieuwe zoektocht en
nadat ze het dorp gevonden hebben gaat hij
samen met bapak Awom te voet verder. Ze
worden vriendelijk ontvangen en gevraagd
om te blijven of een evangelist te sturen.

Boomhuizen
In 1998 is het zover. Na overleg met de
GGRI kerk die als eerste het gebied van de
Korowai is binnengegaan. De eerste vijf
evangelisten worden naar Berukmakot, het
dorp van Paulus gestuurd. Ze bouwen huizen en beginnen met het bezoeken van de
mensen die ver in het bos in hun boomhuizen wonen. ‘De mensen in het bos waren
bang voor ons,’ zegt evangelist Mataber
Alya, die al vanaf het begin hier werkt. ‘In
het begin mochten we niet in de buurt van
de boomhuizen komen voordat we onze kle-

3 5 5
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ren uitgedaan hadden. De mensen hier gebruiken een blaadje als kleding, maar wij gebruikten
onze peniskokers, zoals we dat uit Sumtamon
gewend waren. Pas als we onze kleren uit
hadden zagen ze dat we net als zij waren en
geen wapens bij ons hadden. Dan mochten we
binnenkomen. Zo bezocht ik alle boomhuizen
in dit gebied, soms een dag of twee dagen lopen.
Tegenwoordig kan ik trouwens wel gewoon met
mijn kleren aan bij de mensen komen, ze zijn er
aan gewend geraakt.’

ZGG JUNIOR
Ook de mensen van de
Korowai-stam op Papoea
moeten het Woord van
de Heere horen. Daarom
gaan enkele mannen op pad naar hun gebied. Ze mogen de
belangrijke boodschap doorgeven. Sommige mensen luisteren, maar
anderen willen er niets mee te maken hebben.

Moord
En dan, twee jaar na een voorspoedige start,
staat heel het werk op losse schroeven. Het
stamhoofd is vermoord, door mensen van de naburige stam. Het stamhoofd is zelf afkomstig uit
de Kopkaka-stam en heeft daar niet zo’n mooi
verleden: hij heeft zijn moeder vermoord. Nu
is zijn zus op wraak uit en hebben de krijgers
een succesvolle moordactie uitgevoerd. Vervolgens blijven de krijgers in Berukmakot, omdat
ze ook zijn vrouw en kind willen vermoorden.
De evangelisten beschermen vrouw en kind,
maar worden zelf bedreigd. Ze vragen om een
evacuatie met de helikopter, die hen snel oppikt
en terugbrengt naar Sumtamon.

‘De evangelisten
beschermen
vrouw en kind,
maar worden
zelf bedreigd.’

Openingen
Een jaar later, in 2001 brengt de helikopter
de evangelisten terug naar hun plek in het oerwoud. Vooraf bidden ze: ‘Heere, wilt u veiligheid geven en weer een opening geven voor het
Evangelie?’ De piloot daalt langzaam om te zien
of het veilig is. Ze stappen uit en hij laat de he-

likopter draaien, zodat ze direct weg kunnen.
Ze zien dat hun huis en de radio verbrand
zijn. De tekenen van hun werk zijn uitgewist.
Zullen ze nog terug kunnen? Pas een jaar
later, in 2002, kunnen de vijf evangelisten
definitief terug en zetten ze hun werk voort
door het evangelie te vertellen, de vele zieken
te verzorgen en alfabetiseringsonderwijs te
geven.
Langzamerhand verlaten de Korowai hun
boomhuizen en maken ze nieuwe dorpen. De
evangelisten zien de nieuwe dorpen verschijnen en besluiten daar ook naar toe te gaan. In
2007 gaat evangelist Alphius Nabyal naar het
dorp Okmakot, aan de oever van de Eilandenrivier. In 2010 ontstaat een dorp dicht bij
Berukmakot en een evangelist gaat er heen.

Concurrentie
Inmiddels zijn vier kerken actief onder
de Korowai. Sommige GJRP-posten
zijn overgegaan naar andere kerken,
omdat die kerken meer materiële
voordelen bieden en op andere posten
willen mensen ook een andere kerk
binnenhalen.
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Heli in Berukmakot.

Maar de bevolking is teleurgesteld dat er niet snel
een helikopter komt en besluit over te gaan naar
een andere kerk, die in staat is om meer spullen te
sturen. De jaren daarop worden nog twee andere
dorpen geopend.

Beroemde Korowai

Weerstand
In het begin is het lastig om het Evangelie te
brengen. De mensen willen de bijbelverhalen niet zo
graag horen. Maar langzamerhand verandert dat en
zijn er mensen die tot geloof komen. Na jarenlang
werken in het gebied is in 2011 het moment daar
dat mensen voor het eerst gedoopt kunnen worden en in 2015 worden nog meer mensen gedoopt
in Berukmakot en twee andere dorpen. Ondanks
deze positieve tekenen is het oude leven ook nog
springlevend. Evangelist Mataber vertelt: ‘Regelmatig worden mannen vermoord, omdat iemand
anders hun vrouw wil hebben. Ook komt het voor
dat een baby direct na de geboorte gedood wordt
of levend wordt begraven, omdat er een probleem
is. De bruidsschat is bijvoorbeeld nog niet betaald,
of men weet niet wie de vader van het kind is.’ De
verbondenheid aan de duistere machten is duidelijk
te zien aan de tekenen van vervloekingen die langs
wandelpaadjes te zien zijn. Verdere doorwerking
van de ontdekkende en bevrijdende boodschap van
het Evangelie is nodig.

J A A R G A N G

In het Korowai-gebied in het zuidelijke
laagland van Papoea heeft de Gereja Jemaat
Reformasi Papua (GJRP) vijf zendingsposten. Dit gebied is wereldwijd bekend door
een aantal documentaires, onder andere de
BBC-serie Human Planet. Traditioneel leven
de mensen met een paar gezinnen in een
groot boomhuis in hun deel van het regenwoud, waar ze jagen en sago, bananen en
andere planten eten. Ze stonden lange tijd
bekend als mensen die de moderne wereld
buiten willen houden, omdat de wereld zou
vergaan als dingen zouden veranderen. Maar
sinds ongeveer vijftien jaar wordt die moderne wereld door de jongere generatie met
graagte binnengehaald. Veel mensen wonen
nu in dorpen of zijn naar de stad getrokken.
De wereld van de Korowai staat ook onder
druk door de plannen om het oerwoud te
kappen en palmolie-plantages aan te leggen.
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ONDERWEG

ZGG ONDERWEG
Zendingswerk gaat gepaard met reizen.
Zendingswerkers zijn vaak onderweg. Ook deputaten
reizen regelmatig voor ZGG. In deze rubriek worden
verschillende facetten van het reizen besproken.
Deze keer: op weg in Oost-Azië

Reizend verhalen
Er zijn veel momenten dat Leah Gods Naam kan laten klinken
Lange afstanden zorgen voor
veel reistijd. Leah is veel
onderweg. 'Van vliegtuig tot
benenwagen, ik gebruik alle
vervoersmiddelen die er zijn.'
Leah vertelt hoe ze onderweg
probeert iets van de rijke
Boodschap te delen met haar
medereizigers: 'God is ook
hun Schepper!'
Door Marianne Thomassen
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S

amen met andere zendingswerkers is Leah uitgezonden.
Ieder heeft zijn eigen (woon)plek, werk en leven in het
Aziatische continent. Ze ontmoeten elkaar vier keer per
jaar voor een teambijeenkomst. Eén teamlid woont in
het oosten. Leah: 'Zo'n tweeduizend kilometer ligt er
tussen haar woonplaats en de mijne. Een afstand die we altijd
per vliegtuig afleggen.' De afstand tussen de andere werkers is
korter. Zij wonen drie tot vijf uur reizen van elkaar.

Teambijeenkomst
De werkers hebben elkaar lange tijd niet gezien. Leah vertelt: 'De laatste keer vergaderden we bij iemand thuis. Ze had
heerlijke spaghetti gekookt. En als vanzelf kwamen, onder het
genot van eigengemaakte appeltaart, onderwerpen als verlof,
ervaringen en betekenisvolle ontmoetingen op tafel. Juist deze
informele gesprekken zijn waardevol.'
Op de vergaderdag wordt gesproken over het beleidsplan en
de verschillende projecten waaraan gewerkt wordt. 'We bekijken hoe iedereen invulling geeft aan dit plan, op zijn of haar
eigen stekje. Dat geeft verbondenheid'.
Wat zijn specifieke onderwerpen waar je als teamleden graag
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over praat? Leah: 'Het is belangrijk om open te
zijn. Om het aan te durven de ander in je hart te
laten kijken. Geestelijke worstelingen te delen,
elkaar te bemoedigen, Zijn Naam groot te maken
voor Zijn trouwe zorg. Ook om elkaar op te wekken om scherp te blijven. Niet loslaten wat je op
basis van Gods Woord is meegegeven. Verschillen
tussen je reformatorische wereldbeeld en het
wereldbeeld van andere christenen is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp om telkens te
bespreken.'

len te stoppen. Na een lange omweg praatten we
over genade. Verlossing door genade, door Gods
Zoon. Genade is een woord dat in die taal niet
bestaat. Moeilijk om uit te leggen. In het vuur
van mijn verhaal vergat ik voorzichtig te zijn.
Ik stopte en keek om me heen. Hoeveel mensen
zouden hebben meegeluisterd? Wat zouden de
consequenties zijn? Een slapeloze nacht was het
gevolg. Toch was ik blij, want Gods Naam had
geklonken!'

Ga eens luisteren!

Aangename bezigheid
Zendingswerkers verloochenen hun afkomst
niet! Als Hollander fietst Leah graag. 'Het fietsgebruik is hier drastisch teruggelopen. Jaren geleden stond ik in de fietsfile!' Een half uur wandelen naar het station verkiest Leah graag boven
een staanplaats in de overvolle stadsbus. Soms
kiest ze de auto. 'Urenlang rijd ik soms door de
bergen of over eenzame hoogvlaktes. Rijden door
de prachtige natuur en het beluisteren van een
preek gaan heel goed samen. Een aangename
bezigheid!' Het geeft ook mogelijkheden voor
evangelisatie. 'Iemand langs de kant van de weg
een lift aanbieden, is hier normaal. Als mijn auto
kon spreken, kon hij heel wat verhalen vertellen.' Een jongen die eens meereed, vroeg: 'Jullie
hebben kerst, ik vier het nieuwjaar. Dat is toch
hetzelfde?' Leah reageerde hierop: 'Het gaat bij
beide feesten om de relatie. Echter, bij jouw feest
gaat het om de horizontale relatie. Bij kerst om de
verticale relatie: de relatie tussen God en mensen.
Die relatie was goed in het paradijs, maar werd
verbroken. Gods Zoon werd geboren op deze aarde om de relatie te herstellen. Dat is kerst!’

Zwaarlijvige man
De trein en de bus. Ook daar maakt Leah
regelmatig gebruik van. 'Met snelheden van meer
dan driehonderd kilometer per uur is de trein
een prettig vervoersmiddel om snel op de plaats
van bestemming te komen. Duurde de autoreis
naar een teamlid eerder meer dan negen uur, met
de hogesnelheidslijn duurt de reis nog maar vier
uur!' De bus is een toegankelijk vervoersmiddel
en wordt veelvuldig gebruikt. Leah vertelt over
een zwaarlijvige man die eens naast haar zat in
de bus. 'Ik had nauwelijks plek om te zitten. In
zijn grote handen hield hij de gebedsketting vast.
Zijn murmelende gebeden benauwden mij. Ik
probeerde een praatje te maken, om het murme-

Om een algemeen gesprekje om te buigen
naar een inhoudsvol gesprek is niet makkelijk,
vindt Leah. Ze stelt dan een vraag als: Wat geeft
jouw leven inhoud en/of wat wil je graag voor je
kind? Leah: 'Het zijn probeersels om een zinvol
gesprek op gang te brengen. Ook probeer ik
soms een losse opmerking te maken. Dan zeg
ik: Reizen? Ik ben op reis, al ben ik thuis. Mijn
leven is een reis! Of: Waar we wonen is niet zo
belangrijk, wie we zijn is belangrijker. In de hoop
dat het mensen aan het denken zet.' De zondagsinvulling is ook zo’n onderwerp. Ik zeg dan iets
als: Op zondag ga ik naar de kerk. Ga ook eens
luisteren!' Leah geeft dan het adres van een kerk
in de buurt door.

Zwartharigen
In het openbaar vervoer vind je de echte
Aziatische cultuur. Leah vertelt: 'Veel mensen,
altijd heel veel mensen. Ik stond eens voor de bus
en wilde graag nog mee. Vol... jammer, dat werd
wachten. Teleurgesteld deed ik een stapje achteruit. Wat schetste mijn verbazing? Toen ik mij
omdraaide, zag ik nog minstens drie mensen zich
de bus in dringen.' Dat het ook anders kan, laat
een ander voorval zien. 'Ik sloot mij achteraan in
de rij om een buskaartje te kopen. Die buitenlander (ik dus) werd eruit gepikt door een medewerker. Ongevraagd werd mij een kaartje in handen
gestopt. Als buitenlander vang je de aandacht.
Tussen alle zwartharigen val ik op.'
Lange afstanden, veel reistijd. Leah is veel onderweg. 'Tijdens mijn reizen zijn er veel momenten dat ik mensen kan vertellen over de Heere.
Over de Schepper, Die ook hun Schepper is! Ik
ben gezonden naar Azië. Het wordt weleens
bestreden, dat geef ik toe. Maar toch weet ik mij
gedragen door Zijn armen. De Heere geeft mij
liefde voor de mensen om mij heen.'
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‘Hoeveel
mensen zouden hebben
meegeluisterd? Wat
zouden de
consequenties zijn?’

Vanwege veiligheidsoverwegingen is de naam
van de werker
gefingeerd.
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FINANCIEEL

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode oktober en november
Gemeenten in classis Goes		
Gemeenten 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		
Diversen / plaats onbekend		

€ 17.825
€ 34.303
€ 21.469
€ 111.498
€ 22.237
€ 13.252
€ 38.574
€ 10.580
€ 37.755
€ 49.624
€ 24.470
€ 49.734
€ 2.722

		 € 434.043

Landelijke en regionale inkomsten
Opbrengsten postzegels/munten e.d.		
€ 1.102
Opbrengsten oudpapier en cartridges		 € 285.496
Nalatenschappen		 € 15.801
Voorjaarsactie		
€ 207
Kringloopwinkels:
Ramsjburg, Middelburg		 € 75.000
Goed & Gebruikt, Goes		 € 45.000
Habbekrats, H.I. Ambacht		 € 35.627

		 € 458.233
Totaal inkomsten periode		 € 892.276

Verantwoording
ZGG vindt het belangrijk dat duidelijk is hoe de
gemeenten het zendingswerk financieel ondersteunen.
Op deze pagina kan dat slechts in hoofdlijnen.
Op www.zgg.nl/verantwoording worden de
hiergenoemde totalen gespecificeerd naar gemeenten
of andere herkomst, zoals oud papier. Uw plaatselijke
zendingscommissie of het zendingsbureau kan
u desgewenst de specificatie van uw gemeente

De bestemming
van uw gift
Om geld te werven, kan het helpen om
hiervoor een heel concreet project te
kiezen. Bij ZGG is dat mogelijk door een
project te selecteren uit de projectlijst.
Door A. Elshout

U

it de jaarplannen van de zendingsteams selecteert ZGG elk
jaar activiteiten en bestedingen op de zendingsvelden, die zich
lenen voor een ‘project’ op de ‘projectenlijst’ van de zending.
Per land of regio worden hiervoor activiteiten en bedragen
genoemd. Op die manier wordt heel praktisch informatie gegeven
over waar zendingsgeld aan besteed wordt. Ook biedt dit gelegenheid
om gericht geld in te zamelen. Er zijn projecten van een paar
tientjes, tot projecten van duizenden euro’s.
De projecten op de website komen uit goedgekeurde plannen.
Teams of partnerorganisaties hoeven met het uitvoeren van het
project niet te wachten tot iemand dit heeft gereserveerd. Daar stelt
ZGG zich garant voor. ZGG is geen doorgeeforganisatie die financiële
ondersteuning laat afhangen van de vraag of er voldoende middelen
voor bepaalde activiteiten worden ontvangen.
Een project (laten) reserveren doet ZGG om te voorkomen dat er
op verschillende plaatsen voor hetzelfde doel geld ingezameld wordt.
De zending is overigens dankbaar voor het feit dat ook veel geld
wordt overgemaakt zonder een bepaalde bestemming. Veel van de
zendingsuitgaven hebben bijvoorbeeld met salarissen, huisvesting,
vervoer en dergelijke te maken. Die lenen zich niet zo voor een
project.
Wilt u een idee hebben van hoe het zendingsgeld wordt besteed?
Dan is een blik op de projecten per land vast leerzaam.
Zoekt u een concreet doel voor een vereniging, een school of een
zendingsavond? Kijk dan op de projectenpagina’s op de website of bel
het zendingsbureau voor suggesties. Onze voorlichters komen ook
graags langs om meer over het project te vertellen!

verstrekken. Ontvangsten worden anoniem in onze

Voor informatie over geven en projecten zie
www.zgg.nl/steunen/financieel/giften

administratie vastgelegd.
www.zgg.nl/verantwoording
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ZGG-WEBWINKEL

Nu verkrijgbaar

Combinatie-aanbieding

Bewogen pioniers

En leer al d’ aard’ Uw
grootheid zingen!

Kees Janse
In dit boek komen we de drie zendingszusters
Dini Sonneveld, Marry van Moolenbroek en Coby
van Rossum tegen in een wereld waarin het
traditionele heidendom nog aanwezig is. Soms
bevindt de samenleving zich zelfs nog volop in het
stenen tijdperk. Naast de geestelijke nood is ook
de medische nood waarmee ze geconfronteerd
worden schrikbarend groot. Malaria, tuberculose,
huid- en oogziekten, diarree, wormziekten en
ondervoeding zijn aan de orde van de dag. Het
leven is er kort. Bij de geboorte sterven veel
moeders en baby’s. Vervloekingen komen vaak
voor. In deze wereld mogen de drie zusters
christelijke barmhartigheid in de praktijk
brengen. Zendingswerk in woord en daad.
Dat vraagt bewogenheid, zelfverloochening,
volharding, geduld en liefde.

Massale koor- en samenzang van psalmen
met bovenstem vanuit de Rehobothkerk te
Tholen.
Orgel: Bram Bout en Peter Wildeman.
Met medewerking van samengesteld
Thools Mannenkoor o.l.v. Peter Wildeman,
orgel Bram Bout. In het cd-boekje zijn de
meditaties van ds. S. Maljaars opgenomen.
Duur: 68.33 min.

€ 14,95

Bestel via zgg.nl/webshop
Heeft u geen internet? Bel 0348-489950
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ZGG-POST - BOEKBESPREKING

Boekbespreking:

Stromen van zegen
James Fraser vraagt in zijn brieven vaak om gebed

‘Soms weet ik het echt niet meer. Dan vraag ik mij
af: ‘Is het Gods weg wel geweest dat ik hier als
zendeling ben terecht gekomen? Ik werk nu bijna
vijf jaar in China en wat is het resultaat…? Bid met
elkaar voor mij, moeder! Ik smeek het u!’
Door Liesbeth de Jongste

Z

endeling James Fraser vertrok rond
1906 vanuit Engeland naar China
om daar te evangeliseren onder de
Lisu-bevolking. Vanuit China schreef
hij brieven aan zijn moeder en zijn
vrienden. Ook hield hij een dagboekje bij.
Daardoor weten we veel over zijn leven.
Mevr. J. Kranendonk-Gijssen heeft deze
informatie verwerkt in het boek Stromen van
zegen, een boeiend en duidelijk geschreven
leesboek. Het begint met de roeping van James tot het zendingswerk. James is dan een
jonge en veelbelovende student. Hij worstelt
met de vraag: ‘Stel dat Jezus zou terugkomen
en miljoenen mensen zouden nooit van het
Evangelie gehoord hebben, welk antwoord
zou ik Hem dan kunnen geven?’ James geeft
zijn carrière op en vertrekt als zendeling
naar China.
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'De Heere
laat James
zien dat Hij
een Hoorder
is van het
gebed.'

In het boek lees je over het grote
verlangen van James om mensen over
Jezus te vertellen: ‘Wie hij ook ontmoet,
waar hij ook is, overal maakt hij contact
en probeert hij mensen bekend te maken
met de Naam van de Heere Jezus Christus.’
Wat heeft James in zijn werk de
Heere nodig! ‘Totaal verslagen blijft James
achter. Hoe is dit mogelijk! Met een hart
vol vragen staat hij op en gaat naar een
dorpje in de buurt. Daar zoekt hij een lege
kamer en valt op zijn knieën. Hij snikt
het uit. (…) Als hij wat gekalmeerd is,
neemt James zijn Bijbel.’
Eerlijk worden alle tegenslagen beschreven. James heeft te kampen met grote eenzaamheid en een hoge werkdruk.
Soms lijkt hij hieronder te bezwijken.
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Giften

Verder wordt hij moedeloos als
hij ziet dat christenen terugvallen
in heidense praktijken. De macht
van boze geesten is heel groot!
James benadrukt in zijn brieven
regelmatig de noodzaak van het
gebed, juist ook van het thuisfront.
Wat is hij verwonderd als hij merkt
dat de Heere er steeds weer voor
zorgt dat deuren opengaan om het
Evangelie op nieuwe plaatsen te
verkondigen.
Aan het eind van het boek wordt
duidelijk waar de titel vandaan
komt. De Heere laat James zien dat
Hij een Hoorder is van het gebed.
Zeshonderd gezinnen willen onderwijs krijgen uit de Bijbel. Stromen
van zegen dalen neer.

Het boek is geschreven voor
kinderen van 11 jaar en ouder. Zelf
denk ik dat het boek te moeilijk
is voor kinderen van 11 jaar. Er
worden sprongen in de tijd gemaakt
waarbij het niet duidelijk is hoeveel
tijd er tussen de gebeurtenissen zit.
Ook wordt het verhaal vanuit verschillende perspectieven geschreven.
Stukjes van de auteur worden afgewisseld door brieven van James. Dit
leest voor kinderen niet makkelijk.
Voor jongeren vanaf een jaar of 13
(maar ook voor volwassenen) is het
boek zeker een aanrader!
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dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
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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.
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OP DE ACHTERKANT – PETER DE NIET

Vragen en herinneringen in Garama

E
‘Wat zou het
mooi zijn, als op
een dag bij
zoiets Gods
Woorden mogen
klinken, in
verstaanbaar
Mogofin.’
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r zijn bijbelgedeelten die je al lang meedraagt. Bijbelwoorden die herinneringen
oproepen, die je stilzetten bij de grootheid van de Heere, bij de rijkdom van
Zijn dienst. Woorden die je ook wilt delen op het zendingsveld. Bij het vertalen
ervan stuit je soms op onverwachte verrassingen.
Psalm 128 is zo’n gedeelte. Aan de thema’s die
in deze psalm aan de orde komen ligt het in ieder
geval niet. Het zijn voor de Mogofin herkenbare
onderwerpen: voorspoed, vruchtbaarheid. En
toch, de beelden waarmee zo’n rijke zegen uitgesproken wordt, landen maar moeilijk.
Want wat te denken van die vrouw, die zou
zijn als een vruchtbare wijnstok? Wat doe je met
zo’n voor de meeste Mogofin wildvreemd gewas?
Moet je dat helemaal uit gaan leggen? Of verliest
de vertaling dan aan zeggingskracht? Het gaat in
het beeld tenslotte om vruchtbaarheid. Van die
wijnstok, maar evengoed van die vrouw.
Waar moeten we ons die plant eigenlijk
voorstellen? Volgens de Statenvertaling ‘aan de
zijden van het huis’. De eerste vertaling van onze
ervaren Mogofin-vertaler riep echter de gedachte
op van een grote vruchtdragende boom in het
huis. Nu is dat niet helemaal een onbekend beeld.
Veel Mogofin bouwen jaren aan hun huis. Als de
muren er staan, kan het lang duren voor er geld
is voor het dak. En dan kan er zomaar een boom
tussen die muren groeien. Maar ondertussen
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zijn we wel ver van de bedoeling van de psalm
verwijderd!
Volgende vers. Een rijk beeld over de kinderen van de man die de HEERE vreest. Ze zijn als
olijfplanten, ook al een onbekend gewas. Bovendien: die kinderen zijn als olijfplanten rondom
uw tafel. Wat zien we eigenlijk rond die tafel:
olijfplanten of kinderen? En waarom eigenlijk
rond een tafel? Tafels zijn er om dingen op te zetten, eventueel om wat te verkopen. Maar niet om
er als gezin omheen te zitten. Eten doe je als het
even kan buiten. Gehurkt, of op een klein krukje.
Geen gezinsontmoeting rond een tafel dus.
Psalm 128 roept herinneringen op, maar ook
heel wat vertaalkundige vragen.
Onlangs maakte ik mee dat het fundament
van een nieuw huis gelegd werd. Een ceremonie
vol zegenspreuken en recitaties. In voor de meesten onbegrijpelijk Arabisch. Ik bezag het van de
zijlijn. En dacht: wat zou het mooi zijn, als op
een dag bij zoiets Gods Woorden mogen klinken,
in verstaanbaar Mogofin. Psalm 127 bijvoorbeeld:
‘Zo de HEERE het huis niet bouwt…’
Hoe moet het nu met Psalm 128? De antwoorden zijn er nog niet. ZGG zoekt nog een
evangelist voor hier in Garama. Misschien mag
u/jij over een paar jaar meehelpen om de definitieve vertaling te verspreiden onder de Mogofin.
‘Opdat Zijn huis vol worde.’
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