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Leerzame internationale
conferentie in Ghana
De Bijbelconferentie van het deputaatschap
Bijbelverspreiding die begin augustus
in Ghana werd gehouden, had bijzonder
internationaal bezoek. Onder hen de
Gambiaanse evangelist Arnest B. Jassey
en zijn Nederlandse vrouw Andrea, die zich
inzetten voor evangelisatie en opvang van
verdrukte christenen in dat land. Ze maakten
er een Bijbelstudie mee over de ‘geestelijke
wapenrusting’.

Op de conferentie was onder andere ds. Sonnevelt
(vanuit het deputaatschap), ds. Van Zetten (op verzoek
van het deputaatschap) en de algemeen secretaris van
Bijbelverspreiding D. Harkes aanwezig. Ze bezochten daarvoor
eerst de boekwinkel in de Ghanese hoofdstad Accra. „In de jaren
negentig opende het deputaatschap Bijbelverspreiding daar
een boekwinkel. Naast goede, reformatorische lectuur worden
in samenwerking met de GBS vele duizenden Bijbels verspreid
in dit West-Afrikaanse land. De boekwinkel heeft vier Ghanese
medewerkers en wordt vanuit Nederland aangestuurd door een
raad van bestuur, waarin naast een viertal Ghanese predikanten,
de heer D. Harkes en ik vanuit het deputaatschap zitting
hebben. Wij brengen eens per jaar een bezoek aan de winkel om
met de staf en raad van bestuur de voortgang van de ‘Bible &
Book Ministry’ te bespreken,” vertelt ds. Sonnevelt.
Omstandigheden
Na de vergaderingen ging het Hollandse bezoek het binnenland
in voor de tweejaarlijkse Bijbelconferentie. De Alblasserdamse
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predikant over de omstandigheden: „Na ongeveer zes uur
rijden langs gehavende en gevaarvolle wegen kwamen we
veilig aan in de grote stad Kumasi. Als vanouds was er een
plaatsje geboekt in een eenvoudig hotel, midden in een drukke
volksbuurt. Zoals altijd, vermeldt de menukaart een rijke variatie
aan spijzen, maar bij het bestellen blijkt dat men vrijwel niets in
de keuken heeft. ’s Morgens serveerde men echter twee witte
boterhammen met een omelet en ’s avonds kon je zomaar
kiezen tussen gewone rijst en de wat donkerder ‘jollof rice’.
Dat heeft ook wel een bepaalde charme en zó eten drukt in
ieder geval de kosten.”

Bijbelstudie
Net als vorige keren vond de driedaagse conferentie plaats in
een auditorium op een groot universiteitsterrein. Er werden,
naast de morgen- en avondsluitingen, acht lezingen gehouden
over de ‘geestelijke wapenrusting’ (Efeze 6). De deelnemers
kregen bovendien twee Bijbelstudies te ‘verwerken’.
Ds. Sonnevelt: „Het doel van de conferentie is boeken te
verspreiden, de boodschap van Gods Woord te laten klinken,
de King James Vertaling te promoten, het zingen van psalmen
en klassieke gezangen te bevorderen, nieuwe contacten te
leggen en bestaande contacten te onderhouden. De conferentie
zelf wordt de laatste jaren geleid door de Ghanese predikant
ds. Ferguson. Hij is lid van de raad van bestuur en een groot
liefhebber van de Engelse schrijvers (‘Thomas Watson and
John Flavel are my favourites’). Zijn warme, innemende
persoonlijkheid, zijn vaste hand in het leiding geven, zijn
overgave bij het zingen en zijn diepe eerbied tijdens het gebed
maken elke keer weer grote indruk op de deelnemers.”
Boeken
Op vrijdag, de laatste dag van de conferentie, werd
gewoontegetrouw een aantal boeken uitgereikt. Naast de

bundel met de gehouden lezingen ging het ditmaal om een
Engelse Bijbel van de Trinitarian Bible Society, een boek van
Peter van Olst (‘Mijn Bijbel heeft een rode draad’) en een
speciaal voor deze gelegenheid in het Engels vertaald boek van
ds. A.T. Huijser over de tien geboden (‘In Uw spoor’).
„De winnaars van de quiz gingen naar huis met het dikke boek
van William Gurnall over de geestelijke wapenrusting, met een
eenvoudiger uitgave daarvan (in drie delen) of met een werk
van dr. Martyn Lloyd-Jones over ‘The Christian Soldier’.
De mannen van de organisatie kregen ‘De heilige oorlog’ van
John Bunyan als blijk van waardering. De drie Nederlanders
werden door een drietal Ghanese dames in traditionele,
kleurrijke kleding gestoken. Enigszins verbouwereerd staarden
ze de zaal in, maar de honderden deelnemers lieten luid en
duidelijk hun instemming blijken,” vertelt ds. Sonnevelt.
Bezoek
Uniek was de aanwezigheid van enkele mensen uit andere
landen. Onder hen de Gambiaanse evangelist Jassey en
zijn vrouw, die lid is van de Gereformeerde Gemeente te
Veenendaal. De predikant: „Zij maakten met hun gezelschap
de verre reis vanaf de westkust van Afrika. Eigenlijk ontbrak
hun daarvoor het geld, maar op voorspraak van een vriendin
van Andrea was een diaconie van een van onze gemeenten
bijgesprongen. Andrea won trouwens een hoofdprijs voor het
maken van de quiz. Het was een bijzonder moment toen zij op
het podium daarvoor een boek in ontvangst mocht nemen van
ds. Van Zetten, die haar ooit als ouderling les had gegeven op
de belijdeniscatechisatie. In een kort dankwoord gaf zij blijk
van verwondering over de goedheid van de Heere en sprak de
wens uit dat het gehoorde op deze bijeenkomst doorwerking
zou hebben in veler harten. Vervolgens werden nog enkele
liederen gezongen uit de Psalter van onze Noord-Amerikaanse
zustergemeenten en kwam een bijzondere conferentie ten
einde. We konden maar één ding zeggen: Soli Deo Gloria!”
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Gambiaanse hoop op Ghanese conferentie
Andrea Jassey is nog vol verwondering
over het feit dat zij met haar man aanwezig
mocht zijn op de Ghanese conferentie van het
deputaatschap Bijbelverspreiding in augustus
dit jaar. „Het is goed dat de Gambiaan leert
om onderscheidend te zijn,” stelt ze.
„We hopen ook dat er door het contact iets
moois ontstaat voor Gambia.”
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Andrea, eerder dit jaar getrouwd met evangelist Arnest B. Jassey
en naar Gambia geëmigreerd, was samen met hem en een
Gambiaanse predikant op de Ghanese conferentie. „Wij zetten
ons in Gambia in voor evangelisatie en de opvang van verdrukte
christenen. Ongeveer 95% van de Gambianen is moslim.
Bij het kleine percentage christenen leven er veel on-Bijbelse
opvattingen. Dit merken we helaas ook bij gemeenteleden van
onze nog jonge gemeente,” vertelt Andrea.
Onderwijs
Het echtpaar Jassey was samen met een jonge dominee in
opleiding uit hun Gambiaanse gemeente naar de conferentie
gekomen om er te leren van diep Bijbels onderwijs. Andrea:
„We hebben er veel aan gehad en kregen er ook de gelegenheid
iets te vertellen over de situatie in Gambia. De lezingen over
de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 waren stuk voor stuk
toegespitst op de Afrikaanse context. Zo kwam heel duidelijk
de gevallen staat van de mens naar voren en werd uitgelegd
wat bekering inhoudt. We leerden hoe we het werk van satan
kunnen herkennen. Hij komt vaak als een engel des lichts en

infiltreert om zaken van binnenuit kapot te maken. De nadruk
is ook gelegd op het verschil tussen een echte christen en
een naamchristen en het verschil tussen oprecht geloof en
een historisch-, wonder- en tijdgeloof. De predikant die we bij
ons hadden, moest het Bijbelse standpunt dat waar de Heere
eens met Zijn Geest gewerkt heeft, Hij nooit meer zal wijken,
duidelijk verwerken. Voor Arnest was het ook weer goed om de
pure Bijbelse geloofsleer te horen! Iets waar hij in Gambia vaak
weerstand op krijgt en alleen voor staat. Gesterkt, bemoedigd
en geïnspireerd konden we weer terug naar Gambia.”

Hoop
Andrea weet dat het deputaatschap tot nu toe niet het oog
heeft laten vallen op Gambia. „Toch heb ik de indruk dat de
persoonlijke ontmoetingen ons geraakt en wederzijds iets
losgemaakt hebben. Het was ook heel bijzonder dat we door
een diaconie van een Nederlandse gemeente de reis geheel
betaald kregen,” stelt ze. „Er was wederzijdse geestelijke
herkenning. We hopen en bidden of God het zaad van Zijn
Woord wil doen ontkiemen en dat we daarbij vanuit Nederland
steun ontvangen.”

"Ongeveer 95% van de Gambianen is moslim. Bij het kleine
percentage christenen leven er veel on-Bijbelse opvattingen."
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Steun ons!
Nu gemakkelijk uw gift overmaken
via de bijgesloten acceptgiro of
handig met de QR-code. Scan de
code met uw smartphone of tablet
en u kunt direct uw gift overmaken!

Colofon

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
Ds. C. Sonnevelt
Dhr. A. Bremmer
Dhr. A.L. Plomp
vacature

nieuws

Adviseur:
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen

Meer dan een miljard mensen…!
Het is al jaren een wens geweest van het deputaatschap om in India ook
boeken in het Hindi (nationale taal India) te gaan vertalen. Omdat het
nogal wat kost om daar een kantoortje met personeel neer te zetten en
de boeken te drukken en te verspreiden, is het er nooit van gekomen.
Met de start van het digitale lectuurproject willen we naast het Telugu, nu
ook gaan vertalen in het Hindi, Bangla en Tamil. Een totale doelgroep van
ruim een miljard mensen! Met een fractie van de oorspronkelijke kosten
kunnen we nu ineens zoveel mensen bereiken met het Evangelie. Een wijd
geopende deur! Helpt u mee?
Barry van der Schoot
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