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Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet
had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. (1 Korinthe 13: 1, 13)

die jij zegt en overbrengt binnen hun eigen referentiekader en context? En wat is
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Puzzelen met perspectief...

Puzzelen
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe.’
En ik weet, ‘Liefde’ dat is niet alleen een gevoel, een
drijfveer, een emotie, dat is God. Hij is Liefde en vanuit
Hem mag ik leven en doen wat ik mag doen.
We puzzelen verder, want onze verantwoordelijkheid
moeten we nemen, maar het zet de puzzel wel in een
heel ander perspectief. Ziet u de contouren van de plaat
al tevoorschijn komen?

Samen mogen we dan neerknielen aan de voeten van
het Lam. We kenden elkaar hier op aarde maar zo ten
dele en we kenden Hem maar zo ten dele, maar wat valt
alles weg. Nu mogen we Hem zien van aangezicht tot
aangezicht.
Ik raad u aan: puzzel mee hier op aarde op de plaats
waar u mag leven. Zoek de ander te leren kennen en te
dienen, maar zet de puzzel in het juiste perspectief.

‘Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede,
maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu
ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben.’
En ik geloof het vast, daar zal ik ze zien –te midden van
die schare die niemand tellen kan- mensen uit Powakka.

Een puzzel die overhoop lag…
In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik u over mijn zoektocht om club op een andere manier te gaan geven. Alle
kinderen uit Powakka ophalen en als enige leiding club
geven in Klein-Powakka met tussen de 30 à 40 kinderen
was echt niet haalbaar. En daarmee lag er dus een puzzel
compleet overhoop, want hoe verder?
Voorzichtig ben ik begonnen om op een erf club te geven. Een broeder (die tevens ook ouderling is in de gemeente) gaf zelf aan, dat ik welkom was op zijn erf. Weken lang heb ik club gegeven met 4 of 5 kinderen. Het
was mooi, dat de club op deze manier door kon gaan.
Het was wel iets nieuws voor de kinderen in Powakka.
Maar de laatste 3 weken zitten we toch met een groep
van rond de twaalf kinderen. Dat is een zegen! Wat
hoop je, dat deze kinderen ook zelf lichten mogen worden voor hun eigen omgeving.
Tegelijk blijf je zoeken en nadenken. Is dit de manier of

zijn er ook andere deuren die open gaan? Er zijn nog zoveel meer kinderen in Powakka. Natuurlijk is het mijn
taak om te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.
Maar daarbij blijft de zoektocht ook hoe en op welke
manier?
Toen bleek dat het niet haalbaar was om de club op de
oude voet voort te zetten, lag alles wel even overhoop.
Als een puzzel waarvan al de stukjes door elkaar liggen
en je de plaat onmogelijk kunt ontdekken. Nu inmiddels
liggen er wel weer wat stukjes in elkaar maar blijf ik mezelf wel afvragen, wordt dit de plaat? Of liggen de stukjes toch nog aan een verkeerde kant?
Ik ben dankbaar dat ik iedere week met deze kinderen in
een kring onder een boom mag zitten. En als je dan in de
verte de regenboog aan de lucht ziet staan, dan weet je
het zeker! God is trouw! Hij zal doorgaan om Zijn Koninkrijk te bouwen tot de laatste dag!

Puzzelen
Een missend stukje...

Terwijl ik terug liep naar de auto ging er wel wat door
me heen. Ik mis zo’n jongen die er altijd was… en ergens
voel ik… ik hou van deze kinderen.
De plaat is niet compleet, ik mis een stukje!

De kinderclub op zaterdagmorgen in Klein Powakka
wordt trouw bezocht door een vaste groep kinderen.
Juist de laatste weken zijn er soms weer wat meer kinderen. Als alle kinderen er tegelijk zijn uit Klein Powakka Een week later stond hij weer niet langs de kant van de
dan zijn we met een groep van rond de 20. Dit is een
weg. Er bleek die zaterdag een feest te zijn, dus hij was
behoorlijk aantal. Gelukkig wil een meisje van 16 mij hel- druk met het opblazen van ballonnen.
pen waar ik ontzettend dankbaar en blij om ben.
‘Hà zuster!’ Samen met zijn vriendje komt hij drie kwarRuim voordat de club begint, komen er meestal al wat
tier voordat de club begint het erf op fietsen. En even
jongens het erf oplopen. We beginnen samen met het
later zitten we dan weer met elkaar gebogen over de
lezen uit de Bijbel en bidden dan met elkaar voor de kin- Bijbel, alsof het niet anders geweest is.
deren in Klein Powakka en voor de club. Één van deze
jongens vroeg me om een Bijbel. Samen met zijn moeder U begrijpt wel, zo’n missend stukje laat je nadenken.
leest hij steeds een klein stukje uit de Bijbel vertelde hij Maar vaak blijven het vraagtekens waarom kinderen
me een week later. Het bemoedigde me. Maar twee we- opeens wegblijven en er dan weer zijn. Een missend
stukje doet soms pijn, de plaat is niet compleet! Maar
ken later miste ik hem opeens op de club. ‘Ja, zuster,’
wist één van de jongens te vertellen, ‘hij is bij zijn oma.’ tegelijk weet ik: misschien zijn ze niet bereikbaar voor
mij, gelukkig zijn ze altijd bereikbaar voor God. Deze kinderen mag ik neerleggen in Gods Vader handen!
De volgende week miste ik
hem weer bij het Bijbellezen voor de club. Ik besloot
om nu bij het ophalen van
de kinderen even bij zijn
oma te stoppen. Maar hij
kwam niet tevoorschijn. Na
de club dan toch maar eens
even langs. En ja hoor, daar
was hij in huis. Hij zat achter de TV een film te kijken,
maar of dat de reden was
dat hij niet naar de club
gekomen was kreeg ik niet
helder.

Puzzelen kost inspanning...
Daar gaan we dan. Het water is zojuist uit het bootje
geschept en voorzichtig ga ik zitten in het wiebelende
bootje. Even later is het enige geluid wat nog te horen is
het geluid van de roeispaan in het water. Ik geniet van
de stilte, de rust, de natuur om me heen. Het zonlicht
wat tussen de bomen door valt en alles doet weerspiegelen in het water. Even later zijn we aangekomen op de
kostgrond. Samen lopen we tussen de ananas planten
door, samen zijn we even later bij een temperatuur van
30 graden het ‘onkruid’ tussen de planten aan het halen.
Ik stop even en kijk om me heen, geen geluiden, dan de
bos geluiden. Wat kun je genieten van deze stilte. Een
poosje later ben ik alleen aan het werk en ondertussen
luister ik naar de verhalen die mij verteld worden. Soms
stel ik een vraag … Het wordt me steeds

meer duidelijk. Puzzelen kost inspanning. Relaties opbouwen gaat niet vanzelf, dat vraagt tijd, dat vraagt geduld, dat vraagt inspanning. Mijn rug is nat van het
zweet en ik heb blaren op mijn handen. Maar dat was
het zeker waard!

Puzzelen
Tot slot; puzzelen doe je samen...
Ik kan me nog herinneren, lang geleden, toen wij als kinderen nog allemaal thuis woonden (die goede oude tijd:-)),
dat er dan soms in de winter een legpuzzel van duizenden stukjes op tafel kwam. ‘s Avonds zaten verschillende
gezinsleden gebogen over de puzzel om hem weer compleet te maken. Een andere keer probeerde je in de vijf
minuten tijd die je anders toch moest wachten snel een stukje weg te leggen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat
ik meer toegekeken heb dan, dat ik actief aan dit puzzelen deelnam. Maar toch: puzzelen gebeurde samen. En zo
is het hier ook. Puzzelen doe ik niet alleen. Het zoeken naar inzichten, het werken op een zendingsveld gebeurt
samen. Natuurlijk met de mensen hier, met de mensen die dicht om mij heen staan, maar u/jij bent daar niet minder belangrijk in. Bid u het mee, voor mij en ook voor uzelf op de plaats waar u geroepen bent:

“Heere, maak mij tot een instrument voor Uw vrede.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien.
Waar krenking is, vergeving.
Waar twijfel is, geloof.
Waar wanhoop is, hoop.
Waar duisternis heerst, licht.
Waar droefheid is, vreugde.
O Goddelijke Meester;
geef dat ik niet zozeer verlang troost te ontvangen
als troost te schenken;
begrepen te worden
als begrip te hebben;
bemind te worden
als te beminnen.
Want het is in geven dat wij ontvangen,
in vergiffenis schenken dat wij vergeven worden,
en in sterven dat wij geboren worden
tot het Eeuwige Leven.” (Gebed van Sint-Franciscus)

Een hartelijk groet vanuit Suriname,
Marijke van der Plaat

