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Tweemaal terug in Nederland

Wat we bij het schrijven van de nieuwsbrief van november jongstleden 
niet konden vermoeden, is werkelijkheid geworden. Op 5 januari 2020 
is mijn oude moeder overleden, in de gezegende leeftijd van 93 jaar. 
Nog maar enkele weken na onze terugkeer naar Malawi reisden we 
opnieuw af omdat mijn schoonmoeder op sterven lag. Op 13 februari 
is ook zij overleden, 84 jaar oud. Die beide gebeurtenissen hebben 
ons bepaald niet onberoerd gelaten. Daarbij kijken we ook naar mijn 
schoonvader, die weduwnaar werd. We wisten en weten ons gedragen 
door het gebed van velen, ook in deze omstandigheden van rouw. Het is 
genade alleen, dat we mogen schrijven dat we niet treuren als degenen 
die geen hoop hebben.

Een nieuwe kerkorde met een wat 
verbrede grondslag
IIn december 2019 werd er een buitengewone vergadering van de 
Generale Synode van de Reformed Presbyterian Church van Malawi 
gehouden. Tijdens deze eendaagse vergadering werd een nieuwe 
kerkorde aangenomen, zij het met een klein aantal aanpassingen. 
Deze sterk vereenvoudigde kerkorde, op de leest van de kerkorde van 
Middelburg geschoeid (1581), kende wel een uitbreiding van het aantal 
belijdenissen in haar grondslag: de geloofsbelijdenis van Athanasius 
werd toegevoegd. Nu kent de R.P.C. een zevental belijdenissen in haar 
grondslag: De Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de Westminster Confession 
of Faith, the Larger Catechism of Westminster, de Shorter Catechism of 
Westminster en de Heidelbergse Catechismus.
De oude geloofsbelijdenis van Athanasius is toegevoegd om een ge-
tuigenis te laten klinken in de richting van de Jehovah Getuigen die in 
Malawi in groot aantal aanwezig zijn en in de richting van de Islam, de 
godsdienst die in Malawi de grootste groei doormaakt. Er is geen oude 
belijdenis die zo krachtig de Drie-eenheid van God belijdt en de God-
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heid en mensheid van Jezus 
Christus. 
Inmiddels zijn al deze belijde-
nissen ook in de taal van het 
land vertaald, het Chichewa. Er 
wordt gewerkt aan de uitgave 
van een kerkboek, waarin de 
belijdenissen van de kerk staan 
en de formulieren voor de 
bediening van de Heilige Doop, 
voor de bediening van het Hei-
lig Avondmaal, voor de bevesti-
ging van ambtsdragers, voor de 
bevestiging van een huwelijk 
en voor de uitoefening van ker-
kelijke tucht. Die formulieren 
waren overigens al in opdracht van ds. 
R.J. Oomen in het Chichewa vertaald en 
in een boekwerkje uitgegeven.
Het ligt in de bedoeling dat een nieuwe 
reeks ouderlingen cursussen wordt op-
gestart, ditmaal om behulpzaam te zijn 
bij het werken met de nu aangenomen 
kerkorde. 

Kerkelijk examen
Er was wat onduidelijkheid ontstaan in 
de kerk hier of een student beroepbaar 
zou kunnen worden gesteld, wanneer 
hij alle tentamens en examens aan de 
predikantsopleiding met goed gevolg 
zou hebben afgelegd, samen met een 

bevredigend verloop van zijn leerperio-
de in de praktijk van het gemeentelijke 
leven. 
Besloten is om aan het eind van ie-
mands opleiding een kerkelijk examen 
te houden, waarbij elke student zal 
worden bevraagd op zijn kennis van de 
gereformeerde geloofsleer, samen te 
vatten in de zogenaamde vijf punten 
van het Calvinisme: 
1.  De totale verdorvenheid van de 

mens.
2.  De onvoorwaardelijkheid van Gods 

verkiezing van zondaren 
3.  De zegenrijke uitwerking van de 

verzoening door Christus is uiteinde-
lijk beperkt tot hen die door God zijn 

uitverkoren (ook al wordt ze zonder 
onderscheid aan allen aangeboden 
met bevel van geloof en bekering) 

4.  De onweerstaanbaarheid van de 
genade. 

5.  De belofte van de volharding in het 
geloof. 

Er wordt binnenkort een commissie 
samengesteld met o.a. een lid van het 
moderamen van de synode en een lid 
van de docenten van de predikanten-
opleiding. Pas als dit examen met goed 
gevolg is afgelegd, wordt een student 
beroepbaar gesteld in de kerk.

Studentenvereniging 
aan de universiteit in 
Zomba
In goed overleg met de Commissie 
Zending is besloten om te kijken of 
er mogelijkheden zouden zijn om te 
komen tot de oprichting van een stu-
dentenvereniging op de campus van de 
universiteit in Zomba. Het Chancellor 
College (dat is de naam van de universi-
teit in Zomba) is de oudste universiteit 
van het land en trekt studenten aan uit 
het gehele land. Die plaats biedt ons 
inziens een uitgesproken kans om de 
Bijbels gereformeerde boodschap aan 
te bieden aan jonge mensen die in de 
toekomst verantwoordelijkheid zullen 
dragen op maatschappelijk en kerkelijk 
terrein. 

De generale synode van de R.P.C. bijeen.



Materiaal voor het kerkelijk examen van theologie studenten.

Een van de eerste vergaderingen van de studentenvereniging
aan de universiteit.

De kapel op het terrein van de universi-
teit.

Inmiddels is een bescheiden begin 
gemaakt met een studentenvereniging 
op gereformeerde grondslag: De statu-
ten zijn opgesteld, de eerste ontmoe-
tingen zijn gehouden met een groepje 
studenten, steeds op zaterdagmiddag. 
De universiteit heeft ons de kapel van 
het universiteitsterrein kosteloos ter 
beschikking gesteld daarvoor. Daar zijn 
we bijzonder dankbaar voor! Ds. N.K. 
Banda, een van mijn mededocenten 

aan de predikantsopleiding neemt het 
voortouw. Hij is begonnen met het 
doornemen van de Shorter Catechism 
of Westminster. Waar mogelijk sta ik 
hem terzijde in deze mooie taak!

Corona virus en aan-
passing/uitstel van 
activiteiten
Op vrijdag 20 maart kondigde de 
president van Malawi de noodtoestand 

af vanwege de dreiging van het corona 
virus dat heel de wereld zo ongeveer in 
haar greep lijkt te houden. Er is in Ma-
lawi bijna geen materiaal voorhanden 
om een test uit te voeren die uitwijst 
of iemand het virus heeft of niet. En, er 
zijn maar een paar ziekenhuizen met 
een paar bedden op hun IC afdeling 
waar mensen met ernstige klachten 
zouden kunnen worden geholpen met 
de benodigde apparatuur. Alleszins 
begrijpelijk dat de president krachtige 
maatregelen heeft afgekondigd om 
zoveel mogelijk de binnenkomst en 
verspreiding van dit virus in Malawi te 
voorkomen dan wel te remmen. 
Alle basisscholen, middelbare scholen 
en verdere vormen van onderwijs zijn 
de komende weken gesloten. Kerkdien-
sten mogen alleen plaatsvinden onder 
strikte beperkingen. 
Een en ander betekent voor onze da-
gelijkse bezigheden onder andere: Dat 
de studenten van onze opleiding thuis 
blijven, dat we zelf niet op zondag naar 
andere kerkelijke gemeenten gaan om 
daar voor te gaan. Dat vrouwencursus-
sen, ouderlingencursussen en dergelij-
ke voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. 
Zelfs de vergaderingen die te maken 
hebben met het opzetten van het ver-
taalwerk worden niet gehouden. Zoals 
u weet, zoals jij weet, is er een plan 
goedgekeurd om te komen tot de ver-
taling van de (verkorte versie) van het 
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Bijbelcommentaar van Matthew Henry. 
Door onze familieomstandigheden trad 
er al enige vertraging op. Nu we weer 
terug zijn, is er een andere hindernis 
die we niet kunnen nemen vooralsnog: 
het genoemde virus en de beperkende 
maatregelen die zijn genomen. 

De schuilplaats van de 
Allerhoogste
In een wereld waarin mensen zich al 
te vaak verbeelden dat ze alles kunnen 
beheersen, worden we in Nederland en 
in Malawi erbij stil gezet Wie er heerst. 
Dat wekt diepe eerbied. Tegelijk biedt 
het ook stil vertrouwen. In de schuil-
plaats van de Allerhoogste is het goed 
toeven. Altijd, maar zeker in omstandig-
heden als deze. Het leven is slechts een 
damp. De dood wenkt ieder uur. Dat 
roept ook een dringende vraag op: Bent 
u, ben jij bereid? Ben ik het? Sterven is 
God ontmoeten. Alleen als we schuil-
gaan achter het alles reinigende bloed 
van Christus zal het vrede zijn, voor 
eeuwig. 
Ook het belang van het verspreiden 
van de Beste Boodschap, van genade 

in Christus voor 
gevallen mensen-
kinderen, wordt er 
nadrukkelijk mee 
onderstreept. De 
HEERE roept u en 
jou en mij ertoe op 
om niet te zwijgen 
maar te spreken, 
te nodigen tot de 
Zaligmaker. Dat be-
gint in eigen huis, 
in eigen familie, in 
eigen buurt, onder 
vrienden en bekenden en het reikt tot 
aan de einden der aarde: Zijn getuigen 
zijn, in de wetenschap dat Hem alle 
macht gegeven is en dat Hij beloofd 
heeft met ons te zijn.
Laat het eerst en vooral ons allen op de 
knieen brengen, in verootmoediging. 
Bedelend om genade en ontferming, 
onverdiend.

Fam. ds. C.J.P. van der Bas
Zomba, Malawi
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P.S.: Deze nieuwsbrief mag door 
plaatselijke zendingscommissies 
worden vermenigvuldigd en bij de 
uitgang van de kerk worden gelegd!

Mailadres familie Van der Bas in 
Malawi: cjpvdbas@gmail.com
Opgeven voor toezending volgende 
nieuwsbrieven: famvanderbasma-
lawi@gmail.com

Een kerk van klei met een grasdak en veel kinderen.

Ouderlingen cursus.

	
	
	
	

	

	
	
	
	


