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Tieners op het
zendingsveld

Thema

Maak kennis met tieners van het zendingsveld. Lees snel verder op de volgende bladzijden. 

Herkenbaar of 
juist niet? Welke 
dingen spelen er 
bij tieners op het 

zendingsveld?



TIENERS OP HET 
ZENDINGSVELD

Naar school, huiswerk 

maken, catechisatie 

volgen, je baantje op 

zaterdag en misschien 
ook nog naar de 

vereniging. ’s Zondags 

onder koffietijd vraagt je 

moeder: ‘Wat vond jij van 

de preek?’ Oei, waar ging 

het ook alweer over?

Geschreven door Fennie Haase

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Bonbons verkopen

'Tante, wat vond 
u van de preek?'

H
oi, ik ben Aïsja en ik woon in Coliah, in Guinee. 
Zojuist heb ik mijn kleren gewassen in de 
rivier. Moet jij dat ook zelf doen? Nu is het tijd 
voor een ander klusje. Ik ga bonbons maken 
om te verkopen in het dorp. Jullie noemen dat 

karameltoffees. Ik verwarm gesuikerde melk in een pan 
op het vuur. Als de melk een beetje bruin wordt, is het 
opletten geblazen want het is aangebrand voor je het in 
de gaten hebt! 

Na een half uurtje is het zover en kan ik de massa 
op tafel storten. Natuurlijk komt iedereen er op af om 
wat mee te snoepen. Het is altijd weer een wedstrijd om 
iedereen te vriend te houden én om genoeg over te hou-
den. Gauw maak ik rolletjes van de massa en snijd die in 
hapklare stukjes. Ik moet vlug zijn, anders kan ik ze niet 
meer snijden omdat het te hard wordt. Als ik klaar ben, 
doe ik ze in een emmer. Met mijn emmer op mijn hoofd 
ga ik op pad. ‘Bonbons!’ roep ik hard. 

Wil jij er ook één? 500 Franc alsjeblieft!

‘T
ante, mag ik u iets vragen?’ 

Ik kijk verbaasd op naar de 
puberjongen die naast me komt 
zitten in de bus. 

‘Tante, wat vond u van de 
preek vanmorgen?’ 

‘Wat vond jij er van?’ vraag ik hem. 
‘Ik vond het wel een beetje oppervlak-

kig. De dominee had het helemaal niet 
over wat er nu precies in de Bijbel staat.’ 

Ik zeg dat ik begrijp wat hij bedoelt en 
vraag of hij zelf ook in de Bijbel leest. 

‘Ja, ik heb de Bijbel al een keer hele-
maal uitgelezen!’ antwoordt hij. ‘En ik 
ben ook wel eens bij anderen geweest die 
een diepere uitleg van de Bijbel geven, 
maar ik weet dat die groepen eigenlijk 
verboden zijn.’ 

Ik bedenk hoe moeilijk het voor 
hem moet zijn en vraag: ‘Ken je andere 
jongeren van jouw leeftijd die meer uit de 
Bijbel willen horen?’ Maar nee, die kent 
hij niet. Op school is het vaak moeilijk 
voor hem. ‘Iedereen weet dat ik in de Bij-
bel lees. Maar als een docent mij daarom 
extra druk oplegt, ga ik alleen maar nog 
beter mijn best doen!’ 

Herken jij je in deze jongen…?



W
e zijn zussen uit een groot gezin. Onze vader en moeder 
hebben samen negen kinderen gekregen. Met de zussen 
onderling hebben we het gezellig, maar in onze familie 
zijn grote zorgen. Dat is iets waar we van wakker liggen 
of ’s morgens bij het wakker worden als eerste aan 
denken. Wat die zorgen zijn?

Er is niet altijd voldoende eten in huis voor iedereen. In ieder geval 
zorgen we er met elkaar voor dat ons jongste zusje van één wat eten 
binnen krijgt.

We hebben een telefoon, maar die werkt niet altijd. Internet kunnen 
we niet elke maand betalen.

We kunnen naar school, maar alleen als er geld is om de bus naar het 
college te betalen. Ook moeten de schooluniformen worden betaald. 

Echte toekomstdromen hebben we niet. Het gaat helemaal niet goed 
in Ecuador op dit moment. Er is weinig werk. Veel mannen en vrouwen 
zijn werkloos. Onze moeder had een baantje voor twee dagen, maar dat is 
nu ook weer voorbij. De kans dat wij wél een goede baan zullen vinden, is 
niet zo groot.

Het is onveilig in de wijk waar wij wonen. We zijn vaak thuis of bij 
familie. Zomaar op straat lopen is niet verstandig. Overdag gaat het nog 
wel. Meestal zorgen we dan dat we met z’n tweeën zijn. Maar ’s avonds 
moet je echt niet meer alleen door de wijk gaan. Er zijn nogal wat mensen 
die aan alcohol of drugs verslaafd zijn en dan niet goed weten wat ze doen.

Maar er zijn ook andere momenten. In onze 
vrije tijd passen we wel eens op de kinderen 
van familie Dekker. En op maandagavond gaan 
we naar de catechisatiegroep. Nayeli speelt 
piano in de muziekgroep van de kerk. Ook 
helpt ze bij de zondagschool. Het geloof in de 
Heere God betekent veel voor ons. Zonder de 
hulp van Hem zouden wij niet kunnen 
leven. We bidden iedere dag. De Bijbel is 
voor ons belangrijk. Soms is het wel eens 
heel moeilijk om te geloven dat God ons 
hoort. Er gebeurt zoveel in ons leven. 
Maar… God is goed!

GOD IS GOED!
Hoi, wij zijn Josenka (17 jaar) en Nayeli (18 jaar). We wonen in 
Portoviejo, een grote stad in Ecuador. Of wij pubers zijn? Nou 
ja, volgens ons is dat wel een verschil met Nederland. Hier in 
Portoviejo ben je eigenlijk pas écht volwassen als je dertig jaar 
of ouder bent. Bij jullie in Holland ben je met achttien jaar al 
volwassen, toch? 

Geschreven door familie Dekker

v

Koud in  
de klas
Geschreven door  
familie Van Bochove

Hoi, ik ben Orgito Prenda 

en ben vijftien jaar. Wij 

gaan in Albanië naar 

school als we zes jaar zijn 

oud zijn. We hebben dan 

negen klassen. Ik zit nu 

in de laatste klas van de 

lagere school. We gaan 

van acht uur tot half één 

naar school. De school is 

te klein. ’s Middags zijn 

daarom de lagere klassen 

aan de beurt. 

In mijn klas zitten drieën-

dertig kinderen. Best veel 

en het is vaak erg rumoe-

rig. Ons schoolgebouw 

is behoorlijk oud en er is 

veel kapot. Ook hebben 

wij geen verwarming 

voor in de winter. Het zal 

vast heel anders zijn dan 

in Nederland. Wil je een 

keer ruilen?



1 Koningen 11 vertelt ons dat 
koning Salomo overlijdt. Zijn 
lichaam wordt begraven in de 

graftombe in Jeruzalem, de stad 
van zijn vader David. Rehabeam, 
de kleinzoon van koning David, 

wordt koning in Salomo’s plaats.

FGGHfgghUit de Bijbel
Rehabeam

O
nder koning Salomo is het volk Israël de afgoden 
gaan vereren. De Heere houdt Salomo daarvoor 
verantwoordelijk en Hij veroordeelt zijn gedrag. 
Als straf zal zijn opvolger een groot deel van het 
koninkrijk kwijtraken. 

De nieuwe koning Rehabeam krijgt een ver-
zoek. Het volk Israël moest in de laatste jaren van Salo-
mo’s regering heel hard voor de koning werken. Het volk 
verzoekt of dat een beetje minder kan. Rehabeam vraagt 
eerst advies aan oudere raadgevers. Zij raden hem aan in te 
stemmen met het verzoek. Maar jonge mannen adviseren 
Rehabeam om het niet te doen. Hij is tenslotte de koning! 
Rehabeam volgt het advies van de jonge mannen op. Het 
gevolg is dat het volk zo kwaad wordt, dat maar liefst tien 
stammen hem niet meer willen dienen. 

Hoe gaat het verder? Het gaat slecht met Rehabeam en 
met het volk. Waarom? Zij vereren de afgoden. Dat maakt 
de Heere toornig. ‘Zij verwekten de Heere tot ijver, meer 
dan al hun vaderen gedaan hadden, met de zonden die zij 
begingen’ (1 Kon. 14: 22). De Heere straft hen door Sisak, 
de Egyptische koning, tegen hen te laten vechten. Ze raken 
veel van hun schatten, bijvoorbeeld gouden sierschilden, 
kwijt. Rehabeam laat zich niet kennen. Met nepschilden 
houdt hij zijn eer hoog totdat hij sterft. 

De achteruitgang van het volk Israël, 
die al begonnen was onder Salomo, gaat 
verder. Ruim vierhonderd jaar later zullen 
ze naar Babel worden weggevoerd.

Geschreven door Dick Korpel

1           De oude koning Salomo deed 

verkeerde dingen. Jonge mannen 

gaven een dom advies aan koning 

Rehabeam. Wat leert dat jou? Wie 

kan ons wel de juiste adviezen geven?

2           Je hebt misschien wel eens gehoord 

van een hellend vlak. Wat wordt 

ermee bedoeld? Hoe zie je dat in deze 

geschiedenis?

Vragen voor jou

Jong zijn en de Bijbel
Puzzel
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Welk woord ontbreekt?
1.   Ieder mens heeft een … hart vanaf zijn geboorte. 

(Gen. 8: 21)

2.   Gij zijt mijn verwachting, Heere HEERE, mijn … vanaf 

mijn jeugd. (Ps. 71: 5)

3.   Breek met de zonden, want de jeugd is … (Pred. 11: 10)

4.   Jeremia mag niet zeggen dat hij te … is om Gods 

Woord te gaan verkondigen. (Jer. 1: 7)

5.   Timotheüs is jong en moet de gemeente een 

voorbeeld zijn in het woord, in wandel, in …,  

in de geest, in geloof, in reinheid. (1 Tim. 4: 12)

Welk woord lees je in de genummerde vakjes?
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