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Hij verlangt ernaar om weer 
een Nederlandse gemeente te 
dienen. Om catechisatie te 
geven, doopgesprekken te hou-
den en begrafenissen te leiden. 
Het zal wel weer wennen zijn, 
‘al die avonden weg’.
In Malawi wordt hij ook wel-
eens gevraagd voor een begra-
fenis. Maar hij probeert dat af 
te houden. ‘Mensen vinden het 
geweldig, zo’n blanke zendeling 
bij een graf. En het is zeker een 
kans voor het Evangelie. Maar ik 
heb het gevoel dat ik in het 
onderwijs meer kan opbouwen.’
De laatste jaren besteedde hij 
de meeste tijd dus aan het werk 
voor de Bijbelschool. Het leverde 
hem gouden uren op, niet het 
minst in zijn studeerkamer. 

‘Heerlijk lezen in commentaren.’ 
En dan het gelezene uitdragen 
in het klaslokaal, met een krijtje 
in de hand. ‘Soms had ik het 
gevoel alsof de Heere Zelf ons 
iets aanreikte. Dat was altijd 
weer verbazend.’
Het lopende cursusjaar is voor 
de kerk in Malawi cruciaal, zegt 
hij. Tot nu toe had de Reformed 
Presbyterian Church (RPC) drie 
predikanten. Als de huidige vijf-
tien studenten slagen aan de 
Bijbelschool én door de synode 
van de kerk worden toegelaten, 
heeft de kerk straks waarschijn-
lijk achttien predikanten. ‘Zij 
zijn dan het kader voor de toe-
komst.’ 
Maar alleen: áls ze slagen. Op 
de meeste Bijbelscholen in 

Afrika is dat geen vraag; daar 
slaagt altijd iedereen. Het was 
de bedoeling dat dat ook bij de 
RPC zo zou gaan toen hij een 
groep kerkleden in drie jaar 
opleidde tot voorganger. Maar 
ds. Klopstra stelde vast dat vier 
van de eenentwintig studenten 
geen voldoende toekwam. 
Dat zakken was hard. Voor de 
Bijbelschool, maar vooral ook 
voor de studenten. ‘Ben je drie 
jaar weg van huis, en kom je 
met lege handen terug.’

Honger
Die eerste drie jaren waren het 
mooist, denkt ds. Klopstra. Hij 
zag de studenten groeien van 
niets tot lerend ouderling. 
Groeien in de honger naar het 
Woord en in de kennis van God.

Toen ze arriveerden, misten ze 
elke samenhang in kennis. Ze 
kwamen van het platteland en 
waren laag opgeleid. 
Zelfstandig Bijbellezen waren ze 

f o c U S � Evert van Vlastuin

‘We zijn niet voor niets 
in malawi’

lesgeven�aan�de�Bijbelschool�in�Malawi�is�een�‘godsgeschenk’�voor�

ds.�K.�Klopstra.�over�enkele�maanden�hoopt�hij�het�werk�af�te�

�ronden.�En�dan�weer�met�het�hele�gezin�richting�nederland.
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niet gewend, Bijbelstudie was 
ver weg.
‘Ze kenden wel wat Bijbelse 
namen en gebeurtenissen, maar 
ze hadden geen idee van de 
voortgang van de Bijbelse 
geschiedenis van bijvoorbeeld 
de uittocht uit Egypte tot de 
wegvoering naar Babel. Ik denk 
dat 80 procent van de Bijbel 
geen betekenis voor ze had.’ 
Dat moest hij van de grond af 
opbouwen. ‘En dat is heel mooi 
gegaan in die jaren. Goed lezen, 
daar kwam het op neer. Hun 
valkuil is op de klank af te gaan. 
In een plattelandskerk als de 
RPC wordt een dominee niet 
kritisch beluisterd. Hij is de lei-
der met beschermde status. Hij 
kan zeggen wat hij wil, en soms 
ook doen wat hij wil. Studie en 
gedrag hebben weinig aan-
dacht. Zijn gezag zit in zijn 
stemvolume. In zo’n situatie is 
het bevrijdend om als blanke 
zendeling vrij rechtstreeks te 
kunnen zeggen: Praat maar wat 
zachter, en probeer je bood-
schap op de Bijbel te baseren.’

doelen
Na drie jaar kwam de tweede 
groep: vijftien mannen die al 
lerend ouderling waren en pre-
dikant wilden worden. Die had-
den gehoopt dat ze binnen een 
halfuur klaar waren. ‘Om domi-
nee te worden, hoefde je 
immers alleen te leren hoe je 
doop en avondmaal moet 
bedienen. Nou, zoiets kun je 
heel snel leren. Maar ik dacht 
dat wij onze doelen hoger 
moesten leggen. De gerefor-
meerde traditie heeft immers 
waardering voor studie. Ik advi-
seerde de synode dat ze drie 
jaar naar de Bijbelschool zou-
den komen, voor hetzelfde pro-
gramma als de andere studen-
ten. Na veel discussie is dat 
twee jaar geworden. Ze dachten 
dat ze alles al wisten. “Oké”, zei 
ik, “laten we het eens hebben 
over verzoening. Wat is dat, en: 
door Wie krijgen we het?” Het 
bleek echt onmogelijk om dat 
op een goede manier uit hen te 
krijgen. Toen de lessen eenmaal 

liepen, zeiden velen: “Wat leren 
we hier ontzettend veel.”’

Bezorgd
Hoewel hij het komende half-
jaar nog in Malawi werkt, vreest 
ds. Klopstra nu al dat hij straks 
bezorgd terugkeert. Niet teleur-
gesteld, ook niet cynisch, maar 
wel diep bezorgd. De RPC is 
geen bloeiende kerk, is zijn con-
clusie. 

De kerk mist de scherpte 
 tegenover het heidendom.  
‘Van dominee Banda hoor ik dat 
er vroeger werd gewaarschuwd 
tegen de heidense rituelen. 
Vandaag floreert het heiden-
dom. Denk daarbij aan de initia-
tie. Dat is de inwijding in het 
man- en vrouw-zijn, wat voor 
jonge tieners in feite de deur 
opent naar de seksualiteit. De 
kerk lijkt dat te aanvaarden, of 
giet er een christelijk sausje 
over. Kinderen van predikanten 
doen eraan mee. Ook als je van-
uit de Bijbel het kwaad ervan 
aantoont, zal men daar niet 
tegen in het geweer komen. 
Want dat brengt geen voordeel. 
Integendeel, je wordt het dorp 
uit geschopt.’

Hij vroeg de studenten weleens: 
Wat zou je doen als de islam 
ook in Malawi oprukt (bijvoor-
beeld vanuit Sudan), en je voor 
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een keus wordt gesteld? Het 
antwoord maakte hem diep ver-
drietig. ‘Eigenlijk zeggen ze: We 
zouden meteen de kerk uit hol-
len.’
Hij weet: je kunt ook overmoe-
dig zijn en zeggen: Ik zal U 
geenszins verloochenen! En 
toch had hij op meer gehoopt.
Hij vraagt zich soms af of God 
werkt in Malawi. En nee, toch 
ook weer niet echt. Bij sommi-

gen, zoals dominee Banda, ziet 
hij duidelijk het christelijk 
getuigenis in hart en leven. En 
bij sommige studenten lijkt er 
zeker oprechte interesse. ‘Maar 
bij velen wordt het leven niet 
anders. En als de predikers geen 
levende getuigen van Christus 
zijn, hoe zal de gemeente dan 
zijn?’
Het is niet dat ze niet van beke-
ring willen weten. ‘Integendeel, 

ze preken graag de bekering van 
de zondaar. Maar voor mijn 
gevoel is dat een holle frase, die 
niet gepaard gaat met echte 
verandering. Velen denken dat 
het berouw de mens zalig 
maakt.’
Het is een cliché om te zeggen 
dat de Afrikaan schaamte voelt 
als de Europeaan schuld 
ervaart. Toch is het helemaal 
waar, zo ontdekte ds. Klopstra. 
‘De schuldige zondaar weet dat 
hij voor de heilige God staat. 
Ook als anderen niet van zijn 
fouten weten. In de schaamte-
cultuur voel je de zonde pas 
zodra je wordt betrapt. Dan ben 
je dus nog helemaal op jezelf 
gericht.’

Op zondag preekt ds. Klopstra 
in de omtrek, met een vertaling 
in het Chichewa. Zo leert hij het 
gemeenteleven kennen. Zijn 
indruk is dat het in de kerk vaak 
niet gaat om de vraag hoe we 
rechtvaardig verschijnen voor 
God. ‘Het gaat erom dat we als 
christen een streepje voor heb-
ben. Als ik mijn studenten goed 
begrijp, denkt men dat het 
goede van God komt en de 
tegenspoed van de duivel. Dat is 
eigenlijk een voortzetting van 
de oude Afrikaanse religie. 
Daarin was alles geestelijk. 
Motorpech had geen technische 
oorzaak als een verstopt brand-
stoffilter, maar dat was een 
aanval. De kunst was om de 
juiste tegenkrachten te organi-
seren. Voor velen is de dominee 
de christelijke tovenaar die 
bemiddelt met de geestelijke 
wereld. Ik vrees weleens dat 
men daarom verlangt naar het 
heilig avondmaal; omdat men 
in brood en wijn magische 
krachten ziet. Dat motorpech 
ook van God kan komen om ons 
te beproeven, dat ziet men niet.’

ontBossIng
Voordat Klaas Klopstra aan de 
theologie begon, studeerde hij 
tropische bosbouw. Hij is nog 
altijd niet verleerd om vanuit 
die blik naar het landschap te 
kijken. De ontbossing in Malawi 
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is alarmerend. ‘De bomen ver-
dwijnen, het landschap wordt 
opener. Je kunt mensen daar 
wel op aanspreken, maar dat 
helpt weinig. Brandhout verza-
melen is sowieso een taak voor 
de vrouwen, daar bemoeien 
mannen zich niet mee. De 
bewustwording hierover is nog 
heel zwak.’
Zijn indruk is dat het ontbreekt 
aan elementaire biologische 
kennis. ‘Op het gebied van land-
bouwtechniek valt nog grote 
winst te behalen. Mais is bij-
voorbeeld het verkeerde gewas. 
En overgewicht is geen bewijs 
van gezondheid. Maar ja’, ver-
zucht hij, ‘waar begin je?’

Als we zouden zeggen dat de 
kerk in Nederland strijdt tegen 
het front van verwereldlijking 
en materialisme, wat is dan in 
Malawi het front?
Ds. Klopstra is even stil om na 
te denken. ‘Ik denk het pluralis-
me. Men wil niets uitsluiten, 
want dat is riskant. Door onwe-
tendheid kun je mensen alles 
wijsmaken. Onwetendheid is 
een van de grote oordelen in 
Afrika. Het welvaartsevangelie 
is een ander oordeel. Het 
Evangelie moet je voordeel 
brengen. Een goede dominee is 
zelf degene die er als eerste 
beter van wordt. Als men weet 
dat het niet winstgevend is 
scherp tegen de zonde te pre-
ken, laat men dat na.’

Hoe is het om enkele jaren als 
gezin in Afrika te wonen?
‘De kinderen ervaarden dat heel 
verschillend. We hebben er alle-
maal van genoten. Het thuison-
derwijs was wel pittig. Het zijn 
goede jaren geweest, maar ik 
denk dat het goed is dat we nu 
weer koers zetten naar 
Nederland. Ons jongste kind 
had denk ik nog de meeste con-
tacten met Malawianen. Ikzelf 
zat toch wat opgesloten in de 
kring van de Bijbelschool. 
Aanvankelijk wilde ik zo goed 
Chichewa leren dat ik erin zou 
kunnen preken en doceren. 
Maar dat was een brug te ver. 

Om dat goed te leren, zou je 
een zendeling eerst een jaar in 
een dorpje moeten zetten. In 
het dagelijks leven kan ik me 
redden, verder niet. Onderwijs 
in het Engels was voor de stu-
denten trouwens ook goed.’

Als het goed is, bent u straks 
weer beroepbaar in Nederland. 
Opnieuw inburgeren heeft zen-
delingen nog weleens moeite 
gekost.

‘Iedereen beleeft dat op zijn 
eigen manier. Maar ik heb zo 
genoten van het predikantschap 
in Nederland, dat ik er weer 
naar verlang om het gewone 
pastoraat te doen. Ik weet dat 
ook de kerk in Malawi niet mijn 
zaak is. Ik heb daar mogen 
 zaaien. Graag had ik meer 
vrucht gezien, maar dat is Gods 
zaak. En ik geloof vast dat we 
als HHK niet voor niets in 
Malawi zijn.’ n
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Bijbelstudies  
over armoede en onrecht
Voor�mij�ligt�het�boek�‘Rijk�en�arm�ontmoeten�

elkaar’,�een�uitgave�ter�gelegenheid�van�het�40-jari-

ge�jubileum�van�stichting�Woord�en�Daad.�De�acht�

Bijbelstudies�die�het�boek�omvat�zijn�geschreven�

door�acht�predikanten�uit�vier�verschillende�kerkge-

nootschappen.�het�boek�valt�op�door�zijn�moderne�

uitstraling�en�afwisselende�inhoud.

Met de titel is al veel gezegd over de 
inhoud van dit boek. De ontmoeting 
tussen rijk en arm gaat zeker plaats-
vinden bij het doorlezen van de 
Bijbelstudies. Naast de Bijbelse ver-
dieping worden er ook zeer concrete 
vragen aan de lezers gesteld en wor-
den we geconfronteerd met de verha-
len van verschillende personen uit 
ontwikkelingslanden en uit 
Nederland. 
Dat rijkdom en armoede met meer te 
maken heeft dan alleen met geld, 
wordt onder meer duidelijk in de eer-
ste Bijbelstudie, die over Adam gaat. 
Verschillende verantwoordelijkheden 
komen hier aan de orde, in het bijzon-
der onze verantwoordelijkheid naar 
God, onze medemens en de schep-
ping. ‘Milieubeheer is een Bijbelse 
opdracht’, zo stelt de schrijver. Dit 
wordt verder uitgewerkt in het inter-
view met Claudio: een koffieboer uit 
Nicaragua die zijn verantwoordelijk-
heid draagt voor de schepping. ‘Niet 
alleen om daar nú het resultaat van 
te zien, maar ook voor toekomstige 
generaties.’ Vervolgens wordt door 
middel van verschillende vragen 
gezocht naar verdere Bijbelse verdie-
ping én naar concrete toepassing 
voor het dagelijks leven.
Deze opbouw zien we in ieder hoofd-
stuk terug. Naastenliefde, fair-trade 
producten, rentmeesterschap, (on)

recht, geldbesteding, ons 
uiterlijk, consumptie en 
bescheidenheid: er komt 
veel aan de orde. En tel-
kens wordt ons de vraag gesteld: Wat 
kan ik doen? Wat doe ik? Maar ook 
vragen als ‘Alle teksten over de 
Messias kun je ‘op afstand’ lezen: 
prachtig dat Hij dat doet. De beschrij-
vingen zijn ook een spiegel: wat doen 
wij? Op wie lijken wij? Wie beïnvloedt 
ons handelen?’ En heel concreet: 
Hoeveel heeft de Heere Jezus te zeg-
gen over jouw bankpas?
Niet op alle vragen die in dit boek 
worden gesteld wordt ook een ant-
woord gegeven. Er worden geen 
grootse oplossingen gegeven voor 
allerlei maatschappelijke en ethische 
problemen. De schrijvende predikan-
ten dagen de lezers veel meer uit om 
met hen in de Bijbel op zoek te gaan 
naar de antwoorden op die vragen. 
Dit maakt dan weer wel dat dit boek 
zeer geschikt is voor gebruik in ver-
enigingswerk. Jongeren vanaf 16 jaar 
zullen zeker worden aangesproken 
door de vormgeving én de concrete 
inhoud van dit boek, terwijl het ook 
zeer geschikt zou zijn voor bespreking 
op een mannen- of vrouwenvereni-
ging. Waarom? Deze thematiek raakt 
ons allemaal. In de Bijbel wordt regel-
matig gesproken over het doen van 
recht, zorg voor de armen en rent-

meesterschap. Zorg voor onze naas-
ten en voor de schepping is net zo 
belangrijk als zorg voor onze ziel. Die 
sluiten elkaar niet uit, maar de con-
frontatie met onze rijkdom, ons con-
sumptie- en geefgedrag en ook met 
onze geestelijke armoede doet ons 
hopelijk meer en meer verlangen naar 
de rijkdom die in Christus is.
U zult zich wellicht afvragen waarom 
een medewerker van de ZHHK dit 
boek zo aanprijst. Deze onderwerpen 
passen toch meer bij een diaconale 
commissie? ‘Lang dachten we dat 
christenen op het zuidelijk halfrond 
nog een puntje konden zuigen aan 
ons christen-zijn. Maar inmiddels 
maken hun getuigenissen ons 
beschaamd, en blijken ze voor ons te 
bidden om staande te blijven te mid-
den van rijkdom en gemakzucht.’ Laat 
het ons tot een spiegel zijn.

Rijk & Arm ontmoeten elkaar, 
Bijbelstudies over armoede en onrecht, 
een uitgave in samen werking met 
Stichting Woord en Daad.
(schrijvers o.a. ds. W. Pieters en  
ds. P. den Ouden) 
Uitgeverij Groen, Heerenveen: 2013. 
108 pagina’s. Prijs: € 12,50

V I S I E � Tom Valkenburg

Rijk 
ontmoeten elkaar

bijbelstudies over 
armoede en onrecht

Arm 
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9Psalm�86�begint�met�de�woorden:�‘Een�gebed�van�

David’.�Aan�het�begin�merken�we�dat�David�in�grote�

nood�is.�hij�is�ellendig�en�nooddruftig�en�roept�de�

heere�aan�om�hem�genadig�te�zijn.�De�heere�is�

immers�goed�voor�allen�die�hem�aanroepen.�

Maar waarom zou de Heere ver-
horing geven? Wat is voor David 
een pleitgrond? Het valt op dat 
David in vers 8 zijn God noemt als 
de enige God. Niemand is zoals de 
levende God. Vooral komt dat 
openbaar in het toebrengen van 
de heidenen die de Heere zullen 
eren. 
Hier zien we dat David vervuld is 
met de geest van de profetie 
waardoor hij mag weten dat het 

heil Gods niet alleen bestemd is 
voor het volk van Israël, maar 
voor alle volken der aarde. Dat is 
een wonder, want hoe groot was 
het verzet van Israël tegen de 
gedachte dat God Zich zou ont-
fermen over de heidenen. Denk 
aan Jona die niet naar Ninevé wil 
en Petrus die overtuigd moet 
worden dat ook de heidenen rein 
gemaakt zullen worden door het 
bloed van het Lam Gods. 
Als David erkent dat zelfs de hei-
denen zullen komen die de Heere 
heeft gemaakt, bedoelt hij dat 
ook zij Gods schepselen zijn, door 
Hem gemaakt (geschapen). 
Blinde heidenen op wie de Heere 
recht heeft. Want niemand heeft 
het recht het leven op te eisen 
voor zichzelf. Wij behoren tot de 

Heere te komen en ons te buigen 
voor onze Schepper. 

Zij zullen komen. Maar hoe? Niet 
doordat zijzelf besluiten om te 
komen, maar door de verkiezende 
en trekkende liefde van de Vader 
en de verzoenende liefde van de 
Zoon en de heiligende liefde van 
de Heilige Geest. Daarvoor 
gebruikt de Heere de verkondi-
ging van Zijn heerlijk Evangelie. 
‘Gaat dan heen, onderwijst al de 
volken’, al de heidenen die Gij 
gemaakt hebt. Getrokken uit de 
duisternis tot Zijn wonderbaar 
licht. 
In het Oude Testament waren er 
al enkele heidenen die kwamen 
tot de levende God, maar vooral 
door de uitstorting van de Heilige 
Geest, velen uit de heidenen. Ze 
zullen komen met smeking en 
geween. Ze zullen komen in de 
weg van bekering en geloof. Ze 
zullen belijden dat de Heere Jezus 
Christus de enige Naam is gege-
ven onder de hemel waardoor wij 
moeten zalig worden. Daarin zul-
len zij voor de Heere zich buigen 
en Hem eren. n

Vragen
1. Hoe komt het gebed: ‘Uw Koninkrijk 

kome’, tot uiting in deze psalm?
2. Kunt u zeggen hoe uzelf bent 

 gekomen om voor de Heere te buigen 
en Hem te aanbidden?

zij zullen komen!

Ds. A.J. Schalkoort� V E R g E z I c h t

‘Al�de�heidenen,�heere!�die�gij�gemaakt�hebt,�zullen�komen,��

en�zullen�zich�voor�Uw�aanschijn�nederbuigen�en�Uw�naam�eren.’��

(Psalm 86:9)
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Verjaardagen
De komende periode hopen de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden hun verjaardag te vieren:
30-03 Mark Meuleman Suriname
13-05 Ds. R.J. Oomen Zendingspredikant 
Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Groothuis Kinderwerkster 
Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman Suriname 

U kunt met hen meeleven door een kaartje te sturen.  
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 verjaardaglijst raadplegen en downloa-
den.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers! 
Voor de werkgroep Zendingsdag zoeken we 
een secretaris (m/v). Deze werkgroep is ver-
antwoordelijk voor de organisatie van de 
jaarlijkse Zendingsdag van de ZHHK. Naast 
de taken van een secretaris (m/v) ben je in 
deze functie nauw betrokken bij het pro-
gramma van de Zendingsdag.

Wil jij je talenten inzetten voor de ZHHK? 
Ook voor andere werkzaamheden kunnen 
we extra vrijwilligershanden goed gebrui-
ken! Aan de hand van je talenten, je interes-
ses en je beschikbaarheid kunnen we altijd 
zoeken naar een passende taak.

Heb je interesse? Neem dan vrijblijvend con-
tact op met Tom Valkenburg (bureaumede-
werker ZHHK) via info@zhhk.nl of bel 0318- 
554212.

De ZHHK op 
Facebook
Sinds kort heeft de ZHHK in plaats van twee nog maar 
één pagina op Facebook. Hier worden regelmatig 
foto’s, filmpjes en artikelen op geplaatst, afkomstig 
van de zendingswerkers. Er is bijvoorbeeld een filmpje 
te zien vanuit Malawi, waarop te zien en te horen is 
hoe de studenten zingen uit de nieuwe psalmbundel.

De ZHHK op 
Facebook
Sinds kort heeft de ZHHK in plaats van twee nog maar 
één pagina op Facebook. Hier worden regelmatig 
foto’s, filmpjes en artikelen op geplaatst, afkomstig 
van de zendingswerkers. Er is bijvoorbeeld een filmpje 
te zien vanuit Malawi, waarop te zien en te horen is 
hoe de studenten zingen uit de nieuwe psalmbundel.

D I f f U U S �  
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De ZHHK op 
Facebook
Sinds kort heeft de ZHHK in plaats van twee nog maar 
één pagina op Facebook. Hier worden regelmatig 
foto’s, filmpjes en artikelen op geplaatst, afkomstig 
van de zendingswerkers. Er is bijvoorbeeld een filmpje 
te zien vanuit Malawi, waarop te zien en te horen is 
hoe de studenten zingen uit de nieuwe psalmbundel.

Verkoping 
Nieuwleusen
De dames van de vrouwenvereniging ‘Ruth’ te 
Nieuwleusen organiseren op D.V. zaterdag 7 mei een 
verkoping, waarvan een deel van de opbrengst is 
bestemd voor de ZHHK. Bloemen en planten, boeken, 
kaarten, speelgoed: er is van alles te koop. Natuurlijk is 
er genoeg lekkers te verkrijgen. Van harte welkom, of u 
nu uit Tholen, Wouterswoude of Elspeet komt, als u de 
portemonnee maar meeneemt! Zet hem vast in uw 
agenda. Van 7.30-13.00 uur bij ‘Rehoboth’, Meeleweg 41 
in Nieuwleusen. 

Actie voor zen-
ding
Voortdurend worden er acties georganiseerd om geld 
in te zamelen voor de ZHHK. Graag blijft de ZHHK op 
de hoogte van de zangavonden, verkopingen, klusjes-
acties en al het andere dat (plaatselijk en regionaal) 
wordt georganiseerd. Misschien is uw idee ook bruik-
baar voor anderen! Laat het ons weten via info@zhhk.
nl.

Gebedspunten
Zou u in uw gebeden willen denken aan:
- De nieuwe zendingspredikant, zijn vrouw en hun 
opleiding: dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de 
voorbereidingen op de uitzending.
- In Malawi loopt het regenseizoen op haar einde. 
Bidt u mee of de oogst dit jaar goed mag zijn?
- Voor Suriname is ook uw gebed nodig, bijvoor-
beeld voor het evangelisatiewerk onder jongeren in 
een van de armste wijken van Paramaribo vanuit de 
Reformatiekerk.
Verder vragen we, mede namens alle zendingswerkers, 
voortdurend om uw meeleven in het gebed voor al het 
werk op de zendingsvelden en de bewustwording in 
Nederland.

Verlof
Ds. Oomen hoopt D.V. van 11 mei t/m 23 juni voor een 
verlofperiode in Nederland te zijn. In die tijd is hij 
beschikbaar voor een preekbeurt of een presentatie. 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opne-
men met het Kerkelijk Bureau, tel. (0318) 505541.

Bureau zending
Of het nu gaat om collectebussen, voorlichtingsbijeen-
komsten, het oprichten van een PZC of informatie over 
het zendingswerk: Mirjam de Vries, Simone Kool en 
Tom Valkenburg zijn u graag van dienst vanuit bureau 
zending in het Kerkelijk Bureau. U kunt contact opne-
men door te mailen naar info@zhhk.nl of door te bel-
len naar (0318) 505541.

Spaarpotjes
Een leuke actie met de kinderclub organiseren? Er zijn 
nog spaarpotjes beschikbaar die u kosteloos op kunt 
vragen bij bureau zending!

Uitgesproken
Getrouwheid in kleine dingen is een groot ding – 
Chrysostomus

Meerjarenplan PZC
Binnenkort komt er een meerjarenplan beschikbaar 
voor Plaatselijke zendingscommissies (PZC’s). Die kun-
nen zo hun doelstellingen voor meerdere jaren vastleg-
gen. Dit helpt onder meer bij het verantwoorden van 
acties en geeft richting aan de werkzaamheden van de 
zendingscommissie. De PZC van de HHG Veenendaal 
heeft dit meerjarenplan opgesteld en hoopt het bin-
nenkort af te ronden. In de volgende ZOZ leest u hier 
meer over.
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Deze terugkomst en uitzending 
van een predikant brengt veel 
kosten met zich mee. De totale 
begrote kosten bedragen  
€ 107.000. In dit bedrag zijn 
begrepen de verhuiskosten, de 
opleidingskosten en de salaris-
kosten voor de uit te zenden 
predikant. Dit is natuurlijk een 
groot bedrag, bijna 12,5% van de 
totale begroting. 
Dit bedrag is dus dit jaar extra 
nodig. Als ieder (doop)lid van de 

Herstelde Hervormde Kerk dit 
jaar € 2,00 extra bijdraagt, zijn 
de totale extra uitgaven gedekt. 
Dus voor slechts € 2,00 per lid 
kunnen we met elkaar de terug-
komst van de familie Klopstra 
bekostigen en daarnaast de uit-
zending van een nieuwe predi-
kant, inclusief salaris- en oplei-
dingskosten. Mogen wij u vra-
gen dit (geringe) bedrag bij te 
dragen? Stelt u zich eens voor 
wat het u zou kosten als de 

Heere u/jou zou roepen tot het 
zendingsveld? Alles achterlaten 
in Nederland, familie, (klein)kin-
deren, ons land, onze veiligheid, 
zekerheid enzovoorts enzo-
voorts. Maar bovenal: Zou u/jij 
bereid zijn als de Heere u/jou 
zou roepen? 
We mogen weten dat de Heere 
doorgaat met Zijn werk en de 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk, 
ook in Afrika. Een bewijs hier-
van komt al uit 1798 toen 
Johannes Theodorus van der 
Kemp werd uitgezonden. Toen 
hij in Afrika aankwam, werd 
hem gevraagd: ‘Wat, wilt u aan 
die zwarten het Evangelie predi-
ken? Maar dat is helemaal niet 
nodig; die mensen hebben 
immers niet eens een ziel?’ Zo 
werd zendeling Van der Kemp 
ontvangen door de blanke 
Boeren. Ze lachten hem hartelijk 
uit. Maar later veranderde dat. 
In een brief van ene Magtelt 
Schmidt, die in het Evangelical 
Magazine van december 1803 is 
afgedrukt, staat te lezen: 
‘Gisteren kreeg ik nieuws van de 
broeders bij de Algoabaai. 
Broeder Van der Kemp is door 
de goede hand van Jakobs God 
hersteld van zijn ziekte en heeft 
pas vijf mannen, zes vrouwen 
en twaalf jongeren en kinderen 
(in totaal 23 personen) gedoopt. 
Zij hebben elke week een liefde-
maaltijd en daarna vieren zij 
het avondmaal des Heeren. Ik 
voel een sterk verlangen om 
naar hen toe te gaan.’
Mogen we als zendingscommis-
sie allereerst vragen om gebed 
voor het zendingswerk, voor de 
zendingswerkers? En mogen we 
u daarna vragen om een finan-
ciële bijdrage voor de uitzen-
ding van een nieuwe zendings-
predikant? n

uitzending zendings
predikant naar malawi
De�familie�Klopstra�zal�D.V.�in�het�derde�kwartaal�vanuit�Malawi�

terugkeren�naar�nederland.�het�is�de�wens�van�de��commissie�zen-

ding�dat�er�een�nieuwe�predikant�uitgezonden�wordt.�Ds.�Klopstra�

en�zijn�gezin�hebben�afgelopen�jaren�veel�werk�verzet�in�Malawi�

en�wij�hopen�dat�dit�werk,�onder�leiding�van�de�heere,�zonder�

enige�onderbreking�kan�worden�voortgezet�door�een�andere�pre-

dikant�en�zijn�vrouw.
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Wereldwijd getuigen
De�verkondiging�die�wereldwijd�zal�klinken,�is�in�christus’�

naam�(luk.�24:47).�Alle�rechte�verkondiging�heeft�christus�als�

centrum�en�komt�uit�hem�voort.�In�hem�ligt�dan�ook�de�

�diepste�reden�dat�hij�zelf�wereldwijd�verkondigd�zal�worden:�

‘gij�zult�Mijn�getuigen�zijn�…’�(hand.�1:8).

te Jeruzalem
Wanneer de Heere Jezus aan het 
einde van Zijn werk op aarde spreekt 
over Jeruzalem (Hand. 24:47 en Hand. 
1:8), dan zit daar diepe ontferming en 
genade in. Want Jeruzalem is de stad 
die de Heere Jezus heeft verworpen 
en aan het kruis gehangen. Maar 
daar begint het Evangelie van vrije 
genade voor godsdienstige mensen, 
die dood zijn in zonden, misdaden en 
vijandschap (Ef. 2:1, 5a en Rom. 5:10a). 
God verwerpt niet in totaliteit het 
volk dat Hem wel verworpen heeft. 
De wereldwijde Kerk begint onder het 
ontrouwe verbondsvolk Israël. Maar 
de apostelen hebben wel moeten 
leren dat de Kerk niet samenvalt met 
de vleselijke nakomelingen van 
Abraham, maar met de geestelijke 
nakomelingen van Abraham; niet die 
besneden is, is een ware nakomeling 
van Abraham, maar die gelooft. 

samarIa
De Heere Jezus zet een dikke streep 
door ons denken in aardse structu-
ren. De Samaritanen waren een ver-
acht volk. Zij waren van hun ontstaan 
af geen zuivere houders van de 
Mozaïsche wetgeving. Maar in 
Christus wordt het oog ook op hen 
geslagen. Hier ligt een aansporing 
voor evangelisatie; mensen die nabij 
ons zijn en toch Christus niet kennen. 
Mogelijk vervreemd zijn geraakt van 
de kerk. Maar God heeft in Christus 
de hele wereld aangezien.

Het uIterste der aarde
Het hele Oude Testament door is dui-
delijk dat Christus komt voor de 
wereld als geheel, hoewel deze profe-
tieën nog in nevelen gehuld zijn. De 
verbondsbeloften aan de aartsvaders 
maken duidelijk dat in Christus de 
zegen zich uitspreidt tot alle geslach-
ten van de aarde. Jesaja profeteert 

dat de wet uit Sion zal uitgaan en dat 
Christus een Licht der heidenen en 
Getuige der volken is. En Paulus jubelt 
Jesaja na dat in Christus vrede is voor 
jood en heiden, omdat de middel-
muur is afgebroken. Met het 
Pinksterfeest zijn alle grenzen tussen 
jood en heiden geheel doorbroken en 
gaat het er niet meer om dat wij 
behoren tot het vleselijke Israël, maar 
tot het geestelijke Israël in Christus. 
Gij zult Mijn getuigen zijn heeft daar-
om een onbeperkte reikwijdte. 

roepIng van de KerK
Iedereen moet daarom horen van het 
bevel tot geloof en bekering en de 
belofte van vergeving van zonden in 
Christus: of ze nu dichtbij of veraf 
wonen. In Christus slaat God Zijn blik 
tot het uiterste einde der aarde: u, jij 
en ik ook? Dat raakt onze gebeden, 
ons meeleven en ons mededelen van 
wat wij overhouden. n

Ds. W.M. Muilwijk� t h E M A

geroepen�tot�getuigen

1. Geroepen tot getuigen
2. Getuigen, waarvan?
3. Wereldwijd getuigen
4.  Obstakels en bemoediging/trouw
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Boekenhoek
Ben je op zoek naar een 
 apotheek? Dan kun je in het 
Bijbelboek Psalmen terecht.
Wil je graag 
een eindje 
wandelen in 
een prachtig 
park? Het 
Psalmboek is 
er bijzonder 
geschikt 
voor.
Ben je meer 
een goudzoe-
ker? De 150 
liederen van dit Bijbelboek zit-
ten vol gouderts.
Misschien kijk je wat verbaasd 
op van bovenstaande drie zinnen. 
Ze zijn ontleend aan het voor-
woord dat de statenvertalers 
schreven bij de psalmen.
Om ook jónge zieken te voorzien 
van geestelijke medicijnen, en 
om ook jónge wandelaars een 
mooie route te bieden in Gods 
tuin, en om ook jónge goudzoe-
kers rijk te maken met de schat 
die eeuwige waarde heeft, vulde 
ds. W. Pieters in 2013 een jaar-
gang van het jeugdblad De 
Catechisant met pakkende stuk-
jes, over alle honderdvijftig 
psalmen.
Wil je – nu zonder beeldspraak – 
iets weten over bekering, God 
vrezen, geloofsvertrouwen, 
strijd tussen geest en vlees? Of 
over vergeving van zonden en 
eeuwig leven? In het Bijbelboek 
Psalmen kun je, aan de hand van 
de korte uitleg die dit boek bij 
elke psalm geeft, er heel wat 
over vinden.

Ds. W. Pieters
ISBN: 978-94-91586-78-1 
€ 11,95
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Prijs de HEER’ met blijde galmen.
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
’k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof.
’k Zal zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Psalmen

In Psalm 148 lezen we over de schepping. Als je de tabel hieronder 
gebruikt, kun je ontdekken hoe de psalm is opgebouwd.

scheppingsdag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

Psalm 148 vers

Geloofsvertrouwen

 troostboek

Reispsalm         
                       
    loflied  verdriet   

blijdschap    boetepsalm

 klaaglied              leergedicht

gebed        zending dankpsalm      

  geloofsvertrouwen    natuur
  
               muziek beurtzang
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Nieuw leven
In het voorjaar komen er weer knoppen in bomen en 
planten. Deze knoppen komen uit en er groeien weer 
mooie bladeren, vruchten en bloemen. Het voorjaar is 
de tijd van het nieuwe leven. Er worden ook weer veel 
jonge dieren geboren.

Wanneer je de HEERE God liefhebt, heb je eigenlijk 
ook een nieuw leven. Je doet dan nog wel verkeerde 
en stoute dingen, maar dat vind je dan erg en je wilt 
dat niet.

Je zou dan graag willen dat andere mensen ook veel 
van God gaan houden!

Dag lief lammetje in de wei
Dag lief kuikentje uit het ei
Mooie bloemen bloeien weer
Dank U voor de lente, Heer’

Dag klein veulentje in de wei
Hoor de vogeltjes zingen blij
Buiten wordt het mooier weer
Dank U voor de lente, Heer’.

Nieuw leven
Wanneer er een baby wordt geboren, zeggen we ook  weleens 
dat er ‘nieuw leven’ is geboren.
Kun jij de woorden opzoeken in de woordzoeker?
BOX LIEF (2X) BABYKLEERTJES
SLAPEN ZOON FLESJE
KNUFFELBEER SLAB MUZIEKDOOSJE
WIEGJE MELK POPPEN
HUILEN KIND GEBOORTEKAART
FOPSPEEN LUIER MEISJE
TANDJES LACHJE

Met de overgebleven letters kun je de zin afmaken:

Gods ………………………………………………………………………………………………………

Er is in jouw omgeving vast wel iemand die 
jou wil uitleggen wat deze tekst betekent!

Want die Mij vindt,  
vindt het leven  

en trekt een welgevallen van  
de HEERE.

Spreuken 8:35

F O P S P E E N B G

L I E F O J M E A E

E R L L P S E P B B

S E A D P O I A Y O

J E C N E O S L K O

E B H I N D J S L R

S L J K I K E E E T

E E E W I E G J E E

J F N E L I U H R K

D F N O O Z F F T A

N U R E I U L E J A

A N K L E M D I E R

T K E X O B A L S T
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