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IN DEZE PAULUS

ZGG Junior

Stap 2: Zaaien
Door Just van Toor

P

as vertelde iemand me: ‘Als
de nieuwe Paulus komt, lees
ik altijd eerst het stukje op
de achterkant.’ Als u dat
ook doet, hebt u de bijdrage van een van de collega’s
uit Oost-Azië al gezien. Ze
schrijft over het zaaien van het Woord.
Een beeld dat vaak gebruikt wordt om
het zendingswerk uit te drukken. Een
beeld dat de Heere Jezus ook in verschillende gelijkenissen gebruikte.
Terecht wijst de collega erop dat het
zendingswerk niet begint met zaaiwerk. Eerst moet de akker geschikt
gemaakt worden om te zaaien. Stenen
en onkruid moeten worden verwijderd.
De profeet Jeremia profeteerde al tot de
mannen van Juda: ‘Braakt ulieden een
braakland en zaait niet onder de doornen’ (Jer. 4: 3). Het volk moest zich
zuiveren van onreinheden en worden
vernieuwd als een nieuw schepsel, volgens de kanttekeningen. Alleen in een
gereinigde akker kan gezaaid worden.
Aan dit beeld moest ik denken toen
ik het artikel las over de strijd tegen
het bijgeloof in Albanië en Ecuador.
Ook leden van de zendingsgemeenten
daar kunnen nog erg verbonden zitten
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BIJBELVERTAALWERK
LEVERT VEEL VRAGEN OP

Kinderkrant

aan allerlei uitingen van bijgeloof. Ten
diepste hebben onze zendingswerkers
en deze gemeenteleden niet te maken met de strijd tegen het bijgeloof,
maar tegen de boze zelf. Hij laat zich
zijn prooi niet zomaar ontnemen. Het
vraagt om een wakende houding. Op
het zendingsveld, maar niet minder op
het thuisfront. Dat satan hier andere
middelen gebruikt, betekent niet dat
zijn aanvallen minder gevaarlijk zijn.

Op welke manier kan de Naam van God vanuit het
Hebreeuws het beste vertaald worden?

Precies in het
midden van deze
Paulus.

Op pagina 34 beschrijft dr. Dick Kroneman de afwegingen
die daarbij gemaakt moeten worden.

De Bijbel is het bekendste boek
ter wereld. Het wordt in allerlei
talen gelezen. Maar wist u dat dit
bijzondere Boek ook op een hele
andere manier gebruikt wordt?

Recent is ds. G.W.S. Mulder gekozen
tot voorzitter van het deputaatschap.
Een goede aanleiding om met hem te
spreken over de voortgang van het

Contrast tussen
arm en rijk
In Ecuador is het verschil tussen rijk en arm
duidelijk zichtbaar.

Op pagina 10 leest u hier meer over.

Pagina 36 geeft u een blik op deze rauwe werkelijkheid.

Zendingswerk is een
vooruitgeschoven post.
zendingswerk. Ook hij spreekt in het
interview over het feit dat zendingswerk een vooruitgeschoven post van
de kerk is. Daar is de tegenstand zeker
te verwachten! Tegelijk wijst hij op de
troost dat Christus’ gebed eens verhoord wordt: ’Ik wil, dat waar Ik ben,
ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven
hebt’ (Joh. 17: 24).

Op de voorpagina ziet u een
camión onderweg naar het
dorp. Een lift krijgen is geen
probleem!

EEN NIEUWE VOORZITTER VOOR
HET DEPUTAATSCHAP
Ds. G.W.S. Mulder vertelt hoe hij bij de zending betrokken is geraakt
en op welke manier hij nu mag bijdragen aan het zendingswerk.

EN VERDER

Op pagina 24 leest u een interview met de predikant uit Zoetermeer.
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Zo leest u in deze Paulus van zaaien en
van strijd. Hoe bent u bij dit zaaiwerk
betrokken? Strijdt u met de werkers
mee in de gebeden (Rom. 15: 30)? Dan
is het ook uw vreugde als u mag lezen
hoe de Heere het zendingswerk zegent.
Geen onkruid is voor Hem onuitroeibaar. Geen vijand is voor Hem te sterk.
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IN ZICHT

januari

februari

Kledingverkoop om wat geld
in te zamelen voor de nieuwe
tegelvloer van de kerk - en
mensen blij te maken met goedkope kleding.

Wanneer je bezo
ekers van de sam
enkomsten
opzoekt, zie je w
elke nood en zorg
en er zijn.
En, nog belangrij
ker: de Bijbel ga
at open.

juli

september

Meekijken in Ecuador
Een jaar lang zendingswerk

Vlak voor de verjaardag van de
kerk in Machala helpen jongeren
mee met de grote schoonmaak.

In Ecuador werkt ZGG op vier evangelisatieposten: Guayaquil,
Portoviejo, Machala en Quevedo. Omdat al deze posten in
achterstandswijken staan, behoren de bezoekers van deze
evangelisatieposten meestal tot de armste mensen van Ecuador. De
foto’s tonen een aantal projecten en activiteiten die gedurende het
jaar plaatsvinden op de verschillende posten.

D

e foto bij januari geldt eigenlijk voor het
hele jaar. Het bezoeken van mensen thuis
is een belangrijke taak van een evangelist
in Ecuador. Zo krijgt hij een goed beeld van
de bezoekers van de post.
Kleding verkopen (februari) en schoonmaken
(juli) zijn voorbeelden van praktische dingen die
georganiseerd zijn. In augustus en september
hebben leidinggevenden van het kinder- en
jeugdwerk een cursus gevolgd. Hier is het
kerkgebouw getekend en is gevraagd om per
ruimte, per dag en per week aan te geven wat men
graag wil betekenen voor de jeugd en hoe we dat
vorm zouden kunnen geven. Zo blijven leiders
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betrokken en gemotiveerd omdat het hun eigen
ideeën zijn die uitgewerkt worden.
Vanuit de diaconale stichting Estéban (= Stefanus)
worden diaconale projecten bekostigd. Zo is er
één keer per jaar een medisch project. De trouwe
bezoekers van onze vier evangelisatieposten
krijgen een medische controle plus medicijnen
aangeboden, tegen het symbolische bedrag
van 1 dollar. In december is er een project
met kerstpakketten met basislevensmiddelen.
Het mooie van deze projecten is dat de lokale
gemeenteleden ze uitvoeren. Hierdoor gaan Woord
en daad hand in hand.

M A A R T

2 0 1 7

Leidinggevenden denken
na over de toekomst van
het kinder- en jeugdwerk.

Voor de medische controle leveren ouders van de kinderen van
de zondagsschool in Guayaquil
de urine en ontlasting van hun
kinderen in.

Na deze samenkomst waarin
het Woord uitgelegd wordt,
krijgen mensen de medicijnen die ze nodig hebben.

november

Mensen staan in de rij om
zich in te schrijven voor
de medische controle.

Door Team Ecuador en Jacoline van den Dool (red.)

Voorafgaand aan de cursus
voor leidinggevenden, doen
we samen bijbelstudie.

december

Kinderen kijken nieuwsgierig
welke medicijnen zij hebben
gekregen.

Gemeenteleden delen
kerstpakketten met basislev
ensmiddelen uit aan de allera
rmsten.
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ZGG ACTUEEL

KOMEN
EN GAAN
Albanië
Verlof
Familie G.H. Wassink
(9 juni t/m eind
augustus 2017)

ONDER DE AANDACHT

Mooie opbrengst
verkoop luxe
fotokaarten

Postzegels ontvangen van:
Scholen:
Eben Haëzerschool Kapelle, De Akker Lisse,
Groen van Prinstererschool Scherpenisse

Het afgelopen jaar heeft de
verkoop van luxe fotokaarten
(www.luxefotokaarten.nl)
het prachtige bedrag van
€ 3.500 opgebracht. Hartelijk
dank voor de inspanning!

Overig:
Woonzorgcentrum d’Amandelhof Capelle a/d
IJssel, Reformatorisch Dagblad

KP 119, AEP
G.H. Wassink #57
Tirana, Albania
Zip 1057

Ook verzamelingen munten, bankbiljetten en
kaarten met stads- en dorpsgezichten van
vóór 1960 zijn hartelijk welkom!

Rectificatie
Helaas bevatte pagina 36 van het januarinummer van Paulus
onjuiste informatie. Kringloopwinkel De Mors uit Rijssen
droeg in deze periode namelijk € 35.627,- af, waarvoor we
hen hartelijk willen danken. Het is prachtig om te zien hoe
ook deze kringloopwinkel zijn vaste klantenkring heeft
verworven en de aangeleverde goederen in een mooi nettoresultaat heeft weten om te zetten. We danken ook de vele
vrijwilligers die hiervoor hun steentje hebben bijgedragen!

Eddy krijgt grotere winkel
voor zijn vogelhuisjes!

ide winkel.

Eddy bij zijn uitgebre

De zendingscommissie van Uddel ontving opnieuw
een bijdrage van Eddy Bronkhorst. Met de verkoop van
vogelhuisjes heeft hij € 600 bijeengebracht ten bate van de
zending. Recent heeft Eddy zijn winkel uitgebreid.

Na goed overleg tussen ZGG en Nellie Keijzer
beëindigt Nellie in maart 2017 haar activiteiten
als jeugd- en vrouwenwerker in Durrës (Albanië).
ZGG bedankt Nellie en haar zus Ineke voor de
vanaf 2001 verrichte werkzaamheden in Delvinë
en Durrës ten dienste van het zendingswerk.

Per 1 februari 2017 is Gerdine Zoeteman aan haar opleiding begonnen
tot vrouwen- en kinderwerker in Albanië. Ze is lid van de Gereformeerde
Gemeente van Rotterdam-Zuidwijk. Gerdine was werkzaam in het
basisonderwijs, heeft de CGO-HBO opleiding gevolgd en zal in de
komende maanden verder worden voorbereid op haar uitzending. Naar
verwachting zal deze rond de zomerperiode van 2017 plaatsvinden.

Eddy overhandigt de
opbrengst aan
familie De Bruin van
PZC Uddel.

P A U L U S

ZGG benoemt
zendingswerker
voor Guinee

ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN
Snuffelmarkt Lisse
Zaterdag 25 maart 2017
09:00 - 16:00 uur
Locatie: Achterweg-Zuid 33, Lisse
Opbrengst is bestemd voor o.a.
ZGG, EVGG en JBGG

ZGG heeft mevrouw Marlies ten Voorde (28 jaar) uit Groningen
benoemd voor het zendingsveld in Guinee. Na opleiding zal zij
worden uitgezonden voor zendingswerk onder vrouwen, kinderen en
jongeren in Coliah.
Momenteel is Marlies arts-assistent in opleiding tot neuroloog in het
UMCG. Zij is lid van de Gereformeerde Gemeente in Groningen.
Met deze benoeming wordt het
zendingsteam in Guinee verder op
sterkte gebracht. In februari zal
Annemieke Vader naar Guinee
uitgaan, terwijl in juni ook
de familie Hakvoort wordt
uitgezonden. ZGG heeft
nog twee vacatures
voor evangelisten
Marlies ten Voorde.
in Guinee.

Fietstocht ‘Rondje door
de Venen’
Zaterdag 8 april 2017
10:00 -12:00 uur
Locatie: Ter Aaseweg 14, 3626 AA
Nieuwer ter Aa

Zendingsmarkt Rijssen
Zaterdag 8 april 2017
10:00-15:00 uur
Locatie: terrein Kringloopwinkel
De Mors, Rijssen

Zendingsmarkt Hoge
Hexel

Ds. J. IJsselstein naar Cambodja

Hebt u ook belangstelling in een vogelhuisje? Neem
voor informatie of een afspraak contact op met familie
Bronkhorst: 0577-401520.
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Wisseling in team Albanië

In kilo’s: 14

Gewijzigde
postadressen
Fam. P.J. Fris
Casilla 12-01-05
Quevedo
Ecuador

IN HET LAND
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Zaterdag 29 april 2017
10:00 uur - 13:30 uur
Locatie: Het Kulturhus, Nieuwe
Schoolweg 1, Hoge Hexel

Ds. J. IJsselstein uit Kampen heeft het beroep aangenomen voor het
zendingsveld in Cambodja. Dit beroep was namens het zendingsdeputaatschap
door onze gemeente te Utrecht op hem uitgebracht. Hij en zijn vrouw zullen
na enkele maanden voorbereiding in
Nederland naar Cambodja vertrekken.
Daar zullen zij eerst twee jaar een taal- en
cultuurstudie volgen op een taalschool in
Phnom Penh.
We zijn erover verwonderd dat de
Heere ds. IJsselstein dit werkveld heeft
aangewezen. We hopen dat Hij ook voor
Ecuador en Albanië harten inwint om
als zendingspredikant uit te gaan. In de
volgende Paulus leest u een uitgebreid
Ds. J. IJsselstein
interview met ds. IJsselstein.
en zijn vrouw.
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Veluwse zendingsmiddag
Woensdag 19 juli 2017
14:00 uur
Locatie: Ger. Gem. Valk-Wekerom,
Hoge Valkseweg 4
Sprekers: ds. G. Beens,
ds. A. Verschuure. Opening en
sluiting: ds. B.J. van Boven

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

3 5 6
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FINANCIËN: JAAROVERZICHT 2016, VOORUITBLIK 2017 EN VERDER

Dankbaarheid
Kalenders,

Collecten

Opbrengsten in lijn met meerjarenbegroting

Voortzettende
trends &
essentiële groei

postzegels, boeken etc.

uit gemeenten

2014

€ 53.000

2014

€ 464.000

2015

€ 46.000

2015

€ 448.000

2016

€ 42.000

2016

€ 428.000

Scholen

Zendingsbusjes

2014

€ 161.000

2014

€ 360.000

2015

€ 158.000

2015

€ 349.000

2016

€ 133.000

2016

€ 360.000

Markten en

plaatselijke acties

Vrouwen-

Door Steven Baan en Arie Elshout

2014

€ 257.000

2015

€ 269.000

2016

€ 328.000

verenigingen

Inmiddels is het nieuwe jaar een paar maanden
gevorderd. Dat geeft de gelegenheid om, op
hoofdlijnen, een terugblik te geven op 2016. In het
jaarverslag zullen we de details geven. In deze
Paulus presenteren we u de belangrijkste trends en
de consequenties hiervan. Een kijkje in de financiële
keuken van ZGG.

C

ollecten uit gemeenten, zendingsbusjes, een bijdrage voor Paulus, verkoopmarkten, oudpapier-inzamelingen, regionale en landelijke zendingsdag,
postzegelverzameling, frituurvet en cartridges en
opbrengsten van kringloopwinkels. Het is slechts
een greep uit de grote hoeveelheid fondsenwervende activiteiten die namens ZGG in het land
plaatsvinden. Grote en kleine opbrengsten. Soms bijeengebracht door activiteiten die veel aandacht kregen; soms door
een gift die haast ongemerkt binnenkwam. Vaak waren er vrijwilligers bij betrokken die de zending een
warm hart toedragen, of wellicht beter gezegd: met
Zending
een plaats in het hart voor zending. Zulke vrijwilligers
heeft een
zijn onbetaalbaar.

Niet achterover leunen

plaats in
het hart.

Op basis van de voorlopige cijfers van 2016 is de
conclusie dat het financieel een zeer goed jaar was.
Voor het vierde jaar op rij groeien de inkomsten. We laten
zien waar deze groei, qua type inkomsten, vandaan komt en
waarom deze groei nodig is.
ZGG werkt op basis van een meerjarenplan dat het deputaatschap heeft vastgesteld en de daarvan afgeleide jaarplannen
en -budgetten. Op basis van deze begroting worden plannen
gemaakt, projecten uitgevoerd en wordt rekening gehouden
met het aannemen en uitzenden van nieuwe werkers. Soms
wordt een begroting geen werkelijkheid. Dan moeten activiteiten worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Met de

8
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2014

€ 240.000

2015

€ 215.000

2016

€ 233.000

2.912.000

2015

€ 3.058.000

Verschil met voorgaand jaar

2016

Het is mooi om te zien hoe
plaatselijke zendingscommissies
meedenken over ontwikkelingen
die plaatsvinden in de
maatschappij. Omdat
tegenwoordig veel betalingen
gedaan worden met de pinpas,
hebben mensen minder contant
geld in huis. Dat betekent niet
meteen dat ze minder over
hebben voor de zending, als aan
de deur gevraagd wordt om een
bijdrage voor Paulus. Er zijn PZC's
die hier goed in meedenken en
één keer per jaar een strookje
bij Paulus meegeven met het
bankrekeningnummer van de
PZC, of ze sturen vooraf een
e-mail wanneer Paulus wordt
bezorgd. Dan kunnen mensen er
rekening mee houden.

€ 3.414.000

5,0%

11,6%

Bovenstaande totalen zijn incl. ontvangsten van nalatenschappen:
2014 € 74.000

Kringloop-

2015 € 301.000

2016 € 205.000

winkels
2014

€ 168.000

2015

€ 220.000

2016

€ 441.000

cijfers van 2016 in het achterhoofd, zou de gedachte
kunnen rijzen dat ZGG financieel ruim in het jasje
zit. We mogen zeker blij zijn met het resultaat, maar
kunnen niet achteroverleunen. Het meerjarenplan laat
zien dat de groei ook echt nodig is. De komende jaren
zullen de inkomsten structureel moeten blijven groeien, om de verwachte kosten van de zendingsarbeid te
kunnen dekken.

Trends
Bij het zien van nieuwe ontwikkelingen is het makkelijk om vertrouwde inkomstenbronnen te vergeten. Maar vergeet niet dat bijvoorbeeld collecten
en zendingsbusjes samen zorgen voor vijfentwintig
procent van de totale inkomsten. Scholen laten zien
dat zending een plaats heeft bij onze kinderen, die
enthousiast met diverse acties geld opgehaald hebben
of trouw hun zendingsgeld meenemen.
Een aantal trends springt eruit. De opbrengsten van
markten en plaatselijke activiteiten laten een flinke
groei zien. In het land wordt jaarlijks een aantal grote
markten georganiseerd. En
er zijn ook veel kleinere, lokale acties, zoals de verkoop van kerstkaarten, planten, kleding, eieren en
bolussen. Ten bate van ZGG zijn inmiddels vier grote

M A A R T

PZC's denken mee!

Totaal ontvangsten uit fondsenwerving
2014 €

2 0 1 7

Giften
2014

€ 686.000

2015

€ 673.000

2016

€ 802.000

Oud papier
en oude metalen

Zendingsdag

2014

€ 366.000

2014

€ 83.000

2015

€ 304.000

2015

€ 75.000

2016

€ 358.000

2016

€ 84.000

kringloopwinkels actief, waarvan
twee hun volledige opbrengsten bestemmen voor het ZGG. Ramsjburg,
Goed & Gebruikt, Noordenweg en
De Mors zagen in het afgelopen jaar
hun klantenkring en netto-opbrengst
groeien. Bij Ramsjburg was dit direct
te verbinden aan een forse uitbreiding
van het winkeloppervlak.
We hopen dat het trends zijn die zich
de komende jaren voortzetten. Dank
voor al deze inzet! Mogen we weer op
uw steun rekenen?

Kosten

Als we dankbaar zijn voor
deze door God gegeven
opbrengsten, is het ook altijd
de vraag wat het uitgewerkt
heeft in harten van mensen.
Op het zendingsveld, jazeker,
maar ook in ons land. Ging het
thuisfrontwerk gepaard met
gebed? Paulus roept daartoe
wel op: ‘Voorts, broeders, bidt
voor ons, opdat het Woord
des Heeren zijn loop hebbe, en
verheerlijkt worde, gelijk ook
bij u’ (2 Thess. 3: 1).

x € 1000,-

Uitgezonden medewerkers
Arbeid in het buitenland, overig
Voorlichting en bewustmaking
Fondsenwerving
Beheer en administratie

2015
1.556
1.233
1.233
87
271

2016
1.640
1.196
227
89
268

2017
1,851
1.411
252
109
268

2018
2.224
1.418
253
111
263

2019
2.124
1.427
253
111
263

2020
1.909
1.340
253
111
263

Totaal

3.354

3.420

3.891

4.269

4.178

3.876
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B I J G E L O O F E N O C C U LT I S M E

Beschermd door

Een kamer vol Bijbels om de
boze geesten te verdrijven.
Het boze oog aan de gevel
van een huis ter bescherming.
Zendingswerkers Gerard
Wassink en Jan-Henry
Seppenwoolde merken dat
tradities vol van bijgeloof
nog springlevend zijn in de
zendingsgemeenten.

Bijbel of
boos oog
De strijd tegen het bijgeloof en
occultisme in Albanië en Ecuador

Door Liesbeth de Jongste en Marianne Thomassen

J

an-Henry Seppenwoolde is evangelist in Machala,
Ecuador. Hij kent mensen uit de zendingsgemeente die in het verleden heksen om hulp vroegen
als ze in nood waren. Sommigen bezochten een
sjamaan. Een sjamaan maakt gebruik van allerlei
inheemse rituelen om in contact te treden met
de natuur of met de geestenwereld. ‘Het is soms
verrassend en onverwacht hoe diep heidense gewoontes
zitten, zelfs bij hen die een persoonlijk geloofsleven met de
Heere kennen.’ Het occulte verleden kan gemeenteleden
blijven achtervolgen. Jan-Henry: ‘Het gaat hierbij niet om
een enkeling. Ik kan zo een paar gemeenteleden noemen.
Sommigen werden vervloekt. Anderen vroegen heksen
om hulp, soms voor hele praktische dingen als het terugvinden van gestolen spullen. We hebben met deze mensen

10
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B I J G E L O O F E N O C C U LT I S M E

persoonlijk gebeden of de Heere door Zijn macht
de banden met het verleden wil verbreken. We
hebben gevraagd of Hij de last wil wegnemen die
vervloekte mensen ervaren.’

Een beer op de deurpost als
beschermer tegen het onheil.

Bijbel als amulet
Jan-Henry benadrukt dat het belangrijk is de
gemeenteleden steeds weer voor te houden dat
occultisme en waarzeggerij niet passen bij het
dienen van de Heere. ‘De mensen hebben hierin
echt onderwijs nodig. Er is in de Ecuadoraanse
cultuur veel bijgeloof. Mensen passen allerlei
gebruiken toe om kwade invloeden weg te nemen.
Zo bewegen ze bijvoorbeeld een rauw ei over een
geschrokken of ongehoorzaam kind. Ze denken
dat daardoor de kwade energie wordt weggenomen. Het is soms verrassend en onverwacht hoe
diep deze gewoonte zit, ook bij gemeenteleden
die al jaren in de kerk komen en een leven met de
Heere kennen. Het is de kracht van gebruiken en
tradities dat mensen ze toepassen, zonder precies
te weten waarom ze dat zo doen. Ze hebben het
geleerd van moeder en oma. Omdat men er zo
vanzelfsprekend in gelooft, werkt het vaak nog
ook! Bij verder onderwijs zie je overigens wel dat
deze gebruiken verdwijnen.’
Een voorbeeld van bijgeloof is ook de (bijna magische) kracht die wordt toegekend aan de Bijbel als
boek. De Bijbel wordt gezien als een soort amulet.
Je ziet hem liggen op het dashboard van een taxi,

‘Wij staan
als zendingswerkers in de
frontlinie van
de geestelijke
strijd.’

onder het kussen van een zieke, op een tafel in
een hotel of op de toonbank van een winkel.
Mensen hopen dat het beter met hen gaat als
ze de Bijbel in hun buurt leggen. Jan-Henry
vertelt: ‘Een vrouw uit de gemeente had een
nieuwe huurwoning betrokken. Ze had van de
buren gehoord dat de vorige bewoners duistere
praktijken in het huis uitoefenden. De vrouw
was bang geworden door deze verhalen. Ze
meende ook donkere schimmen te zien in het
huis. Daarom besloot ze op een avond al haar
Bijbels geopend in de woonkamer te leggen.
Ze hoopte dat ze daardoor eindelijk rustig zou
worden. Dit gebeurde echter niet. Er bleef
voor haar maar één ding over: bidden. Toen
antwoordde de Heere door haar vrede en rust
te geven. Het werd haar duidelijk: het gebed
is een machtig wapen. We hebben een levende
God! De Bijbel als boek is slechts papier en
inkt. Ik vond het bemoedigend om van deze
ervaring te horen. Juist in de geestelijke strijd
is het gebed een machtig wapen tegen ongeloof
en angst.’

Het boze oog

Bijbel gebruikt als amulet in een
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Ook in Albanië is veel sprake van bijgeloof.
Gerard Wassink werkt er als theologisch
toeruster. Hij vertelt: ‘De inhoud van sommige
tradities lijkt tegenwoordig niet altijd meer
begrepen te worden. Toch zijn er nog veel
verschillende vormen van bijgeloof en geloof
in geesten. Mensen vinden het moeilijk om
erover te praten, vooral met een buitenlander. Ze schamen zich ervoor. Dat maakt de
duivel niet zoveel uit. Zolang de mensen hun
vertrouwen maar blijven stellen op symbolen en rituelen is hij tevreden. De geestelijke
gevangenschap blijft zo in stand. Daar gaat het
de duivel uiteindelijk om.’
Een voorbeeld van een symbool waarop
vertrouwd wordt, is het boze oog. Mensen
geloven dat dit ongeluk brengt. Gerard: ‘Aan

winkel
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Denk niet te
makkelijk over
het bestaan
en de werking
van demonen

de gevel van een huis hangt vaak een pop
of beer, liefst met een duidelijk oog. Deze
hangt er al zodra het betonskelet van de
woning wordt gebouwd. Het huis wordt
erdoor beschermd tegen het boze oog. Zo
voorkom je ongelukken. Er zijn in Albanië
veel voorwerpen te koop waarop het is
afgebeeld, bijvoorbeeld spiegels en sieraden.
Deze zijn overal te koop, zelfs bij kerkgebouwen! De angst voor het boze oog blijkt
ook bij de geboorte van een baby.
Er wordt niet gezegd dat het pasgeboren
kind mooi is. Dat kan namelijk de aandacht
van het boze oog op het kind vestigen.
Niemand kan uitleggen welke kwade kracht
erachter zit.’
Rituelen en bijgeloof spelen ook een rol bij
een overledene en diens begrafenis. Gerard:
‘In de doodskist van een overledene stopt
men geld, sigaretten of andere spullen. Zo
helpen ze hem of haar bij de reis naar het
hiernamaals. Na de begrafenis wassen de
aanwezigen de handen om de verontreiniging met de dood af te spoelen. Hiervoor
zijn speciale wasbakken beschikbaar.
Voordat de overledene naar het hiernamaals
vertrekt, is de geest van de overledene nog
een tijd rond de eigen woning aanwezig.
Deze geest kan de familie bezoeken. Eens
bezocht ik een gezin dat af en toe in de kerk
komt. De oma was overleden. Mij werd
verteld dat de geest van oma op het erf was
geweest in de gedaante van een vlinder. ’s
Nachts was deze geest in een droom verschenen aan de oudste kleindochter die in
oma’s huis woonde. De geest vertelde waar
oma haar spaargeld had bewaard. De volgende ochtend bleek dat het geld inderdaad op
de genoemde plek lag.’
Veel Albanezen hechten ook waarde aan
heilige plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een
plaats waarop iemand gespaard bleef bij
een ongeluk, een bron met geneeskrachtig
water, een bergtop met heidense offerplaatsen of een kerk waar een heilige wonderen
heeft gedaan. Gerard vertelt: ‘Ik ontmoette
eens een vrouw van 91 jaar. Ze vertelde mij
dat ze steevast ieder jaar op een vaste datum
een berg op loopt naar een oud kerkje. Jaren
geleden genas haar doodzieke kleindochter

Door ds. C.G. Vreugdenhil

Papoea
De strijd tegen het boze-geesten-geloof en bijgeloof is herkenbaar
vanuit mijn vroegere werk op Papoea. Op het zendingsveld ervaar
je de realiteit van die machten en krachten veel directer dan in
Nederland.
Bij de komst en verkondiging van het Evangelie op Papoea werd de
toverpriester gevraagd om te bidden voor zieken. Buiksprekende
mensen spraken daar namens een vooroudergeest om raad te geven
aan christenen. De duivel roerde – juist als het Evangelie werd
aangenomen – geducht zijn staart.

Nederland
Voor nuchtere Nederlanders, die het zogenaamde boze-geesten-geloof
en bijgeloof niet van dichtbij hebben meegemaakt, kunnen deze zaken
vreemd overkomen. Of men vindt het horen bij het primitieve denken
van de heidenen. Echter, het gaat hier echt om geestelijke machten en
krachten die het werk van de duivel zijn!
Wij zijn de geestelijke strekking van bepaalde gebeurtenissen
kwijtgeraakt in ons denken. Zo ging ik eens met enkele predikanten
uit Papoea op weg naar een zendingsavond. We kregen onderweg
een lekke band. Ik dacht het eerst aan een spijker of een stuk glas. De
predikanten vroegen: ‘Wil de duivel ons hiermee verhinderen om goed
van de Heere te gaan spreken?’ Zij legden een verband, waar ik niet als
eerste aan dacht.

Wapenrusting
Tijdens de omwandeling van Christus op aarde kwamen de demonen
meer openbaar in hun verwoestende werk dan daarvoor. Je leest dan
over bezetenen en andere ziekten. In confrontatie met het Evangelie
laat de duivel duidelijker zijn ware gedaante zien.
Paulus zegt in Efeze 6 dat de geestelijke boosheden rondvliegen in de
lucht. Deze kunnen zich onverwachts op je laten vallen. Die geesten van
boosheid, ethische slechtheid en duivelse verleiding zijn er ook in onze
cultuur. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan occultisme, spiritisme,
hekserij, zwarte magie en satanisme. Het komt dichterbij wanneer je
denkt aan occulte spelletjes, bepaalde tv-programma’s en muziek.
Denk niet gemakkelijk over het bestaan en de werking van demonen
hierbij. Lach er niet om en speel er niet mee! De satan probeert mensen
zijn bestaan te laten ontkennen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees
en bloed. Deze geestelijke strijd gaat veel dieper. Daar is de gehele
wapenrusting van God voor nodig. We zouden die strijd niet kunnen
voeren als Jezus de duivel niet overwonnen had. En, Hij is nog bezig om
al die vijanden onder Zijn voeten te krijgen (1 Kor. 15: 25).
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heidense voorwerpen zullen we niet direct openstaan. Wel staan we open voor hoogmoed, slordigheid in de omgang met God, verdeeldheid binnen
teams en je belangrijker voelen dan de lokale
christenen. De duivel maakt van al die openingen
gebruik om Gods werk te verstoren. Duivelse
machten lijken misschien ver weg, maar zijn het
niet. Ons rationele denken houdt het bijgeloof op
enige afstand. Echter, ons hart is een fabriek van
afgoden. In plaats van God, of naast Hem, verzint
een mens gemakkelijk iets anders waarop hij zijn
vertrouwen zet. Dat moet de Heilige Geest ons
duidelijk (blijven) maken.’
Ook voelen de zendingswerkers dat de duivel het
werk probeert te verhinderen. Jan-Henry: ‘We
zien dat gemeenteleden soms onenigheid krijgen
tijdens bijzondere momenten als de voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal. De duivel
probeert mensen af te leiden van het Woord.
Dit doet hij soms door heel praktische zaken als
spullen die kapot gaan of mensen die ineens ziek
worden. Gelukkig merken we ook dat door gebed
en de kracht van Gods Woord dergelijke aanvallen overwonnen worden. Dit gaat met vallen en
opstaan.’

ZGG JUNIOR
In Guinee en in Albanië
zijn veel mensen die erg
bijgelovig zijn. Op allerlei
manieren proberen ze
zichzelf te beveiligen tegen boze geesten. De zendingswerkers
vertellen hen dat we pas vrede kunnen kennen in het hart
als de Heere erin woont. En die les geldt trouwens ook voor
mensen in Nederland!

Op de hoek van een balkon in Albanië is
een schedel bevestigd ter bescherming.

Frontlinie
op slag toen de familie in dit kerkje voor haar
aan het bidden was.’

Gesprek over bijgeloof
In prediking en pastoraat is aandacht voor de
gevaren van bijgeloof. Jan-Henry: ‘Er wordt
in de preken gewaarschuwd tegen occulte
praktijken als glaasje draaien, waarzeggerij, het
lezen van horoscopen en acupunctuur. Ook
tijdens de belijdeniscatechisatie besteden we
aandacht aan dit onderwerp. Verder is er in de
persoonlijke gesprekken en in het pastoraat
de mogelijkheid om dieper op de gevaren van
het occultisme in te gaan. Ik waarschuw dan
bijvoorbeeld tegen alle duistere rommel die te
koop is in DVD-zaakjes. Ik probeer het gesprek
aan te gaan op de manier zoals de Bijbel het
aanreikt: in termen van licht en duisternis,
goed en kwaad. Gelukkig voelen de meeste
gemeenteleden wel dat het occultisme en
andere duistere praktijken een kwaad zijn. Dit
zegt hun geweten hun en ze lezen het in Gods
Woord. Het is echter een ware strijd om te
breken met de duistere macht en de aantrekkingskracht daarvan. Deze strijd kan uiteindelijk alleen gewonnen worden als de Heere
door Woord en Geest komt strijden. Van Hem
is de kracht en het Koninkrijk. Ons onderwijs
is hopelijk een middel, maar wij kunnen zelf
geen harten veranderen of bevrijden uit duistere machten.’
Ook Gerard gaat regelmatig met kerkbezoekers
in gesprek over de gevaren van bijgeloof: ‘De
mensen schamen zich vaak voor het bijgeloof
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‘Juist in de
geestelijke strijd
is het gebed een
machtig wapen.’
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en willen er weinig over zeggen. Ik richt
mij dan op het vertrouwen dat men stelt in
dingen buiten God. Zo probeer ik een brug te
slaan naar het geloof in God. Hij is betrouwbaar voor wie in Hem gelooft! Kerkbezoekers stellen soms bewust hun betrouwen op
heidense machten. Ze hebben vragen over
uitdrijving van duivelen. Het is nodig om
heel concreet te waarschuwen tegen duivelse
geesten, al dan niet in de vorm van zichtbare
symbolen of gebruiken.’
Wanneer mensen nog niet zo lang in de kerk
komen, willen ze de zendingswerkers soms
ter wille zijn. Gerard vertelt: ‘Een gezin
had het voorwerp tegen het boze oog uit de
woonkamer verwijderd. De vader van het
gezin werd ziek en ik bezocht hem op zijn
slaapkamer. Het verwijderde voorwerp bleek
aan de muur in de slaapkamer te hangen. Ze
schaamden zich toen ze merkten dat ik het
gezien had. Het is van belang dat het afleggen
van het bijgeloof gepaard gaat met inzicht
waarom deze praktijken zondig zijn. Mensen
moeten de toevlucht nemen tot Christus. Anders keert de boze in zevenvoud terug! Alleen
wedergeboorte en geloof bevrijden werkelijk
van de boze.’
Gerard ziet dat mensenlevens veranderen
door de kracht van Gods Woord. ‘Men gaat
niet meer naar heilige plaatsen. Voorwerpen
van bijgeloof gaan de deur uit. Er is aandacht
tijdens preken en bijbelstudies.’

2 0 1 7

Ervaren zendingswerkers persoonlijk de macht van de
duivel? Jan-Henry: ‘De duivel is erg listig. Het aanmoedigen van ongeloof en het zaaien van twijfel zijn de
sterkste wapens. Daar is een zendingswerker niet van
uitgesloten. Het gebed is zó nodig!’
‘Wij staan als zendingswerkers in de frontlinie van de
geestelijke strijd’, aldus Gerard. ‘Voor het gebruik van

Verbond met de duivel
kijkt de man me aan. Hij zegt: ‘Hoe weet jij dat? Heb
je soms een geest van God?’ Hij belooft de volgende
zondag naar de kerk te komen.
De volgende zondag is hij inderdaad in de kerk. Na
de preek is er de bediening van het Heilig Avondmaal
waarvoor een gastpredikant is uitgenodigd. Even ben
ik bang dat de nieuwe bezoeker wel eens gebruikt zal
kunnen worden om dit plechtige en eerbiedige moment
te verstoren. Ik bid tot de Heere. Tijdens dit gebed keert
mijn innerlijke rust terug.
Als vervolgens de nodiging tot het Avondmaal klinkt,
maakt de man ook aanstalten om naar de tafel te
gaan. Ik maak kort oogcontact en schudt lichtjes met
mijn hoofd. Het valt verder niemand op, maar het is
voldoende om de man op zijn plaats te laten zitten. De
Heere Zelf betrekt de wacht over de tafel! Vanaf de
tafel zie ik het gebogen hoofd van de man. Wat zou er
nu in zijn hart omgaan? Het blijft mijn gebed dat ook hij
eens gered en geheel bevrijd zal zijn.

Door Jan-Henry Seppenwoolde

Het is woensdag. Zo meteen zal de wekelijkse
bijbelstudie beginnen. Er loopt een jongeman langs de
kerk. Hij vraagt mij een muntje voor de bus. We raken in
gesprek. Al pratend lopen we de kerk in.
Voor in de kerk pakt hij een gitaar en begint erop te
tokkelen. Hij vertelt dat hij zo’n mooie stem heeft
omdat hij kattenogen heeft gegeten en in het verleden
een verbond met de duivel heeft gesloten. Zijn duistere
blik is kil en mistroostig tegelijk. Hij vindt het moeilijk
om mij in de ogen te kijken. De man vertelt dat hij het
verbond verbroken heeft. Vervolgens doet hij zijn shirt
omhoog om op zijn schouder te laten zien dat hij het
666-symbool weg heeft laten schrappen. De littekens
laten het getal nog duidelijk zien.
Ik zeg rechtstreeks tegen de man: ‘Jij geeft aan dat je
vrij bent. Ik merk echter dat je het ware Licht nog niet
gezien hebt. Je bent nog niet echt vrij!’ Met een schok
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FINANCIEEL

M E D I T A T I E – DS. B.J. VAN BOVEN, DE VALK - WEKEROM

ZGG langs de
meetlat

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode
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
USA / Canada
Diversen / plaats onbekend

dec 2016
€93.359
€42.131
€18.464
€51.997
€63.539
€26.225
€12.504
€60.647
€56.402
€90.588
€19.661
€21.394
- €301

jan 2017
€7.265
€7.389
€4.863
€14.452
€22.244
€12.861
€4.886
€4.113
€6.543
€13.262
€20.070
€34.981
€2.109
€3.664

€556.610 €158.701

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijvenOpbrengsten postzegels/munten e.d.
€226
Opbrengsten oudpapier en cartridges €18.966
Voorjaarsactie
€520
Actie Jeugdbond
€23.136
Nalatenschappen
Legaat mw. L.H.
€18.452
Kringloopwinkels:
Goed & Gebruikt, Goes
Ramsjburg, Middelburg
De Mors, Rijssen

€125
€250
€5.179
€75
-

- €60.000
- €60.000
€12.500
€73.800 €125.629

Totaal inkomsten periode

€630.410 €284.331

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 verstrekken. Ontvangsten worden
anoniem in onze administratie vastgelegd.

Jozua 2: 11b

Er gaat in ons zendingswerk veel geld om. Op
jaarbasis ontvangt ZGG zo’n 3,5 miljoen euro.
Dat bedrag is ongeveer gelijk aan wat per
jaar uitgegeven wordt. Hoe houdt de zending
daarbij de vinger aan de pols en ‘hoe doet
ZGG het’ in fondsenwerving en bestedingen
in vergelijking met andere organisaties?

Het getuigenis
van Rachab

Door A. Elshout
ZGG
Groei van de inkomsten uit fondsenwerving ten opzicht van 2014
4%
Deel van de totale baten dat werd besteed aan de beide doelstellingen 88 %
Deel van fondsenwervingsbaten besteed aan kosten werving daarvan
Kosten van beheer en administratie, als deel van de totale lasten

D

3%
9%

Norm
3%
87 %
16 %
4%

e financiële middelen van
ZGG komen vooral uit
giften, gegeven ten behoeve
van de voortgang van het
zendingswerk. Om een
goed rentmeester van de besteding
van die middelen te zijn, werkt
ZGG onder meer als volgt:
- Uitgaven worden gedaan aan de
hand van plannen en daarbij gestelde budgetten
- Zendingsteams ter plaatse en medewerkers op het zendingsbureau
bewaken de kosten en budgetten
- Waar mogelijk wordt de inzet van
vrijwilligers benut. Dat geldt voor
het werven van fondsen in Nederland, maar ook bij de uitvoering
van allerlei taken op het zendingsveld.

doelen sector) vergeleken met de
cijfers van ZGG voor 2015 geven
het bovenstaande beeld (afgerond
op hele procenten).

ZGG en haar accountant kijken bovendien naar het grotere geheel en
vergelijken de ontvangsten en uitgaven met andere organisaties. Ook
leggen we de cijfers naast de norm
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Enkele CBF-benchmarks (gemiddelden voor de goede

Door deze vergelijking toetst ZGG
onder meer of bestedingen zinvol
zijn. De accountant en de generale
synode bevragen ZGG daarop ook
regelmatig. Dit om er zo goed mogelijk op toe te zien dat het zendingsgeld zorgvuldig wordt beheerd en
aangewend.

www.zgg.nl/verantwoording
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Want de HEERE, ulieder God, is een God boven in den
hemel, en beneden op de aarde.
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Bij de fondsenwerving doet ZGG
het dus heel goed, met dank aan
alle vrijwilligers en gemeenten, die
zich hiervoor inzetten. Bij beheer
en administratie maakt ZGG naar
verhouding meer kosten. Dit heeft
alles te maken met het feit dat de
uitzending van arbeiders en hun
gezinnen naar verschillende landen
goede begeleiding vanuit Nederland
vraagt. Daar is de organisatie van
ZGG helemaal op afgestemd. De
organisatie kost het een en ander,
maar is ingericht op het soort zendingswerk dat ZGG verricht.

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

Het gerucht
van Gods grote
daden was
doorgedrongen
in haar hart.

D

at dit getuigenis uit de mond komt van deze vrouw mag ons wel diep
verwonderen! Rachab was niet alleen een heidense vrouw, maar ook
een zondige vrouw. Ze leefde van nature zonder God, dood in de
zonden en de misdaden. Maar Rachab was een uitverkoren vat, in wie
God naar Zijn welbehagen Zijn Naam verheerlijken zou.
Dat dit getuigenis komt uit de mond van deze vrouw komt doordat Gods
Geest Zijn getuigenis heeft gelegd in het hart van deze vrouw. Wat zijn
Gods wegen wonderlijk! Toen Rachab hoorde van de daden van de God van
Israël, is er een groot wonder gebeurd. Ze zegt zelf dat haar hart versmolten
was, toen ze hoorde hoe de HEERE de wateren van de Schelfzee gedroogd
had en het volk Israël geleid had. Het gerucht van Gods grote daden was
doorgedrongen in haar hart. Het had haar alle moed ontnomen. De dood
en de eeuwigheid waren zo dichtbij gekomen. En in dat licht heeft zij toen
ook haar zondige leven leren zien. Op de muren van Jericho ging haar huis
dicht voor de zondige praktijken van haar leven. Die deur ging open voor de
verspieders, die als gezanten van deze God haar woning waren binnengekomen. Er kwam een diep ontzag in haar hart voor de God van Israël.
Hoor eens wat ze nu getuigt: ‘De HEERE, ulieder God.’ Nee, niet mijn, maar
uw God. Rachab stond buiten dat gelukkige volk. Ze had zulke hoge gedachten van de enige ware God, terwijl ze onbekeerd was in de waarneming van
haar ziel. Ach, hoevelen getuigen van de ware God en zijn bekeerd in eigen
oog, maar weten niets van het buitenstaande, arme zondaarsleven?
Rachab mag een buigend leven kennen voor de God van de hemel. Ze leert
Gods recht kennen, want God heeft recht op Jericho. Ze zal ook leren dat
deze God zeer laag afdaalt op de aarde. In de weg van haar ootmoedige bede
om genade (vs.12-13) zal Rachab ondervinden dat God armen opricht uit het
slijk en op Zijn tijd in Israël zal inlijven (Joz. 6: 25). Afgezonderd buiten de
legerplaats moet Rachab in een weg van diepe vernedering (Deut. 21: 10-14)
leren wie ze was en bleef: Rachab, de heidense hoer. Maar dan zal ze ook
in de weg van het wonder leren hoe zo’n zondares met God verzoend kan
worden. Het bloed moet gestort,
het offer gebracht, heenwijzend
Wie is aan onzen God gelijk,
naar het bloed van het Lam. Zo zal
Die armen opricht uit het slijk?
Rachab Israël worden ingelijfd. Zo
Nooddruftigen, van elk verstoten,
zal zij leren dat God een God is
Goedgunstig opheft uit het stof?
boven in de hemel en beneden op
En hen, verrijkt met eer en lof,
de aarde.
Naast prinsen plaatst en wereldGeliefde lezer(es), hebben wij
groten?
het getuigenis van Rachab ook al
- Psalm 113: 4
bevindelijk geleerd? Dan zal de taal
van de dichter onze hartetaal zijn:

J A A R G A N G

6 3

•

N R .

3 5 6

17

PROJECT UITGELICHT

JUNIORK AT E R N VA N
PAU L U S

ZGG Junior

Kinderkrant
dor en in Albanië? Lees dan pagina 2.

Wil je meer te weten komen over het wonen in Ecua

Een héle Bijbel
voor Papoea’s
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Maak ook de vertaling van het
Oude Testament mogelijk!
Door Jeanet Zuidweg

O

p Papoea begeleidt het echtpaar
Kroneman het bijbelvertaalwerk
in het Una-gebied. Dit ligt in het
Oostelijk Bergland. De vertaling
van het Nieuwe Testament in de Unataal is in 2007 afgerond. Het vertaalteam is nu bezig met de vertaling van
het Oude Testament. ZGG steunt dit
project door verschillende kosten te
betalen. Het gaat dan onder andere
om een vergoeding voor de inzet en
reiskosten van lokale vertaalteams.
Ook draagt ZGG bij aan de uitgave van
schriftgedeelten en ander leesmateriaal.
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Hoe is dat op het zendingsveld?

WONEN IN ECUADOR
EN ALBANIË
Wij wonen in Nederland. Wij weten
goed hoe de huizen er hier uit
zien en hoe de mensen wonen.
Zo is dat niet in alle landen.
Lees het stukje van familie Fris en
familie De Jong, dan leer je meer over
het wonen in Ecuador en Albanië.

WONEN IN EEN
GROTE STAD
Geschreven door familie Fris

Wij wonen in Quito, de hoofdstad van Ecuador. ZGG heeft daar geen zendingspost, maar
wij wonen daar om Spaans te leren.

V

oor ons is dat wel wennen, want
wij komen uit een klein dorpje in
Nederland. Nu wonen we in een
stad die bijna drie keer zo groot is
als Amsterdam. De huizen waarin

de mensen in Ecuador wonen, zijn heel
verschillend. Er zijn mensen die hele mooie
huizen hebben, vergelijkbaar met de huizen
in Nederland. De meeste mensen hebben

WONEN IN ALBANIË

het veel armer. Ze wonen vaak in kleine

Geschreven door Gerdieneke, Marlene, Wouter, Jan

en golfplaten. Meestal wonen de oma en/

en Rhodé de Jong.

of opa er ook bij in. Bij het huisje wordt soms

huizen gemaakt van bamboe, hout, stenen

H

wat fruit of groenten verbouwd. Ook zijn

et wonen in Albanië kan je niet vergelijken

er veel mensen die een klein winkeltje aan

met het wonen in Nederland. Er zijn heel

huis hebben. Soms maken ze zelf eten, zoals

veel dingen anders.

geroosterd vlees, dat ze dan proberen te

Zelf wonen wij in een gewoon huis met

verkopen. Wij kunnen dit vlees beter niet eten,

elektriciteit en stromend water. Maar wij

want door de warmte in het land bederft het

hebben bijvoorbeeld geen centrale verwarming zoals

vlees snel en kun je ziek worden.

in Nederland. In de keuken hebben wij een houtkachel
waar we dan in de winter veel zitten. Op onze
slaapkamers kan het dan heel koud zijn. Soms wel
minder dan 5 graden! Ook valt de stroom regelmatig
uit. In Tepelenë, de plaats waar wij wonen, zijn veel
mensen die het heel arm hebben. De mensen hebben
geen geld om een kachel te kopen en soms lekt ook
nog het dak. Dat is best verdrietig om te zien. Besef jij
dat het niet voor iedereen in de wereld gewoon is om
in een warm en droog huis te wonen?

Een huis in de
omgeving waar
we wonen.

Straatbeeld
Ecuador.

DE OOGST EN HET GEBED
Geschreven door familie B.W. de Wit

Met een flinke zwaai gooit Abdoulaye een
bos gras naar boven. ‘Hé, Oumar, vangen
dat gras…’ roept hij naar z’n vriend die
boven op het dak zit van de kookhut
van z’n moeder. Nu hun nieuwe
huis klaar is, heeft vader tijd
om het dak te vervangen.
Het lekt.

De weken daarna waren ze druk geweest met
stenen sjouwen. Die lagen al een paar weken te
wachten op hun erf. Totdat de metselaars zover
waren. Laag na laag zag je de muren hoger worden. Leuk was dat om het huis steeds mooier te
zien worden!
Op een dag stopte het allemaal. De stenen
waren op en geld voor nieuwe stenen was er niet,
want zijn broer Lamine ging studeren in de stad.
Abdoulaye weet het
Naar school gaan kost veel geld en daarom besloot
nog goed. De dag waarop
vader een jaar te wachten. Maar dat duurde nog
de oude mannen kwamen langer want moeder was ook geopereerd en
en er een heleboel menweer was er geen geld om stenen te kopen. Maar
sen uit het dorp waren
toen de muren dan eindelijk klaar waren, ging
uitgenodigd om de grond
het allemaal heel snel. De timmerman kwam
open te breken. Zo noemen en maakte een dakkap op het huis van planken.
ze dat. Het is de dag dat
Maar het mooiste lag óp het huis: zinken dakplahet fundament voor het huis
ten. Vader kwam er op een dag mee thuis en het
wordt gelegd. Zijn moeder en
was maar goed dat de mannen het dak dezelfde
de andere vrouwen hadden pannen
dag nog dicht hadden, want het regenseizoen was
vol rijst gekookt met lekkere vis in de
al snel daarna begonnen. De laatste klus was voor
saus. Dat was voor de mannen
de vrouwen. Zij hadden de muren mooi
die het werk gingen doen en
gepleisterd. Daarna hadden ze al hun
voor nog veel meer menspullen in het nieuwe huis gezet en
sen. Abdoulaye had wel
konden ze er gaan wonen.
DE STENEN
begrepen dat zijn ouders
Tevreden kijkt Abdoulaye
WAREN OP EN
blij waren dat het nu eindelijk
vanaf
de kookhut rond. Een mooi
GELD VOOR
zo ver was dat ze een nieuw huis
plekje
hebben ze hier en een
NIEUWE STENEN
gingen bouwen. Een huis met een
prachtig
huis!
WAS ER NIET
zinken dak, had zijn vader verteld.
Maar eerst was er wat anders
gebeurd. De koranleraar en de oude
mannen hadden een gebed gedaan en daarna
mocht zijn grote broer Lamina samen met de
buurjongens de geit slachten. De geit was een
offer voor het nieuwe huis, dat wist Abdoulaye wel. Dat deed iedereen die een huis ging
bouwen.
Ondertussen was besloten hoe groot het
huis zou worden.
Er was een geul gegraven en afgezet met
paaltjes. Die geul was opgevuld met beton. Dat
was nodig om een stevig fundament onder het
huis te krijgen. Wat een werk was dat geweest!
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 Weet jij andere teksten
uit de Bijbel (denk aan
rotsen en vleugels)
waar het gaat over de
bescherming door de
Heere?

Door Dick Korpel

EEN HUIS VOOR
EEN MUS

In april 2016 was er een aardbeving in Ecuador.
Daarbij zijn veel huizen verwoest. Dat was heel
erg voor de mensen die daar woonden. Heel veel
bezittingen gingen kapot. Maar het ergste was dat
zij hun huis waren kwijtgeraakt. Waarom is dat
erg? Een huis beschermt de bewoners tegen de
wind en de regen. Een huis biedt veiligheid
tegen mensen met slechte bedoelingen.
Als je geen huis hebt, dan ben je
onbeschermd.

Psalm 84 gaat over een woning; een huis. Het gaat over
een heel bijzondere plaats,
namelijk de tempel.
e dichter wil heel graag in
de tempel zijn. Waarom
wil hij dat? Omdat de
Heere daar is. Hij zou zo
graag dicht bij de Heere
zijn. Maar nu is hij heel ver weg
van de tempel. En daarom mist
hij de Heere. Dat vindt hij heel
erg. De dichter is zelfs jaloers
op de mussen en de zwaluwen.
Waarom is dat? Die mussen en
zwaluwen kunnen zomaar de
tempel in en uit vliegen. De
mus woont in de tempel. Deze
kleine vogel vindt er bescherming. En de zwaluw? Die heeft
er zelfs een nest gebouwd. Het
is een heel veilige plek voor de
kwetsbare, jonge vogeltjes. Een

D

Bijbelse paspuzzel
Beantwoord eerst alle vragen. Vul de
antwoorden in, in de puzzel.
De letters in de gele vakjes met
een cijfer vormen samen een
woord. Dat woord is de oplossing.

TIP
Begin met
het langste
woord in te
vullen

nen? (Gen. 19:30)
2. Waar mocht de
familie van Jozef

1

wonen? (Gen. 47:6)
2

5
6

3. Waarin moeten de

5

6

7. Waar ging Jezus
wonen? (Matth.
4:13)
8. In welke stad
mocht Paulus op

dagen wonen?

met een krijgs-

(Lev. 23:42)

knecht? (Hand.

Ezau? (Deut. 2:4)
5. Waar zal de HEERE wonen tot in

4

wonen? (Ps. 84:5)

zichzelf wonen

kinderen van
3

die in Gods huis

Israëlieten zeven

4. Waar wonen de

3

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

Adoniram Judson (1788-1850)

Blijvende liefde
voor Birma
Slag na slag trof de zendeling. Het pijnlijkst waren de slagen door het verlies van
geliefden. Adoniram Judson (1788-1850) verloor eerst een kind. Toen zijn vrouw. Weer
een kind. Zijn tweede vrouw. Nog meer kinderen. Het knakte hem. Maar niet zijn liefde
voor de bevolking van Birma. Op 62-jarige leeftijd begon hij zijn laatste zendingsreis. Om
onderweg te sterven.
Door ds. J.M.D. de Heer

’H

et is wel opvallend. Het oudste Amerikaanse zendingsgenootschap is opgericht op
verzoek van een groep theologiestudenten.
Eén van hen was domineeszoon Adoniram
Judson. Er waren wel Amerikanen als zendeling uitgegaan, maar het zendingsbewustzijn was nog pril. Judson en zijn medestudenten klopten
aan bij hun kerkverband, waarna in 1810 een zendingsgenootschap werd opgericht.

dat hij bijbelboeken kon gaan vertalen. Tien jaar na zijn
aankomst in Birma was het Nieuwe Testament gereed,
nog weer ruim tien jaar later ook het Oude.
Het zendingswerk zelf verliep vrij moeizaam. De
weerstand bij boeddhisten tegen de prediking van het
Evangelie was groot. Nog moeilijker werd het toen in
1824 de eerste Engelse-Birmaanse oorlog uitbrak. Elke
Engels sprekende was vanaf dat moment verdacht, dus
ook Judson. Onder harde omstandigheden zat hij gevangen. Het knakte vooral zijn vrouw, die niet lang na het
einde van de oorlog stierf. Judson bleef achter met één
kind dat een half jaar later ook stierf. Toen was ook de
zendeling geknakt. Hij raakte in een diepe depressie en
trok zich terug in het oerwoud. Medezendelingen trokken zich zijn lot aan. Hun zorg en liefde waren middelen
waardoor Judson het zendingswerk weer oppakte.

Drempel

4

2

 K
 en jij mensen
die geen huis
hebben omdat
zij moeten
vluchten?

Het is heel mooi beschreven
door de dichter. Evenals zo’n
kwetsbaar vogeltje mogen
mensen ook bij de Heere komen
en bij Hem schuilen. Verlang jij
daar naar, net als de dichter? De
tempel is er niet meer, dus daar
kun je niet meer naartoe. Maar…
jij mag op zondag wel naar de
kerk komen. Daar is de Heere
als de Bijbel open gaat. Daar bidt
de dominee en legt hij de Bijbel
uit. Daar horen wij dat de Heere
ons niet alleen kan, maar ook
wil beschermen. Wil jij dat net
zo graag als de dichter?

wilde Lot niet wo-

1

2

betere plek is er niet te vinden.
Want waar is dat nest gebouwd?
‘Bij Uw altaren, HEERE der
heirscharen, mijn Koning en
mijn God.’ De Heere waakt over
de vogeltjes.

1. In welke plaats

Waar was de weduwe
Anna dagelijks te vinden?

HISTORIE

Vragen voor jou

28:16)
9. De bezetene van
de … (Mark. 5:3)
10. In welke stad
overtuigde Sau-

(1 Kron. 23:25)

lus de Joden dat

mensen genoemd

Eindbestemming
Kennelijk was het verblijf in Birma buitengewoon
zwaar. Judsons tweede vrouw kreeg ook allerlei klachten, lichamelijk en psychisch. Ze besloot terug te gaan
naar Amerika, maar haalde haar bestemming niet. Onderweg stierf ze. Ook Judson zelf keerde terug naar zijn
geboorteland. Daar vroeg hij, hoe kan het anders, aandacht voor het zendingswerk. Hij verlangde echter om
zelf nog een keer naar Birma te gaan. In 1850 ging hij op
reis. Zijn laatste reis. In de Golf van Bengalen, vlak bij
de eindbestemming, stierf hij. Judson had genoeg zaad
gezaaid. Het is genade om het ermee eens te zijn als de
Heere het genoeg vindt.

Gadara woonde in

eeuwigheid?
6. Hoe worden de

Tot uitzending van zendelingen kwam het in de
eerste jaren nog niet. En dat terwijl Judson verlangde
om uit te gaan. Daarom ondernam hij de stap om naar
Engeland te gaan om daar uitgezonden te worden. Stel
eens voor! Alleen via het buitenland zendeling kunnen
worden. Voor velen zou die drempel te hoog zijn. Maar
niet voor Judson. De tocht naar Engeland viel niet mee.
Onderweg werd het schip overvallen door piraten.
Een teken dat het niet de weg is? Judson ging door. Hij
bereikte Londen, maar ging na korte tijd weer terug naar
Amerika. Inmiddels zond ‘zijn’ zendingsgenootschap
wel werkers uit. De uitzending zelf vond plaats op een
bijzondere dag. Judson was de dag ervoor getrouwd.

Jezus is de Chris-

Taal
Het jonge stel vertrok naar India, om een jaar later
door te reizen naar het boeddhistische Birma (het huidige Myanmar). Het leren van de taal viel niet mee, Judson
deed er drie jaar over. Toen beheerste hij de taal zo goed

tus? (Hand. 9:22)
J A A R G A N G
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KENNISMAKING NIEUWE VOORZITTER

dat, maar ik niet. Dan moet ik bekeerd worden. Die
nood is toen sterk op me af gekomen.’

Zending in een
onrustige tijd

Praktisch
Ook het thuisfrontwerk ligt na aan zijn hart. In
Rijssen is hij een tijdje voorzitter geweest van de
plaatselijke zendingscommissie (PZC) en ook nu in
Zoetermeer heeft hij regelmatig contact met zowel
de PZC als de zendingsvereniging. ‘Het is belangrijk
werk, waar gelukkig veel animo voor is. Ik zie dat
overal in onze achterban. En ik merk ook dat dit
praktische werk niet zonder gebed wordt gedaan. Dat
blijft ook mijn wens. Dat een nummer van Paulus door
de brievenbus gedaan wordt met het gebed in het hart
dat het lezen ervan gezegend wordt.’

Kennismaking met de
nieuwe voorzitter van ZGG
Hoewel hij al een aantal
jaren betrokken is bij het
deputaatschap voor de
zending, is dit een goed
moment om hem wat
beter te leren kennen. In
november 2016 is hij gekozen
tot voorzitter van het
deputaatschap en we willen
graag weten hoe hij hier
tegenaan kijkt. Hoe is dominee
G.W.S. Mulder eigenlijk bij
zending betrokken geraakt?
Door Steven Baan en Just van Toor

24
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de Theologische School duidelijk gemaakt dat ik naar
Zoetermeer moest. Toch werd ik geraakt door het
beroep van de zending dat door de gemeente van Gouda werd uitgebracht. De mensen ver weg komen dan
op je af. Wat is Gods Koninkrijk uitgestrekt en wat
is de nood groot. Wie ben ik om te mogen dienen?
Dat komt dichterbij wanneer je als deputaat Ecuador bezoekt. In die grote stad Guayaquil met allerlei
soorten godsdienst, is er toch niemand die God zoekt.
Wat een geestelijke nood: allemaal zielen op weg naar
de eeuwigheid! Dan besef je, ook als predikant, wat de
waarde is van Jesaja 65 vers 1: ‘Ik ben gevonden van
degenen die naar Mij niet zochten.’

M A A R T

V

oor het interview met Paulus maakt
ds. Mulder graag tijd vrij. We worden hartelijk ontvangen in de pastorie in Zoetermeer, waar we met hem
spreken over zijn taak als voorzitter
van het deputaatschap voor de zending. Dat
kerk en zending bij elkaar horen, is hem
van jongs af meegegeven door zijn ouders.
Het kwam nóg dichterbij, toen twee predikanten uit Papoea zijn middelbare school
bezochten. Ds. Mulder: ’Het maakte veel indruk op me dat ze wezen op de welstand in
Nederland. De welvaart, voorspoed en technologische vooruitgang stonden in groot
contrast met wat zij in Indonesië gewend
zijn. Ze noemden het Gouwe-aquaduct, een
hoogstaand stuk techniek en vroegen: ‘Heeft
dit alles jullie dichter bij de Heere gebracht?’
Ik herinner me dat dit me aan het denken
zette. En ook dat de man die deze vraag
stelde, door middel van ons zendingswerk
tot bekering was gekomen.
Daarnaast waren we als gezin gewend om
jaarlijks naar de zendingsdag te gaan. In de
jaren ’80 sprak ds. K. de Gier het slotwoord,
waarin hij benadrukte dat de velden wit zijn
om te oogsten (Joh. 4: 35). Ze zijn al wit om
te oogsten en als het zendingswerk voltooid
is, volgt de wederkomst van Christus. Dat
maakte veel indruk op me: wees bereid om
God te ontmoeten! Gods kinderen kunnen

2 0 1 7

Anno 2017
Terwijl de wereld in brand staat, gaat het zendingswerk ook anno 2017 door. Hoe ervaart ds. Mulder
het dat zendingswerk wordt verricht in zo’n onrustige tijd? Hij vertelt dat vooral de oriëntatie op
het nieuwe veld veel indruk op hem maakte. ‘Het
benadrukte voor mij dat er nog zoveel plaatsen zijn
waar het Evangelie nog niet gebracht is. In de eerste
plaats geldt hier de opdracht uit Markus 16: ‘Gaat
dan heen, predikt het Evangelie aan alle creaturen.’
Daarnaast weegt ook de nood van mensen: ‘We
moeten echt ernst maken met de tekenen van de tijd.
De wederkomst is dichterbij dan ooit. Dit wordt vaak
gerelativeerd, maar de beschrijvingen die de Heere
Jezus geeft in Mattheüs 24 en zoals ze in het boek
Openbaring genoemd worden, zijn steeds duidelijker
zichtbaar. Als ik zie hoe de beschaving in Nederland
in een staat van ontbinding raakt en daarbij het verval in en om de kerk zie, moet ik denken aan Lukas
18 vers 8: ‘Als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op
de aarde?’ Dan hoeven we niet naar Cambodjanen en
Ecuadoranen te kijken. Dan komen we ónder hen terecht. Ja wat zou dat groot zijn, als velen van ons die
lage plaats aan Gods genadetroon mogen innemen.
Opdat de Heere zou gedenken aan de rijkdom van
Zijn barmhartigheid; ver weg en dichtbij.’

'Het werk in de kerk vormt ten
diepste een geheel met het
werk op de zendingsvelden.'
Het is te merken dat ds. Mulder vroeger zelf ook de
handen uit de mouwen heeft gestoken. Welke kansen
ziet hij in het zendingswerk op het thuisfront? Hij
denkt hardop mee: ‘Je moet goed kijken waar vrijwilligers zich in willen zetten en hoe vraag en aanbod bij
elkaar komen. En betrek jongeren hierbij; ze zijn echt
bereid om de ‘hand aan de ploeg te slaan’, om activiteiten te organiseren.
Daarbij heeft hij ook een oproep naar ambtsbroeders en kerkenraden: ’We moeten beseffen dat het
zendingswerk uit dezelfde opdracht voortkomt als
de ambtelijke bediening in Nederland. De Heere Zelf
laat Zijn Woord uitgaan, tot ons en tot de einden der
aarde. Het werk in de kerk vormt ten diepste een
geheel met het werk op de zendingsvelden. Vanuit
het Woord moet dit de gemeente worden ingedragen,
zodat de zaken van Gods Koninkrijk in het juiste licht
mogen staan.’

Verantwoord?

Beroepen

Hoe ziet de voorzitter de roep naar mensen om
uitgezonden te worden in dienst van de zending? Op
dit moment zijn er ruim twintig werkers voor ZGG
uitgegaan. Er zijn vacatures in Guinee die al geruime
tijd openstaan. Er wordt een nieuw veld geopend. Is
dat wel verantwoord? ‘De nood is groot. De vraag is
andersom. Is het wel verantwoord als we niet zouden

Ds. Mulder kreeg als kandidaat meteen met het
zendingswerk te maken: ‘Op het moment dat ik
door het curatorium beroepbaar was gesteld, vertelde
dominee Blok me dat de zending een beroep op me
uitbracht om als zendingspredikant naar Ecuador te
gaan. De Heere heeft me in de jaren als student aan

J A A R G A N G
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BERICHT VAN DE ZUSTERKERK

KENNISMAKING

Ds. G.W.S. Mulder in Albanië.
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Het deputaatschap voor
de zending is een groep
predikanten en ouderlingen
die de leiding heeft over het
zendingswerk. Sinds kort is ds. Mulder er voorzitter van. Hij ziet
ernaar uit dat er nieuwe zendingswerkers mogen uitgaan.

Offervaardigheid: een
christelijke plicht

ZU
N DE STERK
A
V

ERK

ZGG JUNIOR

BERICHT

In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord.
Deze keer spreken we met ds. N. Maling

Ervaringen op het
zendingsveld

Offervaardigheid is een belangrijk
element in het leven van
gelovigen. Offeren gaat over het
teruggeven van iets wat al van
God is. Zoals het eigen ik van de
gelovige, werk, geld en goed – als
een bewijs dat de gelovige God de
eer wil geven in heel zijn leven.
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Ds. G.W.S. Mulder is als deputaat al een aantal
keren op het zendingsveld geweest. Hij blikt
terug op de ervaringen die hij daar opgedaan
heeft.

oproepen tot zendingsarbeid? ‘Red degenen, die ter
dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo
gij u onthoudt’ (Spr. 24: 11).
Ruim twintig uitgezondenen is niet veel als we
bedenken dat ons kerkverband meer dan honderdduizend leden telt. Hoe komt dat? ‘Heeft de Heere en
Zijn dienst door genade de grootste plaats in ons leven
gekregen? We zorgen als gereformeerde gezindte goed
voor onszelf, maar weegt voor ons ook de geestelijke nood?’ vraagt ds. Mulder zich af. ‘Hoe komt God

Ecuador
‘Tijdens een vergadering van het kerkelijk
comité van de zendingspost in Guayaquil viel
me op dat er veel behoefte was aan onderwijs
uit de Heilige Schrift. Er werden bijvoorbeeld
erg goede en integere vragen gesteld over de
kerkelijke tucht. Ook tijdens de zondagse dienst
ervaar je de betrokkenheid op het Woord’.

Albanië

Eerbied en ernst bij jongeren
in Delvinë rond de boodschap
van de wederkomst.
aan Zijn eer? Hoe worden er mensen gered van het
verderf? Hoe wordt de genade van Christus verheerlijkt? Hoe nodig is het dat we deze vragen meedragen
in ons leven en dat we ermee verbonden worden aan
Gods genadetroon. Noem dit geestelijke draagkracht.
Een kerk die mensen uitzendt voor de zending, heeft
deze geestelijke draagkracht nodig. Dat heeft ons allen
wat te zeggen. Hoe ligt dit voor ons persoonlijk?
Daarbij zien we er hartelijk naar uit dat de Heere ons
mensen toeschikt die Hij Zelf zendt in Zijn wijngaard.
De uitbreiding van Zijn Koninkrijk is Zijn zaak. Dat
werk zal de Heere voortzetten tot de jongste dag. Het
is een groot voorrecht wanneer we daaraan dienstbaar
mogen zijn.’

26
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‘Tijdens een bijeenkomst van de jeugdgroep
van 16-jarigen in Delvinë trof me hoe ernstig
de leider sprak over de wederkomst van de
Heere Jezus. Hij zei: ‘Als de Heere je straks
roept om voor Zijn troon te verschijnen, word
je niet geroepen bij je achternaam, maar bij je
voornaam. Je zult helemaal alleen voor Gods
staan.’ Hij wees duidelijk op de noodzaak van
persoonlijke bekering. Er was eerbied en ernst.’

Om mensen uit te
zenden is geestelijke
draagkracht nodig.

M A A R T
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Door ds. N. Maling

C

hristenen zijn rentmeesters, beheerders van alles
wat God gegeven heeft. Daarom moeten christenen de rijkdom gebruiken, inclusief het offeren
ervan, zoals God wil dat we omgaan met Zijn
bezit. Ik wil vooral focussen op het offeren van
de eerstelingen en het geven van de tienden. Het offeren
van de eerstelingen begint met de eerstgeborene van een
os, geit of schaap aan de Heere te geven (Lev. 27: 26).
In Numeri 8: 17 wordt dit nog sterker aangezet door te
benadrukken dat iedere eerstgeborene, zowel van mensen
als van beesten, eigendom van de Heere is. Ook de eerstelingen van de vruchten van het land zijn voor de Heere (Ex. 23: 16 en Lev. 16: 2, 10-11). Het is duidelijk dat het
doel van het offeren van de eerstelingen is om de Heere
de eer te brengen. Spreuken 3: 9 zegt: ‘Vereer den HEERE
van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten.’
Het maakt wel uit hoe we de eerstelingen offeren. Het
moet niet zijn zoals Kaïn die de eerste oogst halfhartig
offerde, waardoor de Heere zijn offer niet aannam. Voor
Kaïn voelde het als verlies om de eerste oogst te offeren
aan God. Hij geloofde niet dat deze oogst een zegen van
God was die hij terug moest geven aan de Bezitter ervan.
Het geven van de eerstelingen zorgt ervoor dat we niet
gierig omgaan met de genadegaven van God. Laten we
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daarom ook van de eerstelingen van ons werk geven, zoals bijvoorbeeld het eerste maandsalaris dat we krijgen.
De Bijbel getuigt ervan dat Abraham begon met het
geven van een tiende van heel zijn bezit aan Melchizedek (Gen. 14: 20). Ook Jakob geeft tienden (Gen. 28:
22). Heel sterk wordt benadrukt dat tienden van grond,
opbrengst van het land en van de bomen bezit zijn van
God (Lev. 27: 30 en Deut. 14: 22). Dat is een serieuze
waarschuwing aan ons dat een echte gelovige tienden
geeft van bezit en opbrengsten. Als we dat niet doen,
beroven we God van Zijn eigendom (Mal. 3: 6-12)! Aan
wie moeten we de tienden geven volgens de Bijbel? Ten
eerste aan de Levieten, degenen die in de dienst van
God werken. Vervolgens aan de vreemdelingen, die geen
familie dichtbij hebben. Daarna aan de wezen en weduwen. Als we de tienden niet geven, zoals in de GJRP, dan
kan het diaconaat niet goed functioneren.
Het brengen van offers heeft direct te maken met het
geestelijk gehalte van de gemeenteleden. Offervaardigheid is een geloofsdaad, het is niet iets waar we mensen
toe kunnen verplichten. Het is een directe vrucht van
een geloofsleven dat leeft uit de liefde van onze Heere
Jezus Christus, die met een volkomen offerande Zichzelf
opgeofferd heeft aan God de Vader in de hemel.
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Willemien van Schothorst.

H

et is ruim dertien jaar geleden dat
Nellie Keijzer en haar zus Ineke in
Delvinë in Albanië vrouwenwerk
hebben opgezet. Momenteel begeleidt Willemien van Schothorst
het werk in Delvinë. In Tepelenë is helaas
nog geen vrouwenwerk opgestart omdat
daar de capaciteit voor ontbreekt. Willemien
vertelt hoe het werk zich in de loop van
de tijd heeft ontwikkeld in Delvinë. ‘Het is
begonnen als evangelisatiewerk onder vrouwen. Nu is het uitgegroeid tot een vrouwenclub voor evangelisatie én bijeenkomsten
met verdiepende bijbelstudie voor belijdende en trouw meelevende vrouwen. Sinds ongeveer drie jaar zijn twee vrouwen zelfstandig verantwoordelijk voor de organisatie en
de uitvoering van de activiteiten (zie kader).
Zij denken zelf na over een jaarplan met een
bijbehorend budget voor het komende jaar.’

Relatie

Schakeltjes en
druppeltjes

Zending
omringd
door de islam
Werkers in Delvinë moeten het
vrouwenwerk begeleiden en loslaten

‘Om 15.45 uur doe ik de deur van de kerk open en leg
ik de Bijbels en zangbundels klaar. Oma ‘Dudo’ komt
als eerste binnen gesloft met een lege waterfles
in haar hand. Terwijl ik voor haar een kopje koffie
zet, komt de volgende al binnen: Tina. Zij is van mijn
leeftijd. Zo vult de zaal zich met twintig vrouwen.’

Impressie

Door Evelien Smit
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Op allerlei manieren wordt geprobeerd
zoveel mogelijk vrouwen bij het werk te betrekken. Willemien: ‘Buurvrouwen, collega’s
van het werk, de kapper, enzovoorts. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen. We
zien dat nieuwe vrouwen makkelijker komen wanneer zij al een relatie hebben met
iemand uit de kerk. Dan kun je makkelijk
een keer samen komen en als je je schaamte
overwonnen hebt en er relaties gelegd zijn,
kun je daarna op eigen gelegenheid komen.’
De achtergrond van de vrouwen is divers
zowel qua religie, opleiding en leeftijd. Deze
varieert van 22 tot 70 jaar. Er zijn vrouwen
die lid zijn en de Heere al lang kennen;
anderen hebben nog bijna nooit uit de Bijbel
gehoord. In de praktijk is er een keer in
de twee weken een bijeenkomst voor alle
vrouwen en eens per maand een verdiepende bijbelstudie.
De twee leiders van de vrouwenclub worden
bijgestaan door een groepje van zo’n vijf
vrouwen die allen belijdend lid zijn. Zij
geven ook de bijbellessen en krijgen verantwoordelijkheid in het bezoekwerk en het
organiseren van activiteiten en de schoonmaak van de kerk.

Willemien geeft een impressie van een
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bijeenkomst: ‘Op woensdagmorgen even voor
vieren zet degene die de
verantwoordelijkheid
voor de les heeft, de
koffieketel aan. Zij zet het
dienblad met koffie en
thee alvast klaar. Vanaf
vier uur druppelen de
eerste vrouwen binnen.
Ze genieten ervan als zij
een kopje koffie of thee geserveerd krijgen.
En dan geldt zeker dat de jongere vrouwen
de oudere vrouwen bedienen. Ook de vrouwen die uit hun werk komen, vinden het
heerlijk als zij worden bediend.
Na het gezellig bijpraten, beginnen we
met het zingen van enkele liederen en met
gebed. Daarna lezen we het bijbelgedeelte
waar de les over zal gaan. Vervolgens geeft
een van de vrouwen een bijbelles. Ongeveer
een keer per twee maanden doen we ook
een bijpassende creatieve verwerking. De
oude vrouwen kijken dan toe en laten de
jonge vrouwen ook voor hen een werkstukje maken.
Aan het einde van de les sluiten we af met
gebed en dan haasten de vrouwen zich weer
snel naar huis om het eten klaar te maken
en de zorg van de kinderen weer op zich
te nemen. Het bereiken van de vrouwen
is vaak ook het bereiken van de gezinnen.
Door hen kan het Woord ook ingang vinden
in hun gezinnen en in de opvoeding van de
kinderen.’

Man-vrouwverhouding
Het vrouwenwerk is ook een middel om
de echtgenoten bij de gemeente te betrekken. Willemien: ‘Het lijkt voor vrouwen
makkelijker om de eerste stap naar de kerk
te zetten. Ik ken verschillende vrouwen
die voor hun mannen gebeden hebben of
ook zij God zouden mogen vinden. En de
Heere heeft daarin gewerkt. De Albanese
man-vrouwverhouding is anders dan in
Nederland. De mannen zijn vaak op straat
te vinden terwijl de vrouwen voor het gezin
zorgen. De jongere generatie vrouwen werkt
zoveel mogelijk ook buitenshuis, al is er in
het zuiden weinig werk te vinden. Verder
speelt hun dagelijks leven zich thuis en in
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‘Het lijkt voor
vrouwen
makkelijker om
de eerste stap
naar de kerk te
zetten.’
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Een hoge roeping

Tepelenë

ZGG JUNIOR

Rajmonda (38 jaar) en Blerta (27 jaar)
zijn de twee dames die leiding geven
aan het vrouwenwerk in Delvinë.
‘We hebben elkaar in de kerk van
Delvinë leren kennen. Het is niet
onze passie of onze hobby die ons
samenbindt, maar het is hetzelfde
doel: samen met onze families de
Heere Jezus Christus dienen.

Misschien zit jouw
moeder wel op een
vrouwenvereniging. In Albanië
zijn er ook zulke verenigingen. In dit
artikel vertellen een Nederlandse zendingswerkster en
twee Albanese vrouwen waarom ze graag de Heere willen
dienen. Zij willen andere vrouwen ook over Hem vertellen.
Doe jij dat ook aan kinderen die niets van de Heere weten?

Rajmonda en Blerta.

Rajmonda is docent Albanese taal en Blerta is econoom. We hebben
een verschillende vooropleiding, een verschillende leeftijd, maar de
Heere verbindt ons aan elkaar om Hem te dienen in het werk onder
de vrouwen in Delvinë. We danken de Heere dat we hierin worden
geholpen door een groepje vrouwen uit de gemeente. Het is ons gebed
dat we zo veel mogelijk verloren vrouwen bereiken, zodat zij de Heere
Jezus leren kennen als hun Zaligmaker.
Vrouwen hebben heel vaak te maken met moeiten. Maar de
vasthoudendheid in het gebed en het ontvangen geloof zijn - ondanks
tegenstand van familie - vaak een getuigenis geweest, waardoor ook
gezinsleden tot bekering kwamen.
Het is onze hoge roeping om niet tevreden te zijn met de groep die we
hebben. We zien ernaar uit en we bidden dat we door de bijbelstudies
en het gebed onderwijs ontvangen en ook geestelijk ontwaken en
wakend blijven. Want alleen zo kunnen we zelf meer onderwijs
ontvangen en ook anderen bereiken en over Christus vertellen. Dan
zijn onze werken en onze woorden één en kunnen we echt tot hulp zijn
in de kerk en in de gemeenschap van Delvinë.
Er is een geestelijke strijd en we worden beproefd. Maar levend bij
het Woord van God kunnen we deze dingen aan. Jezus Christus heeft
ons Zelf in Zijn eigen Woord beloofd: ‘Ik zal u niet begeven en Ik zal
u niet verlaten’. Mooie lessen hiervan zien we in de geschiedenissen
van vrouwen in de Bijbel, die we de laatste tijd met elkaar
bestudeerd hebben. En dan is het goed om je te herinneren hoe God je
bijvoorbeeld kracht geeft wanneer je voor je dementerende moeder
moet zorgen die jou bijna niet meer herkent. Dan mag je de last elke
dag weer in Zijn handen leggen.
We zijn God dankbaar dat het Evangelie in onze stad jaren geleden
is gebracht door de Nederlandse zendingswerkers. En God gaat door
met Zijn werk. Het is ons gebed voor 2017 dat de Heilige Geest ons
leidt en gebruikt in deze stad waar moslims op de belangrijke posten
de leiding hebben. Maar laten wij blijven in de liefde van Christus, de
wil van God uitdragend, zodat ook in deze stad Zijn Naam verheerlijkt
wordt.’
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In Tepelenë is nog geen sprake van structureel
vrouwenwerk. Willemien: ‘Omdat mijn taken
verspreid zijn over Delvinë en Tepelenë, moeten
we keuzes maken. Dat is moeilijk, zeker omdat
er in Tepelenë zoveel mensen zijn die nog nooit
gehoord hebben van de ene Naam tot zaligheid.
We zijn van plan in 2017 de ouders van de kinderen van de kinderclub te bezoeken. Daarnaast organiseren we een open les op de kinderclub. Dan
mogen ze aan de ouders laten zien wat we op de
club doen. Verder willen we vrouwen uitnodigen
voor een themabijeenkomst met een spreker over
een gezondheidsthema of een actueel thema. Het
zijn allemaal mogelijkheden om de relatie met de
vrouwen te leggen of te versterken en de drempel
naar de kerk te verlagen.
Kinderen zijn een goede ingang om de ouders te
bereiken. Tijdens de kerstbijeenkomst kwamen
ouders om naar hun kinderen te luisteren, maar
tegelijk luisterden ze ook met aandacht naar
het kerstevangelie dat door evangelist Tim de
Jong werd gebracht. Het zijn allemaal zaadjes
die gestrooid worden. In mijn ogen is het soms
moeilijk om deze vrouwen te bereiken. Maar we
mogen groot denken van onze God. Hij is de Almachtige en Zijn werk gaat door. Onverhinderd,
zoals we in Handelingen lezen. Voor mij is dat
niet altijd helder. Maar de zekerheid ligt in Hem.’
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de huizen van hun bekenden af.
De vrouw is degene die de opvoeding
van de kinderen zoveel als mogelijk op
zich neemt, maar uiteindelijk is het de
man die de beslissingen neemt. Dat is
bijvoorbeeld ook te zien in zakelijke
transacties. Tegelijkertijd is er ook in
de Albanese cultuur een verschuiving
op gang gekomen. Zeker in de hoofdstad Tirana wordt de man-vrouwverhouding westerser en worden de
vrouwen onafhankelijker en minder
volgend.’

Loslaten
Willemien is vaak blij verwonderd als
ze merkt dat de Albanese vrouwen
beseffen hoe verantwoordelijk hun taak
is. Ze ziet hoe zij op een goede manier
leiding geven aan het vrouwenwerk,
terwijl dit eerst door de Nederlandse
zendingswerkers werd gedaan. ‘Het
is zo mooi om te zien dat een les met
een duidelijke boodschap ook mensen
raakt. Ik besef dat het in Gods Koninkrijk altijd vele schakeltjes en druppeltjes zijn die God wil gebruiken. Als je
daar getuige van mag zijn, geeft dat
moed en blijdschap! De Heere gaat door
in de gemeente van Delvinë en geeft
dat ook jonge vrouwen zich geroepen
voelen om te dienen en te evangeliseren. Als zendingswerkers en als Ne-
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derlanders komen we op deze manier een stukje
op de achtergrond te staan. Wij zijn hier maar
tijdelijk. Maar de Albanese mensen niet en zij
staan veel dichter bij hun stadsgenoten in taal en
cultuur. Geleid door de Heilige Geest zijn zij de
zendingswerkers van nu én van de toekomst van
de gemeente. Soms is het lastig als je merkt dat
er keuzes gemaakt worden waarbij je zelf vragen
hebt. Maar bij zelfstandig worden, hoort ook
loslaten. Tegelijkertijd kan ik heel dankbaar zijn
als ik zie dat het echt de begeerte van iemand is
om de vrouwen rond haar heen te bereiken met
het Evangelie.’

Aan God overlaten
Ze weet ook van teleurstellingen. ‘Het moeilijkste vind ik het om te merken dat vrouwen
nog niet geraakt worden door het Woord. Dan
kan het heel gezellig zijn, maar je kunt hen niet
‘zomaar’ tot geloof brengen. Het zijn momenten
waarop ik zo heel duidelijk ervaar dat wij mogen
zaaien, maar dat alleen de Heilige Geest harten
kan veranderen. Het geeft strijd als mensen met
wie je goed contact hebt, de waarde van Gods
Woord en genade nog niet kennen en eigenlijk
ook niet nodig (lijken te) hebben. Dat doet pijn.
Ik zou mensen soms wel beet willen pakken en
hen wakker willen schudden. Dat bepaalt mij bij
mijn eigen kleinheid. Tegelijkertijd geeft het ook
rust. Wij mogen en moeten het Zaad strooien,
maar dan mogen we ook aan God overlaten hoe
het verder zal gaan.
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Een Bijbel in de eigen
taal voor de Mogofin
Door Just van Toor

Wat waren ze verbaasd, de
Parthers, Meders, Elamieten
en andere vreemdelingen in
Jeruzalem. Na de uitstorting
van de Heilige Geest hoorden
zij in hun talen de grote
werken Gods prediken
(Hand. 2: 11). We hopen
dat de Mogofin dezelfde
verwondering zullen kennen
als ze het Woord van God
lezen of horen voorlezen in
hun eigen taal. Kunnen we op
uw financiële steun rekenen?

Ingesproken

Het inspreken va
n
een Bijbelgedeel
te.

O

p elk veld waar nog geen betrouwbare vertaling
van de Bijbel beschikbaar is, is bijbelvertaalwerk
een belangrijk doel van ZGG. De hele Bijbel, alle
zesenzestig boeken, wordt vertaald omdat de Heere
deze als Zijn heilig Woord gegeven heeft. Het is
voor veel mensen bijzonder om het heilige boek van de
zendingswerkers in hun eigen taal te horen. Het Boek is ook
voor hen!

Start vertaalwerk Mogofin
In 2000 werd bijbelvertaler Kees Jan van Linden met zijn
gezin uitgezonden naar Garama om het bijbelvertaalwerk
te begeleiden. Hij kon daarbij gebruik maken van het werk
van Jacqueline Janse en Wim Polinder die een eenvoudig
woordenboek en een grammatica van het Mogofin hadden
samengesteld. Tot 2012 heeft Kees Jan zich in Garama voor
dit werk ingezet. Terug in Nederland heeft hij het werk
nog drie jaar op afstand begeleid tot aan het moment dat
hij zijn werk kon overdragen aan Peter de Niet die met zijn
gezin in 2013 als begeleider van het bijbelvertaalwerk werd
uitgezonden. Bij het vertaalwerk zijn veel Guinese mannen
betrokken. Onder hen zijn de vertalers Mamadouba Keita,
Arafan Camara en Ibrahima Koumbasa, maar ook vele
anderen die de proefvertaling meelazen of ernaar luisterden
en verbeteringen aandroegen.
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Ge-exegetiseerd • De
vertaalbegeleider gaat
na of de vertaalde tekst
in overeenstemming is
met de oorspronkelijke
tekst.

Gecorrigeerd • De Bijbel wordt
door een andere vertaler
terugvertaald naar het Frans. Er
wordt gecontroleerd of de inhoud
overeenkomt met de Franse
bijbelvertaling.
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Begrijpelijkheid De Bijbel
wordt gelezen met enkele
mannen (resonansgroep) uit
Garama om na te
gaan of zij de inhoud van de
tekst begrijpen.
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Eindcontrole • Een
externe deskundige
gaat na of er sprake is
van een betrouwbare
vertaling.

66

‘De volken zullen U loven!’
Het is kwart voor drie ‘s middags en
ik zit met vaste vertaler Mamadouba
voor het bijbelvertaalkantoor in
Garama. De warmte is drukkend,
zelfs de vogels houden zich op dit
moment van de dag stil. Alleen de
wind laat zich af en toe horen, als
ze door de palmbladeren boven ons
ruist.
Een ideaal moment om weer een
psalm op te nemen: geen bezoek,
geen bijgeluiden, de stilte van het

Het bijbelvertaalwerk van stap tot stap
Eerste vertaling •
De Guinese vertaler
vertaalt de Bijbel
uit het Frans in het
Mogofin.

Totaal

Veel Mogofin kunnen nog niet goed genoeg lezen
om de Bijbel zelfstandig te kunnen lezen. Daarom
worden vertaalde bijbelboeken ook ingesproken.
Vroeger werden muziekcassettes verkocht
waarop de teksten te horen waren. Tegenwoordig
zet het team de opnamen op zogenaamde sdkaartjes. Zo kunnen ze eenvoudig beluisterd
worden op de vele mobieltjes die in het Mogofingebied te vinden zijn.

Publicatie • Het bijbelboek
wordt gepresenteerd
aan de bevolking en
er wordt een versie
ingesproken voor hen die
niet zelfstandig de Bijbel
kunnen lezen.

middaguur. Mamadouba heeft me
vanmorgen nog eens gevraagd
welke psalm er vandaag aan de
beurt is, zodat hij zich goed voor kan
bereiden. Vandaag lezen we Psalm
67, een oproep aan de hele wereld
om God te loven.
Ik schakel mijn voicerecorder in,
en Mamadouba begint te lezen.
Drie keer leest hij de psalm voor. De
beste voordracht kies ik straks op
de computer uit. Af en toe corrigeert
hij zichzelf. Dat geeft niet, ik knip
het er later wel uit. Mamadouba is
een vrij ervaren lezer, maar hij is de
afgelopen jaren veel ziek geweest en
dat heeft hem wat achteruit doen
gaan. We zijn dankbaar dat hij de
laatste tijd weer redelijk gezond is
en nu deze psalmen voor ons mag
voorlezen. Zijn stem is een bekende
in het dorp en ook het gezag dat hij
heeft kan belangrijk zijn als mensen
deze opnames gaan beluisteren.
‘God zal ons zegenen, opdat alle
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Peter de Niet en zijn gezin.

volken Hem vrezen, tot aan het
einde der aarde!’ Mamadouba is
voor de laatste keer bij het slot
van de psalm aangekomen. Wat
zullen de woorden in zijn eigen hart
uitwerken? Veel daarvan laat hij
ons niet weten, de diepten van zijn
gedachten kunnen wij niet peilen.
In ieder geval is hij van harte bereid
om de bijbelgedeelten in te spreken.
Nu de Psalmen, straks Exodus en ook
het Lukas-evangelie.
Gods Woord gaat gestaag zijn gang.
Tot aan de einden der aarde. Zodat
nu ook vrouwen, kinderen, en oude
mannen, die niet kunnen lezen, het
in het Mogofin mogen horen: ‘De
volken zullen U, o God! loven!’
Uit een rondzendbrief van Peter de
Niet
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VAN HET ZENDINGSVELD

wilde Gods Naam niet ijdel gebruiken.

Betere papieren

Hoe vertalen we de Godsnamen?

Het luistert nauw

Hoe vertalen we de Godsnamen?
In het novembernummer van Paulus hebben we de betekenis van de bijzondere
Naam van God (JHWH, HEERE) in het kort besproken. In dit artikel gaan we in op de
vraag hoe deze Naam van God het beste vertaald kan worden. Is het bijvoorbeeld
niet veel beter om deze Godsnaam te vertalen als Jehovah of als Jahweh? En is het
weglaten van de oorspronkelijke Naam van God in bijbelvertalingen eigenlijk niet
een vorm van afgoderij, zoals sommige critici wel hebben beweerd?
Door Dick Kroneman

E

r zijn bijbelvertalingen die de
bijzondere Godsnaam vertalen
als Jehovah. Deze vertaling
wordt niet alleen gevolgd in
de Nieuwe-Wereldvertaling
(1961) van de Jehova’s getuigen. Ook
sommige andere bijbelvertalingen
vanaf de zestiende eeuw volgen deze
weergave (bijvoorbeeld de vertaling
door William Tyndale in 1530, door
J.H. van der Palm in 1805 en de American Standard Version uit 1901).
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De vertaling Jehovah
Strikt genomen moet de Godsnaam in
de Hebreeuwse Bijbel echter meestal
gelezen worden als Jehwah, met een
stomme e in de eerste lettergreep en
zonder de o-klinker in het midden.
Historisch gezien is het verder de
vraag of de Godsnaam oorspronkelijk
wel werd uitgesproken als Jehovah.
De meeste geleerden gaan ervan uit
dat de Godsnaam oorspronkelijk
werd uitgesproken als Jahweh en niet
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als Jehovah. De klinkertekens die
in de Hebreeuwse grondtekst bij de
Godsnaam voorkomen, behoren niet
tot de oorspronkelijke Naam, maar
verwijzen waarschijnlijk naar de titel
Adonai (Heere) die tijdens het voorlezen van de tekst de bijzondere Naam
van God verving. Op deze manier
gaven de Joodse overleveraars van de
Hebreeuwse tekst van het Oude Testament uiting aan hun eerbied voor
de bijzondere Naam van God. Men

Vanuit de geschiedenis lijkt de uitspraak
Jahweh betere papieren te hebben. Maar
dit wordt ook weer bestreden door sommige geleerden.
De vraag is echter wat je ermee wint als
je de Naam JHWH weergeeft als Jahweh.
In de meeste talen is dit een samenstel
van klanken die samen geen enkele betekenis vormen. Het is goed om te bedenken dat het in de Bijbel bij deze bijzondere Naam vooral om de betekenis van
de Naam gaat (‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal’,
Ex. 3: 14), en niet om de klank van de
Naam. Voor mensen die geen Hebreeuws
kennen, is het allerminst duidelijk dat
de Naam Jahweh verwijst naar ‘Hem Die
Is’. Vooral in de context van zending en
evangelisatie is het echter belangrijk dat
de betekenis van de Godsnamen doorklinkt in de vertaling.
Daarnaast is het ook de vraag hoe we
omgaan met de (latere) Joodse praktijk om de Naam van God niet uit te
spreken, maar deze te vervangen door
de uitdrukking Adonai (Heere). Zien
we dit als een vorm van Joods bijgeloof,
of als een Joodse culturele praktijk die
tijdgebonden is? Of zien we dit als navolgingswaardig voorbeeld voor de manier waarop deze bijzondere Naam van
God het beste vertaald kan worden?
Er is veel voor te zeggen om in dit
opzicht de lijn van de Joodse traditie
te volgen. Deze benadering wordt ook
gevolgd in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament
(vertaald in Alexandrië, Egypte, vanaf
250 voor Christus), en in het Nieuwe
Testament. De Naam JHWH wordt
daar vertaald als kurios (Heere).

Bezwaren
Wanneer men er voor kiest om de
Naam JHWH in het Oude Testament
te vertalen als Jahweh dan is daar
principieel gezien niet veel tegen in
te brengen. Men zou evenwel kunnen
aanvoeren dat de vorm Jahweh in deze
vorm nergens voorkomt in de masoretische tekst van het Oude Testament. De
naam Jahweh is in feite slechts een we-

tenschappelijke reconstructie waar wel
wat tegenin te brengen valt. In het licht
daarvan zou men kunnen aanvoeren dat
een weergave als Jahoe sterker is, omdat
deze vorm wel voorkomt in de Bijbel,
namelijk in de zogenaamde theofore persoonsnamen. Dat zijn persoonsnamen
die verwijzen naar God. Denk bijvoorbeeld aan de naam Elia (Eliejahoe in het
Hebreeuws), wat betekent: ‘De HEERE
is mijn God’. Zulke namen gaan terug
op de tijd dat de Naam JHWH nog wel
werd uitgesproken en nog niet vervangen werd door de titel Adonai (Heere).
Vanuit vertaalkundig oogpunt is het
verder een nadeel dat Jahweh vaak een
betekenisloze klank is in de ontvangende taal en niets van de betekenis van
de Naam weergeeft. Dit weerhoudt een
deel van de lokale vertalers in de derde
wereld er echter niet van om toch voor
de naam Jahweh te kiezen. Dit doen ze,
hoewel het in veel van deze culturen
gebruikelijk is om hooggeplaatsten niet
bij naam te noemen, maar met hun titel
aan te spreken.
Ook loopt men met de vertaling Jahweh
al gauw vast met Oudtestamentische
teksten die in het Nieuwe Testament
geciteerd worden. De oorspronkelijke
tekst (bijvoorbeeld Jesaja 40: 3) zou dan
in het Oude Testament de Naam Jahweh hebben, terwijl de in het Nieuwe
Testament geciteerde versie daarvan
(Mar. 1: 3) de vertaling Heere zou hebben (gebaseerd op het Griekse woord
kurios). Het gaat hier om de volgende
tekst: ‘De stem des roependen in de
woestijn: Bereidt de weg des HEEREN,
maakt Zijn paden recht.’

Conclusie
Het vertalen van de Godsnaam JHWH
als Jehovah of Jahweh is zeker niet fout
of ongeoorloofd. Het is echter beter om
deze Naam te vertalen als HEERE.
Het is niet zozeer de vorm van Gods
Naam die belangrijk is. Het gaat vooral
om de betekenis van Zijn Naam. Als
het goed is leidt dit tot het geloof in
Zijn Naam en tot de lofverheffing van
Zijn Naam. ‘Looft de HEERE, mijn ziel,
en al wat binnen in mij is Zijn heilige
Naam’ (Psalm 103:1).
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Criteria
Bij het vertalen van de Godsnamen in
het algemeen en van de Naam JHWH
in het bijzonder is het belangrijk om de
volgende criteria te gebruiken:
1.
De manier waarop de
Oudtestamentische Godsnamen (uit het
Hebreeuws) zijn vertaald en gebruikt in
het Nieuwe Testament (in het Grieks) is
een navolgingswaardig voorbeeld voor
hedendaagse vertalers.
2.
Vanwege de fundamentele
eenheid van Oude Testament en
Nieuwe Testament is het belangrijk dat
zoveel mogelijk dezelfde Godsnamen
gebruikt worden in het Oude en Nieuwe
Testament (concordantie van gelijke of
gelijkwaardige namen en titels).
3.
Vertalers hebben de taak om
Bijbellezers te informeren over
de (mogelijke) uitspraak van de
oorspronkelijke Naam van God en over
de betekenis daarvan (God is soeverein
en trouw). Dat kan het beste gedaan
worden in een voetnoot of kanttekening
bij een tekst als Exodus 3:14-15. Dat geldt
in het bijzonder op de zendingsvelden,
met name in situaties waar dit soort
informatie bijna nooit in de prediking of
in de catechese aan de orde komt.
4.
Vertalers dienen goed geïnformeerd
te zijn over de geschiedenis van de
vertaling van de Godsnamen en met
betrekking tot de traditie van de
doelgroep van de vertaling.
Wanneer men deze criteria volgt, zal
men niet gauw concluderen dat een
vertaling als ‘Heere’ een vorm van
afgoderij is. Afgoderij heeft meer te
maken met een verkeerde manier
waarop wij mensen met God en Zijn
schepping omgaan dan met de manier
waarop we Gods Woord vertalen.
Eenzijdige, ongenuanceerde nadruk
op één bepaalde manier van vertalen
van de Godsnaam kan overigens wel
leiden tot een vorm van afgoderij, als
dit het dienen van de ware God en het
liefhebben van onze naaste in de weg
staat.
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Grauwe wijken en
statige huizen
Josefina kreeg
nooit de kans
om naar school
te gaan.

Net als in veel Zuid-Amerikaanse landen is er in Ecuador
veel armoede. Toch leeft niet iedereen in armoede. Er is
een groep rijke mensen die profiteert van bijvoorbeeld
de handel in olie. Daarnaast ontstaat er een groeiende
middenklasse met mensen die het wat beter beginnen
te krijgen. Corruptie blijft ook een groot probleem. Twee
personen vertellen over hun ervaringen in Ecuador.

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 Ecuador.

Door Martin van Emous

‘D
Timon van Doleweerd

Timon van Doleweerd
woonde ongeveer 6
jaar in Guayaquil. Zijn
vader was evangelist.
Ze woonden in een beveiligde wijk die door
de Ecuadoranen als
rijke wijk werd gezien,
een groot contrast met
de sloppenwijken. Hij
denkt terug aan zijn
kindertijd.
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e dag na mijn zevende verjaardag
was een zondag. Het licht van de
opkomende zon verlichtte mijn
ruime kamer. Ik kleedde me snel
aan en sloop de trappen af naar de speelkamer beneden in het huis. Arco en Joas
waren daar al. Tot het eten vermaakten we
ons met de lego. Na een zondagse maaltijd
met melk en cornflakes hees ik me in mijn
zondagse pak. Ik had een blauw T-shirt, de
kleur van mijn jeugdgroep. Arco droeg een
geel T-shirt en Joas een rode.
Pa deed de voordeur op slot. Er zaten verschillende sloten op de deur. Hij sloot het
hek met een grote ketting. Dit hek was de
enige toegang tot ons ommuurde huis. Onderweg naar de kerk keek ik uit het raam.
We reden eerst door een rustige en schone
buurt met grote, statige huizen. Hier en
daar zat een wachter met een geweer tussen
zijn benen en een tijdschrift op schoot.
Een stukje verder kwamen we langs onze
school. Een groot terrein, helemaal ommuurd met hoge hekken. Bij het stoplicht
naast de snelweg was de McDonalds. Op de
parkeerplaats naast de Mac stonden slecht
geklede kinderen te bedelen. Ik herinnerde
me dat wij daar een keer geparkeerd stonden. De kinderen gingen toen ongevraagd
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onze ramen wassen. Toen ze klaar waren
wilden ze daarvoor geld hebben.
De plotselinge overgang van de groene natuur buiten de stad naar de grauwe sloppenwijk deed bijna pijn aan mijn ogen. Ergens
halverwege sloeg mijn vader linksaf. We
verruilden het asfalt met af en toe wat kuilen, voor kuilen met hier en daar wat asfalt.
Links en rechts kon je door de kieren in de
houten wanden van de huisjes naar binnen
kijken. Overal op straat lag plastic en her en
der lagen hoopjes afval. Toen we bij de kerk
arriveerden, had een van de ouderlingen het
hek al opengemaakt. Snel stapte ik uit, gaf
de ouderling een hand en samen met mijn
broers hielp ik papa met de voorbereidingen
voor de dienst. Druppelsgewijs kwamen de
mensen binnen. Er kwam nog een auto aan
met de familie Paans. Wij waren de enigen
die met de auto kwamen, de rest van de
gemeente kwam lopend. Jaloers keek ik
naar het schoeisel van mijn vriend. Hij had
zijn doordeweekse sandalen aan. Ik moest
het doen met strak gepoetste zondagse
schoenen. Dat gaat straks warm worden,
dacht ik. Het is niet eerlijk verdeeld in deze
wereld.’
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Bertine Vermeer

Bertine Vermeer is
projectcoördinator
voor Bijzonder Noden.
Hiervoor is ze ook
regelmatig op reis.
Ecuador is één van de
landen die ze bezoekt.
Ze vertelt over haar
ontmoeting met Josefina, een arme vrouw
uit Portoviejo.

ijdens een werkbezoek in 2015
gingen we op een ochtend
langs bij een leeskring. Deze
leeskring werd geleid door een
lid van de kerk in Portoviejo. Terwijl
we aan kwamen lopen, was één van de
vrouwen hardop aan het lezen. Ze las
langzaam, onzeker als een kind dat net
heeft leren lezen, hoewel ze minstens
vijftig jaar oud moet zijn. Toch las ze
foutloos en met de juiste intonatie.
Terwijl we luisterden, vertelde de zendingswerker fluisterend haar verhaal.
Josefina komt uit een erg armoedig
milieu. Ze kreeg nooit de kans om naar
school te gaan. Al jong ging ze zwaar,
ongeschoold werk doen om het hoofd
boven water te kunnen houden. Door
het zware werk kreeg ze veel gezondheidsklachten. Ondertussen probeerde
ze voor haar omgeving te verbergen dat
ze niet kon lezen en schrijven. Zelfs
in de relatief arme omgeving van de
sloppenwijk is analfabetisme een grote
schande. Door de alfabetiseringscursus
van de kerk heeft ze, met veel doorzettingsvermogen, op haar vijftigste
nog leren lezen en schrijven. Door
deze cursus kon ze mee doen in de
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samenleving, voor het eerst van haar
leven haar eigen formulieren invullen
én zelf de Bijbel lezen. Gedurende de
vele alfabetiseringslessen is het kunnen
lezen van de Bijbel uiteindelijk haar
belangrijkste doel geworden.
Toen we vertrokken uit de wijk, liepen
we nog even langs haar huis. Een simpel rieten huisje, met de nodige gaten
in de muren en het dak. In de deuropening stond haar man. Hij was minimaal
vijftien jaar ouder dan Josefina, maar
hij werkte nog elke dag hard op het
land. Ondanks hun inspanningen moest
dit echtpaar rondkomen van nauwelijks
meer dan één dollar per dag.
Voordat de volgende bijeenkomst zou
beginnen, gingen we even lunchen.
Daarvoor reden we door naar het
strand, iets verderop. Te midden van
Ecuadoraanse dagjesmensen aten we
aan het strand. Heerlijk, even ontspannen en genieten van een goedkope lunch. Goedkoop? Nou ja, voor
Nederlandse begrippen dan. Toen we
afrekenden, realiseerde ik me ineens
dat Josefina en haar man van de kosten
van mijn lunch wel een week moeten
rondkomen.’

3 5 6
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ONDER DE AANDACHT

ZGG-WEBWINKEL

Nu verkrijgbaar
CD: Dank aan onze Heere
Jongerenkoor ‘Cantilena’

€ 12,95
NIEUW!

Wartburgschool klust
€235,65 bij elkaar
Door mensen te vragen of ze klusjes konden
doen, hebben twaalf kinderen van de
verschillende groepen van de Wartburgschool
geld ingezameld voor zendingsprojecten. Dat
leverde een mooie opbrengst op van meer dan
€ 200 euro! Met het thema ‘money ophalen…
om de Bijbel te vertalen!’ Onder andere
het vertaalwerk
in Guinee van ZGG
is erbij gebaat. De
kinderen hielpen
met verven bij een
boerderij, het vegen
van bladeren en het
rapen van eikels.
Mevrouw Raadgever
(lid van de thuisfrontcommissie van de familie
Hakvoort) nam het bedrag in ontvangst.

PZC-dag op 8 april 2017
Prekenbundel 'Zij
zullen komen' Deel 2
NIEUW!

€ 14,95

Ontmoeten - uitwisselen - informeren - motiveren

Deze bundel
bevat 10 preken
die gehouden
zijn in de
Rehobothkerk van
de Gereformeerde
Gemeente te
Tholen in de jaren
1975-1990.

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

Elke twee jaar wordt de PZC-dag georganiseerd voor
alle leden van de plaatselijke zendingscommissies. Om de
onderlinge band tussen de PZC-leden te versterken en om
ideeën uit te wisselen komen de PZC’s op 8 april 2017 samen
in de Gereformeerde Gemeente van Gouda. Naast plenaire
bijdragen staan weer twee afwisselende workshopsrondes
gepland die zowel bezinnend als praktisch van aard zijn.

COLOFON

Paulus is een periodieke
uitgave van Zending
Gereformeerde
Gemeenten

g
Zaterdai
n
17 ju

Verspreiding vindt plaats via de zendingscommissies van de plaatselijke gemeenten
en beperkt via postverzending.

igers
Vrijwillcht
gezo

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.
© 2017 Zending Gereformeerde Gemeenten

Redactie
Hoofdredacteur: ds. J.M.D. de Heer
Eindredacteur: J.W. van Toor
Redactiesecretaris: J.S. Baan
Redactieleden: J.C. van den Dool-Jobse,
M. van Emous, E. de Jongste-Ruit, J.E. Smit,
M.J. Thomassen, J.C. Zuidweg

Uitnodiging
Zendingsdag 2017
in Gorinchem

Ontwerp en realisatie
BladenMakers, www.bladenmakers.nl

Op zaterdag 17 juni 2017 vindt de zendingsdag plaats in Gorinchem. We
hopen ook jou daar te ontmoeten als bezoeker! Vind je het leuk om je in te
zetten als vrijwilliger en ben je ouder dan 14 jaar? Geef je dan op als oppas
of helper in de knutselworkshop. We hebben vrijwilligers nodig voor:
- Oppas babycrèche (kinderen tot twee jaar)
- Oppas kindercrèche (kinderen van twee tot zeven jaar)
- Creatieve hulp bij de knutselworkshop in de pauze
Geef je op via www.zendingsdag.nl/vrijwilliger of bel 0348-489950.
LET OP: Het is ook mogelijk om je voor een dagdeel of deel van de
knutselworkshop op te geven! Via het inschrijfformulier kun je voorkeur
aangeven. Alle hulp is welkom!

Postadres redactie
Postbus 232, 3440 AE Woerden

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.

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
FSC C018185
Gemeenten (RSIN: 820967257). Giften zijn
dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Meer informatie: www.zgg.nl/anbi.

Onderwijs & zending: iets voor jou?

®

Programma:
09.30-10.00 u Ontvangst met koffie en thee
10.00-10.20 u Opening door ds. G. Clements, deputaat
10.20-10.25 u	Informatie over opzet van de dag door J.W.
van Toor, voorlichter
10.30-11.15 u Workshopronde I
11.15-11.35 u
Pauze
11.40-12.25 u Workshopronde II
12.30-12.50 u	Presentatie door de heer Wim Knapen,
werker Ecuador
12.50-13.00 u	Sluiting bijeenkomst door P. Eikelboom,
directeur
13.00-14.00 u	Lunch waarbij men in de gelegenheid is
elkaar te ontmoeten

Wij zijn op zoek naar:

onderwijsvrijwilligers

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.

ZGG is op zoek naar drie leerkrachten voor de Nederlandse school
op het zendingsveld. Het betreft het basisonderwijs voor kinderen
van onze zendingswerkers.

Meer informatie: www.zgg.nl/nalaten.
Een periodieke schenking kunt u eenvoudig
zelf regelen via www.zgg.nl/schenken.

Heb jij een afgeronde Pabo-opleiding, affiniteit met zending en ben
je beschikbaar voor het cursusjaar 2017-2018? Dan is deze functie
iets voor jou!
Tijdens deze periode ontvang je een maandelijkse toelage voor
levensonderhoud en enkele andere secundaire voorzieningen. Kijk
op www.zgg.nl/onderwijsvrijwilliger voor meer informatie. Je kunt
ook bellen naar 0348-489950.

Meld u aan via www.zgg.nl/pzcdag.
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O P D E A C H T E R K A N T – E E N W E R K E R U I T O O S T- A Z I Ë

Oogsten, zaaien, stenen rapen

Lang geleden zag ik
ergens een oude ploeg.
Het was zo’n ijzeren
ploeg, waarop de boer
kon zitten terwijl hij
het paard mende. Zo
ploegde hij het land om,
voor na voor. De oude
ploeg stond daar als een
bezienswaardigheid voor
voorbijgangers. Het trok
mijn aandacht; het had
een boodschap...

40
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et werk in Gods Koninkrijk is als
het bewerken van het land. Het
gaat om ploegen, zaaien, oogsten...
Zo gaan we uit, ook naar een land
waar we meer nog dan in andere landen creatief moeten zijn
om mensen in aanraking te brengen met het
Woord. In een land waar we mogen wonen
door een beroep uit te oefenen. In een land
waar we het Evangelie kunnen voorléven,
en op door God gegeven momenten mogen
doorgéven.
Mensen die nooit eerder hoorden van de goede
Boodschap wonen in een land dat veel christenen telt. Miljoenen christenen wonen er in dit
immense land. En hun aantal groeit. Evenzoveel, ook miljoenen, wonen in veraf gelegen
streken op het ‘dak van de wereld’ en hoorden
nog nooit dat hun ziel een eeuwigheidsbestemming heeft.
Op zondag wordt zondagsschool gehouden;
wekelijks wordt onderwijs gegeven aan kinderen van de kerk. Zaaien vanuit de diepe overtuiging dat de Heere werkt in kinderharten...
Dat Zijn Geest werkt als het jochie draait op
zijn stoel, en het meisje zonodig haar haar in
een staart moet doen. Terwijl er ogenschijnlijk
niet wordt geluisterd, valt er zaad in de aarde...
Tijdens een gesprek vertelde de vrouw over
haar hartenwens om naar haar dochter te
gaan, die bij een universiteit in een andere stad
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woonde, om te vertellen van de enige troost
in haar leven. ‘Hoe kan ik dat doen?’ was haar
vertwijfelde vraag. In ons gesprek vertelde ze
eenvoudig en liefdevol hoe de Heere in haar
leven was gekomen.
Een werker in Gods Koninkrijk (Robert Brush,
Perzië, 19e eeuw) verwoordde het zo: ‘Ik ben
niet bezig met oogsten, ik kan nauwelijks beweren dat ik aan het zaaien ben, ook niet aan
het ploegen. Maar ik ben de stenen op de akker
aan het weghalen.’

Ze hoorden nog nooit
dat hun ziel een
eeuwigheidsbestemming heeft.
Hoe gaat het met het bewerken van de aarde?
Zijn er vruchten? De gedachten gaan naar de
kinderen van de zondagsschool... Wat nemen
ze ervan mee, werkt de Heere daar bij de
achterdeur van de kerk? In een flits gaan de
gesprekken met de mensen voorbij in mijn
gedachten. De goede boeken en Bijbels die zijn
weggegeven... De lange tochten naar de uitersten der aarde. Is er vrucht op het werk? Zal er
vrucht zijn als Hij terugkomt op de wolken?
Het houdt me bezig. Het land wordt bewerkt,
de ploeg heeft een boodschap. De hand aan de
ploeg slaan betekent niet achterom zien, maar
vooruit. Gericht op het einddoel...
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