
De mededeling heeft veel vragen opgeroepen. 

Wat is er gebeurd waardoor hij zo snel naar 

Nederland terugkomt? Wat betekent dit voor 

de voortgang van het zendingswerk in Malawi? 

Tijdens de synodevergadering van 18 novem-

ber jl. is over beide vragen gesproken. Vervol-

gens is het de beurt aan de kerk om voor zover 

mogelijk op de hoogte gebracht te worden van 

de achtergronden en de gevolgen. De vraag 

over de voortgang van het zendingswerk na 

het vertrek van de zendingspredikant behoeft 

eerst intern uitvoerige bespreking, binnen de 

commissie zending en met het synodebestuur 

van de RPC. En vervolgens met de synode. 

WERKBEZOEK

Eind september vond een werkbezoek naar 

Malawi plaats door een bestuurslid en de ma-

nager zending. Gedurende die week werd tijd 

doorgebracht met het echtpaar Van der Bas en 

De mededeling van ZHHK op 14 oktober jl. dat ds. Van der Bas zijn werk in Malawi zal 

beëindigen kwam onverwachts. Inmiddels is bekend dat hij na zijn verlof in december niet 

meer naar dat land zal terugkeren. Zowel ds. Van der Bas als de commissie zending gingen 

ervan uit dat hij nog langere tijd zou werken in Malawi als docent van de Theologische 

School en adviseur van de synode van de RPC, de kerk waarmee samengewerkt wordt. 
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een kerkdienst bezocht in een zuidelijke gemeente. 

Verder zijn er vooral besprekingen gevoerd. Met de 

zendingspredikant over zijn werk en de uitdagingen 

waarmee hij te maken heeft. Met het synodebestuur 

over de voortgang van het jaarplan en de proble-

men die zich daarbij voordoen, maar ook over het 

geestelijk klimaat en het werk van de Heilige Geest. 

Voor de vergadering met het moderamen van de 

synode van de RPC waren twee dagen ingepland. 

Veel zaken zijn op een constructieve wijze bespro-

ken. Zo kwam bijvoorbeeld aan de orde dat de 

RPC de komende vijf jaar financieel meer op eigen 

benen moet gaan staan en dat we willen werken 

aan de versterking van de geestelijke band. Op de 

tweede vergaderdag kon ds. Van der Bas in verband 

met werkzaamheden op de Theologische School 

niet aanwezig zijn.  Juist toen werd het verzoek op 

tafel gelegd om hem naar Nederland terug te laten 

keren voor het einde van 2022, omdat hij het proces 

van verzelfstandiging van de Malawiaanse kerk in 

de weg zou staan. 

ONGENOEGEN

Na terugkomst van de bezoekers heeft de com-

missie zending zich beraden op de situatie. Aan het 

moderamen van de synode van de RPC in Malawi 

is ongenoegen kenbaar gemaakt over de gang 

van zaken. Aan ds. Van der Bas is gevraagd om te 

overwegen iets langer in Malawi te blijven, zodat zijn 

werk goed afgerond en de zaken met het modera-

men van de synode van de RPC eerst uitgesproken 

konden worden. Hij koos ervoor om in december 

definitief terug te keren en heeft zich ingezet om 

alle werkzaamheden voor zijn vertrek goed te 

beëindigen of over te dragen. Het is zijn voornemen 

om straks vanuit Nederland nog een aantal zaken 

te blijven behartigen, waaronder het vertaalwerk 

van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Begin 

november is opnieuw een kort bezoek aan Malawi 

gebracht. Met het moderamen van de synode van 

de RPC is gesproken over haar handelwijze en de 

noodzaak om zich met ds. Van der Bas te verzoe-

nen. Meegedeeld is dat de commissie zending zich 

beraadt op het vervolg en dat tijdens een bezoek in 

januari het gesprek daarover aangegaan wordt.

JAARPLAN 2023

Op 18 november heeft de synode het jaarplan 

voor 2023 vastgesteld, met uitzondering van het 

hoofdstuk over Malawi. Daarvan zal een nieuwe 

versie aan de eerstvolgende synode voorgelegd 

worden. Het vertrek van ds. Van der Bas betekent 

niet dat er een einde komt aan het zendingswerk 

in Malawi en aan de ondersteuning van de RPC. 

Wel dat er bezinning zal plaatsvinden over hoe 

nu verder en welke begeleiding vanuit Nederland 

nodig is. Dat vraagt tijd. De commissie overweegt 

eerst uitvoerig onderzoek te doen, alvorens fun-

damentele beslissingen te nemen. Voor 2023 is de 

verwachting dat de geplande uitgaven ‘gewoon’ 

gedaan zullen worden, omdat zowel het werk op 

de Bijbelschool en in de kerk, als ook het vertaal-

werk van ‘Matthew Henry’ hun voortgang zullen 

hebben.

ROEPING

Meer dan vijf jaar hebben ds. en mevr. Van der Bas 

grote offers gebracht. Er is heel veel werk verzet 

ten behoeve van de Theologische School, de kerk 

en het vertaalwerk. Het is ons gebed dat de Heere 

dit werk met Zijn zegen wil achtervolgen. Dat 

het echtpaar een goede ingang mag hebben in 

Nederland en dat de Heere Zijn knecht wil roepen 

naar een plaats waar Hij hem nu tot zegen wil 

stellen. We wensen hen samen in alle omstandig-

heden de nabijheid van de Heere toe. 
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I. GASTVRIJHEID

Gastvrijheid is tegenwoordig een cruciaal onder-

werp. Christenen moeten in de eerste plaats vanuit 

de liefde handelen, niet alleen ten opzichte van de 

leden van hun kerk, maar ook naar vreemden. We 

moeten onvoorwaardelijk liefhebben zoals God Zijn 

liefde aan ons toonde, daarin dat Christus voor ons 

stierf toen wij nog zondaars waren. We moeten niet 

alleen liefde tonen aan degenen die we kennen. 

Sommige bezoekers kunnen boodschappers zijn die 

God ons heeft gezonden (lees Gen. 18:1-8; 19:1-3). We 

moeten ook onze medechristenen helpen die gevan-

gen zitten of op een andere manier slecht worden 

behandeld (Hebr. 13:1-3). God gaf aan sommigen veel 

en aan anderen gaf Hij weinig zodat degenen die 

veel hebben, degenen die weinig hebben moeten 

helpen. Er zijn veel mensen die onze liefde nodig 

hebben in gevangenissen en ziekenhuizen.

II. HUWELIJK

God schiep de mens naar Zijn eigen beeld. Naar Zijn 

beeld schiep Hij hen mannelijk en vrouwelijk. Een 

van de belangrijkste gaven die God heeft gegeven, 

is seksualiteit. God stelde het huwelijk in de hof 

van Eden in. Christenen moeten niet vergeten dat 

seksuele relaties alleen eervol zijn tussen man en 

vrouw. Er is geen ruimte voor een mens om meer 

dan één seksuele partner te hebben. Onze God is 

een God van orde. We aanbidden geen chaotische 

God. God schiep en bracht alle dingen op orde, 

inclusief het huwelijk. De Schrift veroordeelt de 

praktijk van hoererij, overspel, bestialiteit en ho-

moseksualiteit. Homoseksualiteit is een zonde die 

God ertoe heeft aangezet Sodom en Gomorra te 

vernietigen. Het aangaan van een seksuele relatie 

met iemand van hetzelfde geslacht is jezelf als vij-

and van God plaatsen. Onder het voorwendsel van 

mensenrechten wordt de strijd gevoerd tegen de 

door God gegeven orde, waarin seksualiteit ingeka-

derd is in een relatie tussen één man en één vrouw. 

Rechten of geen rechten, God zal streng omgaan 

met degenen die zich anders gedragen. Laten we 

daarom leren trouw te zijn in de huwelijken.

III. RIJKDOM

God heeft ons allen verschillende mogelijkheden 

en capaciteiten gegeven. Niemand wil arm zijn. 

We moeten ons vertrouwen stellen op God, die 

weet wat en wie we zijn. We moeten leren genoeg 

te hebben aan wat God ons geeft. Veel mensen 

zitten in de problemen omdat ze net zo willen leven 

als hun buren en ze vergeten dat ze verschillen-

de capaciteiten hebben. Sommige mensen willen 

beroemd worden op deze aarde door meer rijkdom 

te hebben dan anderen. De Bijbel zegt: 'Want wij 

hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar 

(= zeker) dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. 

Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen 

daarmede vergenoegd zijn.  Doch die rijk willen 

worden, vallen in verzoekingen en in de strik, en in 

vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke 

de mensen doen verzinken in verderf en onder-

gang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle 

kwaad, tot welke sommigen lust hebbende, zijn 

afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met 

vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, 

vlied deze dingen en jaag na gerechtigheid, godza-

ligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedig-

heid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar 

het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen 

zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele 

getuigen’ (1 Timotheüs 6:7-11). Het verlangen om rijk 

te zijn toont een gebrek aan geloof, want God heeft 

beloofd zijn kinderen te helpen en voor hen te zor-

gen. Hij geeft immers een vooruitzicht dat ver boven 

het aardse leven uitgaat. 

Meditatie
VAN REV. F.T.  FALAMENGA, SCRIBA VAN DE SYNODE 

VAN DE RPC IN MALAWI

Voordat hij zijn brief afsluit, geeft de schrijver instructies over verschillende zaken die 

aandacht nodig hebben. Hij heeft het over ware liefde, een trouw huwelijk en geloof in God.

HEBREEËN 13 :  1-6 -  DIVERSE VERMANINGEN 
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