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De kracht van samen
‘Mama, ik ken al die verhalen alláng’, verzucht mijn
achtjarige zoon als ik hem wil voorlezen uit de Bijbel. Ik
pak een andere kinderbijbel, waarin ook verhalen staan
die hij nog niet kent. Maar ik vrees dat ik hem niet
tevredenstel, want we beginnen voorin.
Ik vraag hem: ‘Over wie gaat het allereerste verhaal in
de Bijbel? A…’ ‘Nee hè, waarom nou eerst weer dat verhaal van Abraham?’ Ik schiet in de lach. ‘Adam’, zeg ik.
‘Adam?’ Hij lacht mee en wijst op het plaatje naar Eva.
‘Maar dat is toch Elizabeth?’ Dit verhaal kunnen we dus
rustig nog eens lezen. Samen lezen en praten we over
Adam en Eva, Abraham en Elizabeth. Een mooi gesprek.
Is het eigenlijk niet net zo bij ons? We kunnen jarenlang
in de kerk zitten en misschien wel alle ‘juiste antwoorden’ kennen. Toch hebben we steeds weer de Bijbel

nodig … en Gods Geest … en de christelijke gemeenschap om te begrijpen wat er staat.
U leest in deze Doorgeven hoe bijvoorbeeld Hoop voor
Noord samen Bijbelleest (pagina 6). Blader deze Doorgeven verder door om te ontdekken hoe men de kracht
van samen Bijbellezen ervaart in bijvoorbeeld Groningen, Siberië en Zuid-Afrika.
Met wie kunt u de Bijbel lezen? Mogelijk helpt dat om
uw eigen ‘Abraham en Elizabeth’ te ontdekken.
Petra de Jong
missionair consulent
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Het mooiste liefdesverhaal ter
wereld, zo noemt ds. Marco
Hofland de Bijbel. En dat liefdesverhaal gunt hij iedereen. Zoals
deze vrouw in de winkelstraat van
Haarlem. Ze neemt de Bijbel van
hem aan. Wat zou ze ermee doen?
Vindt het liefdesverhaal een weg
naar haar hart? Lees meer over dit
bijzondere initiatief van deze Haarlemse predikant op pagina 4-5.
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Rake inzichten
Als evangelisatiecommissie van
Rijnsburg organiseren we elk
voor- en najaar een Bijbelcursus.
Waarom zijn we hiermee
begonnen en wat heeft het ons
gebracht?

Gemeentecursus
Begin 2016 volgden veel gemeenteleden de evangelisatiecursus Getuigende gemeente. We vonden onszelf
niet zulke praters en zeker niet met betrekking tot het
geloof. Wij zijn meer van ‘dienen en doen’.
We leerden dat evangelisatie vooral gaat via relaties.
Maar op de vraag ‘Wie heeft niet-kerkelijke vrienden?’
gingen maar een paar vingers omhoog.
Tijdens de cursus werden we opgeroepen te bidden
voor iemand in onze omgeving die de Here Jezus nog
niet kent.

Initiatieven
Na deze cursus ontstonden mooie initiatieven. Zo is er
een koffie-ochtend in het leven geroepen, waar zo’n
vijftien tot twintig mensen naartoe komen.
De jeugd zoekt contact met de buren uit het wooncentrum voor ouderen. Tijdens de Rijnsburgse feestweek
gaan de kerkdeuren open.
Daarnaast zijn we gestart met een Bijbelcursus: we
komen in series van vier avonden bij elkaar rond een
thema. Soms zijn er wel zeven mensen van buiten de
gemeente, een andere keer ‘maar’ twee.
De een noemt zich sinds kort christen. Een ander een
zoeker, meegekomen met een gemeentelid. Zo nodigt
een van onze belijdeniscatechisanten trouw zijn vriendengroep uit, waarvan vrijwel niemand gelooft.

Verrijking
Meestal komen we tijd tekort, doordat de gespreksvragen veel losmaken. We zijn dankbaar dat God ruimschoots voorziet in wat we nodig hebben.
In een open sfeer stellen deelnemers hun vragen of
vertellen hoe het is om christen te zijn. Juist van de
mensen die zich nog maar kort christen noemen, komen rake inzichten over het leven met God. Zo zei een
deelnemer dat hij sinds hij in het licht leeft, ziet dat zijn
vrienden nog in het donker zijn.
De vragen die we krijgen, helpen ons om zelf weer
goed na te denken over wat we geloven. We krijgen
waardevolle feedback, bijvoorbeeld over hoe belangrijk
gastvrijheid is als je nieuw bent.
De ontwikkeling naar een meer open, gastvrije gemeente heeft ons gemeenteleven verrijkt en smaakt
naar meer.
Toos van den Born
lid evangelisatiecommissie Rijnsburg
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Regelmatig ga ik met de Bijbel de straat op. Want het
mooiste liefdesverhaal ter wereld, dat gun je toch iedereen?
Met mijn fietskrat vol bijbels de
Grote Houtstraat in?
Ja, dat klopt! Regelmatig sta ik in het
centrum van Haarlem om het gesprek aan
te gaan. Omdat het Pasen of Pinksteren
wordt. Of naar aanleiding van Nieuwjaar of
het thema van een jeugddienst.

Zijn mensen dan niet vijandig?
Totaal niet! Als je mensen vriendelijk
aanspreekt, wil iedereen wel praten. Ook
als het gaat over liefde, vergeving en de
zin van het leven. Ik heb in al die jaren
eigenlijk nooit iemand gehad die meteen
wegliep toen het over geloof en Jezus of
de Bijbel ging.

Maar kerken lopen leeg …
Klopt. Tegelijk: een op de drie Nederlanders gelooft in iets. Vrijwel iedereen is op
zoek naar een goed en onbezorgd leven
en naar richtlijnen hoe je moet leven.
Iedereen verlangt naar echte liefde en
vergeving. Naar een goede wereld en naar
zingeving …
Er was een tijd dat veel mensen met geloof
opgroeiden. Sommigen van hen waren
erg negatief over de kerk. Zeg maar de
Maarten ’t Hart-generatie. Ze stapten uit
de kerk en hadden er daarna een gruwelijke hekel aan.
Maar nu is het wel anders. We leven in een
tijd dat de kerk, het christelijk geloof en de
Bijbel onbekend zijn voor veel mensen. Als
je zegt dat je christen bent, vinden mensen
dat vaker interessant dan vervelend: vertel
maar, wat is dat? Een tijd dus vol kansen!

Geef ik dan altijd een bijbel mee?
Niet altijd. Je merkt in een gesprek of mensen meer willen weten. Ik heb verschillende soorten bijbels: met en zonder uitleg,
voor jongeren en voor ouderen.

Hoe je er ook over denkt: het is wereldliteratuur en nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Lees de Bijbel en er
gebeurt wat!

Dus allemaal morgen de straat
op met een stapel bijbels?
Nou allemaal … Iedereen mag op zijn eigen
manier iets van het goede nieuws doorgeven.
Ik ben wel bang dat we de boodschap erg
goed verborgen houden. ‘Als je interesse
hebt, ben je bij ons welkom in de kerk’, laten we weten. Maar Jezus gaat verder dan
dat: ‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een
stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven’ (Mattheüs 5:14).

Doorgeven van wat je zelf hebt
ontvangen …
Ik las laatst dat de helft van de woningbranden ontstaat door oververhitting van
opladers. De bedoeling is dat je je telefoon
gebruikt, niet alleen maar blijft opladen.
Wij laven ons aan Gods liefde en genade.
Heerlijk! Maar is dat dan ook meteen het
doel: dat je aan het oplaadsnoer blijft?
Als je zelf ‘vol’ bent, gaat er iets gebeuren.
Zeker weten.
Want het mooiste liefdesverhaal ter
wereld gaat over God die zijn eigen Zoon
geeft.
Dat liefdesverhaal gun je toch iedereen?
Marco Hofland
predikant in Haarlem

Wilt u zien hoe Marco op straat
de mensen aanspreekt en bijbels
uitdeelt? Bekijk het filmpje op
www.cgk.nl/bijbelopstraat.
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Het mooiste
liefdesverhaal
ter wereld

5 | doorgeven september 2019

Samen
Bijbellezen

‘En wat gaan we nu doen met wat hier staat?’ We hielden met een groep
Bijbelstudie in Hoop voor Noord. Gelukkig stelde iemand uit de kring die
minder ervaring met Bijbellezen had, de juiste vraag.

Bubbel

© AJ Photography

De Bijbel is er om ook samen uit te lezen.
Het liefst met mensen die heel anders zijn
dan jij. Mensen met een ander opleidingsniveau, een ander karakter of een andere
culturele achtergrond. Mensen die nog niet
zo lang christen zijn, of nog op zoek zijn.
Andere invalshoeken halen je namelijk
uit je eigen bubbel. Zo wordt je beeld van
God verrijkt. Niet voor niets zegt Paulus
in Efeziërs 3: ‘Dan zult u met alle heiligen
de lengte en de breedte, de hoogte en de
diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van
Christus kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u zult volstromen met Gods
volkomenheid’ (vers 18 en 19).

Kruiswoorden
Een bijzondere ervaring in onze multiculturele gemeente was een samenkomst op
Goede Vrijdag.
Tijdens deze samenkomst sloten we aan bij
de traditie van de Hindi-Urdu groep.
Onze Pakistaanse broers en zussen zijn
namelijk gewend om op Goede Vrijdag alle
zeven kruiswoorden van Jezus langs te
gaan. Verschillende mensen nemen elk een
kruiswoord voor hun rekening en houden
er een korte meditatie over. Dan ontstaat
er iets bijzonders.

Verlaten
Iraniër Mohammad verbond zijn persoonlijke ervaring van verlatenheid aan het
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij
verlaten?’
Mohammad vertelde: ‘Ik was zeven toen
mijn vader op een dag afscheid van me
nam. Hij zei dat hij over een week weer
terug zou zijn. Maar ik zag hem tien jaar
niet meer, want hij vluchtte naar Neder-
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land. Als je vader je verlaat, is dat echt
verschrikkelijk.’
Je zag de emotie en je voelde de verlatenheid in de zaal, toen Mohammad dit met
ons deelde.

Schaamte
Samen met de Bijbel bezig zijn, verrijkt
je. We leren van Afghanen hoe Jezus
stierf voor onze schaamte. Voor hen is die
schaamte belangrijker dan hun schuld. We
ontdekken dat wij in onze Nederlandse
schuldcultuur het offer van Jezus verkleinen tot schuld, terwijl het lijden en sterven
over veel meer gaat.
In de Iraanse groep wordt de oproep van
Petrus om ‘altijd bereid te zijn tot verantwoording van de hoop die in je is’, bijzonder relevant als we samen spreken over
de vraag of dit ook geldt in Iran (tegenover
overheid of familie).
Surinaamse zusters vertellen ons hoe het
vermengen van het geloof in Jezus met
allerlei (Surinaamse) gewoonten, een christelijke mengelmoes oplevert waar je ver
vandaan van moet blijven.

Krachtig
Het is een stuk krachtiger als zij dat vanuit
hun ervaring vertellen, dan wanneer je als
voorganger vertelt ‘hoe het zit’.
Er worden dimensies toegevoegd als je
samen met mensen uit allerlei culturen Bijbelleest. Zo ontdek je nieuwe dingen over
wie God is en wat Hij doet.
Jurjen ten Brinke
Theodoor Meedendorp
voorgangers Hoop voor Noord
Amsterdam

Hoop voor Noord, Amsterdam

Menorah Zaanstad

Zo gaat dat!
U hoeft niet eens op reis.
Gebruik de QR-code of ga
naar www.cgk.nl/pioniersfilms.
Op uw beeldscherm kunt u
meekijken bij jonge, missionaire
geloofsgemeenschappen waar onze
kerken bij betrokken zijn. Missionair
zijn in de praktijk, zo gaat dat!
De Poster, Veenendaal

ICF Apeldoorn

Stem van de Goede Herder, Bunde-Meerssen
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Het Open Huis, Haarlem

Zendingsgezinsdag
Leeuwarden
Op zaterdag 12 oktober staat de jaarlijkse zendingsgezinsdag van de
classis Leeuwarden gepland. De locatie is anders dan gebruikelijk: Comenius college, locatie Mariënburg, Achter de Hoven 118, Leeuwarden.
Om tegemoet te komen aan de wens van met name jonge gezinnen
om eerder af te sluiten, betreft het dit jaar een ochtendprogramma:
9.30-12.30 uur. De lunch vervalt hiermee.
U kunt deze ochtend kiezen uit drie workshops. Hetty Zuidema-Bloem
spreekt samen met haar man over hun zendingswerk in Zuid-Afrika.
Drs. C. Rentier vertelt over het werk van Evangelie & Moslims en dhr.
P. Helmholt over het werk van Gevangenenzorg Nederland.
Ds. D. van der Zwaag uit Siegerswoude verzorgt het appelwoord.
Uiteraard zijn er weer diverse kramen aanwezig en is er een afwisselend kinderprogramma. Voor de kleintjes is er de hele dag oppas.
Van harte welkom!

Zendingsdiensten 2020
Sinds 2 september kunt u zendingsdiensten voor 2020
aanvragen. In deze ochtenddiensten gaat zendingsconsulent
ds. Willem van ’t Spijker of TUA-docent missiologie ds. Jan van
’t Spijker voor.
Willie Ruizendaal maakt daarvoor graag een afspraak met u
(w.ruizendaal@cgk.nl / 0318-582362). In plaats van een zendingsdienst kunt u ook een zendingsavond afspreken.

Ondersteuning
evangelisatie
Sinds april dit jaar is ds. Jelle Nutma door zijn kerkenraad in Gorinchem voor één dag per week vrijgesteld voor zijn werk voor deputaten evangelisatie. Hij richt zich op projecten (onderzoek en ontwikkeling) waarvoor de missionair
consulenten onvoldoende
tijd hebben.
Jelle Nutma is al lange tijd
betrokken bij het missionaire werk van onze kerken
en is dankzij de flexibele
houding van zijn gemeente
voortvarend aan de slag
gegaan.
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V.l.n.r. Wilfried Verboom (directeur IFES Nederland),
Lambert Pasterkamp (voorzitter kerkenraad UtrechtCentrum), Petra de Jong (missionair consulent),
ds. Mark Bergsma (predikant Utrecht-Centrum)

Nieuwe
pioniersplek
in Utrecht
De gemeente van Utrecht-Centrum is
sinds een aantal jaar actief onder internationale studenten. De voormalige pastorie
en het pand ernaast zijn verbouwd tot een
studentenhuis voor Nederlandse en internationale studenten.
Er is veel energie gestoken in de begeleiding van deze woongemeenschap. Ook is
er een begin gemaakt om – in samenwerking met IFES – een bredere groep internationale studenten in de stad te bereiken.
Afgelopen mei werd de samenwerkingsovereenkomst getekend en ging dit project
van Utrecht-Centrum officieel van start als
pioniersplek binnen onze kerken.
Ds. Mark Bergsma: ‘Het is ons verlangen
dat internationale studenten door ontmoetingen met christenen zich thuis gaan
voelen in een voor hen vreemde omgeving, en dat ze Jezus Christus (beter) leren
kennen.’

Leden van de Umojakring en -stuurgroep in gesprek

Wat heeft God m
Wat is Gods doel met de kerk? Wat wil Hij doen met de gemeente
waar je onderdeel van uitmaakt in de eigen omgeving? De tweejarige
training ‘Umoja’ wil hierbij helpen.
De gemeente van Woerden ging hiermee aan de slag.
Ontdekkingsreis

Zwaaien

Ze zitten met z’n zevenen om de tafel: de stuurgroepleden en een paar leden van de Umojakring.
Stuurgroeplid Ruben vraagt in gebed om Gods aanwezigheid door de Geest. ‘Om ons de gemeente te laten
zien zoals U die bedoeld heeft.’ Hij dankt God voor de
afgelopen twee jaar waarin de stuurgroep de rest van
de gemeente meenam op ontdekkingsreis.
Wat heeft de kring ontdekt? Andrea en Hanneke
vertellen hoe de kring zich in het eerste jaar voorbereid
heeft via Bijbelstudie. En via de vraag: wat heeft God
mij toevertrouwd?

In het tweede jaar kwam de buurt nadrukkelijk in
beeld. ‘Daarbij keken we naar het aangaan van relaties
met bepaalde doelgroepen. Voor ons kwamen vooral
de ouderen van de gemeente in beeld, samen met onze
buren die niet geloven.’
De opzet van de training hielp om concreet stappen te zetten. Een vrouw uit de kring nam het initiatief om een oudere te bezoeken, waarbij ze soms haar kinderen meenam.
Sindsdien zwaaien zij en haar kinderen naar deze vrouw
als ze op weg naar school langs haar appartement komen.
‘Hoe fijn is het dat iemand je ziet en naar je zwaait!’
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Een spelletjesmiddag in Woerden in het kader van Umoja

ij toevertrouwd?
Binnen handbereik
Een ander kringlid brengt één keer per week eten naar
een oudere man die niet kerkelijk is. Het zit ‘m in dit
soort kleine dingen. Wat kun je? Ruben: ‘God vraagt
niet iets van ons wat we niet kunnen; het mogen dingen zijn die binnen handbereik liggen. Voor David was
dat een slinger, voor Mozes een staf, voor ons wellicht
een auto of een kruiwagen.’
Voor de kring was de betrokkenheid van de stuurgroep
heel belangrijk. Het gaf hun focus en bevestiging. Ook
was het advies heel welkom.
De stuurgroep miste een leider in de kring. Door wisselingen in de kring was het contact soms wat lastig. Een
tip is dan ook om één persoon als aanspreekpunt te
laten fungeren.

Vruchten
Op mijn vraag ‘Wat viel tegen?’ merken leden van de
stuurgroep op dat het kwartje niet meteen voor iedereen valt. Draagvlak creëren via prediking en communicatie is erg belangrijk.

Gelukkig zijn er ook vruchten op te merken. Het mooie
is dat je via deze training samen aan de hand van de
Bijbel nadenkt wat christen-zijn inhoudt. Deze bewustwording resulteerde in Woerden in een groter verlangen om in de eigen leefwereld handen en voeten te
geven aan het Evangelie.
Erjan van der Linde
diaconaal consulent

Umoja is overgewaaid uit Afrika en betekent saamhorigheid. Umoja staat voor een proces waarin
vanuit de Bijbel ontdekt wordt wat Gods missie in
deze wereld is. Én hoe een plaatselijke gemeente
daarin in de eigen omgeving meedoet – met dat
wat God (al) heeft gegeven.
Deputaten diaconaat participeren in Umoja en
hebben eigen trainers ter beschikking.
Zie www.cgk.nl/umoja.
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‘Je ziet me wel verschijnen’, hoor ik mezelf zeggen tegen Jaap Wortel (34).
Dat klinkt ongepast, want Jaap heeft bijna geen zicht. Als we het daarover
hebben, zegt hij: ‘Ik kan wel zien hoor: door te voelen, te ruiken en te horen.’

Donker
Jaap vertelt: ‘Ik ben geboren met microcefalie. Iemand met deze aandoening heeft
een te kleine schedel. De gevolgen voor
mij zijn dat ik langzamer leer en een beperkt en verminderend gezichtsvermogen
heb.
Als kind had ik nog tien procent zicht, al
was het wazig. Ik heb de gezichten van
mijn ouders gezien en ik zag kleuren. Ik
heb zelfs gefietst, buiten de openbare weg.
Mijn zicht is steeds minder geworden. Ik
zie nog wat licht en donker, maar het is nu
bijna donker.’

Fantasie
Jaap is single en woont zelfstandig. Hij
weet feilloos de weg te vinden in zijn huis.
Google Assistent en zijn telefoon staan
hem bij en hij hanteert ze vaardig. Apparaten staan op een vaste plek en kopjes
worden meteen afgewassen en teruggezet.
Aan de muur hangt een voelbaar kunstwerk van zijn vader, die reliëfs maakt met
materialen zoals zink.
Jaap heeft een baan als telefonist bij een
instelling. Hij heeft een levendige fantasie.
Vorig jaar verscheen zijn boek Een dubbele
dosis rijkdom. Dit spannende fictieboek
schreef hij voor tieners.

Contact
Jaap zou willen dat kerken zich meer bewust worden van obstakels waar mensen
met beperkingen tegenaan lopen. In zijn
gemeente is er voor hem een rooster
gemaakt. Wekelijks trekt iemand met hem
op in de kerk, vanaf het moment dat de
taxichauffeur hem daar afzet.
Mensen doen hun best en toch gaat er ook
vaak wat mis. ‘Soms als ik bij het koffiedrinken met iemand sta te praten, is die

persoon ineens weggelopen en dat weet ik
dan niet.
Ik kan zelf ook niet op mensen afstappen.
Ik zou wel meer contact willen met leeftijdsgenoten. Ik zou ook graag een leuke
vrouw ontmoeten, maar ik zie de vrouwen
niet!’

Invullen
Veel kerken gebruiken beamerpresentaties
met teksten en plaatjes. Dan is er uitleg
nodig. ‘Soms geeft de persoon naast me
die uitleg. Ik merk wel dat mensen het
lastig vinden om met iemand met een beperking om te gaan. Die vullen misschien
in dat ik iets niet kan of wil.
Ik denk dat ziende mensen zichzelf daarmee te kort doen. Mensen met een beperking kunnen op een andere waardevolle
manier bijdragen.’

Talent
Jaap heeft gevoel voor ritme. Met zijn
Cajon (houten handtrommel) en zijn zangtalent maakt hij deel uit van een muziekteam.
Ook heeft Jaap een bijzondere gave om te
bidden voor mensen. ‘Ik wordt wel eens de
blinde ziener genoemd’, zegt hij stralend.
‘Ik zeg altijd: ik heb een visuele beperking,
ik ben het niet. Ik wil niet zielig gevonden
worden. Ik heb gewoon een baan en doe
mee in de maatschappij. Juist in de kerk
zou dat normaal moeten zijn.’
Rudolf Setz
diaconaal consulent

Mail je reactie naar diaconaat@cgk.nl
o.v.v. kerk zonder obstakels.
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Jaap is niet
zijn beperking

Veelkleurige kerk

Iedereen helpt mee!

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om
de school af te krijgen

School op een
Cassavon ligt in de provincie Grand Anse, in Haïti. Een idyllische omgeving
met prachtige bergen, gelegen vlak bij zee. Achter die prachtige natuur
gaat echter een harde realiteit schuil. De orkaan Matthew veroorzaakte
drie jaar geleden veel schade.
Veilig
Nog steeds wordt het gebied gekenmerkt door verlaten
en vernielde woningen.
‘Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. De regen
stroomde neer en de vloed kwam op en het huis op de
rots bleef staan.’ Dit kinderliedje – gebaseerd op de
bekende gelijkenis van Jezus – laat het belang zien van
een stevige fundering voor een veilig huis.
Een solide bouw is des te belangrijker in een land dat
kwetsbaar is voor orkanen en aardbevingen.

Basisschool

fotopagina diverse foto’s van de herbouw van een
school in Cassavon. De leerlingen van deze basisschool
kregen enige tijd na orkaan Matthew les op de veranda van hun voormalig schoolgebouw, dat volledig was
verwoest.
Dankzij noodhulpgiften van onze kerken konden we als
Church World Service (de organisatie waarvoor ik werk)
na de orkaan helpen.
We konden niet alleen de basisschool van Cassavon
herbouwen maar ook vijf gezinnen van een nieuwe
woning voorzien. Huizen en een school gebouwd op
een rots!

In de vorige uitgave van Doorgeven prijkten op de
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Een nieuw huis!

rots

Huis vo

Hoofd en schouders
Voorafgaand aan de bouw hebben ingenieurs van
Church World Service een training gegeven aan de
bouwlieden. De school en huizen zijn gebouwd op een
manier die bestand is tegen orkanen en aardbevingen.
De gebouwen hebben een diepe fundering en de gebruikte materialen zijn van goede kwaliteit.
Het dorp zelf hielp volop mee: ouders, leraren en zelfs
leerlingen zetten letterlijk hun schouders eronder.
Water werd van veraf in emmers op het hoofd aangedragen. Omdat de bouwplaats ontoegankelijk was voor
verkeer, moesten alle bouwmaterialen op hoofd en
schouders de berghelling opgedragen worden.
Totdat deze dorpsbewoners besloten met de hand, pikhouwelen en schoppen, het pad toegankelijk te maken voor de
vrachtwagens die de bouwmaterialen aanleverden.

Bijbel
Jezus noemt de man verstandig die zijn huis op een
rots bouwt (Mattheüs 7:24-25). De Bijbel leert ons hoe
we onze gaven kunnen inzetten om te delen … met lief-

or de o

rkaan

de (Mattheüs 25:31-46 en 1 Korintiërs 13:3). Vanuit die
kennis en liefde mogen wij onze naasten in Cassavon
dienen.
Vijf gezinnen (36 personen), 183 leerlingen en zes
docenten hoeven niet langer bang te zijn voor regen,
wind, stormen of aardbevingen. Ze hebben nu een
veilig onderkomen en een goede leeromgeving.
Margot de Greef
missionaire diaconale werker Haïti

De genoemde fotopagina vindt u via
www.cgk.nl/download/2019-2-mei (p.11).
Deputaten diaconaat deden na orkaan Matthew
een oproep aan de kerken om samen Haïti te
helpen. U gaf ruimhartig, waardoor onder meer
de bouw van deze school mogelijk werd gemaakt.
Hartelijk dank!
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Mee naar de kerk
Zondag 29 september is dé dag
om uw buurman, collega, vriend of
studiegenoot mee te nemen naar de
kerk. Op die dag organiseren meer
dan twintig kerkgenootschappen de
Kerkproeverij. Veel lokale kerken doen
mee, waaronder ook een behoorlijk
aantal van onze kerken. Maakt u gebruik van deze prachtige gelegenheid? U kent vast wel iemand in uw omgeving die eens een kijkje wil
nemen in een kerkdienst. Meer informatie: www.cgk.nl/kerkproeverij.

Diaconale
projecten 2020
Hij is er weer: de Diacoon vol diaconale projecten die wij samen met u steunen in het
nieuwe jaar. Met deze handzame brochure
heeft u als diaconie, kring of gemeentelid een concrete mogelijkheid om hulp te
bieden. Bijvoorbeeld aan de Sanmeisjes uit
Botswana die op de voorkant van de brochure prijken. Zij maken onderdeel uit van
project BOT130 Hoop voor Sanjongerenen:
kinderen en jongeren die op straat hingen,
gaan met uw hulp weer naar school.
Via www.cgk.nl/diaconale-projecten vindt
u deze Diacoon en meer informatie van
ieder project. De brochure is ook als (gratis)
gedrukte versie op te vragen: 0318-582367.

Mijn Bijbel
en ik
Vertaling gedicht achterkant
We hebben samen gereisd, mijn Bijbel
en ik, door allerlei weer, met ’n glimlach
of met ’n zucht! In zorg of zonneschijn,
in storm of windstilte! Uw vriendschap
onveranderlijk, mijn lamp en mijn psalm.

Kerk in de buurt
Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw
dorp of wijk? Kerk in de buurt helpt daarbij. Aan de hand van gratis
gidsen ontdekt u antwoorden op vragen als: Wat wil je brengen
als kerk? Hoe kom je in contact met buurtbewoners? Hoe maak je
mensen enthousiast om mee te doen? En waarom is het belangrijk
om dit als kerk te doen?
De gidsen bevatten daarnaast
aanstekelijke verhalen over voorbeeldinitiatieven
zoals ‘huiskamer
van de wijk’ en
‘buurtsoep’. Zie
www.cgk.nl/
kerkindebuurt.

Op reis met Logos Hope
Op 18 augustus is Laura van Engelen uitgezonden als missionaire
diaconale werker vanuit de Ichthusgemeente van Nunspeet. Laura
vertelde dat God al veel eerder het verlangen in haar hart had gelegd om zich in te zetten voor kinderen in nood.
In de gesprekken met haar kerkenraad en met de zendings- en
diaconaal consulent in Veenendaal
werd een en ander concreet. Ze
werkt twee jaar op het schip Logos
Hope van Operatie Mobilisatie.
We bidden haar zegen toe en
kracht en liefde voor allen die ze
tegenkomt.
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Verfrissend!
‘Wow, God is so merciful!’ De
verwondering van de Groningse
moslimstudent is oprecht als hij met
de studentenwerker de Bijbel leest.
‘God is zo genadig!’, roept hij uit.

Nieuwsgierig
Verwondering, nieuwsgierigheid en nieuwe ontdekkingen … Het hoort allemaal bij het lezen van de Bijbel
met internationale studenten. Zoveel verschillende
culturen, zoveel verschillende vragen.
In Utrecht willen de christenstudenten graag in het
groepje bij een jongeman uit Azië. Hij is op zoek en
vindt Bijbelstudie niet saai maar ronduit leuk. De Aziaat
kijkt met een frisse blik. Gespannen luistert hij: zal
Lazarus opstaan?
De verbazing is groot als hij hoort dat er ook mensen
waren die vervolgens niet geloofden. ‘Hoe kan dat
dan?’

Veel vragen
In zo’n tien Nederlandse steden komen internationale
studentengroepen bij elkaar, bijgestaan door studentenwerkers van IFES. Ze doen sociale activiteiten en
openen met elkaar de Bijbel.
Vaak wordt de Bijbel in het Engels gelezen omdat dat
de gemeenschappelijke taal is.
Er worden altijd veel vragen gesteld. Met elkaar proberen we dicht bij de tekst te komen. Soms kijken we
bewust naar waarden of idealen uit onze verschillende
culturen rondom het thema van het Bijbelgedeelte.

Utrechtse internationale studenten ontdekken samen
het Johannesevangelie

woord voor woord had vertaald. Wat blijkt? Er is geen
Bijbel in zijn moedertaal.
Door de woorden zo in zijn mond te nemen, kwamen ze
dichterbij dan ooit. Het Afrikaanse spreekwoord waar
hij aan moest denken bij het gedeelte, gaf iedereen een
nieuw inzicht in de tekst. Het Woord ging leven.

Uitdaging
Ook een studentenwerker in Tilburg gaat de uitdaging
aan om het Woord zo dicht mogelijk bij de harten van
de studenten te brengen. Want hoe leg je die jonge
christen uit het Midden-Oosten Gods vrijgevige liefde
uit?
Ook daarin zijn we van Gods genade afhankelijk!
Alinda Willemsen
studentenwerker IFES-Nederland, Amsterdam

Moedertaal
We lezen het gedeelte ook wel eens in verschillende
talen. Een Afrikaanse theologiestudent in Amsterdam
deed in dat kader iets bijzonders. Hij las de verzen
in zijn moedertaal, maar bekende later dat hij ze zelf

Deputaten zending steunen het werk van IFES
(International Fellowship of Evangelical Students)
in Nederland. Zie www.cgk.nl/nederland.
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Aandachtig luisteren

Aandachtig lezen

Heb je het g
Hoe gebruik jij de Bijbel: luister of lees je? Wat blijft er langer hangen: als
het tegen je gezegd wordt of als je het gelezen hebt? Bij de Sanmensen in
Botswana heeft een mondelinge overdracht de meeste impact.
Mondeling
Hoe ga je om met elkaar, hoe geef je iets door? Zeg je
het even of stuur je een berichtje? Dit heeft te maken
met wat voor persoon je bent. De een is een prater, de
ander meer een schrijver. Je karakter, je leefsituatie,
de cultuur waaruit je komt en de moderne media … het
heeft allemaal invloed.
De Sanmensen geven alles mondeling door. Voor belangrijke dingen wordt het hele dorp bij elkaar geroepen: zo worden meningen gepeild.

gaan naar school, leren lezen en schrijven. Ze komen in
aanraking met de moderne media. Ze kunnen communiceren met elkaar via hun telefoon. In het dorp is
ook veel veranderd. Er zijn veel winkels bijgekomen.
Maar wat opvalt: er is er nog steeds geen boekhandel.
Veelzeggend!
In de afgelopen decennia is het Nieuwe Testament
vertaald voor de Sanmensen. Sinds 2012 hebben ze
dit Testament in hun eigen taal: het Naro. Hoe gaan ze
sindsdien om met de Bijbel?

Boekhandel

Drempel

In de laatste dertig jaar is er veel veranderd. Kinderen

De Sanmensen zijn zichtbaar dankbaar dat het Woord
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Luisteren naar de audiobijbel

ehoord?
van God naar hen is toegekomen. Ze luisteren graag
naar wat de predikant hun vanuit de Bijbel vertelt. Met
de hele gemeente leren we Bijbelverzen uit het hoofd.
Wel blijkt dat alleen geschoolde jongeren uit de Bijbel
proberen te lezen. Voor anderen is er een flinke drempel die overwonnen moet worden.
Het doorgeven van verhalen blijkt nog steeds het beste
te werken.

Lied
Door de jaren heen hebben we ervaren dat veel prachtige Bijbelverhalen nieuw zijn voor de mensen hier.
Verhalen die ze graag doorgeven.
Hiervoor is er een Orality project (mondelinge overdracht) gestart. Mensen nemen de verhalen in zich
op. Vooral als een verhaal nieuw voor ze is, geeft men
dit ‘nieuwtje’ graag door. Het verhaal roept vragen op
en zo gaat men communiceren en wordt het Woord
doorgegeven.
Het is mooi om te zien dat van een verhaal dat aan-

spreekt gelijk een lied gemaakt wordt. Dit gaat van
mond tot mond en heeft grote invloed in de hele
gemeenschap. Het dringt zelfs door in de huizen waar
men geen Bijbel heeft.

Opnames
Van deze ervaring hebben we zoveel geleerd dat we
ook in andere talen met een Orality project begonnen
zijn.
We hebben zo’n honderdvijftig Bijbelverhalen uitgezocht. Deze worden met vertalers besproken en
gememoriseerd. Daarna worden ze opgenomen en
op geluidsdragers gezet, zodat bijvoorbeeld zondagsschoolleiders de opnames kunnen gebruiken.
Zo wordt het gesproken Woord doorgegeven en heeft
het impact in diverse Sangemeenschappen.
Coby Visser
zendingswerker Botswana
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Alle evangelisten, met vooraan de twee sprekers (4e en 5e van rechts)

Lezing ds. Van der Toorn, vertaald door
de vrouw naast hem

Toerusten in
Het zendingswerk dat we namens de kerken in Tajmyr (Siberië) mogen
doen is bijzonder: naast het werk dat we daar steunen, rusten we de
Russische evangelisten toe in het verdiepend lezen van de Bijbel. Dat
gebeurt via tweejaarlijkse toerustingsconferenties.
Verrassend

Conferentie

Deze evangelisten hebben vaak een Bijbelschool doorlopen. Hun manier van omgaan met de Bijbel is anders
dan wij gewend zijn.
Ze kennen de Bijbel van voor tot achter. Veel Bijbelteksten kennen ze uit hun hoofd. Deze – veelal losse –
teksten gebruiken ze in hun preken.
Zo’n tekst is dan het uitgangspunt, waarbij soms
thematisch uit andere Bijbelboeken teksten worden
geciteerd. De toepassing wordt vervolgens omlijst door
diverse actuele voorbeelden.
Voor ons is dat vaak verrassend en leerzaam.

Tijdens de toerustingsconferenties geven we hun onderwijs aan de hand van Bijbelboeken en thema’s. De
evangelisten reiken ons daarvoor verzoekthema’s aan.
Twee van onze predikanten houden tijdens de conferentie elk drie lezingen. De ene houdt zijn lezing over
een Bijbelboek. De andere heeft meer een thematisch
onderwerp zoals ‘de laatste dagen’ of ‘de praktische
kant van het pastor zijn’.
Daarnaast wordt er op veel momenten gepreekt. Zo
willen we de evangelisten helpen bij het verdiepend
lezen van de Bijbel.
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De evangelisten luisteren naar ds. Van der Toorn

Siberië
Achtergronden
In de lezingen over een Bijbelboek(gedeelte) willen we
laten zien dat de context van een bepaalde tekst belangrijk is. Ook het kennen van de achtergronden van een Bijbelboek is heel behulpzaam in het begrijpen van de tekst.
Voordat de toepassing van die tekst plaatvindt, is het van
belang dat de tekst goed in zijn context wordt uitgelegd.
Het maakt bijvoorbeeld veel verschil als je weet dat
Paulus de brief van 2 Timotheüs schreef vanuit de gevangenis. En dat het zijn laatste brief is voor hij sterft.

Toerusting
Als je heel Romeinen leest, valt het op dat er – afgezien
van enkele teksten in hoofdstuk 6 – pas in Romeinen 12
de nodige opdrachten en vermaningen worden gegeven.
Voordat je toekomt aan het leven vanuit dankbaarheid,
moet je eerst de ellende en verlossing kennen.
Als je zonder deze kennis een tekst bespreekt uit Romeinen 12, kan het zijn dat je de bedoeling van de tekst
niet goed overbrengt.

Met dergelijke toerusting proberen we de evangelisten
te helpen in het goed uitleggen van Bijbelteksten.
Voor het versterken van deze achtergrondkennis, hebben we namens onze kerken de evangelisten in Tajmyr
een Russische vertaling van de Bijbelverklaring van
Matthew Henry cadeau gedaan.

Opbouwend
Na elke lezing is er volop gelegenheid om met elkaar
van gedachten te wisselen. Daar wordt door de evangelisten vrijmoedig gebruik van gemaakt.
Al met al zijn het zowel voor hen als voor ons opbouwende conferenties. De eerstvolgende toerustingsconferentie staat gepland in het voorjaar van 2020.
Willem Jan van der Toorn
zendingdeputaat en predikant in Bunschoten
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Certificatendag

Een bisschop leest tijdens de dienst samen
met gemeenteleden de Bijbel

Voorgangers
‘Leer ons de Bijbel te lezen!’ Met dat verzoek kwamen leiders van
onafhankelijke kerken in KwaNdebele (Zuid-Afrika) bij ds. Bob Rebel. Zo
begon de Mukhanyo Bible School in 1985.

Licht

Discussies

Veel van deze dominees en bisschoppen wisten zich
door God geroepen een gemeente op te richten. Het
was hun geopenbaard in een droom of een visioen.
Haast van de ene op de andere dag kwam de boodschap van de Bijbel in de plaats van voorouderverering.
De Bijbel werd leidraad in de nieuwe gemeente die de
voorganger oprichtte.
Maar wat betekent dat? Welke boodschap geef je door
aan de mensen?
‘Leer ons de Bijbel lezen! Ja, geef ons licht in de duisternis!’ Zo begon Mukhanyo. (Mukhanyo betekent licht.)

In de klassen van Mukhanyo gaat de Bijbel open. Tot
1994 werden deze geleid door ds. Rebel, in de jaren
daarna – tot 2013 – door mij. In veel dorpen in KwaNdebele komen de voorgangers elke week samen. Vaak
zijn er ook gemeenteleden en jongeren bij.
Bijbellezen is niet gemakkelijk. Wat zijn de verbanden,
wat betekent het gedeelte? Hoe was het in de tijd dat dit
verhaal zich afspeelde? Wat heeft het ons nu te zeggen?
De voorgangers lezen en praten samen. Soms ontstaan
er ook discussies.
En altijd speelt de eigen achtergrond een rol. Voorou-
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Bijbellezen in de klas

leren lezen
ders, toverdokters, inwijdingsrituelen ... Alles is nog
zo geworteld in de tradities, opvattingen en rituelen.
Wat zegt de Bijbel hierover? Geeft de Bijbel nieuw
licht, Mukhanyo?

Thuis
De lessen zijn intens. Soms is er zelfs sprake van een
soort worsteling met elkaar. Je wilt elkaar begrijpen en
dan ook groeien in inzicht, blijdschap en kennis van de
boodschap van genade en liefde.
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’. Hoe neem je die
boodschap mee als je de klas uitgaat? Als je weer teruggaat naar je gezin, je gemeente, je dorp: plaatsen waar
tradities nog zo diep zijn ingebed in het dagelijkse leven.
Ja, leer ons de Bijbel lezen!

gelezen als zij voorgaan in hun kerk? Jawel, dat doet
een jongen of meisje die kan lezen voor hen. Hij of zij
leest een gedeelte totdat de voorganger ‘stop’ zegt. De
voorganger preekt vervolgens over dat Bijbelgedeelte.
Wat zijn deze beide mannen blij dat ze nu – ook al zijn
ze al op leeftijd – leesles krijgen. Voorafgaand aan de
eerdergenoemde lessen, leren ze lezen en schrijven. In
hun eigen taal, het Zulu. Week in week uit.
Hun doel: Gods Woord zelf kunnen lezen. Een geweldige ervaring!

Certificatendag

Leren lezen

Eén keer per jaar is de gezamenlijke certificatendag.
Wat een feest! Ook bisschop Mnisi ontving zijn certificaat voor het werk van het afgelopen jaar. Zingend
en dansend. Want wat een grote vreugde is het leren
lezen van de Bijbel!

Bisschop Mnisi wil heel graag meedoen in de klas van
Leeuwfontein. Maar lezen kan hij niet. Zo ook bisschop
Maseko en dominee Ndlovu. Wordt de Bijbel dan niet

Kees Buijs
oud-zendingswerker
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Tekst: Charles Sandford
Beeld: Mozambique
Vertaling: p. 16
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We’ve traveled together,
my Bible and I,
through all kinds of weather,
with smile or with sigh!
In sorrow or sunshine,
in tempest or calm!
Thy friendship unchanging,
my lamp and my psalm.

Lees het hele gedicht op www.cgk.nl/gedicht

My Bible and I

