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Wij horen hen in onze talen de 
grote werken Gods spreken
In Babel was moedwillige  ongehoorzaamheid de reden dat 

God de spraak van de mensen verwarde. Groot zijn de 

 barrières die de zonde heeft veroorzaakt in de wereld, 

 allereerst en allermeest ten overstaan van God, maar ook 

 tussen volken,  tussen mensen.

Op de taalbarrière stuiten we bij de 
roeping tot verbreiding van het 
Evangelie onder alle volken.
Naar de overtuiging van de 
 commissie zending van onze kerk is 
het van groot belang dat wij de taal, 
die in Malawi moedertaal is, leren 
begrijpen en leren spreken. 
Vandaar dat mijn vrouw en ik vanaf 
begin augustus bezig zijn met een 
intensieve taalstudie. Daar reizen we 
driemaal in de week voor naar Leiden, 

waar we les krijgen van een 
 enthousiaste en ervaren lerares.
Aan de drie maal drie uren les die we 
samen krijgen, is de nodige thuis
studie verbonden. De bedoeling is 
niet alleen om een behoorlijke 
 hoeveelheid woorden te leren, maar 
ook en vooral met de grammatica van 
het Chichewa eigen te worden. Dat 
vergt veel en vasthoudend leren en 
oefenen. Al met al hebben we er een 
volle weektaak aan. Dat doen we  

met graagte, omdat we samen door
drongen zijn van het nut ervan.
In veel dorpen waar de Reformed 
Presbyterian Church een gemeente 
heeft, zijn maar weinig mensen de 
Engelse taal voldoende machtig om 
een preek en een gebed in die taal te 
kunnen verstaan.

Het streven is om op enig moment in 
staat te zijn om het Woord Gods in 
het Chichewa te verkondigen. Met 
Pinksteren heeft de Heilige Geest de 
spraakverwarring doorbroken. Het is 
ons gebed dat de Heilige Geest ons 
het verstand geeft en de vaardigheid 
om Zijn Woord uit te dragen.  
Daarbij bidden we dat Hij dat Woord 
Zelf in menig hoofd en hart zal 
 binnendragen. Opdat ook zondaren in 
Malawi vergeving ontvangen in 
geloof en tot een nieuw leven worden 
gedrongen. n

I N K I J K J E  Ds. en mevr. Van der Bas
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project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Mw. Margriet Klein 

(onderwijsvrijwilliger)
•  Mw. A. Groothuis 

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

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

(zendingspredikant)

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

nederland
•  fam. Ds. C.J.P. van der Bas
• fam. H.C. Ju
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Ds. C.J.P. van der Bas mag zich 
voorbereiden om uit te gaan als 
zendingspredikant naar Malawi 
met als speciale taak het werk 
van ds. K. Klopstra op de 
Bijbelschool  voort te zetten. De 
afgelopen tijd hebben ds. en 
mevr. Van der Bas o.a. een 
taalcursus gevolgd. Op 
de avond van 11 janua
ri 2017, D.V. zullen zij 
in een kerkdienst die 
gehouden wordt in 
Woudenberg, uitge
zonden worden. We reke
nen op de aanwezigheid van 
veel zendingsvrienden.

Verwonderd waren we ook over 
de aanstelling van dhr. (Erik) Ju 
uit Dirksland tot organisatie
deskundige ten behoeve van de 
kerk in Malawi. Toegroeien naar 

zelfstandigheid en onafhanke
lijkheid is een hele weg voor de 
RPC. Daarbij hebben ze hulp 
vanuit Nederland  nodig. Om 
die reden gaf de generale syno
de toestemming om een organi
satiedeskundige aan te stellen, 

voor een periode van maximaal 
drie jaar. Het gaat om een vrij
willigersfunctie. Eerlijk gezegd 
hadden we nauwelijks reacties 
verwacht op de geplaatste 
advertentie. Een gepensioneerd 
echtpaar misschien, die zich 
nog een poosje verdienstelijk 

zou willen maken. We kwamen 
beschaamd uit. Een jong echt
paar wist zich geroepen tot dit 
werk. Inmiddels bereidt het 
echtpaar zich voor op hun ver
trek in februari 2017, D.V. Ze 
krijgen geen gemakkelijke taak. 
Daarom zijn we verwonderd 
dat de Heere jonge mensen 
geroepen heeft, met veel ener
gie en veel ervaring op het 
gebied van bestuur en organi
satie. 

Ten slotte mag ook het werk in 
Suriname doorgaan. Er is lang 
gezocht naar een nieuwe 
onderwijsvrijwilliger voor de 

familie Meuleman. 
Gelukkig is er voor de 

korte termijn een 
oplossing. Margriet 
Klein uit Den Helder is 
begin oktober voor 

een periode van drie 
maanden naar Suriname 

vertrokken. We hopen dat ze er 
tot zegen mag zijn. En dat de 
Heere ons ook iemand voor 2017 
op deze post wil schenken.

Wilt u alle nieuwe en ‘oude’ 
zendingsarbeiders gedenken in 
uw gebed? n

Vacatures op het zendingsveld geven altijd zorg. Het werk moet 

doorgaan. Daarvoor zijn mensen nodig, die zich geroepen weten 

om uit te gaan. Vaak is onze zorg te groot en ons vertrouwen te 

klein. Weer heeft de Heere in Zijn wijsheid het alles zo gemaakt, 

dat wij ons verwonderen moeten. 

W. de Kloe I N Z I C H t

» De HEERE maakte 
alles zo, dat we ons 

 verwonderen moeten «

nieuwe gezichten op het 
zendingsveld
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Steeds komen deze woorden 
terug. Het geven van dat onder
wijs is van levensbelang. Een 
enorme verantwoordelijkheid, 
maar de gezondene hoeft het 
niet alleen te doen. Want de 
Zender Zelf is erbij.

In zijn openingswoord spreekt 
ds. J.C. den Ouden over de woor
den uit 2 Timotheüs 4:18, waar 
Paulus de fakkel overdraagt aan 
Timotheüs. Timotheüs is een 
nog jonge man; wat bang, niet 
zo krachtig en vrijmoedig. Toch 
kiest God hem; in afhankelijk
heid van Hem mag Timotheüs 
het werk doen. 
De opdracht is: Predik het 

Woord! Prediken is letterlijk: 
omroepen. Er is een belangrijke 
boodschap die het vermelden 
waard is. Ook in Romeinen 10 
blijkt hoe essentieel de predi
king van het Woord is: ‘En hoe 
zullen zij in Hem geloven, van 
Welken zij niet gehoord heb
ben? En hoe zullen zij horen, 
zonder die hun predikt?’ En dan 
mag de gezondene gaan met 
het oog omhoog naar zijn 
Zender. 

Kracht
De boodschap die gebracht 
wordt, is van ontzagwekkende 
kracht, zegt ds. G. Kater in zijn 
meditatie, getiteld ‘Sterk onder

wijs’. Het is ‘een kracht Gods tot 
zaligheid’. Stenen harten wor
den door die kracht verbrijzeld. 
Als de discipelen in Mattheüs 28 
van hun Meester de opdracht 
krijgen de volken te onderwij
zen, krijgen ze vóór deze 
opdracht nog een bemoediging. 
Jezus vertelt hun: ‘Mij is gege
ven alle macht in de hemel en 
op aarde.’ Alsof Hij zegt: 
‘Verwacht niets van jezelf, maar 
zie op Mij, want Ik heb alle 
macht én Ik ben gewillig je alles 
te geven wat je nodig hebt.’ 
De opdracht gaat in eerste 
instantie naar de discipelen, 
maar in afgeleide zin is het voor 
iedereen die door de Koning 
geroepen wordt om Hem te die
nen. Iedereen wordt geroepen 
goed te spreken van Hem, ande
ren te bewegen Hem te zoeken 
terwijl Hij te vinden is. Het is 
voor eenieder nodig persoonlijk 
een discipel van Christus te zijn. 
Daarom de vraag: ‘Wat dunkt ú 
van de Christus?’ 

f o C U S  G. Huls

Zendingsdag 17 september 2016

onderwijs voor alle volken

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken (…) En ziet, Ik ben met 

ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ Deze woorden 

van Jezus vormen de rode draad op de Zendingsdag 2016 in 

Hoevelaken.
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Knelpunten
Ds. K. Klopstra blikt terug op 
zijn periode aan de Bijbelschool 
in Malawi. In Malawi zijn velen 
laag of ongeletterd door 
gebrekkig onderwijs. Zodoende 
is er weinig Bijbelkennis. Dat 
maakt de verantwoordelijkheid 
van de voorgangers in de kerk 
des te groter. 
Op de Bijbelschool worden zij 
voorbereid en gevormd, tot 
groei in geloof, kennis, volhar
ding en zelfverloochening. Ook 
krijgt men les in preekschrijven. 
Een preek houden is niet de 
kansel op lopen en maar begin
nen. Het vraagt biddende voor
bereiding, aandacht en concen
tratie. 
Ds. Klopstra vertelt wat over 
knelpunten: de wet wordt in 
Malawi heel smal gepreekt; het 
gaat vooral om de volgende drie 
dingen: geen overspel plegen, 
niet stelen, geen dronkenschap. 
Tegelijkertijd zijn het vaak voor
gangers die de eersten zijn om 
deze wetten te overtreden, 
waardoor ambtsdragers door de 
bevolking worden gewan
trouwd. Dat is een grote barriè
re in de voortgang van de kerk. 
Een ander probleem is de 
schaamtecultuur: iets is pas 
slecht als het wordt ontdekt 
door iemand anders. Dit zijn 
zaken die veel aandacht vragen 
en krijgen in het onderwijs op 
de Bijbelschool. Als westerlin

gen moeten we oppassen voor 
zelfgenoegzaamheid omdat we 
het ‘beter’ zouden weten. We 
moeten juist onderwijs geven 
dat ons klein en de Heere groot 
maakt.

KruIs
Het middagprogramma wordt 
weer geopend door ds. J.C. den 
Ouden. Hij leest Jesaja 41:114, 
waarover ds. L. Treur aanslui
tend een lezing houdt onder de 
titel ‘Het bevel en de belofte’. 
Christus’ volgelingen moeten 
en mogen leven uit Hem. Zij 
moeten hun kruis opnemen en 
volgen. Ze moeten achter Hem 
aan gaan Die de hoogste 
Bevelhebber is, Die de strijd 
alleen gestreden en de dood 
overwonnen heeft. 
God spreekt door Jesaja: ‘Vrees 
niet, want Ik ben met u; zijt niet 
verbaasd, want Ik ben uw God; 
Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met de rechter
hand Mijner gerechtigheid.’ Zo 
is de Heere bij Zijn kinderen en 
knechten. Hij zal zendingswer
kers verlossen en beschermen. 
Het hoeft niet in eigen kracht. 
Gods kracht wordt in zwakheid 
volbracht. Hij is de Getrouwe tot 
in eeuwigheid.
De laatste spreker van deze dag 
is ds. A. Meuleman, die spreekt 
over ‘Leren dienen’. Dat dienen 
soms een worsteling kan zijn, 
blijkt wel uit zijn beginwoorden, 

als hij stelt dat boven zijn lezing 
zou kunnen staan ‘Van klacht 
tot klacht’, maar dat hij ziende 
op God toch erboven wil zetten 
‘Van kracht tot kracht’. 
De gemeente in het Surinaamse 
Powakka is klein. Het lijkt soms 
niet logisch, maar toch heeft 
God hem en zijn gezin naar 
deze plek geroepen. Gemakkelijk 
is het vaak niet; er is veel weer
stand vanuit de gemeenschap 
en de dorpsraad, en de rooms
katholieke kerk ter plaatse is 
hen liever kwijt dan rijk. 
Het is ’s zondags spannend hoe
veel mensen er komen, maar 
tegelijkertijd weet ds. 
Meuleman: ‘Waar twee of drie 
in Mijn Naam vergaderd zijn, 
ben Ik in het midden.’ Je kunt 
kijken naar alles wat je mis
schien graag anders zou zien, 
maar je kunt ook kijken naar 
wat er wél mag gebeuren. Er 
komen luisteraars in de kerk, er 
komen kinderen naar de clubs, 
er is onlangs Heilig Avondmaal 
gehouden voor het eerst sinds 
jaren. Zo mag er gewerkt wor
den in de wijngaard, biddend 
om zegen en vrucht.

Terugblikkend kan gezegd wor
den: deze zendingsbijeenkomst 
was een waardevolle dag waar
in veel is gezegd wat het over
denken waard is. Een dag waar
in Jezus’ opdracht ‘Onderwijst 
alle volken’ centraal stond, een 
opdracht die alleen uit te voe
ren is omdat Hij erbij is. n

5

Na afloop van de lezingen nog een forumgesprek naar 
 aanleiding van vragen uit de zaal

Muzikaal 
intermezzo’
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onesImus
Over deze liefde gaat het in de 
brief aan Filemon. Onderwerp  
is een weggelopen slaaf en dief. 
Deze slaaf komt na veel 
omzwervingen in aanraking 
met Paulus en het Evangelie. 
Door Bijbels onderwijs komt 
Onesimus tot geloof.  
Vervolgens krijgt hij berouw 
over zijn zonde. Op vaderlijk 
advies van de apostel keert de 
ontrouwe dienstknecht 

 berouwvol terug naar zijn heer 
Filemon.

VerGeVInG
Paulus vraagt Filemon om de 
weggelopen slaaf die terug
keert, niet te straffen, maar zijn 
zonden te vergeven en hem als 
broeder in Christus te 
 aanvaarden. Hij verlangt van 
Filemon zijn slaaf te vergeven, 
zoals Christus ook hem heeft 
vergeven (Ef. 4:32). Vergeving is 
de rode draad in de Bijbel. 
Daarin wordt het christelijk 
geloof geoefend. Paulus schrijft 
op een andere plaats: 
‘Verdragende elkander, en ver
gevende de een den anderen’ 
(Kol. 3:13). Dit heeft de grote 
heidenapostel van zijn Zender 
geleerd, Die ons in het volmaak
te gebed voorgehouden heeft 
om onze ‘schuldenaren te verge
ven, zoals de Heere onze schul

den vergeeft’. Zo wordt ook 
Filemon geacht de zonden van 
Onesimus te vergeven en 
Filemon heeft dat begrepen.

lIefde
Paulus beveelt Onesimus aan 
als broeder in Christus. Niet uit 
wetticisme, omdat het moet, 
maar uit liefde. Hoe kan 
Filemon zijn ontrouwe dienst
knecht aannemen? Dat kan 
alleen door besef bij Filemon 
ook een arme zondaar te zijn 
voor God en alleen van genade 
te kunnen leven. Want ook 
Filemon heeft tegenover de 
Heere een torenhoge schuld. 
Door de zonde in Adam is hij (u, 
jij en ik) des doods schuldig. 
Door het offer van de Heere 
Jezus Christus is er vrijspraak 
en mag hij zich welgelukzalig 
noemen (Ps. 32:1)! Vanuit diepe 
verwondering over zoveel liefde 
van de Heere (Joh. 3:16) en over 
zoveel vergeving kan Filemon 
ook de zonden van Onesimus 
vergeven. 
Bent u ook verwonderd over 
zoveel liefde, genade en verge
ving van de Heere? Dan bent u 
bereid ook uw naaste te verge
ven. Dan stemt u van harte in 
met de woorden uit het Gebed 
des Heeren: ‘Had Jezus niet voor 
ons geleên? Wij schelden kwijt, 
die ons misdeên.’ n

Om door te praten…
1. Filemon heeft Onesimus tweemaal 

vergeven. Hoe vaak hebt u/heb jij 
 vergeving gevraagd/gegeven?  
(vergelijk Matth. 18:22)

2. Wat is het geheim van Paulus, 
Filemon en mensen als Habila die  
hun naaste en vijanden vergeven? 
(vergelijk Matth. 18:2335)

V E r G E Z I C H t  Ds. J.P. Stoel, Waddinxveen

De kracht van het christelijk geloof is de bereidheid anderen te 

vergeven. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is de manier 

waarop Habila, een jeugdwerker uit Nigeria, zijn vijanden heeft 

vergeven. Hij vertelde dit vorig jaar in een volle Elimkerk in 

Waddinxveen en alle toehoorders waren diep getroffen door 

zoveel liefde voor de moordenaars van zijn dorp.
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Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde …’ (Filemon 7a)

Bereid om te vergeven
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:

03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen Nederland
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Vanaf D.V. 16 januari 2017  
 in Malawi
30-03 Mark Meuleman Suriname

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens 
zijn als volgt:
•  Post Malawi 

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

Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
•  Post Nederland (Ds. en mevr. Van der Bas) 

De Omloop 13, 3931 CV  Woudenberg

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
downloaden.

Gebedspunten
We hopen dat er binnen de gemeenten voortdurend gebed mag zijn voor de zending en het werk van de ZHHK. We vragen uw gebed voor:
• Ds. en mw. Van der Bas, voor een goede afronding van de voorbereidingsperiode, een goede reis  naar Malawi en een gezegende start van de  werkzaamheden.
• Dhr. en mw. Ju: dat ze zich met vreugde mogen voorbereiden op hun uitzending, voor een goede reis naar Malawi.
• Het werk van ds. Meuleman: of de Heilige Geest wil werken in de harten van de indianen.• De jongeren in Powakka: dat ze niet zullen vallen in de verleiding van alcohol.
• Ds. en mw. Oomen: dat ze kracht en zegen mogen ervaren wanneer ze afscheid nemen van Malawi.• Margriet Klein, dat ze haar werk (het onderwijzen van de kinderen van de familie Meuleman) met vreugde mag doen.

Verlofperiode 
Annelies Groothuis - 
kinderwerkster Suriname
Annelies Groothuis hoopt vanaf half maart tot half mei met verlof te zijn in Nederland. Tijdens haar verlof is ze bereid om in gemeen-ten te vertellen over haar werk in Suriname.Om Annelies uit te nodigen in uw  gemeente kunt u contact opnemen met het zendingsbu-reau, tel. (0318) 505541 of stuur een mail naar info@zhhk.nl. Hier kunt u ook informatie over haar beschikbaarheid opvragen.

D I f f U U S 

Nieuwsbrief 
ZHHK
Wilt u gemakkelijk op 
de hoogte gehouden 
worden van het zen-
dingswerk van de 
Hersteld Hervormde 
Kerk? Schrijf u via de 
website in voor de 
nieuwsbrief die vijf keer 
per jaar wordt ver-
spreid. 

Zendings informa
tie-

bijeenkomst

Op D.V. zaterdag 3 december 2016 wordt er weer 

een ontmoetingsbijeenkomst belegd voor leden 

van onze kerk die belangstelling hebben voor zen-

ding, voor kerkenraadsleden en predikanten, leden 

van plaatselijke zendingscommissies. Thema is dit 

jaar: ‘Dienend getuigen, over welvaartsverschillen 

en zending’. Locatie: Woudenberg, Maranathakerk, 

Albert Cuyplaan 2, Woudenberg. Tijdens deze bij-

eenkomst zullen o.a. Rina Molenaar van Woord & 

Daad en Sjaak van Kleef een bijdrage leveren. Het 

programma begint om 10.00 uur en duurt tot 

ongeveer 13.30 uur. 

Zendingsd
ag 2016

 ‘Onderwijst al de volken’ was het thema 

van de Zendingsdag 2016. 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.

Uitzending ds. C.J.P. van der Bas
Op. D.V. woensdag 11 januari zal ds. C.J.P. van der Bas uitgezonden 
worden naar het zendingsveld in Malawi. Deze dienst zal gehouden 
worden in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te 
Woudenberg. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Meer informatie vindt u op de website: www.zhhk.nl. 
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david livingstone
V I S I E  Ds. W. Pieters

Na zijn bekering in zijn tienerjaren ontmoet hij 
de ‘vader’ van de Afrikazending, Robert Moffat, 
die met verlof in Engeland is. Deze vertelt over de 
honderden kilometers onbekend Afrika, en zegt:
“Wanneer ik op een heuveltop sta, zie ik kilome
ters naar het noorden uit vele honderden dorpjes 
rook opstijgen, waar nog nooit de Naam van 
Jezus is gehoord.”
 
In december 1840 zeilt David naar ZuidAfrika. 
Daar wordt hij verliefd op het land – hier wil hij 
wonen en werken, maar hier ondervindt hij ook 
de gevaren van de Afrikaanse jungle: hij wordt 
door een leeuw aangevallen, maar dankzij zijn 
Afrikaanse helper en zijn dikke jas komt hij er 
bijna heelhuids vanaf – alleen zijn linkerarm is 
blijvend beschadigd. In 1845 trekt hij met zijn 
vrouw en hun pasgeboren kind naar het noorden. 
Zeven jaren leeft het gezin zo in een soort halfno
maden bestaan: soms gaat Mary, zijn vrouw, met 
de kinderen mee met haar man, soms blijft zij op 
de zendingspost achter (waar ’s nachts de leeu
wen rond het huis lopen) – beide situaties beval
len niet.
Dat Livingstone met zijn vrouw en kinderen de 
nog niet bereikte binnenlanden met hun ontel
baar vele gevaren en ziekten ingaat, is vanuit de 
oprechte begeerte om Afrika te winnen voor zijn 
geliefde Heere en Koning Jezus Christus! Langs 
de rivier de Zambezi trekt hij met een groep trou
we inlanders noordwest, totdat hij bij de 

Atlantische Oceaan komt: voor de eerste keer in 
de geschiedenis is een blanke zover in Afrika 
doorgedrongen. Op de terugweg ontdekt hij de 
beroemde watervallen die hij ter ere van zijn 
koningin ‘Victoria Falls’ noemt.

Omdat het gerucht rondgaat dat de beroemde 
ontdekkingsreiziger gestorven is, stuurt een New 
Yorkse krant de journalist Henry Stanley naar 
Afrika om Livingstone te zoeken. Na twee jaar 
zoeken vindt hij hem. Vier maanden trekken ze 
samen op. De godzaligheid van Livingstone die 
om Christus alles opgaf, maakt op Stanley zó’n 
indruk, dat hij (een groot ongelovige) voor het 
christendom wordt gewonnen …

Op 1 mei 1873 vindt een Afrikaanse helper de ont
dekkingsreiziger dood: geknield in zijn hut om te 
bidden voor Afrika. Zijn hart wordt in het binnen
land begraven, terwijl zijn gemummificeerde lijk 
2300 kilometer wordt gedragen naar de kust, om 
in Engeland in de Westminster Abbey begraven te 
worden.
Uiteindelijk dreef liefde hem om de Afrikaan te 
winnen voor Christus. n

Een bekende zendeling en ontdekkingsreiziger is 

David livingstone. Als tienjarige moet David in een 

papierfabriek werken, van ’s morgens zes tot  

’s avonds acht. Als eerste koopt hij van zijn zuur

verdiende geld een taalboek om latijn te leren. 

Studeren doet hij onder het werk: iedere keer gluurt 

hij eventjes naar het boek, stampt woorden en zin

nen in zijn geheugen, terwijl hij zijn werk vervolgt. 

Na werktijd bezoekt hij een avondschool en tot mid

dernacht zit hij over zijn boeken gebogen! Iemand 

die zóveel wilskracht bezit, kan veel presteren.

David Livingstone (1813-1873)

Z i c h t  o p  Z e N d i N G  -  J a a r G a N G  1 0
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Tom Valkenburg f l I t S

een volle tank op het  zendingsveld
Het is zondagmorgen, al vroeg in de ochtend heeft ds. Meuleman de aggregaat opgestart die 
de zendingspost momenteel van stroom voorziet. Het lage geluid van de motor draagt alle 
stemmen en geluiden die dagelijks op de zendingspost klinken. Twee busjes verlaten via een 
bauxietweg hun standplaats naast de kerk om gemeenteleden op te halen uit Groot
Powakka. Het geeft altijd een zekere spanning: Hoeveel zullen er straks uitstappen bij de 
kerk? 
Dezelfde busjes worden ook ingezet om kinderen en jongeren die de clubs bezoeken op te 
halen en weer thuis te brengen. Daarnaast rijdt Annelies meerdere keren per week naar 
Paramaribo om daar kinder en tienerclub te houden.
In Malawi worden ook de nodige kilometers afgelegd. Ds. Oomen bezoekt regelmatig de 
gemeenten van de RPC. Het bezoeken van de gemeenten in grotere plaatsen levert vaak  
niet veel problemen op. Een groter risico wordt genomen met het rijden op de wegen  
(lees: paden) die leiden naar de (over het algemeen) kleine gemeenten op het platteland. 
In Malawi en Suriname worden zodoende jaarlijks enorme kosten gemaakt voor brandstof. 
Toch is de bus of auto op beide zendingsvelden onmisbaar. Spaart u ook mee voor 
 brandstof? Een mooi spaardoel, ook voor de club of vereniging! 

Kijk op www.zhhk.nl voor meer informatie.

Zondagsscholenproject 
‘schatten voor malawi’
Inmiddels wordt op veel zondagsscholen door het 
hele land gespaard voor kinderbijbels in Malawi. 
De kinderbijbels zelf zijn al onderweg, in een 
 zeecontainer, naar het land van bestemming. De 
 kinderbijbel is tot stand gekomen door de vertaal
werkzaamheden van mw. Anneke van Asselt van 
stichting Stephanos. De ZHHK zal de kinderbijbels 
verspreiden binnen de gemeenten van de RPC. Zo 
horen heel veel kinderen in Malawi straks de Bijbelse 
geschiedenissen.

Doet uw zondagsschool al mee aan dit mooie project? 
Van harte aanbevolen. 
Op de website www.hervormdezondagsscholen.nl 
staan volop materialen om er een leuke actie van te 
maken!

uitgelicht: 
themaWeeK oVer ZendInG In hhG elst

De zendings en evangelisatiecommissie van de 
Hersteld Hervormde gemeente in Elst organiseerde in 
september een ‘themaweek’ over zending. De thema
week begon en werd afgesloten met de kerkdiensten 
waarin ds. Van den Brink speciale aandacht gaf aan het 
zendingswerk. 
De activiteitenruimten waren voor de gelegenheid aan
gekleed met posters van de ZHHK. Op alle kinder en 
jeugdclubs is er aandacht besteed aan het zendings
werk. Ook was er een gemeenteavond waarop ds. 
Meuleman vertelde over het zendingswerk in Suriname. 
In Elst wordt teruggekeken op een week waarin ieder
een in de gemeente meermalen met het onderwerp 
zending in aanraking is geweest. De zendings en 
 evangelisatiecommissie kijkt dankbaar terug op de 
 themaweek. Op een heel passende en haalbare manier 
heeft de zending volop in de aandacht gestaan.
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psalmbundel in chichewa 
gereed

Het was gedurende de jaren 
waarin hij in Malawi werkzaam 
was, steeds een grote wens van 
ds. R.J. Oomen dat er een volle
dig psalmboek werd uitgegeven 
in het Chichewa. De reden: ‘De 
kerk is van 1985 tot 1995 onder 
de hoede geweest van de Free 
Presbyterian Church of 
Scotland. In die tijd hebben zij 
al een psalmenbundel gemaakt 
van ca. 26 psalmen in het 
Chichewa. Die werden gezon
gen tot 1999.’

Door verschillende 
 ontwikkelingen in het kerkelijk 
leven in Malawi werd een 
 bundel met hymnes ingevoerd, 
de zogenoemde Nyimbo. ‘Steeds 
kwamen er vragen om weer 
terug te gaan naar de psalmen 
en ook in ons leefde die wens, 
omdat de Nyimbo niet altijd 
gereformeerd is’, aldus ds. 
Oomen.

Verschillende keren is er een 
poging gedaan om gehoor te 

geven aan de wens van de RPC 
om meer psalmen te gaan ver
talen. Totdat ds. Oomen zo’n  
3,5 jaar geleden in contact 
kwam met Mr. Jimmy 
Chilombera. Samen met Dhr. 
Luke Zuze, de vertaler met wie 
ds. Oomen samenwerkt, is hij 
aan de slag gegaan met het 
 vertalen van de psalmbundels. 

Er werden wel eisen aan de 
 vertaling gesteld. ‘Allereerst 
moesten de psalmen zo nauw 
mogelijk de Bijbelse psalmen 
weergeven, in de tweede plaats 
moesten de bekende wijzen van 
de Nyimbo gebruikt worden, 
omdat de leden van de kerk die 
kennen.’

Er is in de achterliggende jaren 
hard gewerkt. Ds. Oomen: ‘In 
2015 heeft Luke Zuze de eerste 
versie aan de visitatoren aan
geboden. In het afgelopen jaar 
heeft Luke samen met anderen 
aan een grondige revisie 
gewerkt en nu is die bijna klaar.’

De psalmen vinden goede 
ingang in de gemeenten van de 
RPC, al ging ook dit niet vanzelf. 
Tijdens bezoeken aan de 
gemeenten werd steevast 
gezongen uit het psalmboek. 
‘Luke Zuze is een goede zanger 
die de hele gemeente mee krijgt 
in het zingen. Dat heeft al 
geholpen om de weerstand die 
er was weg te nemen. Nu zijn 
de psalmen algemeen aanvaard 
en wordt er bijna niet meer 
gezongen uit de Nyimbo.’ n

Op de website van de ZHHK staat 
een filmpje waarin Psalm 130 
wordt gezongen uit het nieuwe 
Psalmboek.

De uitvoering van sommige projecten heeft veel tijd nodig. Een 

bijzonder voorbeeld van zo’n project is het vertalen en uitgeven 

van het psalmboek in het Chichewa. Nu het zo ver is dat de psalm

boeken gedrukt gaan worden, is het een mooi moment om terug 

te kijken op dit project.
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Het is 1792. Mary Jones is acht jaar en woont in 
Engeland. 

Elke week gaat zij met moeder mee. In de kerk 
wordt dan voorgelezen uit de Bijbel. 

Mary vindt het fijn om te luisteren. Maar eigenlijk 
wil zij liever zelf leren lezen. 

Gelukkig komt er een school in het dorp. Mary 
mag ook naar school. Ze leert heel snel lezen. 
Nu kan zij ook voorlezen. Bij een mevrouw mag 
zij elke keer weer lezen in de Bijbel. Mary zou zo 
graag zelf een Bijbel willen hebben. Zij gaat 
ervoor werken. Overal doet zij klusjes. Zo 
verdient ze geld.  

Als Mary 15 jaar is, heeft ze genoeg gespaard. 
Ze gaat lopend naar het stadje Bala. Daar 
woont dominee Charles. Bij hem wil zij een 
Bijbel kopen. Maar als Mary bij de dominee 
komt is er geen Bijbel. Mary huilt van verdriet. 
Dominee Charles hoort dat Mary wel zes jaar 
gespaard heeft om een Bijbel te kopen. Hij 
neemt een besluit. De meneer die een Bijbel 
had besteld, moet maar wachten. Hij geeft de 
Bijbel aan Mary. Zij is heel gelukkig met haar 
kostbare bezit. 

Dominee Charles denkt na. Hij vertelt op een 
vergadering het verhaal van Mary. Hij vindt dat 
iedereen een Bijbel moet kunnen kopen. 
Daarom is er een groep mannen die ervoor 
zorgt dat er heel veel Bijbels worden gedrukt. In 
Engeland kan nu iedereen een Bijbel kopen.  

Doordat Mary bij dominee Charles aanklopte 
om een Bijbel te kopen, is de Engelse 
Bijbelstichting gekomen. Hoe werkt de Heere 
soms toch op een wonderlijke manier. 
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V E r r E K I J K E r  Corinne Klinkenberg

Het is 1792. Mary Jones is acht jaar en woont in 
Engeland. 

Elke week gaat zij met moeder mee. In de kerk 
wordt dan voorgelezen uit de Bijbel. 

Mary vindt het fijn om te luisteren. Maar eigenlijk 
wil zij liever zelf leren lezen. 

Gelukkig komt er een school in het dorp. Mary 
mag ook naar school. Ze leert heel snel lezen. 
Nu kan zij ook voorlezen. Bij een mevrouw mag 
zij elke keer weer lezen in de Bijbel. Mary zou zo 
graag zelf een Bijbel willen hebben. Zij gaat 
ervoor werken. Overal doet zij klusjes. Zo 
verdient ze geld.  

Als Mary 15 jaar is, heeft ze genoeg gespaard. 
Ze gaat lopend naar het stadje Bala. Daar 
woont dominee Charles. Bij hem wil zij een 
Bijbel kopen. Maar als Mary bij de dominee 
komt is er geen Bijbel. Mary huilt van verdriet. 
Dominee Charles hoort dat Mary wel zes jaar 
gespaard heeft om een Bijbel te kopen. Hij 
neemt een besluit. De meneer die een Bijbel 
had besteld, moet maar wachten. Hij geeft de 
Bijbel aan Mary. Zij is heel gelukkig met haar 
kostbare bezit. 

Dominee Charles denkt na. Hij vertelt op een 
vergadering het verhaal van Mary. Hij vindt dat 
iedereen een Bijbel moet kunnen kopen. 
Daarom is er een groep mannen die ervoor 
zorgt dat er heel veel Bijbels worden gedrukt. In 
Engeland kan nu iedereen een Bijbel kopen.  

Doordat Mary bij dominee Charles aanklopte 
om een Bijbel te kopen, is de Engelse 
Bijbelstichting gekomen. Hoe werkt de Heere 
soms toch op een wonderlijke manier. 
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Psalm 119 : 45

O HEER’, Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar ‘t hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;

In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja ‘t eind der eeuwen delen;
Deez’ aard’ is hecht door Uwe hand bereid;

Haar stand blijft vast, al wiss’len haar tonelen.
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Heb jij al eens gehoord van de geestelijke wapenrusting? Een mooi gedeelte in de Bijbel. Maar 
ook best moeilijk om goed te begrijpen. En juist in een tijd dat het christendom in Nederland niet 
zo belangrijk is, is het goed om daar even bij stil te staan. Dit stukje gaat over de bescherming van 

het hoofd.
In Efeziërs 6 vers 17a staat: ‘En neemt den helm der zaligheid.’ Waarom 
draag je een helm? Om je hoofd te beschermen. In de Bijbel staat dat je 
je hoofd moet beschermen tegen de invloed van de duivel. Wat doe je 
met je hoofd? Denken. De duivel wil in jouw denken komen en het ver-
zieken. Dat kan ineens gebeuren, maar het kan ook heel zachtjesaan 
gaan. Het is daarom altijd heel belangrijk om na te gaan wat we lezen, 
wat we zien op internet, wat we zien op onze mobieltjes. Allemaal 
gevaren, allemaal verleidingen. En daarom hebben we die helm der 
zaligheid nodig. De duivel fluistert ons in dat een kwartier in de Bijbel 
lezen wel erg lang is. Dat de preken tegenwoordig wel erg moeilijk zijn. 
Als je dat inderdaad altijd denkt, heeft de duivel je al te pakken. Want 
andere dingen gaan toch ook? Als ik een nieuwe mobiel heb, wil ik eerst 
weten hoe hij werkt en wat ik ermee kan doen. Daar ben ik zo wel een 

avondje mee bezig. Snap je wat ik bedoel? Het is dus belangrijk om die helm der zaligheid te dra-
gen. Dus niet zonder helm op straat, niet zonder helm voor internet. Maar hoe kom je aan die 
helm?
Hij wordt ons aangeboden door God. En niet alleen aangeboden, het is zelfs een bevel! Is dan 
alles goed met die helm? Ja, maar niet in eigen kracht. We hebben Jezus Christus nodig! In Jesaja 
59:19 wordt de Heere vergeleken met een krijgsman. De Heere heeft de gerechtigheid aangetrok-
ken als een pantser en een helm op het hoofd gezet. Zo heeft de Heere Jezus de strijd overwon-
nen. Zo heeft Hij de kop van de duivel vermorzeld. En zo kan Hij die helm der zaligheid aanbieden. 
Bid, en Hij zal het geven. Gratis, voor niets, want er is al voor betaald.

De mantel draag ik elke dag
Ik stel mij dienstbaar op.
Dat is opdat jij weten mag
Van nederigheid ten top.

De riem beschermt tegen de val.
Waarheid is om mij heen.
Dit is waarmee ik lopen zal.
Hij houdt ons op de been.

De schoenen brengen mij op weg. 
Naar waar de Heer’ maar wil. 
Ik ben bereid en daarom zeg
Ik het evangelie voort.

Het pantser der gerechtigheid
Beschermt mij tegen kwaad
Want in het heetste van de strijd
Is het af en toe te laat.

De helm houdt mijn gedachten rein.
Wat in mijn achterhoofd
Zit, blijft bewaard en is tot heil
Van wie in Hem gelooft.

Het schild dooft pijlen voor ze mij
Met vuur beschadigen.
Geloof weerhoudt en houdt mij vrij
Bij satans aanvallen.

Het zwaard geeft mij vrijmoedigheid
De aanval in te gaan.
Gods Woord klinkt ook in deze tijd
Om de vijand te verslaan.

En de divisie achter mij
Blijft daar in diep gebed.
Zij staan steevast aan mijn zij
Als steun en toeverlaat.

Lees-tip
‘Welkom in de strijd
Paulus’ wapenrusting als uit- en toerusting 
voor jonge christenen. 

Auteur: Ds. R. van Kooten
€ 12,50 (uitg. Groen, Heerenveen)
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