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De kracht van lofprijzing
Als kind ben ik een keer in
Zwitserland op vakantie geweest.
Soms, als ik een lied hoor dat we
op een cassettebandje luisterden
tijdens de lange autoreis, denk ik
weer even aan de reis naar de Alpen.
Bijvoorbeeld een ‘gouwe ouwe’ van
Steve Green. Hij is inmiddels op
leeftijd, maar in zijn liedteksten
hoor je de eenvoud en kracht van
het Evangelie. Daarom vind ik zijn
liederen nog steeds relevant. Eén
van zijn nummers is ‘God and God
alone’. Het is een lied dat de grootheid
van God in de schepping bezingt en
oproept om Hem de eer en aanbidding
te geven die Hem, en Hem alleen
toekomt.

Dat vind ik prachtig! Alles wat we zien
en ontvangen, verzamelen we en geven
het terug aan God. Voor Zijn dienst. Want
uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn
alle dingen. Lofprijzing en aanbidding is
hét medicijn tegen laksheid, angst,
vertwijfeling, egoïsme en lauwheid.

Laat het ons gebed zijn dat we steeds
meer van God zullen zien, en dat we
met Psalm 73 zullen zeggen ‘Wie heb
ik behalve U in de hemel? Naast U vind
ik nergens vreugde in op de aarde.’ Het
is deze vreugde, los van de onzekere
omstandigheden waarin we ons vaak
bevinden, die we willen voorleven en
uitdelen aan de miljoenen van Oost-Azië.
Hoe mooi zou het zijn
als ook zij - net als de
“Lofprijzing en aanbidding Israëlieten destijds is hét medicijn tegen lakshun gaven, talenten,
tijd en middelen, als
heid, angst, vertwijfeling,
offer aan de levende
egoïsme en lauwheid. “
God aanbieden.

Duizenden jaren geleden was er een zanger
die een soortgelijk loflied op God liet horen.
Nadat het volk Israël
een enorme hoeveelheid bouwmaterialen en kostbaarheden
voor de bouw van de tempel bij elkaar
heeft gebracht, barst David uit in een lofzang op God:
‘Geloofd zij U, HEERE, God van onze
vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Van U, HEERE, is de grootheid, de
macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de
aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het
Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot
een Hoofd boven alles’.

En dat we dan samen zingen:
God and God alone
Is fit to take the universe’s throne
Let everything that lives
Reserve it’s truest praise
For God and God alone
Vertaling:
God en God alleen kan de hoogste plaats
van het universum innemen.
Laat alles wat leeft de hoogste lof
bestemmen voor God en God alleen.

Maarten Kommers
directeur OMF Nederland

Ga naar omf.org/nederland/publicaties-ontvangen om je aan te
melden voor publicaties van OMF, of scan de QR-code:
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上帝已經知道衪會呼召我到另一個民族那裡

Myanmar

Inwoners: 54,7 miljoen
Hoofdstad: Naypyidaw
Religie: Boeddhisme
Aantal christenen: 3.282.000 (6%)
Bijzonder: Myanmar heeft als 1 van
de weinige landen een half-uur tijdzone.
Levensverwachting: 69 jaar

“God wist al
dat hij me naar
een ander volk zou roepen”

Werken onder Birmese vluchtelingen

“Gisteren was het zondag. Ik kwam uit de kerk en
ineens voelde ik me zo eenzaam, omdat ik weer
opnieuw moet beginnen. In een vorige missie moest
ik namelijk plotsklaps land X* verlaten. Soms is het
zwaar om opnieuw te beginnen, en dan kan ik mezelf
niet uit de put trekken. Dan heb ik Jezus nodig. Hij
werd ook verzocht in de woestijn voordat Hij aan zijn
nieuwe taak begon. Satan probeerde Hem destijds,
en mij nu, te ontmoedigen. Vaak richt ik me dan op
de taak die God mij gaf. Het helpt me om meer tijd
met Hem door te brengen, omdat anders negatieve
gedachten de overhand nemen. Het lezen uit de Bijbel
is hierin voor mij een hulpmiddel.”
* Naam is gefingeerd
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Aan het woord is Esther*, een dertiger
die eerder werkte in een ander Aziatisch
land. Na jaren arbeid moest ze het land
plotseling verlaten. Hoe moest ze verder…? De roeping bleef om te dienen in
Gods Koninkrijk. Het werd een ander
land: Myanmar, het voormalige Birma.
Vanwege de huidige onveilige situatie, kan
Esther echter het land niet in. Momenteel
leert ze de taal en cultuur en daarnaast
helpt ze Birmese vluchtelingen die soms
al decennialang in het grensgebied met
Thailand wonen.

omdat ik de verzen uit Jeremia 1:4-9 en Mattheus 24:14
uit m’n hoofd ken, maar God bracht deze Bijbelgedeelten weer opnieuw onder mijn aandacht en riep mij
opnieuw. God wist al dat hij me naar een ander volk zou
roepen. In dat jaar hielp ik bij de afdeling ‘mobilisatie’
en ontwikkelde gebedsmateriaal over de bevolkingsgroepen en het werk. Maar ook hielp ik met de mobilisatie van mensen; nieuwe werkers in de oogst.”

De roeping bleef
“Het plotselinge vertrek uit land X was voor mij een
heel moeilijke situatie. Ik kreeg van de organisatie een
jaar de tijd om van de klap te bekomen. Mijn agenda
was ineens leeg en ik viel in een gat. Ik was op een plek
waar ik niet wilde zijn. Terug naar Nederland gaan was
geen optie voor mij. Tegelijk voelde ik Gods aanwezigheid, onder andere doordat m’n teamleider tegen mij
zei: ‘Ga terug naar de Bijbelteksten waarmee je indertijd geroepen bent’. In eerste instantie deed ik dat niet

Wilde dieren
“Op een avond was ik helemaal klaar met Thailand. Ik
voelde me niet veilig, onder andere doordat straathonden me achtervolgden terwijl ik aan het fietsen was.
Ik schreeuwde het uit en vroeg God om hulp. Later die
dag las ik Leviticus 26:6 waar staat: Ik zal het land rust
en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden
opgeschrikt. Ik zal ervoor zorgen dat de wilde dieren
je met rust laten en dat het land niet geteisterd wordt
door oorlogsgeweld. De zin ‘De wilde dieren zullen je

“Ik schreeuwde het uit en
vroeg God om hulp.”

Over Birmese vluchtelingen
Momenteel volgt Esther een taal- en cultuurstudie én werkt ze samen met een lokale
Birmese kerk in Thailand die Birmese vluchtelingen helpt. Met name in de winter helpt
de kerk bij het verstrekken van voedsel.
Een nieuwe vluchtelingenstroom kwam vorig jaar op gang, met name in december, toen
de gevechten aan de andere kant van de grens oplaaiden. In februari 2021 greep het leger
de macht wat leidde tot opstand en later gewapende conflicten. De nieuwe vluchtelingen
zijn illegaal en daarom vogelvrij, soms worden ze weer terug Myanmar in gestuurd. Dit
zijn de vluchtelingen die de lokale kerk helpt, omdat ze moeilijk aan eten kunnen komen.
Er zijn cijfers die zeggen dat er zo’n twee miljoen IDPs (Internally Displaced People),
vluchtelingen zijn, maar echt betrouwbare cijfers zijn lastig te vinden. ‘Oudere’ vluchtelingen wonen soms als langer dan twintig jaar in de UNHCR-kampen. De vluchtelingenorganisatie van de VN verzorgt daar hun eerste levensbehoeften. Esther: ”Hun houding
is gelaten, maar tegelijkertijd hebben ze hoop dat ze in een nieuw land kunnen gaan
wonen waar vrede is. Zonder speciale toestemming mogen de mensen het kamp niet
verlaten.”
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niet deren’ sprak me aan en ik heb dat ook zo mogen
ervaren. Naderhand renden honden blaffend voor me
weg. In dit soort kleine dingen zie ik dat God voor mij
zorgt, ook in moeilijke tijden.”
De kerk helpt
De lokale kerk in de grensstad helpt de vluchtelingen.
De rivier Hoei* vormt een stuk van de 2100 kilometer
lange grens tussen Thailand en Myanmar. Aan de Birmese kant bivakkeren verschillende groepen Birmese
vluchtelingen. Als de gevechten dichtbij komen steken
ze het met hun schamele bezittingen de rivier over naar
Thailand totdat de situatie in eigen land weer ‘veilig’
is. En als het weer ‘veilig’ is stuurt Thailand de mensen
terug naar de overkant van de rivier.

Erbarmelijke omstandigheden
“Het is echt overleven voor de bevolking van de vluchtelingenkampen. Met name als het veel heeft geregend
zitten de mensen letterlijk in de modder. Soms sleurt
de rivier al hun bezittingen mee. Sommige kinderen
die de oversteek moesten maken, werden meegenomen
door het water en verdronken in de rivier. De vluchtelingen zijn door omstandigheden gedwongen nomaden
geworden. Gedeserteerde Birmese soldaten worden
vermoord, tenzij ze onderduiken, en ook aan de Thaise
kant van de grens zijn ze niet veilig.”
Liefde overwint
“In zo’n trieste situatie is God de Enige Die blijvende
hoop biedt. Dat klinkt heel goedkoop om te zeggen, als
je al zoveel oorlogsgeweld hier, of elders bijvoorbeeld in
de Oekraïne, hebt meegemaakt. Toen ik het Bijbelboek
Jesaja doorlas, was ik tegelijkertijd voor de vergelijkbare situatie in Myanmar en Oekraïne aan het bidden.
Heel veel verzen gaan over oorlog, onrecht en ondergang. Dag na dag gaven die hoofdstukken en verzen me
woorden om te bidden voor Myanmar.
Als we zelf niet meer weten hoe of wat we moeten
bidden, geeft Gods Woord ons woorden om te bidden.
Ik bid dat mensen zich op Hem gaan richten en dat de
liefde de diepgewortelde haat zal overwinnen. Menselijkerwijs is er geen oplossing, veel mensen vestigen
hun hoop op de UNHCR. Die doen wat ze kunnen
maar het is lang niet voldoende. God moet het doen en
tegelijkertijd mag ik daarin met andere christenen een
schakeltje zijn.”

Gruwelijkheden
De vluchtelingen hebben al veel meegemaakt. Er zijn
geen gradaties in gruwelijkheden, maar er worden
dagelijks dorpen platgebrand, waarbij mensen levend
verbranden. Er wordt gemarteld, vrouwen worden
verkracht, dieren worden gedood, oogsten worden vernietigd en landmijnen worden achtergelaten in de hoop
nog meer slachtoffers te maken. Steeds meer mensen
kunnen niet terug naar huis, verblijven in de omgeving
van de rivier, maar zijn in feite stateloos. Hoewel het
vroeger een van de rijkste landen was door delving van
kostbare grondstoffen zoals goud en edelstenen, is het
nu, door wanbeleid en gewapende machtsstrijd, het
armste land van de regio.
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“Ik bid dat mensen zich op Hem
gaan richten en dat de liefde de
diepgewortelde haat zal overwinnen.”

Uit het nieuws
“Het frustrerende is dat de oorlog in Myanmar geen
wereldnieuws** is. Ik snap dat ook wel weer, omdat er weinig belangen van het Westen in Myanmar
zijn. Zowel de oorlog hier, als ook in Europa, met de
vluchtelingenstromen, zijn kansen voor kerken en
christenen om ‘naastenliefde te betuigen’. Soms denk
ik wel eens dat God mensen op een kwetsbaar punt in
hun leven naar zich toe wil trekken, omdat dan meer
de zingeving van het leven centraal staat. De verhalen

van de vluchtelingen en de situaties waaruit ze vandaan komen zijn heftig om te horen, laat staan om het
te ervaren.”
God is aan mijn zijde
“Ik weet dat God aan mijn zijde staat, anders was ik
allang teruggegaan naar Nederland. Hij bemoedigt
me continue met Bijbelteksten die me raken. Juist in
moeilijke omstandigheden, als ik me alleen voel of niet
lekker in m’n vel zit, heb ik Hem meer dan nodig omdat
Hij alleen mijn verlangens kan vervullen. Ik hoop en
bid dat de oorlog binnenkort stopt en dat er weer vrede
komt. Dat ik Myanmar binnen kan gaan en dat steeds
meer onbereikte mensen horen over de liefde die Jezus
geeft zodat harten zacht mogen worden en er vergeving
en herstel mogelijk zijn.”
**interessant achtergrond artikel: nos.nl/artikel/2415265

Bid mee anmar
voor My
Bid dat de oorlog zal stoppen
Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen
verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de
strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken,
verheven boven de aarde. (Psalm 46:10-11)

Bid voor vluchtelingen
U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, U
bemoedigt hen en luistert met aandacht, U doet recht
aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog
uit het land verjagen. (Psalm 10:17-18)

Dagelijks worden er dorpen in de brand gestoken,
inclusief dieren en mensen die nog in de dorpen
zijn achtergebleven. Bid dat de oorlog en het zinloze
geweld zal stoppen. Bid dat het regime en de bevolking
God zal erkennen als Koning.

Er zijn zeker zo’n 2 miljoen mensen in Myanmar
(IDPs) en buiten Myanmar (vluchtelingen) van
huis en haard verdreven, op de vlucht voor het
geweld van hun eigen regering. Bid om Gods
bescherming. Bid voor de enorme taak van buurlanden en hulpverleningsorganisaties om al deze
mensen van eerste levensbehoeften te voorzien.

Bid om gerechtigheid
Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt
het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. (Psalm 10:14-15)
Mensen raken geliefden kwijt, hun bezittingen en
levensonderhoud, en er is niemand die hen recht kan
verschaffen. Bid dat ze met hun machteloosheid en
woede naar God zullen gaan. Bid dat God recht zal
doen en het kwaad uit zal roeien. Bid dat het recht in
Myanmar hersteld zal worden.

Bid voor de leiders / overheid
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we
rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid
en waardigheid. (1 Timotheüs 2:2)
Bid voor rechtvaardige leiders in Myanmar. Bid
voor het militaire regime, dat ze tot inkeer zullen
komen.
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Agenda
XPLORE MISSION DAG
ZATERDAG 5 NOVEMBER

mensen

De Xplore Mission dag is een toerustingsdag voor
mensen die interesse hebben in zending of een
volgende stap willen zetten in hun zoektocht naar

in beweging

een plek in zending.
Kijk op www.xploremission.nl
voor meer informatie en
aanmelden.
I.s.m. Wycliffe Bijbelvertalers,

Nieuwe gezichten op het OMF kantoor
Mijn naam is
Parshin Mahdokht.
Ik ben getrouwd
en wij hebben
twee kinderen.
Sinds 2009 wonen
we in Nederland
en daarvoor in het Midden-Oosten.
Sinds 1 februari 2022 ondersteun ik
de financiële afdeling en ik ben heel
blij dat ik het vertrouwen krijg om
deze vacature bij OMF te vervullen.
Deze nieuwe baan is voor mij een
nieuwe weg die ik insla om God
te dienen in Zijn koninkrijk. Mijn
droom is om ooit naar Azië te kunnen gaan om het woord van God te
brengen.

Ik ben Andrea, getrouwd met Rob.
We hebben 3 kinderen: een zoon
van 25 en twee dochters van 20
en 17 jaar. Toen onze zoon geboren
werd, ben ik gestopt met mijn werk
als klinisch chemisch analist en ben
ik fulltime moeder en huisvrouw
geworden. Dat is een taak die ik met
hart en ziel en met heel veel vreugde op me genomen heb. Eigenlijk
was ik helemaal niet op zoek naar
een andere invulling van mijn tijd.
Toch mag ik me nu twee (korte) dagen per week op kantoor inzetten.
Al vanaf mijn jeugd speelt gebed
een grote rol in mijn leven. Ik bid
voor onze kinderen, maar

WEC Nederland en
Interserve.

ook voor werkers
in de wijngaard. Ik
mocht betrokken
zijn bij gebedsgroepen op de verschillende scholen van
onze kinderen. Toen de oproep voor
versterking van het gebedsteam op
kantoor meerdere keren op mijn
pad kwam, dacht ik: ‘hier moet ik
wat mee’. Ik heb er over nagedacht,
ervoor gebeden en verschillende
gesprekken gehad. En nu mag ik
me inzetten voor het team gebed.
Gebed is de basis van alles wat we
doen.

DE AANLOOP VAN WILLY
De 26-jarige Willy hoopt aan het einde van het jaar naar Zuidoost-Azië te gaan. In 2018 was ze in Noordoost-Azië voor een
stage en kwam ze in contact met het zendingswerk van OMF.
“De onbereikte bevolkingsgroepen spreken me aan, omdat
met mijn
zij nog nooit van Jezus hebben gehoord. Daar wil ik me voor inzetten
en ik hoop aan
talenten. Momenteel ben ik bezig met het opzetten van een TFT
n in financiën en
het einde van het jaar te vertrekken. Ik geloof dat God zal voorzie
haar uit. In de
dat ik op Zijn tijd mag gaan.” De Hervormde Gemeente Goes zendt
met de lokale
eerste jaren zal ze parttime taal-cultuurstudie doen, relaties bouwen
bevolking en daarnaast actief zijn in het onderwijs.
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Ga jij ?

Als je hart hebt voor de onbereikte
volken in Oost-Azië nodigen we je
van harte uit om een kopje koffie
of thee te komen drinken en nader
kennis te maken!
Stuur een mailtje naar
nl.info@omfmail.com

Software Developer

Bestuursleden

Nederland

Nederland

parttime | 4-8 uur per week

parttime | 2 uur per week

Heb jij ervaring met het ontwikkelen van webapplicatie, databases en API’s? Of wil je jouw kennis op dit vlak ontwikkelen? Een koffiebedrijf in
Oost-Azië is op zoek naar iemand die voor hen een
online winkel op kan zetten. Je kunt betrokken
raken bij zendingswerk in Azië en tegelijkertijd
jouw skills gebruiken. Het werk kan gedaan
worden vanuit Nederland.

Het bestuur van OMF Nederland is verantwoordelijk voor het functioneren van OMF Nederland
en heeft een ‘raad van beheer-model’. Dit houdt
in dat bepaalde bestuurlijke bevoegdheden zijn
gedelegeerd aan de directeur. OMF zoekt twee
mensen met een hart voor zending voor de functies algemeen bestuurslid en bestuurslid met een
juridische achtergrond.

Urban zendeling

Gastenverblijf manager

Vietnam

Cambodja

fulltime | + 3 jaar

In een grote Vietnamese stad met ruim 8 miljoen
mensen is minder dan 1 procent christen. OMF
zoekt volgers van Jezus die willen uitgaan en het
evangelie willen delen via persoonlijke contacten,
discipelschap en trainingen.

Vietnam

fulltime | + 2 jaar

Beschik jij over praktische vaardigheden die je in
Gods koninkrijk wil gebruiken? OMF zoekt iemand
die een gastenverblijf kan managen in Cambodja.
Gastvrijheid is belangrijk voor je en je hebt ervaring
met het aansturen van mensen. In een andere
cultuur kan het soms anders gaan dan de planning
is, maar je bent flexibel en beweegt mee met de
omstandigheden.

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande en andere vacatures staat op
omf.org/nederland/vacatures.
Andere mogelijkheden staan op
opportunities.omf.org.
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籍著謙卑
合作和僕人領導在老撾成為祝福

Zegen in Laos

door nederigheid, samenwerking
en dienend leiderschap

Laos

Religie: Boeddhisme
Aantal christenen: 182.600
Tijdens de Vietnamoorlog zijn er veel
bommen gedropt boven Laos. Nog
steeds vallen er slachtoffers omdat
een deel van deze bommen alsnog ontploffen. De mensen zijn op hun hoede
wanneer ze het land moeten bewerken.

In Laos bestaat een tweejarige trainingsschool voor
praktijkonderwijs. De studenten die deze opleiding
volgen, worden uiteindelijk bijna allemaal gedreven
Jezus-volgers. De opleiding is tot zegen omdat studenten
24/7 samen optrekken in een nieuwe en inspirerende
omgeving. Christen-docenten geven met passie les en
dagelijks is er een uur Bijbelstudie en samenzang. Alles
bij elkaar zorgt dit ervoor dat deze studenten loskomen
van oeroude tradities, met angst voor geesten en
voorouders, en gaan geloven in Jezus Christus.
De geselecteerde studenten komen
vaak van afgelegen dorpjes naar
een moderne stad. Het verschil
tussen de dorpen en de steden is
groot. Toch kunnen de studenten
met de juiste begeleiding goed
omgaan met de verschillen. Aan
de school volgen ze een gedegen
opleiding zodat ze afstuderen
als lasser, timmerman of (airco)
monteur. Sommigen worden ook
evangelist.
Het verhaal van Lolo
Rond 2018 volgde student Lolo de
opleiding. Hij was tijdens het eerste semester christen geworden en
had zijn traditionele animistische
geloof achter zich gelaten.
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Visioen ontvangen
Tijdens de dagelijkse Bijbelstudie
kreeg hij een visioen van God toen
hij vroeg: ‘Wat wilt U dat ik doen
zal?’. In het beeld wat hij kreeg zag
hij dat verschillende mensen van
dorp tot dorp gingen en dat daar
iets gebeurde. Lolo snapte het visioen niet en legde zijn ontvangen
beeld voor aan de mentoren. Zij gaven aan: ‘God roept je ergens naar
toe’. Hij vroeg vervolgens bevestiging aan God: ‘Ik ben beschikbaar,
wat mag ik voor U betekenen?’.
Naar een onbereikt gebied
Lolo wilde na zijn opleiding uitgezonden worden als evangelist naar
een onbereikt gebied. Daar is geen

LEEG

ZAAI

VELD

VELD

Luister naar
hun Verhaal
Vrede

Getuigenis
& Evangelie
Zoekers

Het Trainen
van Leiders

$
Kerk
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waterleiding, geen elektra, geen
riool, geen internetbereik, maar
wel heel veel oerwoud. Hij ging er
werken en werd verder getraind
voor zijn uitzending door een lokale zendeling. Samen ontdekte ze
onder andere dat God Zijn kracht
laat zien als antwoord op hun gebeden. Ze lazen in Matt. 10 over de
transformatie van ‘discipel’ naar
‘apostel’, het Bijbelse woord voor
‘zendeling’.
Enorme groei
God is aan het werk. In 2020
kwamen er meer dan 100 kleine huisgemeenten per maand
bij. Echter, eind 2020 kwam de
lockdown vanwege corona en de
zichtbare groei temperde. Dit zette
door in 2021 door de reisrestricties
die opgelegd werden door de overheid. Desondanks blijven lokale
christenen enorm gemotiveerd en
hebben visie om door te gaan en
de boodschap van geloof en hoop
verder te delen met hun onbereikte landgenoten.
‘Four Fields model’
De toename van het aantal christenen in Loas komt mede door toepassing van het ‘vier-velden model’
(‘Four fields model – Go, Sow, Grow,
Gather’) dat is gebaseerd op wat
Jezus leerde in Markus 4:26-29.

Veld 1 – Leeg veld.
Wees geestelijk voorbereid door je
te laten trainen, en te bidden voor
ongelovigen die je kent. Ga er op uit,
op zoek naar personen of families
van vrede die openstaan voor de
Boodschap en een open deur zijn
voor het verder verspreiden van het
Evangelie in hun gemeenschap.
Veld 2 – Zaaiveld.
Als we eenmaal personen of families van vrede hebben gevonden,
komen we in het zaaiveld, waar
we het evangelie willen zaaien. We
kunnen deze mensen op drie manieren bereiken; door aanwezig
te zijn, door Gods kracht te tonen,
en door het Evangelie uit te leggen
op een eenvoudig over te nemen
manier. We blijven bidden.
Veld 3 – Groeiveld.
We blijven zaaien tot er een oogst
is. Nieuwe gelovigen worden
meteen in discipelschapsrelaties
gebracht, soms één-op-één, maar
normaal gesproken als onderdeel
van een discipelschapsgroep. Door
Bijbelverhalen leren ze wie de
Here Jezus is en wat het betekent
om Hem te gehoorzamen
Veld 4 – Oogstveld.
In Handelingen 2:37-47 vinden
we de functies van een gezonde

kerk. Geleidelijk zullen nieuwe
gelovigen worden opgeleid in
wat het betekent om samen een
plaatselijke kerk te zijn. Leiders
worden getraind, gelovigen nemen
hun plaats in. Iedereen bidt voor
ongelovige vrienden, familieleden
en kennissen. De kerk trekt uit
naar Veld 1.
Bijbels model
Lao Christenen vinden dit model heel waardevol. Ze zijn erg
enthousiast over deze manier van
in kaart brengen van hun werk,
omdat ze zien dat het veel vrucht
draagt door het hele land heen.
Eerst was er veel onenigheid tussen kerken en leiders, maar door
nederigheid, samenwerking en
dienend leiderschap zien ze een
enorme zegen op het werk.
God aan het werk
Ondersteund door de velen die
bidden voor het land en de inheemse bevolkingsgroepen, is er
een echte opwekking gaande. Lao
die van de campus kwamen, gaan
als evangelist van dorp tot dorp.
Er is veel tegenstand en vervolging. Toch komen hele families
tot geloof. Deze mensen voelen de
roeping om het evangelie weer
verder te vertellen. Stammen die
nog nooit van de Here Jezus hadden gehoord, hebben nu een eigen
kerk. Het is geen mensenwerk,
maar juist geestelijk werk.
Nederlanders die bidden voor Laos
mogen bemoedigd zijn! Het gebed
ver weg en dichtbij in het werk
van de Here werpt zijn vruchten
af. Het vier-velden model is geen
‘klinkende formule’, maar zeker
een goede leidraad. Het is God die
aan de slag gaat. Vol verwondering
staan we erbij en kijken ernaar.
We mogen een schakel in het geheel. God komt hiervoor alle lof en
eer toe. Hij alleen.
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Bijbelstudie anders,
de kracht van storytelling

“Mark en Bibi werken in een gebied waar
de Bijbel niet op schrift staat. Het evangelie
wordt daarom gedeeld via Story-telling;
het vertellen van verhalen. In dit artikel
beschrijven ze hoe een lokale Bijbelstudie
eraan toe gaat, maar ook wat voor gevoelens
het losmaakt bij ‘Jade’, ‘Vis’ en ‘Leraar’.”

Via de houten trap klim ik omhoog. Als ik binnenkom
duurt het even voordat mijn ogen gewend zijn aan
de schemering en de rookwalm die van het vuurtje
afkomt. Jade staat naast Vis die water kookt. Ik laat
me op één van de lage krukjes bij het vuur zakken op
het moment dat ze me begroeten. ‘Kom je luisteren,
Broer?’ Ik knik. Over het gezicht van Jade kruipt een
glimlach. Mijn hart bonst als een trommel. Ik kan
nog terug. Het zou een teleurstelling zijn voor mijn
broertje en zijn vrouw. Elke week nodigen ze me uit,
maar steeds weer verzin ik een smoes.
Ik moest houthakken, voor de winter. Ik wilde naar
het dorpje in de vallei om inkopen te doen. Ik moest
mijn brommer repareren. Maar nu ligt de ruimte
onder ons huis op palen volgestouwd met hout en zijn
mijn uitvluchten op. De trap kraakt terwijl iemand
een groet omhoog roept. Jade springt op en Vis volgt
haar om Leraar te begroeten. Ik blijf zitten waar ik zit,
nog altijd aarzelend.
12

Lees 1 Kronieken 29 : 10 - 13
• Wat spreekt je aan?
• Hoe bemoedigt dit gedeelte jou?
• Aan welk ander Bijbelgedeelte denk
je als je dit leest?
Lees het verhaal hieronder.
• Lukt het jou om dit Bijbelgedeelte
na te vertellen, zoals Vis en Jade?
• Wat leer je over God?
• Wat leer je over de mens?
• Zie je Jezus in dit gedeelte?
• Wat blijft bij jou ‘hangen’ na het
lezen van het verhaal?
• Welke culturele verschillen merk
je op in de manier van Bijbelstudie
doen? *

Tempel bouwen
Als we met zijn vieren om het vuur zitten, deelt Vis
theekopjes rond. Onze thee is bitter, maar ik zie dat
Leraar er goedkeurende slokjes van neemt. Na wat
vragen over en weer, begint hij te vertellen. Deze keer
gaat het over een koning die lang geleden leefde. Hij
wilde een tempel bouwen en verzamelde daarvoor
allemaal materialen. Mijn gedachten dwalen af naar
de kleine tempel voor Boeddha, beneden in ons dorp.
Dankbaar
‘David zei: “Heer, God van onze voorvader Jakob die
de naam Israël gekregen heeft. Wij zijn u voor altijd
dankbaar! U bent geweldig en machtig. U hebt alle
macht, alle eer en alle kracht. Heer u bent koning van
de hele aarde, en u heerst over de hemel. Alles is van
u! U kunt mensen rijk en beroemd maken. U heerst
over alles, want u hebt alle macht. U beslist wie sterk
en machtig worden. Daarom zijn we u dankbaar. Wij
danken u, onze God!”’

Uit het hoofd
Leraar herhaalt het verhaal zodat Vis en Jade het
uit hun hoofd kunnen leren. Ze oefenen net zo lang
tot ze het kennen, zodat ze het weer aan anderen in
ons dorp kunnen vertellen. ‘Wat leren we over God?’
vraagt Leraar. Jade reageert: ‘Hij heeft alle macht, Hij
kan alles, Hij is de enige God.’ Hoe blijer haar stem
klinkt, hoe meer ik wegduik in mijn kraag.

“Hoe blijer haar stem klinkt, hoe meer
ik wegduik in mijn kraag.”

Twijfel
Mijn blik glijdt naar het offerplankje aan de wand
waar moeder elke dag eten voor de goden neerlegt om
ze tevreden te stellen. Als het aan mijn jongere broer
ligt, gaat die plank het huis uit, maar ik ben blij dat
dat nog niet gebeurd is. Onze goden zouden woedend
worden! Heeft Leraar niet gezegd dat deze God de god
van Israël is? Ik hoor niet bij dat volk, ik ken ze zelfs
niet eens. Misschien kan ik de toverdokter vragen of
hij een spreuk uitspreekt, zodat die god uit onze buurt
blijft. Een god met zoveel macht is gevaarlijk!

(on)belangrijk
‘Wat leren we over de mens?’ Vis kijkt naar de grond
en mompelt dat de mens onbelangrijk is, vergeleken
bij de grootheid van God. Daar kan ik over meepraten.
Ons volk is de kleinste en onbelangrijkste van allemaal en onze familie is arm. Leraar zegt dat God ons
belangrijk vindt en dat Hij van ieder mens houdt. Ik
kan mijn oren niet geloven! Onze goden zijn kwaadwillend en wraakzuchtig, hoe kan deze God liefdevol
zijn? Waarom zou hij ons belangrijk vinden?
Stof tot nadenken
Daarna vraagt hij waar we Jezus zien. Maar het verhaal ging toch niet over Jezus? Ik begrijp het niet. Dan
legt Vis uit dat Jezus God is die naar de wereld kwam
om ons te redden en dat wij daardoor bij die machtige
God kunnen horen, zonder bang te zijn. Ik loop het
huis uit en zie dat moeder door de kieren in de houten
wand meeluistert. Ik ga naar huis, ik moet nadenken.

* Nadruk op bevrijding van angst en schaamte, en in
Nederland op verlossing en schuld.

#

Viel het je op dat vragen van ‘Leraar’ in het
artikel in het meervoud staan?
Bijvoorbeeld: ‘wat leren we?’ Terwijl wij
vaak de vragen stellen in enkelvoud. Wat leer ‘je’?
#cultuurverschilletje
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KIDS

孩子們
Bijbelverhaal

DANIËL IN DE LEEUWENKUIL
Daniël is een vriend van God, hij woont in Babylonië en is een hele wijze man. Darius, de koning van
Babylonië, weet dat, en geeft hem daarom allemaal
belangrijke taken en zelfs een heel belangrijke
baan: Daniël is een minister van de koning en krijgt
de leiding over de bestuurders van het land.
De andere ministers zijn jaloers op Daniël, omdat
ze zien dat Darius hem de beste minister vindt. Ze
worden boos op Daniël en bedenken een plan om
van Daniël af te komen.
Eerst moeten de mannen koning Darius in de val
lokken. Ze zeggen tegen Koning Darius:
‘O koning, U bent zo’n geweldige koning, u verdient
het om aanbeden en geëerd te worden. Als ik u was
zou ik een wet bedenken dat de komende 30 dagen
iedereen in heel het land alleen u mag aanbidden
en niemand anders. En als iemand ongehoorzaam
is, gooien we hem in de leeuwenkuil.’
Koning Darius voelt zich gevleid en doet wat de
ministers van hem vragen. De mannen weten dat
Daniël elke dag bidt tot zijn God en hopen dat ze
Daniël zullen betrappen.
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te vertellen wat Daniël heeft gedaan. De koning wil
Daniël helemaal niet straffen, want hij vindt Daniël
juist een heel goede minister. Maar de mannen
geven hem geen keus “Het staat in de wet van ons
land! U moet Daniël in de leeuwenkuil gooien.”
Die avond wordt Daniël in de leeuwenkuil gegooid.
Koning Darius is heel verdrietig en kan amper
slapen die nacht.
Zodra het ochtend wordt, rent hij snel naar de
leeuwenkuil toe. ‘Daniël? Daniël? Ben je er nog?’
Als Koning Darius in de leeuwenkuil kijkt, ziet hij
Daniël. Hij leeft nog! ‘Koning! Ik leef nog!’ zegt
Daniël. ‘God heeft me beschermd en de leeuwen
hebben we daarom niets aangedaan.’
Koning Darius haalt Daniël snel uit de leeuwenkuil.
Wat is hij opgelucht dat Daniël nog leeft.
Koning Darius beseft dat de God van Daniël de
enige echte God is en dat Hij wonderen kan doen.

En dat gebeurt ook! De ministers spieken bij Daniël
naar binnen en zien dat hij niet gehoorzaam is aan
de wet van Koning Darius. Daniël vindt God belangrijker dan de wetten en regels van de koning.

Hij stelt een nieuwe wet in: ‘Vandaag geef ik het
bevel dat de God van Daniël alle eer moet krijgen.
Iedereen in mijn koninkrijk moet veel eerbied voor
Hem hebben. Want Hij is de levende God, nu en
altijd. Aan zijn macht komt geen einde. Hij redt
mensen en bevrijdt hen. In de hemel en op aarde
doet hij dingen die mensen niet kunnen begrijpen.

De mannen gaan snel naar de koning toe om hem

Hij heeft Daniël gered van de leeuwen’.

kleurplaat
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耶穌可以幫助你！

“Jezus kan je helpen, hoor!”
Praktische hulp met voedselpakketten en
geestelijke hulp met Bijbelverhalen
Twee Nederlandse gezinnen werken samen in de regio
Isaan in Noordoost Thailand. In 2020 verhuisden
ze naar een stad in dit gebied waar nog weinig
mensen van het leven en werk van Jezus weten. Vol
enthousiasme begonnen ze op verschillende plaatsen
te evangeliseren. Echter, huis aan huis evangelisatie
leverde weinig respons op. ‘Zijn er nog andere
manieren om het evangelie te brengen?’, vroegen ze
zichzelf af. Het idee ontstond om op de plaatselijke
markt een boekenkraam met christelijke lectuur te
openen. De tweede coronagolf trof de regio en alle
ideeën konden de ijskast weer in, want in augustus 2021
was er weer een lockdown.
Was corona een ramp of een
zegen? “Allebei. God heeft het ook
ten goede gebruikt,” vertellen Ab
en Clarine Mol die sinds 2018 in
Thailand wonen en in maart 2020,
vlak voor de eerste coronagolf in
Nederland, verhuisden naar de
stad Udon Thani. “In Thailand
kwamen er veel problemen omdat
de toeristen wegbleven. Daardoor kwamen mensen in nood en
klopten aan onze poort voor geld
of voedsel. Geld wilden we niet
geven, maar het idee ontstond om
rijst uit te delen. We schreven het

zendingsdeputaatschap van de
CGK* en de GZB* een e-mail met
daarin een voorstel om voor twee
maanden voedselhulp te kunnen
bieden. Beide organisaties wilden
helpen. Toen hebben we contact
gezocht met de dorpshoofden van
onze beide wijken. Zij weten vaak
meer en beter wie er hulp nodig
hebben. Ons aanbod werd goed
ontvangen, zo goed zelfs dat zij
met een lange lijst kwamen met
gezinnen. Wij hadden hooguit 50
mensen in gedachten, maar de lijst
bevatte 80 huishoudens. Gelukkig

was er genoeg geld beschikbaar
zodat we iedereen van de lijst
konden voorzien van een wekelijks
voedselpakket.”
God en God alleen
Annelies en Sijmen den Hartog
wonen sinds 2006 in Thailand
en hadden al meer ervaring met
evangelisatie en kerkplanting.
“Ondanks onze ervaring zagen we
dat het hier óf de tijd nog niet was
óf dat we andere manieren van
evangelisatie moesten gebruiken.
De coronamaatregelen maakten
het nog moeilijker. We konden nu
niet naar de dorpen om te vertellen over Jezus. Door de voedselhulp in kleine groepen konden we
in onze voortuinen wekelijks bijna
90 mensen ontvangen die ook het
evangelie hoorden. Het is God en
God alleen die deze deur opendeed. Zonder corona was er geen
voedselactie opgezet. We kijken
echt met verwondering terug op
deze bijzondere periode.”
Twee plekken
“Terwijl we de voedselactie opzetten in onze eigen omgeving,
bleek dat de mensen die een paar

* CGK Christelijke Gereformeerde Kerken | * GZB Gereformeerde Zendingsbond
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dorpen verderop een bijbelstudiegroep hebben geen voedsel
hadden en dat zij hun eten uit het
bos moesten halen. Zo waren we
op twee plekken bezig met het verstrekken van voedsel en konden
een dubbele zegen uitdelen.”

“Wekelijks blijven er acht
tot zestien mensen komen
om te luisteren naar de
Bijbelverhalen.”

Verhalen als zegen
Het is alweer vijf maanden verder
na het uitdelen van de laatste
voedselpakketten. Wekelijks
blijven er acht tot zestien mensen
komen om te luisteren naar de
Bijbelverhalen. Eén van de oudere
mannen zei dat hij bleef komen
omdat de sfeer vredig is en er een
goede atmosfeer van de bijeenkomsten uitgaat. In het westen
denken we wel eens moeilijk over
de scheiding tussen praktische
hulp en evangelisatie. Ab: “Zo
denken de Thai helemaal niet. Ze
willen juist ook een verhaal horen,
omdat ze dat als een soort van
zegen ervaren. Ze vinden dat elke
religie de mens leert om goed te
doen. Er is niets mis mee om naar
een verhaal te luisteren, zodat je
een beter mens wordt. In Neder-

land zou het opdringerig over
kunnen komen, maar ze luisteren
vrijwillig en horen graag nieuwe
verhalen. Vertellingen zijn belangrijk, omdat mensen zichzelf hierin
kunnen herkennen.”
Jezus kan je helpen, hoor!
Clarine: “Een andere dame, oma
Lhee, had elke avond als ze naar
bed ging hoofdpijn. Ze was bang,
omdat ze de aanwezigheid voelde
van iets duisters. Ze deelde dit met
de bijbelstudiegroep en die zeiden
haar dat ze dan Jezus moest vragen
om hulp. Jezus kon haar helpen
hadden ze geleerd via de bijbelverhalen. Ook begon Oma Lhee voor
het slapen gaan met het luisteren
naar opgenomen christelijke radioprogramma’s. Toen we een maand
later vroegen hoe het ging met
het slapen antwoordde ze dat de
onrust helemaal weg is, dat ze geen
hoofdpijn meer heeft en heerlijk
slaapt en dat dat kwam door Jezus.
Haar verhaal zoemt door het dorp.
‘Jezus kan je helpen, hoor!’ zeggen
de mensen nu tegen elkaar. Als ik
dat soort dingen hoor, heb ik de
tranen in m’n ogen staan. Dan gaat
het niet meer om een zak rijst die
de lichamelijke nood vervult, maar
om het geestelijke aspect dat zoveel
meer biedt.”
Lokale voorganger
“Wat ook hielp, is dat een lokale
voorganger wekelijks kwam en

Bid mee

hielp met het uitdelen van voedselpakketten en het delen van het
evangelie. Samen met twee gemeenteleden kwam hij trouw om
uitleg te geven. Het is dan minder
‘de godsdienst van de buitenlander’. Die dominee komt nog steeds
elke woensdag met twee gemeenteleden uit zijn gemeente om met
elkaar te bidden en Gods woord te
openen.”
Toekomst
Momenteel zijn beide zendingsgezinnen met verlof in Nederland.
Annelies: “We weten niet hoe het
verder gaat met de dorpelingen
die interesse tonen in het evangelie. 98 procent van de tijd zijn we
niet bij hen. We moeten en willen
het uit handen geven, want het is
Gods werk. We staan er open in en
zijn nieuwsgierig hoe het verder
gaat. We hebben door de Covid-19
situatie gelegenheid gekregen om
te mogen zaaien en delen. Deze
Thai laten we met een gerust hart
achter in de handen van de Thaise
voorganger en van God. Hij alleen
kan het verder uitwerken.”

Dat God tot de harten van de Thai zal spreken.
Dat ze zullen groeien in geloof en hun kennis zal toenemen.
Dat ze zich tot God zullen bekeren met hun hele hart.
Dat de groep zich zal uitbreiden en dat ze het evangelie
verder zullen delen.
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宣教活動

OMF Mission Event 2022
Iris blikt terug

Het OMF Mission Event is een jaarlijks feestje om te ontdekken
wat zending in Oost-Azië inhoudt. Iris Boon is mediastagiaire bij ‘Living Image’, partner van OMF op het gebied
van communicatie. Tijdens het Mission Event verzorgde zij
de ‘stories’ voor Instagram en Facebook. Samen met haar
naamgenoot nam ze deel aan dit evenement.
Ontvangst met paspoort
“Bij aankomst ontvingen de 400 deelnemers een
bakje koffie of thee en wat lekkers. Vanuit het ontvangst- en startpunt werden groepjes
geformeerd en kregen de bezoekers
een ‘paspoort’ mee.
De kinderen kregen ook een eigen
paspoort met leuke opdrachtjes. Zij
gaven nog meer dynamiek aan het
geheel, viel me op. Later hoorde
ik dat er wel 125 kinderen zijn
geweest. Ook aan hen was gedacht,
zij konden zich naar hartenlust
vermaken. Niet alleen tijdens de wandelroute maar ook in de klimtoestellen die standaard
aanwezig zijn bij het Henschotermeer.
Blind tekenen
Bij het eerste station werden aan de hand van een
Bijbeltekst drie vragen gesteld: Hoe zie jij jezelf? Hoe
ziet God jou? En: hoe zie jij de ander?
Met deze laatste vraag in je achterhoofd moest je de
persoon tegenover je (die je nog niet kende) in de ogen
kijken en tekenen. De uitdaging was om deze persoon
te blijven aankijken terwijl je tekende. Uit dit ‘blind
tekenen’ ontstonden de meest hilarische portretten.
Een uitdagende opdracht om uit te voeren.
Wedstrijdje peddelen
Hierna kwamen we bij een brug die leidde naar
‘Oost-Azië’. Je had drie opties om de overkant te
18

bereiken: 1) met de
brug 2) met een vlot
of 3) met een rubberbootje. Collega Iris
en ik kozen voor het
laatste en maakten er een race van. Omdat ik iets
minder snel peddelde ben ik haar een Mac-menuutje
verschuldigd.
Volop inspiratie en ontmoeting
Eenmaal de brug over volgden nog meer erg interessante en inspirerende stations. Voor mij voelde het
als echt even een kijkje in het zendingsleven in OostAzië. Er was volop ruimte voor gesprekken, ontmoetingen het opdoen van kennis.
Aansprekend
Zelf vond ik de belevingsroute zo gaaf dat ik hier
volgend jaar graag heen zou willen gaan met mijn
man. De thematiek van zending is me steeds meer
gaan aanspreken, mede omdat ik zie wat het teweeg
brengt en welk effect het heeft. De verhalen die de
zendelingen vertelden over mensen die hun hart
aan Jezus geven en tot geloof komen. Het persoonlijk
spreken van de zendelingen vond ik erg inspirerend.
Vooral de liefde die ze voor hun naaste uitstralen
vind ik prachtig en geeft me een verlangen om dit
ook te willen uitstralen, zij het in Nederland of wie
weet wel ooit in Oost-Azië.”
Iris Boon

Gewoon je leven delen,
,

persoonlijke terugblik

op de Missie Conferentie van 4 - 6 maart 2022

Jaarlijks organiseert Bijbelschool
Gospel Mission samen met OMF een
conferentieweekend over zending.
Een weekend vol ontmoeting,
onderwijs, workshops, gesprekken,
coaching en getuigenissen rondom
de Grote Opdracht. Bedoeld voor
(jonge) christenen die op zoek zijn
naar hun roeping in Gods Koninkrijk en daarvoor graag toegerust
willen worden.

We zijn bemoedigd tijdens deze conferentie om in onze eigen omgeving
te vertellen over Gods liefde. ‘De
Grote Opdracht op je stoep’, was één
van de workshops die we volgden.
Tijdens deze workshop gingen we
in gesprek over ‘hoe jij op de plek
waar je nu bent jouw persoonlijke
getuigenis kan vertellen’ - wat heel
groot klinkt, maar eigenlijk gewoon
het delen van jouw eigen leven is.
De workshop had een persoonlijk
insteek; Gertjan kreeg een Bijbel mee
die hij later, samen met zijn getuigenis, aan zijn collega gaf.

“Moe maar voldaan komen we thuis
van een fantastisch weekend. De
Missie Conferentie heeft ons aan het
denken gezet. Aan de hand van Mattheus 28:17-20 werden in vier lezingen
de volgende vragen behandeld:
• Wie geeft de Grote Opdracht?
• Wat is de Grote Opdracht?
• Aan wie is de Grote Opdracht
gegeven?
• Van Wie is de Grote Opdracht?

nen, bij hen te zaaien of te oogsten:
Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb. En houd dit voor
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van de wereld.
Gertjan en Thessa Engberts
Leeuwarden

‘Ken jij mensen in jouw omgeving
die God niet kennen?’ Tijdens de
conferentie werden we uitgedaagd
om tien namen op te schrijven van
mensen in ons netwerk die God niet
kennen. Het is onze opdracht om te
bidden dat zij God mogen leren ken-
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Boekrecensie
De Vreemdeling

Titel: De Vreemdeling op weg
naar Emmaüs
Auteur: John R. Cross
Uitgever: Grace Publishing House
ISBN: 978 907 766 954 9
Met duidelijke illustraties,
zowel in woord als in beeld.
Aantal bladzijden: 360

op de weg naar Emmaüs
De titel verwijst naar het bekende verhaal uit Lukas 24 waarin
de opgestane Heer aan twee van Zijn volgelingen verschijnt. Al
wandelend legt Hij hen het verband uit tussen de dingen die
in Jeruzalem gebeurd waren en alles wat Mozes en de profeten
gezegd hebben. Wat Jezus hen precies vertelde wordt niet
gezegd, maar Hij legde wel duidelijk de verbanden. Opeens werd
het hen duidelijk; het kwartje viel. Uit eigen ervaring kan ik
zeggen dat dit boek een eye-opener kan zijn voor mensen die
zoekend zijn naar een beter begrip van het evangelie.

lie te delen, terwijl mensen vaak niet
weten dat ze zondaars zijn en redding
nodig hebben. Er is dan geen fundament aanwezig. Dit boek legt dat uit
aan de hand van het Oude Testament.
De Japanse studente had op een
gegeven moment in de Japanse kerk
een kerstdienst bijgewoond. Enkele
weken later namen dit boek door en
kwamen uit bij het kerstverhaal. Het
was zo mooi om te zien hoe bij haar

Voor veel mensen is de Bijbel een

De schrijver legt op heldere en boei-

het missende puzzelstukje op z’n plek

verzameling van bekende en minder

ende wijze uit hoe uniek de Bijbel

viel toen ze uitriep: “Ooh, Dus HIJ was

bekende verhalen, die schijnbaar los

is en weeft een rode draad door de

de beloofde Verlosser…!!”

van elkaar staan of weinig met elkaar

verhalen heen, die allemaal verwij-

te maken hebben.

zen naar de Heere Jezus. Hij verbindt

Op het zendingsveld is de ‘chronolo-

daardoor het Oude Testament met

gische vertelmethode’ ontwikkeld,

het Nieuwe Testament.

gebaseerd op de verhaallijn in de
Bijbel. Aan de hand van Bijbelse ver-

In het Engels zijn
er verschillende versies van
dit boek uitgebracht, elk toegespitst
op groepen met een verschillende achtergrond: voor mensen met een christelijk wereldbeeld,
een moslim-, een oosters- en een seculier wereldbeeld).
Het Nederlandstalige boek is vertaald voor mensen
met een christelijk wereldbeeld.
Ik wil dit boek warm bij u aanbevelen,

Inmiddels heb ik het boek viermaal

halen wordt een fundament gelegd

gelezen. Driemaal heb ik het doorge-

en uitgekeken naar de Beloofde Red-

nomen; een keer met iemand die zoe-

der. Deze methode wordt op verschil-

kende was, toen met een Japanse
studente die in Canada Engels

te helpen in hun
geloofsleven.
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bevolkingsgroepen gebruikt.

leerde en een beginnend
christen was en tenslotte
met iemand die al wat
verder in haar geloof was
maar veel vragen had.

voor uzelf, als leidraad bij kringgesprekken of om anderen

lende velden en voor verschillende

Soms beginnen we in gesprek met
geïnteresseerden meteen het Evange-

Francis Bezemer

heeft 14 jaar met OMF op de Filipijnen gewerkt, gevolgd door 27
jaar op het OMF kantoor in resp.

Amsterdam, Zeist en Terschuur. Daarna nog ruim 4
jaar als vrijwilligster voor OMF in Canada en sinds
april 2021 is ze weer terug op Nederlandse bodem.

Op ’t nachtkastje: ‘Dietrich Bonhoeffer
1906-1945’ door Ferdinant Schlingensiper.
Mee op vakantie: ‘De keuze’ van Edith
Eva Eger.
Voorleesboek: ‘De verjaardag van alle
anderen’ van Toon Tellegen.

De boekenplank van
Arine Kommers
is 15 meter lang

1

Leven op het
altaar

Ellen Vaughn

Elisabeth ging samen met haar kleuterdochter wonen
in de gewelddadige
indianenstam die
haar man Jim Elliot (en vier collega-zendelingen) een paar jaar daarvoor hadden vermoord. Ze kon niet
anders dan gaan, enkel en alleen
gedreven door Gods liefde. God nam
haar angst weg. De samenwerking
met een Amerikaanse collega verliep stroef en was zwaar. Ze leerde
elke keer weer de minste te zijn. Het
was het niet altijd makkelijk, maar
God zegende hun missie en vele
stamleden kwamen tot geloof.

Arine:“Het boek werd mij aangeraden
door iemand uit het thuisfrontteam. Ik
kon niet stoppen met lezen. De auteur
geeft de lezer een eerlijk beeld. Zendelingen zijn geen superchristenen, er
is strijd, moeite en er gaan dingen mis.
Maar God gaat altijd door.”

Arine Kommers

houdt zich bij OMF bezig
met ‘Membercare’. Arine
is getrouwd met Maarten
(directeur OMF NL) en

moeder van vijf kinderen. Is er ergens een
vrij moment, dan vind je haar verdiept in
een boek.

2

Vertrouw op je
gevoel

Nicolaas Sintobin (een

3

In Europa
Geert Mak

Historicus Geert

Jezuïet)

neemt je mee door

In de keuzes die

de geschiedenis

je maakt is het de

van je land en

vraag; wat is van
God, en wat zijn je (wiebelende)
emoties die vaak overweldigend
op de voorgrond staan? Nicolaas
schrijft: vertrouw op je gevoel, niet
het oppervlakkige gevoel, maar de
diepere laag. Door tijd te nemen
met God, te bidden, je zo bewust te
worden wat God zegt. De uitkomst
daarvan kan ingaan tegen je emoties. Dank, biecht (belijd) en bid.

Arine:“Nicolaas gebruikt het woord
‘onderscheiden’ in zijn boek, een diepere laag als het gaat over vertrouwen op je gevoel. Oefenen om Gods
stem te verstaan en te onderscheiden
van je eigen emoties. Het boek is voor
christenen en niet-christenen. Tevens
geeft hij ook tips voor kinderen om
Zijn stem te leren verstaan.”

van Europa. Een
reis door de 20e eeuw. Het laat
je zien dat de wereld waarin we
leven, niet zo zwart wit is. Er is
niets nieuws onder de zon. Neem
bijvoorbeeld het vroegere pokkenbriefje. Hij vertelt de geschiedenis
vanuit een verhalend perspectief.

Arine:“Het is goed om even terug te
gaan naar de geschiedenis van je
land en continent. Waar komen de
keuzes die voor jou gemaakt zijn en
worden vandaan? (…) Wil je het
heden begrijpen dan moet je je geschiedenis kennen.”

Tip!
: Wat weet
Pierewaaien
rkomst van
je over de he
? 350 vragen
onze woorden
antwoordmet elk drie
n. De foute
mogelijkhede
zijn vaak net
antwoorden
Erg leuk om
als de juiste.
ig
rd
aa
w
of
en!
zo gelo
ns bij te pakk
dit boek er ee
in een groep
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剛開始的語言課是謙卑的教導

De eerste taallessen
zijn lessen in nederigheid

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ

‘Ik zou wel de zending in gewild hebben, maar
een andere taal leren is niks voor mij!’ Heb je dit
weleens gehoord? Of misschien zelf gezegd? Dan is
dit artikel voor jou!
Als taalcoach kom ik weinig mensen tegen met talent
voor taal. De meeste zendelingen hebben een hart
dat klopt voor mensen die verloren zijn, niet voor
taalstudie. En zo moet het ook zijn. We gaan niet om
de briljante taalstudent uit te hangen, maar om de
liefde van God te brengen.

“We gaan niet om de briljante
taalstudent uit te hangen, maar om de
liefde van God te brengen.”
Jezus legde zijn majesteit en heerlijkheid af om één
van ons te worden. De Almachtige vernederde zich
en werd een kind dat moest leren lopen en praten.
Hij was bereid te lijden en tot het uiterste te gaan met
het doel voor ogen om redding te brengen. Hij roept

ons op om zijn voorbeeld te volgen: onze bekwaamheid die we hadden in de eigen omgeving af te leggen
en als een te kind worden dat moet leren handelen
volgens de normen van een andere cultuur en leren
spreken in een nieuwe taal. Dat voelt soms ongemakkelijk, maar we houden het doel voor ogen: dat
mensen gered worden.
Dus eigenlijk is de eerste taalles een les in nederigheid: een les die we moeten leren om bruikbaar te
zijn in Gods koninkrijk. Het is een heel proces om
je eigen manier van doen achter je te laten en te
ontdekken dat een andere cultuur ook van waarde
is. Onze veldleider zei eens: “Als ik door een wonder
meteen de taal had gesproken, had ik grote brokken gemaakt omdat ik de cultuur nog niet kende.”
Taalstudie is niet een kwestie van wat extra vaardigheden toevoegen aan je portfolio. Het is een stukje
sterven aan jezelf en langzaam veranderen zodat de
mensen die je dient zeggen: “Jij bent één van ons.”

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า

Ruth is 45 jaar, moeder van 5 kinderen en sinds 2006
met Sam uitgezonden naar Oost-Azië. Als taalkundige

is ze dol op alles wat met taal te maken heeft, maar ze

รุจิรา
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vindt het nog mooier om mensen op Jezus te wijzen.
Ruth houdt ook van gezellig koffie drinken, wandelen in
de natuur, tekenen en schilderen.

COLUMN
COLUMN
De Daniëls van deze tijd
‘Tientallen christenen gedood in
Noord-Korea, onderdeel van grotere
operatie’, kopte het NOS-journaal op
24 maart jl. De gelovigen waren op
een geheime locatie bijeengekomen.
Op het moment dat ze begonnen met
de kerkdienst, vielen veiligheidstroepen binnen en arresteerden alle
aanwezigen. Kort daarna werden alle
gelovigen ter plekke geëxecuteerd.
Daarnaast zijn ook nog eens meer
dan honderd familieleden opgepakt,
die vanaf half maart hun leven zullen
slijten in een strafkamp waar martelingen en executies aan de orde van de
dag zijn.

ze soms uren moeten lopen, permanent
honger hebben en het bijwonen van
een kerkdienst letterlijk hun dood kan
betekenen, gaan ze toch. Blijkbaar horen
voor hen geloof en gemeenschap der heiligen bij elkaar. Blijkbaar is het verlangen naar medestanders, naar broeders
en zusters, naar het gezamenlijk openen
van Gods Woord en fluisterend samen
zingen, zo intens, dat je je afgetrapte
schoenen aantrekt en kilometers loopt.
Je dood tegemoet.

Ik moet ervan huilen. Hoever sta ik niet
af van deze dappere mensen. Van de Daniëls van deze tijd.
Niemand kent hun
‘Dat je nog naar
naam. Geen van hen
“Geen van hen heeft een
de kerk durft’,
heeft een FacebookFacebookpagina of een
schoot door me
pagina of een Instaheen. ‘Volgens mij
gram account. En
Instagram account. En toch
had ik allang een
toch zijn zij degenen
zijn zij degenen die de echte
reden gehad om
die de echte influeninfluencers
zijn.”
thuis te blijven’.
cers zijn. De echte
En ik denk dat ik
helden in deze weniet de enige ben die met deze gedachte
reld, die ons in onze welvaart en luiheid
speelt. Zeker nu niet, in een tijd waarin
een spiegel voorhouden.
het heel normaal is om een keertje over
te slaan ‘omdat het laat was gisteren’. Een
Ik weet het, in de hemel gaat het om
tijd waarin online kerkdiensten zo vanaf
God, om Zijn eer en glorie, maar ik denk
de bank in je pyjama geconsumeerd kundat het onder andere de martelaren uit
nen worden. Een tijd waarin je ook ‘heel
Noord-Korea zullen zijn, die in de hemel
goed kan geloven zonder naar de kerk te
vooraan bij de troon zullen staan, op de
gaan’.
ereplaats. En ik…? …ik zal, staande op de
drempel van het huis van mijn God, een
Deze gelovigen in Noord-Korea laten ons
glimp van hen mogen opvangen.
iets anders zien. Ondanks het feit dat

Marieke den Butter

zendingswerker in Oost-Azië, is
getrouwd met Jaap en is moeder
van acht kinderen.
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有獎問答

WIN

een Thaise maaltijd
ter waarde van €50,-!

Onderstaande afbeeldingen zijn details uit dit magazine.
Zoek uit waar deze afbeeldingen staan en noteer achter het vakje het paginanummer.
Tel alle paginanummers bij elkaar op en stuur de oplosssing in.
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Je kunt jouw antwoord sturen naar: nl.vertel@omfmail.com.
Graag ook jouw naam en telefoonnummer vermelden.
Uit de goede inzendingen verloten wij één maaltijd.
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