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project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Mw. Hannekie Coster 

(onderwijsvrijwilliger)
•  Mw. A. Groothuis 

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. R.J. Oomen 

(zendingspredikant)
•  Fam. Ds. K. Klopstra 

(docent bijbelschool/
zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Geloven voor het 
hier en nu
‘Dóór het leven komen we wel, maar úít het leven, daar gaat 

het om’, zo verzuchtte eens een Nederlandse kerkganger.  

Veel mensen van bevindelijk-gereformeerde komaf zullen dat 

herkennen. Het gewicht ligt niet op het leven hier, want dat is 

slechts een voorbereiding op de eeuwigheid. 

Wie dat zo ervaart, kan zich moeilijk 
voorstellen dat anderen het anders 
beleven. Tegenover atheïsten zijn 
vaak de woorden van Abraham 
Hellenbroek aangehaald dat hun 
 godloochening ‘meer een wensen dan 
een dadelijk geloven’ is.

Of het verstandig is om dit voorop te 
zetten in contact met godsdiensten 

en culturen in Afrika, is echter de 
vraag. Godloochening is de 
Afrikaanse cultuur eigenlijk vreemd, 
omdat de geestenwereld altijd 
 aanwezig is. In Afrika heerst 
 trouwens niet één God, maar talloos 
veel machten en krachten. Ook aan  
de meest natuurlijke verschijnselen 
worden bovennatuurlijke oorzaken 
toegeschreven. 

Het geestelijk leven in Afrika is echter 
niet gericht op het hiernamaals. Veel 
traditionele godsdiensten zijn gericht 
op dit huidige leven. Het is al moeilijk 
genoeg om in het heden de kwade 
geesten van het lijf te houden en de 
goede geesten te vriend te houden.
Net als het gewone leven is de religie 
erop gericht om te overleven tot de 
dood. In die strijd wordt van alles 
ingezet, vooral ook toverij. Ook 
 zendelingen kunnen (soms zonder dat 
ze het weten) zo worden gebruikt.

In dat heden speelt het verleden wel 
mee, maar dan vooral aan de hand 
van de voorouders. Die zijn veranderd 
in geesten, en die moeten tevreden 
worden gehouden. Net als alle 
 geesten zijn dus (groot)vader en 
(groot)moeder vooral een bedreiging. 
In de beleving van de traditionele 
Afrikaan zullen ook mensen van de 
huidige generatie eens toetreden tot 
de geestenwereld. De voorstellingen 
daarvan zijn echter heel vaag. Er zijn 
goede en kwade geesten, maar geen 
van beide mogelijkheden leidt tot een 
‘blij vooruitzicht’. De godsdienst is 
vooral een overlevingsstrijd gericht 
op het hier en nu.  n
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Bij het ontstaan van de vacatu
re hebben we ons afgevraagd 
welke persoon nodig is voor het 
zendingswerk. Het werk is heel 
divers. Enerzijds zijn er de pro
jecten in Malawi en 
Suriname, die aandacht 
vragen. Anderzijds is 
er het contact met 
kerkenraden en zen
dingscommissies. Het 
leek ons niet verstan
dig om zo’n grote diversi
teit aan werkzaamheden door 
één persoon te laten verrichten. 
Daarom is besloten de vacature 
in stukjes te knippen. Zo is de 
verantwoordelijkheid voor de 
projecten Malawi en Suriname 
bij de ambtelijk secretaris, 
Mirjam de Vries, gelegd. Zij zal 
een dag per week extra in 
dienst zijn bij de commissie om 

dit werk erbij te kunnen doen. 
Een deel van de werkzaamhe
den betreft ook het maken van 
afspraken en het regelen van 
administratieve zaken. Hiervoor 

kon een extra beroep gedaan 
worden op het secretariaat van 
het kerkelijk bureau. 
Wat overblijft is het onderhou
den van de contacten met ker
kenraden en zendingscommis
sies en het aansturen van de 
vrijwilligerswerkgroepen. 
Daarvoor is, voor twee dagen in 
de week, per 1 november 

benoemd dhr. A.T(om) 
Valkenburg uit Kesteren. Dhr. 
Valkenburg heeft de opleiding 
Godsdienst Pastoraal Werk 
gevolgd op de Christelijke 
Hogeschool te Ede. Vervolgens 
heeft hij gedurende een jaar 
gewerkt als jeugdwerkadviseur. 
Daarnaast was hij secretaris 
van een zendingscommissie. We 
wensen dhr. Valkenburg een 
goede ingang toe bij kerkenra
den en zendingscommissies en 
een gezegende tijd op ons 
bureau. 

Met de invulling van de 
vacature kan weer ver

dergegaan worden 
met het bezoeken van 
de kerkenraden. Dat is 
hard nodig om het 

zendingsbewustzijn in 
onze gemeenten te ver

groten. Juist nu we ons bezin
nen op de opvolging van ds. 
Klopstra, is er veel meeleven en 
gebed nodig rond het werk van 
de zending. Als de Heere het 
geeft, hopen we dit najaar een 
beroep op een zendingspredi
kant uit te kunnen brengen. 
Moge de Heere onze weg daar
in voorspoedig maken. n

In de vorige ZoZ bent u geïnformeerd over het vertrek van onze 

bureaumanager Dick Boonzaaijer in verband met zijn benoeming 

als docent aan het Hoornbeeck College. We zijn dankbaar te 

 kunnen melden dat inmiddels in de vacature is voorzien en dat de 

taken op het bureau opnieuw verdeeld zijn.

W. de Kloe I N Z I C H t

 

» Verdergaan  
met het bezoeken van  

 kerkenraden «

een nieuwe medewerker 
op het zendingsbureau

D e c e M B e R  2 0 1 5  -  G e R o e p e n  t o t  G e t u i G e n



Nog niet zo lang geleden zei 
iemand in Nederland tegen me: 
‘Als je begint met preken, zal 
een gelijkenis wel het best zijn 
om mee te beginnen. De brieven 
van Paulus lijken me een stuk 
moeilijker.’ 
En dat denken veel mensen. 
Iedereen die een gelijkenis leest, 
kan het verhaal immers volgen. 
Bij de brieven van Paulus moet 
je eerst door die taaie laag van 
taal en grammatica om de tekst 
te begrijpen. 
Toch zijn de gelijkenissen 
 moeilijker om over te preken. 
Als je door Paulus’ moeilijke 
taal en grammatica heen bent, 
heb je vaak ook gelijk de 
 toepassing. Bij de gelijkenissen 

is het precies andersom: het 
verhaal is makkelijk te volgen, 
maar wat is nu de toepassing 
voor mijn leven? 

Verhaal
En toch behandelen we in 
Powakka de gelijkenissen.  
Dat heeft meerdere redenen:
In de eerste plaats houden 
mensen in Suriname enorm 
veel van verhalen; ‘tori doen’ 
noemen ze dat. Ze luisteren 
ademloos in de kerk als er een 
verhaal voorbij komt. Daarbij 
komt dat gelijkenissen als 
 verhaal gemakkelijk te begrijpen 
zijn. Er staan over het algemeen 
geen moeilijke woorden of 
 ingewikkelde zinnen in. Dat is 

belangrijk voor mensen die niet 
gewend zijn te lezen of inge
wikkelde dingen te bespreken.
Ten tweede is het voor ons 
vreemd dat veel van de verhalen 
die mensen hier elkaar vertellen, 
vaak geen diepere betekenis 
hebben. Onlangs vertelde een 
van de broeders mij een verhaal 
dat hij had gehoord van zijn 
vader. Ik zocht naar de moraal, 
de clou van het verhaal, zoals je 
bijvoorbeeld ook doet bij een 
sprookje. Toen ik hem ernaar 
vroeg, keek hij mij vreemd aan 
en zei: ‘Nee, maar dit is gewoon 
een verhaal, ik heb het gehoord 
en vertel het weer door aan 
mijn kinderen en kleinkinderen.’ 
Maar een Bijbelverhaal is 
natuurlijk niet zomaar een ver
haal. Door de gelijkenissen heen 
krijgen de mensen nu mee dat 
Bijbelverhalen toegepast moeten 
worden op het eigen leven. Elke 
keer moeten ze zich weer de 
vraag stellen: Wat zegt de 
Heere mij in dit gedeelte?

f o C U S  Ds. A. Meuleman

Leren van verhalen

Wekelijkse Bijbelstudie 
over gelijkenissen van Jezus
Bij een van de twee wekelijkse Bijbelstudies in Powakka 

 behandelen we de gelijkenissen van de Heere Jezus. Dat doen we 

op verzoek van de mensen zelf. tegelijk is het een mooie manier 

om inzicht te krijgen in het leven van de mensen hier.

4
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In de derde plaats geven de 
gelijkenissen van de Heere Jezus 
een duidelijke kijk in het 
 dagelijks leven van Israël 
 tweeduizend jaar geleden. Het 
is daarom nodig om je in de cul
tuur en de gewoonten van die 
tijd te verdiepen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de tien maag
den. Waarom zijn ze aan het 
wachten? Waarom hebben ze 
lampen bij zich? Allemaal 
 dingen die anders zijn dan in 
Suriname (en in Nederland). 

Voorraad
Dingen moeten dus vertaald 
worden van toen en daar, naar 
hier en nu. Die vertaling zorgt 
ervoor dat ik zelf ook meer van 
de cultuur en gewoonten van de 
inheemsen ga zien en begrijpen. 
Ik zal een paar voorbeelden 
geven. In de gelijkenis van de 
rijke dwaas gaat het over het 
bouwen van extra schuren om 
nóg meer voorraad te kunnen 
opslaan. Wat blijkt? De meeste 
inheemsen hier hebben voor 
nog geen drie dagen voorraad. 
En meer is ook niet nodig. 
Een ander voorbeeld: In de 
 gelijkenis van de wijze en de 
dwaze bouwer gaat het over 
bouwen op rots of zand. In 
Powakka bouwt men alleen 
maar op zand. Tegelijk ziet men 
ook echt niet het probleem van 
een instortend huis. Zulke 
 dingen gebeuren nu eenmaal in 
het leven; dan begin je gewoon 
opnieuw!
Het bespreken van gelijkenissen 
geeft daarom op allerlei fronten 
dieper inzicht. Maar je stuit 
tegelijk ook wel op problemen. 
Zoals bovenstaande problemen 
van verschil in cultuur, of de 
onbekendheid met bepaalde 
zaken: wat is mosterd, hoe ziet 
een schaap eruit, wat is zaaien, 
enzovoorts. 

500 Gulden
Een ander dieper en lastiger 
probleem is het feit dat men 
niet gewend is om in metaforen 
te spreken en te denken. Naar 
aanleiding van de gelijkenis 
over de twee schuldenaren 

vroeg ik een van de deelnemers: 
‘Wanneer bent u meer dank
baar; als u 50 gulden wordt 
kwijtgescholden, of 500 
 gulden?’ Haar antwoord was: 
‘Zoveel geld zou ik niet durven 
lenen!’

Boven alles mag gezegd worden 
dat de gelijkenissen het inzicht 
van de gemeenteleden in God, 
in Zijn Woord en in zichzelf 
wordt verdiept. We bidden dat 
de Heilige Geest het ook aan  
de harten zal zegenen. n

5

Ds. Meuleman in gesprek met gemeenteleden over de Bijbel

Culturen 
 ontmoeten 
elkaar

D e c e M B e R  2 0 1 5  -  G e R o e p e n  t o t  G e t u i G e n
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‘dauw op de aarde’
Het boek Dauw op de aarde is een uitgave in de serie 

theologische thema’s. Het boek is bedoeld voor theologen, 

ambtsdragers binnen de reformatorische kerken, maar  

ook voor geïnteresseerde gemeenteleden. De auteur is  

dr. Jan H. van Doleweerd, namens de Zending Gereformeerde 

Gemeenten (ZGG) werkzaam als missioloog en theologisch 

docent aan de theologische Hogeschool in Denpasar in 

Indonesië.

De maandelijkse vergaderingen van 
de commissie zending van onze kerk 
beginnen wij altijd met Schriftlezing en 
gebed. Daarna volgt er een moment 
van bezinning op het zendingswerk. 
Dat moment wil de laatste tijd nog 
weleens uitlopen. De bezinning wordt 
gedaan aan de hand van het boek 
Dauw op de aarde. Het boek is 
recent (2014) uitgekomen en 
heeft een lange voorgeschiedenis 
gehad. De auteur is al lange tijd 
in de zending werkzaam bij de 
ZGG. Aan het boek liggen zijn 
persoonlijke ervaring in zending 
en evangelisatie in Nederland, 
Nigeria, Ecuador en Indonesië 
ten grondslag.
De titel van het boek is een 
 verwijzing naar Micha 5 vers 6 
waar de profeet wordt geroepen 
aan de kerk de belofte mee te 
geven dat door de prediking 
van het Evangelie op vele 
 volken dauw zal druppelen en 
vele gelovigen tot Gods eer 
 zullen opschieten, wassen, 
groeien en bloeien.
Het boek bespreekt vier 
 hoofdonderwerpen, die zijn 
onderverdeeld in twaalf 
 hoofd stukken. In het eerste 
onderwerp gaat de schrijver  
in op zending in Bijbels en 
 dogmatisch perspectief. Hij 
beschrijft de zending in het 
Oude en Nieuwe Testament, 

maar ook het dogmatische gedeelte 
komt aan de orde. Hier komt het Missio 
Dei naar voren in de  beschrijving van 
de zending als het grote werk van God 
in Christus,  namelijk dat Hij tijdens 
het bestaan van de wereld Zich een 
gemeente  vergadert uit het hele 
 menselijke geslacht.

Het volgende onderwerp gaat over de 
zending door de kerk, waarmee de 
schrijver de zichtbare gemeenschap 
bedoelt, bijeengebracht door God Zelf 
(missio Dei). Kenmerkend voor de kerk 
is niet alleen de ingaande beweging 
(communio) maar ook de uitgaande 
beweging (missio). Een apart hoofd
stuk wordt gewijd aan de kenmerken 
van eenheid en katholiciteit van de 
kerk.

In het derde gedeelte wordt ingegaan 
op de wereld om ons heen. De religies 
en de verhouding tot het christelijk 
geloof. Met name het gedeelte over 
de verhouding tussen de cultuur en 
Evangelie geeft de nodige overdenking 
en gespreksstof. Centraal staat hier 
de zogenaamde missionaire driehoek, 
Bijbel, cultuur en kerk. Een zendings
werker bemiddelt in de praktijk 
 tussen deze drie punten en heeft als 
doel dat culturen in bezit worden 
genomen door het Woord, zodat het 

totale leefsysteem door de 
inhoud van het Woord wordt 
bepaald.
In het laatste deel wordt de 
opdracht tot zending 
 behandeld. Het grondvlak van 
de zending is de kerk, het 
draagvlak voor allerlei 
 initiatieven van zending, de 
plaats waar de missionair 
 werker gevormd wordt. De 
Bijbel staat centraal als 
 belangrijkste instrument van 
de zending. Ten slotte wordt 
stilgestaan bij drie belangrijke 
opdrachten aan de kerk: 
 missionaire gemeentevorming, 
het theologisch onderwijs op 
verschillende niveaus en de 
dienst der barmhartigheid als 
een getuigenis van de kerk in 
de wereld. 

Het boek Dauw op de aarde is 
een zeer lezenswaardig boek 
voor eenieder binnen de kerk, 
die op welke wijze dan ook met 
zending of evangelisatie in 
aanraking komt. n

V I S I E  P. Vogelaar
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Zijn arbeid werd rijk gezegend. 
Door middel van zijn prediking 
werden veel gemeenten gesticht. 
Hulp van God verkregen hebben
de, mocht hij volharden in Woord 
en geschrift. En dit ondanks de 
vele tegenstand. Van binnenuit 
en van buitenaf. 
Nu zit hij in z’n cel in Rome. Hij 
voelt zijn levenseinde naderen. 
‘Want ik word nu tot een dran
koffer geofferd, en de tijd van 
mijn ontbinding is aanstaande.’ 
Hij is gekomen aan het eind van 
zijn actieve dienst als zendeling. 
Maar ook in deze laatste levensfa
se zit hij niet werkeloos stil. Hij 
schrijft een afscheidsbrief aan 
zijn medezendeling Timotheüs, 
aan wie hij zich zeer verbonden 
weet als aan een geestelijke zoon. 

Een brief waarin hij de last die 
hijzelf van Godswege had opge
legd gekregen, doorgeeft en over
draagt: ‘Predik het Woord; houd 
aan tijdig en ontijdig.’ ‘Doe het 
werk van een evangelist.’ 
Een brief waarin hij zijn geestelijk 
testament bij Timotheüs neer
legt: ‘Ik heb den goeden strijd 
gestreden, ik heb den loop geëin
digd, ik heb het geloof behouden; 
Voorts is mij weggelegd de kroon 
der rechtvaardigheid, welke mij 
de Heere, de rechtvaardige 
Rechter, in dien dag geven zal; en 
niet alleen mij, maar ook allen, 
die Zijn verschijning liefgehad 
hebben.’ 
De zendeling is niet zonder ver
wachting. Maar wel eenzaam. Hij 
heeft een sterke behoefte aan 
echt menselijke gemeenschap. Op 
een eenzame hoogte gekomen 
blijkt ook de grote heidenapostel 
een gewoon mens te zijn. 
Veel van zijn vrienden hebben 
hem verlaten. Behalve Lukas, de 
arts. En daarom schrijft hij aan 
Timotheüs: ‘Benaarstig u haastig 
tot mij te komen.’ Kom zo snel je 

kunt. En breng Markus mee. Deze 
zendeling verlangt naar de 
gemeenschap der heiligen. 
Dat is een herkenbaar verlangen 
van allen die dienen in Gods 
Koninkrijk. Juist als dat op een 
eenzame plaats is. Eenzaamheid 
is vaak verbonden met zendings
werk. Er is maar heel beperkt echt 
(gelijkwaardig) menselijk contact. 
Wat heeft een zendeling de 
gemeenschap der heiligen nodig. 
Ook vandaag. Zoals Paulus. Daar 
ligt een taak voor het thuisfront. 
Meeleven. Meelijden. Mee
bidden. 
Wij vergeten onze zendingswer
kers toch niet? Namens ons wer
den zij uitgezonden. En als we wel 
eenzaam zijn? Ook als arbeiders 
in de wijngaard? Als er ondanks 
de behoefte toch weinig echte 
gemeenschap der heiligen is? 
Word dan niet moedeloos. De 
grote Zendeling, gezonden van 
Zijn Vader in deze wereld, heeft 
het op het allerdiepst ondervon
den. Van mensen verlaten. Van 
Zijn Vader verlaten: ‘Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?’ Hij werd verlaten opdat 
wij nimmer van Hem verlaten 
zouden worden. En dat naar 
Jezus’ belofte: ‘En zie, Ik ben met 
ulieden al de dagen tot de 
 voleinding der wereld.’ n

Vragen
1. Wat is nodig om in de moeilijkste 

omstandigheden toch dienstbaar te 
blijven en niet moedeloos te worden?

2. Op welke manier leeft u mee met 
onze zendingswerkers?

eenzaam, maar niet alleen

Ds. W.M. Mulder V E r G E Z I C H t

‘Benaarstig u haastig tot mij te komen’ (2 Tim. 4:9)

Een eenzame zendeling in een eenzame cel. Hij heeft veel 

 betekend in het Koninkrijk van God. Stad en land afgereisd met 

de boodschap van de opgestane Heere Jezus Christus. 

D e c e M B e R  2 0 1 5  -  G e R o e p e n  t o t  G e t u i G e n



Zendingsinformatiebijeenkomst
In de vorige Zicht op Zending werd  
u geïnformeerd over de negende 
 zendingsbijeenkomst in Woudenberg. 
In verband met het vertrek van de 
 vorige bureaumanager vervalt de 
geplande bijeenkomst in december. 
Over de invulling van een dergelijke 
bijeenkomst in D.V. 2016 wordt nog 
nagedacht. We hopen u hier te zijner 
tijd verder over te informeren.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers 
of hun gezinsleden jarig:

01-12 Ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
30-03 Mark Meuleman Suriname
13-05 Ds. R.J. Oomen Zendingspredikant Malawi

U kunt met hen meeleven door het sturen van een 
kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi 

PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname 

Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen  
en downloaden.

Gebedspunten
In deze rubriek willen wij enkele punten onder de aandacht brengen met het oog op uw meeleven en 
gebed:
• In de zomer zijn zowel in Paramaribo als Powakka 

vakantie-Bijbelweken gehouden. Bidt u mee dat het 
gestrooide zaad tot ontkieming mag komen in de 
harten van de kinderen, maar ook van de helpsters? 
Het thema van de week was ‘Omgekeerd’. • In september brachten pastor N.K. Banda en  L. Kuntaja op uitnodiging van de ZHHK een bezoek 

aan Nederland. Zij waren onder andere aanwezig bij 
de jaarlijkse zendingsdag. Bidt u mee voor zegen op 
hun werk in de kerk te Malawi? 

Vrijwilligers 
Voor het invulling geven aan de volgende taken zijn wij op zoek 

naar enkele betrokken vrijwilligers:

• Presentaties en voorlichtingen

• Ondersteunen van fondsenwerving en collecten (collecten, acties, 

projectenboekje, uitdeelmaterialen)

• Boeken en brochures voor diverse doelgroepen (vooral jongeren)

Competenties
• Creatief en communicatief

• in staat om helder en aansprekend Bijbelstudiemateriaal samen 

te stellen en daarbij rekening te houden met de doelgroepen

Voor beide vacatures geldt:

• We zoeken iemand die zich voor langere periode wil inzetten

• De tijdbesteding is als volgt;

– 3-4 vergadermomenten per jaar

– Overige werkzaamheden vinden veelal via e-mail plaats, de 

tijdsbelasting wordt ingeschat op circa 1 avond per week

– Het betreft een vrijwilligersfunctie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met het bureau zending 

via info@zhhk.nl. 

Zendingsbussen!Vergeet u de zendingsbussen niet? 
Nog geen zendingsbus? Vraag hem 
aan!

D I f f U U S   

Zendingsdag gemist?
“Geroepen tot getuigen” was het thema van de 

Zendingsdag 2015. Heeft u de Zendingsdag 

gemist of wilt u de dag nog eens naluisteren? Kijk 

dan op de website: u vindt daar een fotoverslag 

en u kunt daar ook de lezingen naluisteren.

8

Actie voor zending?
Heeft u een actie gevoerd voor de 

zending? En bent u enthousiast en 

wilt u graag het idee delen met 

anderen? Dan horen we graag van u. 

Z i c h t  o p  Z e n D i n G  -  J a a R G a n G  9
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M. van Dongen, penningmeester commissie zending t r a N S P a r a N t

Financieel overzicht
In de vorige Zicht op Zending stond deze rubriek in het teken 

van de financiële verantwoording 2014. Een moment van 

 financieel terugblikken. In deze bijdrage informeren wij u over 

de huidige stand van zaken en over de begroting van 2016.

FInancIën 2015
Om de in het verleden achtergebleven 
inkomsten weer op peil te brengen, is 
ook dit jaar een zomerzendings
collecte gehouden. Veel gemeenten 
steunen het zendingswerk van onze 
kerk op een of andere wijze. Wij zijn 
er als commissie blij mee en dankbaar 
voor dat het zendingswerk in de 
gemeenten zo breed gedragen wordt. 
Mede hierdoor zien wij op dit 
moment dat de inkomsten tot en met 
augustus 2015 hoger zijn dan die van 
dezelfde periode vorig jaar. Dat is ook 
nodig, om niet opnieuw met een 
tekort geconfronteerd te worden. 
Bovendien is het fondsvermogen 
(buffer) negatief en zal dit op enig 
moment ingelopen moeten worden. 
Uw gift is dus nog steeds meer dan 
welkom. Om de begroting voor 2015 
sluitend te krijgen, is er over de 
 periode september t/m december 
2015 nog bijna € 350.000,– nodig. 

BeGrotInG 2016
De financiële lasten van het 
 zendingswerk bestaan voornamelijk 

uit de  kosten voor de uitgezonden 
werkers. De kosten van volgend  
jaar zullen aanzienlijk hoger zijn  
dan de kosten van dit jaar. Dit is het 
gevolg van het feit dat in augustus 
2016 de familie Klopstra naar 
Nederland hoopt terug te keren.  
Ook is het  voornemen om in 2016 D.V. 
een  nieuwe zendings predikant uit  
te  zenden naar Malawi. Gelet op het 
vele werk dat de  afgelopen jaren is 
verzet door de familie Klopstra,  
vindt de commissie het noodzakelijk 
dat er volgend jaar een nieuwe 
 predikant in Malawi zijn werk kan 
beginnen. Zoals u zult begrijpen, 
brengt dit extra  opleidings en 
 voorbereidingskosten met zich mee.

Om de begroting voor 2016  
sluitend te krijgen, is € 825.000,– 
nodig. Dit komt neer op een bijdrage 
per lid per jaar van € 13,50. Per 
 belijdend lid komt dit neer op € 30,00 
per jaar. Dit vraagt dus, net als in 
2015, om extra inspanningen van u 
als gever en van ons als commissie 
zending.

opdracht en VraaG
 

‘Gaat dan henen,  
onderwijst al de  volken,  

dezelve dopende  
in den Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes;  
lerende hen  onderhouden alles,  

wat Ik u geboden heb.’

In Mattheüs 28 staat de boven
staande bekende opdracht. Het is de 
opgestane Zoon van God Zelf Die  
deze gewichtige opdracht geeft. In de 
eerste plaats aan Zijn discipelen, 
maar daarna ook niet minder aan 
ons. Nu kunnen wij niet allen in 
Malawi of Suriname als zendeling 
gaan werken. We hebben echter wel 
allen de taak om te bidden voor de 
uitbreiding van Gods Koninkrijk. In 
Nederland, maar ook ver weg. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is  
er ook opnieuw geld nodig voor het 
zendingswerk. Mogen wij dan ook 
voor het jaar 2016 rekenen  
op uw gaven? n
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Waarom is het leren van de taal 
zo belangrijk? Soms vinden we 
het best lastig om ons bijna een 
jaar in een taal te moeten ver
diepen, terwijl we het liefst zo 
snel mogelijk aan het werk zou
den willen. Daar hebben we al zo 
lang naartoe gewerkt en geleefd. 
Toch merken we inmiddels hoe 
mooi het is als je met de mensen 
om je heen gesprekken kunt 
gaan voeren. De lesstof is zo 
opgezet dat we iedere dag met 
de mensen om ons heen moeten 
praten over verschillende onder
werpen. Daardoor leren we tege
lijkertijd veel van de cultuur. 
Hoe ga je met een probleem met 
je buren om? Wat gebeurt er bij 

een overlijden? Hoe toon je res
pect in verschillende situaties? 
Hoe gaan de mensen om met 
hun familieleden die een andere 
religie aanhangen? Hoe kunnen 
we iets delen van de liefde van 
Christus? Misschien is daarin 
onze levenshouding nog wel 
belangrijker dan de woorden die 
we spreken!
Op Papoea zullen veel dingen 
anders zijn, maar dezelfde vra
gen kunnen we ook daar stellen. 
Het is goed om ons bewust te 
zijn van de verschillen en ons 
niet tegen waarden van de cul
tuur in te gedragen. Daarnaast 
blijkt uit onderzoek dat het leren 
van de taal bijdraagt aan het 

beter integreren in de nieuwe 
cultuur, wat belangrijk is voor 
een langetermijnuitzending. 
Op Papoea worden veel talen 
gesproken, maar vooral in de 
steden spreekt iedereen als 
hoofdtaal het Indonesisch. Zelfs 
in de geïsoleerde dorpen, waar 
Willem naartoe hoopt te vliegen, 
beheersen veel mensen het 
Indonesisch.
We proberen op verschillende 
manieren met de mensen om 
ons heen in contact te komen. 
Zo gaan we naar de maandelijk
se mannen en vrouwenvergade
ringen van onze kampong. Maar 
wat doe je op het moment als ze 
bidden tot Allah? Christenen 
hier staan voor heel andere 
vraagstukken dan christenen in 
Nederland. Al onze buren zijn 
moslim. Het hele dagritme 
draait om de gebedstijden. 
We leren veel en hopen en bid
den dat dit tot zegen zal zijn 
voor de mensen om ons heen en 
voor de mensen die we D.V. in 
Papoea hopen te gaan dienen. 
Bidt u mee? n

(Voor ons werk bij MAF zijn we 
afhankelijk van giften. U kunt 
ons steunen via www.maf.nl/
staf/fam-jonkers. We houden u 
graag op de hoogte via onze 
website www.mercypilot.nl)

Kennismaken met taal en 
cultuur in Indonesië
Na jaren van voorbereiding zijn we afgelopen mei in Indonesië 

aangekomen. We werden met een bijzondere afscheidsdienst 

 uitgezonden om voor Mission aviation fellowship (Maf) in 

Papoea, Indonesië te gaan werken. We zijn op dit moment op Java 

om de Indonesische taal te leren. We wonen in Salatiga tussen de 

Javanen. Javanen zijn heel vriendelijk en altijd bereid ons te 

 helpen bij het leren van de taal.
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S P E C t r U M  W. Jonkers

In deze rubriek zijn leden van 
de HHK aan het woord die 
door een plaatselijke 
gemeente zijn uit gezonden 
of worden ondersteund. 
Deze keer leest u het verhaal 
van fam. W. Jonkers. Zij zijn 
uitgezonden vanuit de HHK 
Apeldoorn, om in dienst van 
de MAF in Papoea te werken.
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Jaarthema ‘Geroepen tot getuigen’

Getuigen, waarvan? 
De opdracht het Evangelie te verkondigen, is duidelijk.  

Dat moet wereldwijd, onder alle volken, te beginnen in 

Jeruzalem! onontkoombaar is de vraag: Wat moet 

 onderwezen worden, wat is de boodschap, wélk Evangelie 

moet verkondigd worden? Daar mag geen onzekerheid over 

bestaan. 

BeKerInG
Dat er soms onzekerheid 
over is, ligt niet aan Jezus. 
Hij heeft aan Zijn 
 discipelen (en daarmee 
Zijn kerk) opgedragen in 
Zijn Naam te preken 
 bekering en vergeving van 
de zonden (Lukas 24:27). 
Bekering allereerst. 
Mensen moeten overtuigd 
worden van de noodzaak 
daartoe. Die noodzaak van 
de wederkeer tot God. 
Absoluut noodzakelijk voor 
elk mens, voor heel de 
wereld. God heeft ons 
geschapen, Hij heeft alleen 
maar recht op ons. Paulus 
laat dat zijn hoorders 
weten op de Areopagus in Athene: 
‘God dan, de  tijden der  onwetendheid 
overzien hebbende, verkondigt nu alle 
mensen alom, dat zij zich bekeren’ 
(Handelingen 17:30). Dat is voor deze 
man van God de doorgaande lijn. Bij 
zijn afscheid van de ouderlingen van 
Efeze zegt hij dat hij niets heeft 
 achtergehouden van hetgeen nuttig 
was. En wat was dan de inhoud van 
die verkondiging? ‘Betuigende beiden 
Joden en Grieken, de bekering tot God 
en het geloof in de Heere Jezus 
Christus’ (Handelingen 20:21). 
De bekering tot God is niet in de 
 eerste plaats de uitwendige bekering 
in handel en wandel, al is die daar 
onlosmakelijk mee verbonden, maar 

doelt op de innerlijke verandering van 
gemoed, die vóór alles moet gaan. 

VerGeVInG
Christus moest lijden voor de schuld 
van Zijn volk. Hij is verhoogd tot een 
Vorst en Zaligmaker om te geven 
bekering en vergeving van zonden 
(Handelingen 5:31). De verkondiging 
daarvan is dan ook in Zijn Naam, op 
Zijn kosten. Zijn Naam is Jezus, 
Zaligmaker, Redder. Hij is het Lam van 
God Dat de zonde der wereld weg
neemt (Johannes 1:29). Zijn werk is 
zondaren zalig maken. We  kunnen 
niet Bijbels preken,  spreken en 
 getuigen of we  moeten van Christus 
spreken.  

En we kunnen niet van 
Christus spreken of we 
moeten van  bekering en 
vergeving van  zonden 
 spreken. De verkondiging 
van Christus werpt de 
 zondaar neer door de eis 
van bekering, boete, 
berouw. Maar die 
 verkondiging grijpt hem, 
die zichzelf veroordeelt, bij 
de hand en richt hem op 
door de boodschap van de 
schuldvergeving. Niets is 
voor de boetvaardige 
 zondaar zo rijk als dit 
Evangelie.

heIlIGe Geest
Hoe zal dat kunnen? Niet 

dan door de kracht en de werking van 
de Heilige Geest. De Geest werkt 
overtuigend. Werkt  boetvaardigheid, 
berouw,  
geloof. En daarop volgt dan de 
omkeer in het leven, de vrucht waar 
de boom aan wordt gekend. Toen de 
Heilige Geest was uitgestort, preekte 
Petrus in Jezus’ Naam in Jeruzalem. 
Op die ene dag kwamen er drie
duizend tot bekering en  ontvingen de 
vergeving van de  zonden. Dat was 
niet van Petrus, dat was van de 
Heilige Geest. En het is diezelfde 
Geest, Die ook vandaag noodzakelijk 
is én voor de getuigen én voor de  
hoorders. n

Ds. K. ten Klooster t H E M a

Te beginnen in Jeruzalem

Geroepen tot getuigen

1. Geroepen tot getuigen
2. Getuigen, waarvan?
3. Wereldwijd getuigen
4.  Obstakels en bemoediging/trouw

D e c e M B e R  2 0 1 5  -  G e R o e p e n  t o t  G e t u i G e n



Ds. J.C. den Ouden sprak een 
openingswoord naar aanleiding 
van Johannes 20. Als de Heere 
Jezus het zendingsbevel geeft, 
wordt het Pasen en Pinksteren 
tegelijk. De discipelen hoeven 
niet in eigen kracht te gaan.  
Hij schenkt ze vrede door Zijn 
verzoenend werk en belooft de 
kracht van de Heilige Geest. 
Volgens ds. K.J. Kaptein kun je 
geen christen zijn als je niet 
bereid bent het Evangelie uit te 
dragen. De opdracht van de 
Zaligmaker om te getuigen is 
tegelijk een belofte. Je hoeft het 
niet zelf te doen, want de Heere 
staat in voor Zijn werk. Als er 
liefde tot Hem is, wordt het 
getuigen ook een voorrecht. 
Daarom hebben mannen als 
Livingstone en Brainerd en Kuijt 
er alles voor over gehad om Zijn 
Naam uit te dragen onder de 

moeilijkste omstandigheden.
Vervolgens vertelde ds. Banda 
over de Bijbelschool in Malawi. 
Het is van groot belang dat 
jonge mensen opgeleid worden 
om onder hun eigen volk het 
Evangelie te gaan verkondigen. 
In de groet van de zendelingen 
uit Malawi stond ook het woord 
‘getuigen’ centraal. Door je tijd 
en geld te geven op de zendings
dag, laat je zien dat het werk 
van de zending en de dienst  
van de Heere je lief zijn, aldus 
ds. Klopstra en ds. Oomen.

Na de middagpauze sprak  
ds. N. den Ouden over de 
 einden der aarde. Niet 
Nederland is het centrum van 
de wereld, maar Jeruzalem. 
Daar woonde de Heere onder 
Zijn volk. Daar is verzoening 
aangebracht. De einden der 

aarde kunnen dichtbij zijn. Je 
eigen hart misschien wel, waar 
je de Heere buiten wilt houden. 
Maar God werkt met Zijn Geest 
tot aan de einden der aarde toe. 
Door middel van een filmpje 
 lieten ds. Meuleman en 
Annelies Groothuis iets zien van 
de dagelijkse bezigheden onder 
de Indianen in Powakka, 
Suriname.

Geheel onverwacht sprak ten 
slotte pastor Kuntaja een 
 meditatie uit, naar aanleiding 
van Mattheüs 9 vers 3537, over 
de taak van een prediker: hij 
moet soldaat, herder en boer 
zijn. 
Het was een dag van 
 bemoediging, vanwege de 
woorden die gesproken werden, 
de ontmoetingen tijdens de 
pauze en de mooie opbrengst 
van 19.338,08 euro. Ziende op 
Gods Woord, zouden we veel 
meer ons vertrouwen op de 
Heere moeten stellen, Die het 
zendingsbevel gaf en vervolgens 
Zelf schenkt wat nodig is om 
het uit te voeren. n

Bezoeken van zendingsdag 
is ook getuigenis
De landelijke zendingsdag werd dit jaar in Hoevelaken gehouden. 

Dat bleek een goede keus – nooit eerder was het zo druk. ook 

inhoudelijk kunnen we terugzien op een mooie dag.
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r E f l E C t I E  W. de Kloe
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Belang Bijbelse prediking 
in groeiende kerk 
De reformed Presbyterian Church in Malawi (rPC) groeit. 

Maar dat stelt de leiding wel voor pittige vragen. Dat blijkt 

uit de woorden van Bijbelschooldocent ds. N.K. Banda en 

synodevoorzitter pastor l. Kuntaja, tijdens hun bezoek aan 

Nederland.

Ze pakken de papieren erbij en zitten 
samen een tijd te tellen. Kuntaja:  
‘Er zijn 137 preekpunten, en 90 vol
waardige gemeenten.’
Vooral het aantal preekpunten groeit 
snel; alleen al dit jaar kwamen er 
zeventien bij. Om een gemeente te 
vormen, worden enkele preekplekken 
samengevoegd. Banda: ‘Met 25 leden 
kan men een ouderling kiezen en een 
gemeente vormen.’
Het aantal kerkleden lag vorig jaar op 
3708. Elke drie maanden leggen 
opnieuw mensen belijdenis af. 
Groeien is mooi en bemoedigend, 
maar de RPC loopt tegen de grenzen 
aan. Het goed opleiden van voor

gangers is van essentieel belang voor 
de toekomst van de kerk. Ds. Banda: 
‘Prediking is het hart van de kerk’.

Momenteel worden op de Bijbelschool 
veertien nieuwe predikanten opgeleid. 
Synodevoorzitter Kuntaja is één van 
hen. Als zij hun studie afronden, 
 kunnen ze vanaf volgend jaar zomer 
worden bevestigd. Samen met de 
 huidige drie predikanten brengen zij 
het aantal op zeventien. 
Daarnaast zijn er nog dertig pastors 
met preekbevoegdheid. Banda: ‘Zij 
hebben de Bijbelschool doorlopen, 
met als doel weer andere voorgangers 
op te leiden. Ze hebben bijvoorbeeld 

ouderlingen getraind in de Korte 
Catechismus uit de Westminister 
Confessie.’

Is de Korte Catechismus niet te weinig 
als theologische basis voor de
prediking?
Banda: ‘Natuurlijk, maar dit toont de 
grote nood. Als kerk zijn we jong en 
moeten we groeien in kennis. 
Daarvoor zouden we de opleiding aan 
de Bijbelschool moeten uitbreiden.’ De 
toekomst van de Bijbelschool is een 
van de punten die Banda en Kuntaja 
besproken hebben met het bestuur. In 
D.V. 2016 hoopt ds. K. Klopstra zijn 
werk aan de Bijbelschool af te ronden 
en het emeritaat van ds. R.J. Oomen is 
eveneens aanstaande. Ds. Banda: ‘In 
de huidige opzet is er één groep 
 studenten in de Bijbelschool. De 
 synode denkt erover om vanaf de 
zomer van 2016 weer een groep van 
twintig voorgangers op te leiden.  
Ds. Banda doceert hun zelf Oude 
Testament. Om de zaak te versnellen, 
zou de Bijbelschool meerdere groepen 
tegelijk kunnen bedienen. Banda: 
‘Studenten gaan regelmatig voor 
weer een paar weken naar huis. In  
die tijd zouden we andere groepen 
kunnen doceren. Maar dat vraagt om 
meer middelen en personeel.’

In de huidige opzet is er één groep 
studenten in de Bijbelschool. De 
 synode denkt erover om vanaf de 
zomer van 2016 weer een groep van 
twintig voorgangers op te leiden.  
Ds. Banda doceert hun zelf Oude 
Testament. Om de zaak te versnellen, 
zou de Bijbelschool meerdere groepen 
tegelijk kunnen bedienen. Banda: 
‘Studenten gaan regelmatig voor 
weer een paar weken naar huis. In  
die tijd zouden we andere groepen 
kunnen doceren. Maar dat vraagt 
meer geld en personeel.’ n

Ds. Banda (l) en pastor Kuntaja (r)

Evert van Vlastuin f l I t S
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Bidden, het voornaamste werk
Met deze woorden besloot ds. Van der Bas zijn 
lezing op de regiobijeenkomst voor plaatselij-
ke zendingscommissies die in mei gehouden 
werd in Woudenberg. Daarnaast gingen op 
deze avond de aanwezigen met elkaar in 
gesprek aan de hand van een aantal vragen.

Ds. Van der Bas: het gebed in het kader van de zending
De apostelen kregen als eersten de opdracht het Evangelie 
uit te dragen. Gelukkig wisten zij zich geruggesteund 
door het gebed van Christus Zelf. Hij bidt voor hen, maar 
ook voor degenen die door hun woord in Hem geloven 
zullen, opdat zij allen één zijn. Waar Zijn genade in een 
mens binnenvloeit, daar ontstaat gebed. Ook het gebed of 
de Heere arbeiders in de wijngaard wil uitstoten. Hoe 
staat het met ons bidden? Paulus roept ons op ‘met alle 
bidding en smeking te allen tijde te bidden ... opdat mij 
het woord gegeven worde in de opening van mijn mond 
...’ (Efeze 6 vers 18, 19). Paulus beseft dat hij het in de 
mond gelegd moet krijgen. Er moet voor de zendings
werkers gebeden worden!
 

In GespreK met elKaar
Een groot deel van de avond werd besteed aan gedachten
uitwisseling tussen de aanwezige plaatselijke zendings

commissies (pzc’s). Zij leverden voor dit onderdeel van de 
avond vooraf vragen aan. De belangrijkste vraag die werd 
behandeld, luidde: ‘Hoe kunnen we het draagvlak, het 
zendingsbewustzijn in de gemeente vergroten?’ Deze 
vraag betreft meteen de hoofdtaak van een pzc. Allereerst 
kwam naar voren: aandacht in de prediking, en specifieke 
voorbede. Ook werd genoemd dat er aandacht voor de 
zending gevraagd kan worden bij gebedsgroepen, 
Bijbelstudiegroepen, op zondagsschool en jeugd
vereniging. Verder het rondsturen van nieuwsbrieven, het 
houden van zendingsgemeenteavonden, zendingsdagen, 
en het opnemen van gebedspunten in de kerkbode.
Aan het einde van de bespreking van deze lijst werd nog 
opgemerkt, dat als een van deze punten meer aandacht 
zou kunnen hebben, we elkaar daar ook toe mogen 
opwekken.
Hoe omgaan met zendingswerkers, die uitgezonden zijn 
voor andere organisaties? Deze vraag leeft bij diverse 
pzc’s. Het ergste zou zijn als we elkaar negeren. Laten we 
elkaar blijven vasthouden! Het allerbelangrijkste is dat de 
communicatie over en weer goed verloopt. Bijvoorbeeld 
doordat een van de leden van de pzc ook in de thuisfront
commissie zit. Het ontvangen van de nieuwsbrieven is  
ook belangrijk. Maatwerk zal nodig zijn. n

Deze zendingsbijeenkomst vond plaats in Woudenberg;   

ook in Wijk bij Heusden en Staphorst vonden regio
bijeenkomsten plaats.

psalmzangavond voor Bijbelschool malawi
De zendingscommissie van de Hersteld 
Hervormde gemeente van Zuilichem/Brakel 
heeft op zaterdagavond 5 september jl. een 
Psalmzangavond met bovenstem belegd, met 
medewerking van de ‘Vereniging Bovenstem’ 
uit ouderkerk a/d IJssel. Verder werkten mee 
dhr. a. v.d. Vlist die het orgel bespeelde en de 
plaatselijke predikant, ds. P. Verhaar, die de 
algehele leiding had en de gezongen psalmen 
voorzag van een heldere uitleg.

Het was voor de aanwezigen in de volle kerk een goede en 
waardige voorbereiding voor de rustdag. De psalmen zijn 
de Bijbel in het klein en menigeen mocht daar troost en 
moed uit putten voor het geestelijk leven. De psalmisten 
hadden veel van Gods geestelijke gaven ontvangen.  

Vaak kenden ze een leven met veel moeite en strijd; ze 
hebben de geschonken gaven als een grote schat bewaard 
en als kostbare talenten goed gebruikt, zodat ook wij nog 
geestelijk gevoed mogen worden door de woorden van de 
psalmen. Het thema van deze avond was ‘Met hart en 
mond’, waar de gezongen psalmen ons dan ook bij 
bepaalden. Deze avond is er een collecte gehouden die 
ruim € 900,00 opbracht en bestemd was voor de Zending 
van de Hersteld Hervormde Kerk. Het was de Heere Die de 
 harten neigde voor dit noodzakelijke werk. Het geld zal 
worden besteed aan de opleiding van aanstaande 
 predikanten en ouderlingen voor de kerken in Malawi. Er is 
veel geld nodig voor goede boeken die zij nodig  hebben bij 
het onderwijs in de zuivere en rechtzinnige leer. Moge de 
Heere er Zijn onmisbare zegen nog aan willen verbinden.
Wilt u als zendingscommissie ook een gemeenteavond 
beleggen ten bate van de zending, dan kunnen we u een 
Psalmzangavond of een avond met een zangkoor zeker 
aanbevelen. n

De zendingscommissie van Zuilichem/Brakel
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Stamboom
Hallo jongens en meisjes,
Weet jij wat een stamboom is? Dat is een 
boom met de namen van jou en van je familie. 
Misschien lukt het wel om de boom hieronder 
in te vullen. Bovenin komt jouw naam, dan die 
van je vader. En van je moeder. En dan van je 
opa’s en oma’s.
 

In Mattheüs 1 staan heel veel namen. 
Dit zijn de namen van Abraham tot aan 
Jozef, de man van Maria. En Maria is 
de moeder van de Heere Jezus. Deze 
lijst met namen heet een geslachts
register. Dit is een soort stamboom. 
Probeer jij eens namen te vinden in 
het geslachtsregister die met een J 
beginnen.

Misschien heb jij weleens in de trouw-
bijbel van je vader en moeder gekeken. 

Voor in de Bijbel zijn dan bladzijden 
waar de namen van je vader en 

 moeder staan geschreven.  
En daaronder de namen van hun 

 kinderen. Jouw naam staat er ook bij.

In de Bijbel lezen we ook van een 
Boek. Het Boek van het Lam. Daar 

staan de namen van Gods kinderen in 
geschreven. Deze kinderen leven nu. 

Maar ook vroeger. En ze wonen of 
woonden over de hele wereld verspreid. 

Daarom is er ook vanuit onze kerk 
 zending. Mag jij weten dat jouw naam 

ook geschreven is in dit Boek?

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad,  
 voortgebracht;
Van Sion zal het blijde  
 nageslacht
Haast zeggen: ‘Deez’ en die is  
 daar geboren.’

God zal ze Zelf bevestigen  
 en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de  
 volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van  
 Sions kind’ren dragen.

Psalm 87:3 en 4
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Pas op!
Ik ben eens gaan zoeken 
naar bijgeloof in ons land. 
Daar kwam ik bekende 
 uitdrukkingen tegen. Er 
stond achter waarom we 
hier waarde aan hechten.  
En daar moet ik jullie 
 waarschuwen. Lees maar:
Even afkloppen (dit doe je 
op onbewerkt hout) ➜ dit 
verwijst naar het hout van 
het kruis van de Heere 
Jezus. 
Een hoefijzer (dit zou geluk 
brengen) ➜ dit wijst naar de 
letter C van Christus.
13 als ongeluksgetal ➜ in de 
Bijbel komen we het getal 12 
tegen als het volmaakte 
getal. 12 stammen,  
12 discipelen.
Zomaar wat voorbeelden van 
bekende uitdrukkingen. Ik 
wist het niet, misschien 
 jullie wel? En natuurlijk 
 zeggen we dat we er geen 
geloof aan hechten. maar nu 
je weet waar het vandaan 
komt, zul je het ook niet zo 
snel meer uitspreken, toch?

Weetjes over Malawi
Aantal inwoners:  
17.377.468 (2014)
Gesproken taal: Engels, Chichewa
Grenst aan: Zambia, Tanzania en 
Mozambique
Religie: Rooms Katholiek 20% Protestant 60% Moslim 20%
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Geloof of bijgeloof
Pasgeleden was ik op een zendingsavond. Dominee Klopstra 
vertelde over het zendingswerk in Malawi. Hij begon 
erover dat ongeveer 80% van de mensen in Malawi  christen 
is. Dat is een goed bericht, zou je zeggen. Dat is meer dan 
in Nederland.
Maar de dominee vertelde verder. Hij zei dat wel heel veel 
mensen daar, naast hun geloof in God, ook vasthielden aan 
hun oude bijgeloof. Dat is erg. Want de Heere God is de 
enige God en Hij duldt geen afgoden. Dat staat in Zijn 
wet, het eerste gebod. 

Dit bijgeloof zit zo vast. Er zijn dominees of profeten die zeep 
 verkopen. Dit is geheiligde zeep. En als je deze zeep gebruikt, zijn  
je zonden vergeven. En als het niet werkt, dan heb je het niet goed 
gebruikt of dan had je naar een andere profeet moeten gaan. Erg, 
hè? Hier wordt het Woord van God gebruikt voor geldwinning. 
Want die dominee of profeet wordt natuurlijk heel snel rijk. Maar 
o, wat een valse leraren zijn dit. Zij maken op deze manier de 
Naam van God niet groot, maar zichzelf.
Waar komt dit bijgeloof vandaan? In de oude cultuur in Malawi 
 kwamen heel veel afgoden voor. En bij elke afgod hoorden regels. 
Daar moesten de mensen steeds rekening mee houden. Als ze dít 
niet deden … of als ze dáár zomaar langsliepen … of als ze bepaalde 
dingen hardop durfden te zeggen … dat bracht de boosheid van een 
afgod over hen. Dat bracht ongeluk.

Moeilijk hè, om daar als predikant met een missie steeds tegenaan 
te lopen. Het zou je zomaar ontmoedigen. Gelukkig mocht dominee 
Klopstra ook ver
tellen over de Geest 
van God Die werkt 
onder de Malawianen. 
Willen jullie  bidden 
voor dit land? Ook 
onder hen moet de 
 blijde boodschap 
verkondigd  worden 
dat de Heere Jezus 
de enige Borg en 
Zaligmaker is.
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