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Het kastenstelsel in
India
Iedereen weet waarschijnlijk wel
dat men in India een eeuwenoud kastenstelsel hanteert.
Hoe werkt dat kastenstelsel nu
precies? En zegt de Bijbel daar
ook iets over?
Hoe is het kastenstelsel ontstaan?
De Indo-ariërs, een herdersvolk uit
Centraal-Azië, vielen rond 1700 v. Chr.
het land India binnen. Zij hebben het
kastenstelsel ontwikkeld. De kaste
waarin je geboren wordt, heeft alles te
maken met je vorige leven. Als je in een
vorig leven goed hebt geleefd, keer je
terug in een hogere kaste. Er zijn vier
kasten die altijd zullen blijven bestaan:
de priesters, de vorsten, de boeren en
de knechten. Als laatste is er een groep
mensen die tot geen enkele kaste
behoort: de uitgestotenen of paria’s. In
de opvatting van de hindoes zijn dat
eigenlijk geen mensen.

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme geeft aan het hele systeem van kasten een religieuze duiding.
De Hindoe probeert door goed gedrag
in een volgend leven in een hogere kaste
te komen. Het streven van de Hindoe is
erop gericht om uiteindelijk los te komen
uit de spiraal van zielsverhuizingen en
op te gaan in het goddelijke. Dit is het
hoogste wat de Hindoe kan bereiken.

Ho og ste ka ste, de

Pa r ia’s
pr ie ster s

De Bijbel

De verschillen met wat de Bijbel daarover zegt, zijn oneindig groot. Eigenlijk
speelt in het Hindoeïsme de verleiding
van de slang uit Genesis 3: 5: ‘En gij zult
als God wezen.’ . Persoonlijke discipline,
goed gedrag en meditatie zijn nodig om
dit hoge doel te bereiken.
De Hindoe beseft niet de principiële
ongelijkheid tussen de Schepper en het
schepsel. Hij weet niet van de schuldige
val en van de verlossing die in Christus
Jezus is. Tenslotte beseft hij niet dat we
na dit leven voor God moeten verschijnen.
Wat is het nodig, dat dit grote volk in
aanraking komt met het Woord van God
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daarop gegrond!
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Werkers in de wijngaard
Commissie Genemuiden

Kumara Krupa en familie
Medewerkers in Speiro

Werkers in
de wijngaard
Regelmatig schrijven we in ons blad over het werk van
het deputaatschap Bijbelverspreiding in India. De foto’s
waarop kinderen met blijde gezichten het boek met
de Bijbelse vertellingen van Van Dam ontvangen, zijn
veelzeggend. Ook vele andere boeken en folders worden
onder de mensen uitgedeeld. De folders (traktaten
genoemd) zijn bedoeld voor hen die nog nooit van het
Woord van God hebben gehoord. De boeken zijn voor
de christenen. Vaak wonen zij ver van de grote steden,
zijn arm en missen goed Bijbels onderwijs. De boeken
die we dankzij uw steun in India mogen uitdelen, zijn al
velen tot zegen geweest. Het werk wordt aangestuurd
door het deputaatschap, maar kan uiteraard niet
zonder een lokale organisatie die de dagelijks leiding
van alle werkzaamheden heeft. We willen u graag
kennis laten maken met de personen die in alle
getrouwheid ter plaatse deze arbeid in Gods Koninkrijk
verrichten. We willen dit doen door middel van een
aantal vraaggesprekken. We starten deze serie met een
interview met de directeur van de organisatie in India:
Kumara Krupa Bachala.

ouders waren beide werkzaam in het onderwijs. Zij hebben
erg goed onderwijs genoten, onder meer door de invloed van
zendelingen die in hun tijd scholen stichtten in heel India en
mensen met talenten een opleiding gaven. Mijn moeder is
enige tijd geleden overleden. Mijn vader leeft nog en verkeert
in relatief goede gezondheid. Ik heb een broer. Ik ben al ruim
vijftien jaar getrouwd met Annie Christina en we zijn gezegend
met twee kinderen: Roshan David (12) en Ruth Keerthana (11).”

Zijn naam alleen al is een getuigenis voor zijn omgeving, want
Krupa betekent: ‘genade’. In de ontmoetingen die Kumara
Krupa heeft, noemt hij dit feit vaak als ingang om een gesprek
over het Evangelie te beginnen. Kumara Krupa doet zijn werk
al weer heel wat jaren erg getrouw. Laten we nader met hem
kennismaken.

Het kantoor van Speiro bevindt zich in een rustige wijk van de
miljoenenstad Hyderabad. Welke taak heeft Kumara Krupa er?
„Als hoofd van de organisatie is het mijn belangrijkste taak om
het vertaalproces van een boek of traktaat goed te begeleiden,
maar ook ervoor te zorgen dat het bij de mensen terechtkomt.
Het deputaatschap Bijbelverspreiding maakt de keuze van de te
vertalen boeken. Na de vertaling volgt een kwaliteitscontrole,
waar ook weer iemand vanuit Nederland bij betrokken is.
Als de boeken na het drukken en binden in ons magazijn
zijn afgeleverd, worden ze via een bepaald systeem naar al
onze contacten (distributeurs) gestuurd die de boeken dan
verspreiden onder de gemeenten en christenen waar zij contact

Kumara Krupa: „Ik ben geboren in het Indiase Hyderabad,
in de staat Andhra Pradesh. Mijn voorouders waren hindoe,
maar door Gods genade zijn mijn grootouders bekeerd tot het
christendom. Mijn ouders waren ook beide christen. Ik behoor
dus tot de derde generatie christenen in onze familie. Mijn

Na zijn middelbare school volgde de Indiase directeur eerst
een opleiding hotelmanagement. Daarna ontving hij een
bachelorsdiploma in handel en economie en vervolgens een
bachelor in theologie. Hoe is hij betrokken geraakt bij het werk
voor Bijbelverspreiding?
„In 2003 werkte ik als administrateur voor een organisatie
in Hyderabad. Op een dag ontmoette ik daar de toenmalige
algemeen secretaris van het deputaatschap Bijbelverspreiding,
Wim Hammink en de heer Hubrecht Smits, in die tijd werkzaam
voor Oikonomos foundation. Zij vertelden mij dat ze uitzagen
naar een manier om christelijke lectuur te gaan verspreiden
in India. Na enige tijd vroeg men mij of ik geïnteresseerd was
om aan dit werk in India leiding te geven. Ik heb gezegd dat ik
daartoe bereid was.”

Het werk van
de commissie
Genemuiden
Vandaag is het al weer dinsdag.
Morgenochtend boeken inpakken, denkt
een vrijwilliger. De volgende morgen gaat
het richting de inpakhal. Sommige moeders
moeten eerst zorgen dat de kinderen naar
school zijn en thuis de boel opgeruimd is.

“Het belang van boeken is zó groot, dat
mag nooit onderschat worden. Boeken
worden gelezen en nógmaals gelezen. Ze
worden doorgegeven aan anderen en vaak
na vele maanden of jaren weer gelezen.”
mee hebben. Om de distributeurs te begeleiden en tegelijkertijd
na te gaan hoe de boeken ontvangen worden, bezoeken we
twee keer per maand een distributiepartner. Op die manier
kunnen we ook de boeken promoten.”
Kumara Krupa doet dit werk niet alleen, maar samen met een
staf van werkers die allemaal hun specifieke taak hebben op
het gebied van het corrigeren en drukken van de boeken, het
distributiesysteem en de financiën. Het is een zeer gemotiveerd
team en de mensen zijn zich er van bewust, dat hun werk een
schakel mag zijn in de verbreiding van het Evangelie.
Regelmatig krijgt Kumara Krupa dankbare en positieve reacties
van lezers van de boeken en traktaten. Wat is er nu zo bijzonder
aan dit lectuurwerk? „Er zijn hier nauwelijks organisaties die
lectuur uitgeven. Jullie zijn een van de weinige. In onze tijd
komen er heel veel stromingen op, zowel binnen als buiten de
kerken, die een valse leer prediken. Het is daarom bijzonder
belangrijk dat er goede, betrouwbare boeken verschijnen
op het gebied van geloofsleer en -leven. Er worden boeken
voor kinderen, jongeren en volwassenen verspreid. Voor het
evangelisatiewerk onder hindoes en moslims hebben we
traktaten die in de loop der jaren al heel veel mensen hebben
aangesproken,” zo vertelt hij.
„Het belang van boeken is zó groot”, benadrukt Kumara Krupa.
„Dat mag nooit onderschat worden. Boeken worden gelezen
en nógmaals gelezen. Ze worden doorgegeven aan anderen en
vaak na vele maanden of jaren weer gelezen. We hebben daar
in de achterliggende jaren van horen getuigen. Mensen die een
traktaat hadden gekregen, het ergens opgeborgen hadden en
in noodsituaties in hun leven de folder weer vonden en gingen
lezen. Vaak tot grote zegen en bemoediging. We mogen zaaien,
maar het is God die de wasdom geeft.”

Drs. Barry van der Schoot

Het is tien voor negen…. ik moet gaan. De deur staat al
open. Snel beginnen dan maar, zo denkt de vrijwilliger. Een
stuk of 20 dozen staan al klaar om ingepakt te worden. Er
wordt een stapel gepakt van dezelfde bestelling.
De gedachten staan niet stil. „Even kijken of er een nieuw
formulier inzit. Ja, zit erin. Zo, de doos verder vullen met
‘bubbeltjesfolie’, zodat de boeken beschermd zijn en
niet meer kunnen schuiven. Dichtvouwen en -plakken.
Even kijken… hoe zat het ook al weer? O ja, adressticker
rechtsonder, retoursticker linksboven, stempel met ‘port
betaald’ rechtsboven, stempel met ‘BOOKS’ linksonder.
Nu de volgende. En als alle dozen van deze aanvraag
ingepakt zijn, nog bandjes erom, in de postkar leggen.
Nog even op de aanvraag zetten dat deze afgehandeld
is en dan weer een nieuwe stapel pakken”, zo klinkt
het soms hardop. Zo gaat het om de twee weken
in Genemuiden. De ene keer op woensdagmorgen,
de andere keer op maandagavond. Ongeveer 20
vrijwilligers zorgen dat de aanvragen (ingepakt en wel)
klaar staan voor verzending.
Als er een bestelformulier binnenkomt, wordt dit gescand
en naar één van de vertalers in ons land gemaild. Deze
vertaalt, waar nodig, het adres, zodat de posterijen hier
dat ook kunnen lezen, en stuurt het terug. Ook een
eventuele brief kunnen ze vertalen. Er zijn vier mensen die
dat voor ons doen. We zijn heel blij met hen. Ook zij zijn
een schakel in het geheel.
Dan wordt per aanvraag gekeken hoeveel dozen het
ongeveer worden. Zoveel adresstickers worden er geprint.
(Er mag maximaal vijf kilo in één doos). Dit wordt samen
met de aanvraag in een insteekhoes gedaan en zo komen
we weer aan het begin van dit verhaal.
Zo gaan de boeken naar alle landen, waar Russisch
gesproken wordt. Of naar bijvoorbeeld Israël, waar
geëmigreerde Joden uit onder andere Rusland wonen.
Onze wens is dat de Heere de lectuur gebruikt om
mensen tot Hem te brengen. Tot eer van Zijn Naam.
Regelmatig krijgen we reacties in de vorm van een
brief of kaart, soms met foto’s.

Hartelijke groeten vanuit Genemuiden.

Lectuurverspreiding onder Ghanezen:

Geef ze iets dat echt is!
“Als je een vals bankbiljet wilt onderscheiden, moet je eerst goed
weten hoe een echt bankbiljet er uitziet!”
Onlangs hield ds. Kcofie Ferguson op een conferentie een inleiding over
gebedskampen. Deze “prayer camps”, waar duizenden mensen op afkomen,
vormen een nieuwe hype in Ghana. Ze worden meestal gehouden op zondag.
Zodoende trekken ze mensen weg uit hun eigen gemeente. Ze worden
georganiseerd door solisten die zichzelf tot profeet, apostel of gebedsgenezer
hebben uitgeroepen. Gepreekt wordt er niet. Gezongen en gebeden des te
meer. Het heil in Christus en de eer van God spelen geen rol. Het gaat om
welvaart voor de massa rond het podium en een dikke collecte voor de man
achter de microfoon.
Uiteraard toonde broeder Ferguson (lid van de Raad van Toezicht van onze
boekwinkel in Accra) zich erg bezorgd over dit verschijnsel, dat als een
bosbrand om zich heen grijpt. Het was opmerkelijk hoe hij zijn inleiding begon.
Hij vertelde over een school waar aanstaande bankbedienden leerden hoe zij
vals geld konden onderscheppen. De studenten kregen zuiver geld in handen.
Zij moesten zich eerst grondig vertrouwd maken met originele bankbiljetten.
Pas daarna waren zij in staat om ‘schijn’ van ‘zijn’ te onderscheiden. Ds. Ferguson
volgde dezelfde methode. Hij sprak eerst uitvoerig over het ware gebed, zoals
de Heere dat Zijn kinderen leert, om daarna haarscherp het gevaar van de
gebedskampen aan te wijzen.
Wat willen wij als deputaatschap Bijbelverspreiding in Ghana? Wij willen
graag ‘zuiver goud’ verspreiden. Jawel, we willen ook waarschuwen tegen
‘klatergoud’, want ook in Ghana is niet alles goud wat er blinkt. Maar juist
daarom is het zo nodig dat er goede boeken verspreid worden: van de
Hervormers, van de mannen van de Nadere Reformatie en van de Puriteinen,
maar ook van hedendaagse auteurs. Kortom: boeken van schrijvers die op
de hemelse academie geleerd hebben wat het is en wat het niet is. Helpt u
mee deze lectuurverspreiding mogelijk te maken? Opdat het goud van Gods
genade mag schitteren, ook in West-Afrika!

Ds. C. Sonnevelt
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de
verspreiding van Gods Woord,
door middel van Bijbel- en
lectuurverspreiding, dan kunt u
dat doen door ons Deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te
ondersteunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. Deputaatschap
Bijbelverspreiding Woerden
WWW.DRTS.NU

