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Luther en Calvijn in Ghana?

“En er geschiedde snellijk een
grote aardbeving, alzo dat
de fundamenten des kerkers
bewogen werden; en terstond
werden al de deuren geopend, en
de banden van allen werden los”
Ds. S. Maljaars

Gods Woord gaat altijd voort
Paulus en Silas. Een tweetal dat vaak in één
adem genoemd wordt. Beide mannen zijn nauw
betrokken geweest bij de verbreiding van Gods
Woord. Paulus op de voorgrond, Silas wat
meer op de achtergrond. De naam van Paulus
is verbonden aan het zendingsblad van onze
gemeenten, het periodiek van Bijbelverspreiding
draagt sinds enige tijd de naam Silas. Zo mogen
beide deputaatschappen meewerken aan de
verbreiding van het Woord. Ieder op de eigen
plaats.
De verbreiding van Gods Woord gaat door de onmogelijkheid
heen. Dat hebben Paulus en Silas ervaren. We lezen erover in
Handelingen 16. Tijdens de tweede zendingsreis komen ze in
Filippi in de gevangenis terecht. Het lijkt erop dat Gods werk
gestuit wordt. Toch is dat niet waar. Zelfs in de nacht gaat het
voort.
''En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en
zongen Gode lofzangen; en de gevangenen hoorden naar
hen (vers 25).''
Ondanks hun gegeselde rug en hun gebonden voeten, mogen
Paulus en Silas bidden en Gode lofzangen zingen. Hoewel satan
probeert om hun monden te stoppen, opent de Heere hun
monden. Oudvader Florentius Costerus zegt zo treffend: ‘Zij
werden belet in de synagogen en in de huizen te spreken, maar
zij hadden ook in de gevangenis hun toehoorders.’ De Heere
geeft dat mensen die onder het doodvonnis liggen Gods Woord
mogen horen. Het Griekse woord geeft aan dat de gevangenen
aandachtig hebben geluisterd. Wellicht hebben ze niet alles
verstaan, maar ze hebben er wel iets van begrepen dat God
goed is voor slechte mensen.
''En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat
de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond
werden al de deuren geopend, en de banden van allen
werden los (vers 26)''.

God gaat ingrijpen in de nacht van Filippi. Ondanks de
vijandschap rijdt de verhoogde Christus als de Ruiter op het
witte paard voort, overwinnende en opdat Hij overwon. Alles
staat hier in het teken van de voortgang. De Heere doet de
aarde beven. Snellijk, onverwacht. Zoals de muren van Jericho
vielen na het juichen van de Israëlieten en de vijanden werden
verslagen na het gezang van Josafats leger, zo worden hier de
gevangenisdeuren geopend als antwoord op het gebed en de
lofzang van Gods knechten.
Niet alleen de fundamenten van de kerker worden bewogen,
ook het leven van de stokbewaarder schudt op zijn
grondvesten. Bevend roept hij uit: ‘Lieve heren, wat moet ik
doen om zalig te worden?’ In die bange nacht mag aan deze
vastgelopen zondaar het verlossende Evangelie worden
verkondigd: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig
worden, gij en uw huis.’ Zo leidt deze nachtelijke aardbeving tot
bevrijding.
De voortgang van Gods Woord stuit op tegenstand. Dat hebben
Paulus en Silas ervaren. Als we denken aan het werk van de
zending, weten we dat er steeds onmogelijkheden zijn. Dat
geldt ook voor het Deputaatschap Bijbelverspreiding: Hoe
krijgen we de lectuur op een goede manier bij de mensen? Hoe
bieden we tegenwicht aan de stroom van geschriften die een
onjuiste boodschap brengen? Hoe bereiken we de mensen op
een lectuurconferentie?
Toch mogen we zeggen dat Gods Woord altijd voortgaat. We
zien het hier bij Paulus en Silas in Filippi. Gods werk ligt vast in
Gods welbehagen. Het welbehagen des HEEREN heeft door de
hand van Christus zijn voorspoedige voortgang. Dat mag moed
geven als we bezig zijn met de verbreiding van het Woord in het
spoor van Paulus en Silas. Uiteindelijk is het niet een zaak van
mensen, maar van de Heere Zelf.
En daarom komt het Woord waar het zijn moet en bij wie het
zijn moet. Ook al in ons hart?

Ds. S. Maljaars

KINDERCLUB THOLEN
Op woensdag 1 maart 2017 hebben we met de kinderen van 'de schaapskooi' en
'de wijngaard' een vakantie-club-dag gehad. Dhr A.H. van der Toorn kwam ons
vertellen en van alles laten zien over het werk van de Bijbelverspreiding.
Voor dit goede doel hebben we ongeveer 6 weken een snoeprollen-actie gedaan.
De kinderen hebben keihard hun best gedaan, samen met de papa's en mama's die
ook allerlei manieren vonden om de kinderen te helpen! Bijvoorbeeld op het werk
of op de zangvereniging, op verjaardagen enz. Wat zijn groep-apps dan handig!
Daarnaast hebben we op een clubmiddag hard gewerkt aan het maken van alle 66
Bijbelboeken van luciferdoosjes. De kinderen van 'de schaapskooi' maakten 66
Bijbelboeken in het Nederlands en de kinderen van 'de wijngaard' maakten een
Engels versie. We schreven uit ieder Bijbelboek een tekst over en dat briefje ging
in het (lege) luciferdoosje. Een vader maakte eiken boekenkastjes en daar werden
alle Bijbelboeken in gezet.
Maar wat moet je daarmee dan..?! Het leek ons mooi om de eigen ondernemers
van onze gemeente te betrekken bij onze actie. Daarom kregen ze allemaal
een brief met uitleg en wat foto's. En natuurlijk de vraag of zij een gift wilden
overmaken naar het deputaatschap Bijbelverspreiding. De twee ondernemers
die het hoogste 'bod' bij ons bekend maakten kregen ieder een boekenkastje met
Bijbelboeken.

Het totaal bedrag van deze actie hebben de kinderen bekend
gemaakt d.m.v. A4-tjes die Dhr van der Toorn in de juiste
volgorde moest zetten. Het prachtige bedrag van €1394,15 !!! We
zongen samen: "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen".
Na het afronden van de actie aten we met elkaar en hielden we een
spelletjesmiddag.
We hadden een hele fijne dag!
de kinderen van 'de schaapskooi' en 'de wijngaard' uit Tholen
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Seminar voor
Zondagschoolleiders in India
Vorig jaar heeft Barry van der Schoot een
verwerkingsboekje bij de ‘Vertellingen
bij de Bijbel’ van Van Dam samengesteld
en daarbij is ook een handleiding voor
zondagschoolleiders gemaakt. Dit is
vervolgens vertaald in het Telugu. In
december vorig jaar heeft zij in Hyderabad
dit materiaal geïntroduceerd tijdens een
seminar voor zondagschoolleiders. Hieronder
staat een impressie van deze bijeenkomst.
Dinsdag 6 december
Vandaag was het de eerste dag van het seminar voor
zondagschoolleiders. Veel mensen hadden zich opgegeven
maar we moeten helaas de grens stellen bij 22 personen.
De meesten hebben voor deze training een flinke reis moeten
maken. Twee zondagschoolleiders hebben zelfs 800 kilometer
gereisd.
Na de officiële opening door Kumara hebben we met elkaar
gesproken en nagedacht over de voorbereiding van de Bijbelse
vertelling. Door veel momenten van interactie te creëren was
de groep zeer betrokken op de lesstof. We hadden ook veel
ruimte in gebouwd voor het met elkaar zingen. Het is altijd weer
ontroerend om te zien hoe deze mensen met heel hun hart en
ziel en lichaam uiting geven aan de inhoud van de liederen.
Op deze eerste dag heb ik het verwerkingsboek bij de
Bijbelvertellingen gepresenteerd en ook het bijbehorende boek
met de handleiding voor de zondagschoolleiders. Men was er
erg blij mee!
Omdat iedereen in het conferentiecentrum bleef had ik
voor iedere avond een opdracht gemaakt die men in kleine
groepjes moest uitvoeren. Deze avond moest men een soort
vertelschema maken van een Bijbelse vertelling met o.a. het
begin en het einde van de vertelling, moeilijke woorden en
zinnen, en de toepassing.
Woensdag 7 december
Deze ochtend hebben we nagedacht over het belang van
het leren van Bijbelteksten uit je hoofd. Een heel belangrijk
onderwerp, zeker gezien in het licht van de toenemende
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christenvervolging in India. Wat de kinderen op jonge leeftijd
uit hun hoofd leren zullen ze niet gemakkelijk vergeten. Men
kreeg de opdracht om in kleine groepjes een Bijbeltekst op
muziek te zetten en de volgende dag voor de gehele groep voor
te dragen. Na de lunch hebben we met elkaar nagedacht hoe
men voorbeelden uit de natuur of omgeving kan gebruiken
om Bijbelse beelden helder te maken voor de kinderen. In een
land waar zoveel van deze voorbeelden voor het grijpen liggen
(droge, gescheurde grond, stromend water, bloeiende bloemen,
bedelaars e.d.) en waar andere hulpmiddelen bij de vertelling
vaak niet aanwezig zijn was dit een goede en waardevolle les
voor hen.
Tot slot hebben we met behulp van stellingen deze dag
afgerond. Dit was een zeer geanimeerde en levendige
werkvorm. Veel van het geleerde had ik in deze stellingen
verwerkt en door het ‘voor of tegen’ van de deelnemers en hun
argumentatie kon ik goed zien wat men er van geleerd had.
Donderdag 8 december
Vandaag was het alweer de laatste dag van het seminar.
Vanmorgen hebben de groepen hun op muziek gezette
Bijbelteksten voor de hele groep gezongen. Dit is opgenomen
en zal naar andere zondagschoolleiders gestuurd worden
zodat zij ook deze gezongen Bijbelteksten de kinderen kunnen
aanleren.
Vervolgens hebben we met elkaar nagedacht over de
aanwezigheid van hindoe-kinderen op de zondagschool en hoe
we hen en hun ouders moeten benaderen. In het licht daarvan
hebben we ook met elkaar gesproken over vervolging en wat de
Bijbel daarover zegt. Een aantal van de aanwezigen heeft in het
recente verleden daadwerkelijk met een vorm van verdrukking
te maken gehad. Allen vrezen dat dit in de toekomst nog erger
gaat worden in India. We hebben elkaar bemoedigd met de
tekst dat de Heere tot aan het eind der dagen met Zijn kinderen
zal zijn.
Een wat luchtiger onderdeel volgde in de vorm van een quiz.
Na de lunch gebruikt te hebben heeft Kumara het seminar
afgesloten. Velen moesten nog een grote reis terug maken
dus hebben we rond een uur of drie de training afgerond en
afscheid van elkaar genomen.

Barry van der Schoot

'' Deze ochtend hebben wij nagedacht over... ''

Zondagschoolleiders uit India
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Hoe krijgen we Luther en
Calvijn in Ghana?
Het was hartje zomer in 2016 en we zaten op
een terrasje in Ghana. Het bezoek aan onze
boekwinkel in Accra lag inmiddels achter
de rug. Nu moesten er voorbereidingen
worden getroffen voor de Bijbelconferentie
van augustus 2017. Wat zou ditmaal het
thema kunnen zijn? Ds. Kcofi Ferguson zette
zijn glas met mangosap neer. Hij hoefde er
niet lang over na te denken. “Is 2017 niet
het Lutherjaar, het jaar waarin zal worden
herdacht dat 500 jaar geleden de reformatie
begon?” We knikten. “Jawel, maar dat was
toch in Europa? Begrijpen de mensen in
dit Afrikaanse land waar dat over ging?”
Er kwam een glimlach op het gezicht van
de predikant. “Nee, dat ligt ver bij hun bed
vandaan. Maar is dit niet een prachtige kans
om het wonder van de Reformatie dichterbij
te brengen? En zou het niet geweldig zijn als
de deelnemers aan de conferentie naar huis
gaan met de boodschap van de reformatie?”
Zes lezingen
Zo werd het thema van de conferentie geboren: “Omhels de
waarheid en verbreid de waarheid!” Over dit thema zullen zes
lezingen worden gehouden:
1.
De waarheid ontdekken.
We worden meegenomen naar de 16e eeuw en horen
over de geschiedenis van de reformatie. Het licht zal
vallen op de hervormers en op het werk dat de Heere in
hen en door hen gedaan heeft.
2.
De waarheid waarderen.
De inleider hoopt iets te zeggen over de uitwerking van
de reformatie. Hij wil laten zien waarom de reformatie
ook vandaag van groot belang is, en dat niet alleen voor
Europa.
3.
De waarheid kennen.
Waarover gaat het nu precies in de reformatie? Aan de
hand van de vijf sola’s wordt dat uitgelegd: alleen de
Schrift, alleen genade, alleen door het geloof, alleen
Christus, en alleen God de eer!
4.
De waarheid ondervinden.
Het is niet genoeg veel over de waarheid te weten: de
waarheid moet ook beleefd worden. Het is Christus
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5.

6.

Zelf Die haar door Zijn Geest toepast aan zondaarsharten.
Dat heet bevinding.
De waarheid beoefenen.
Als het hart geraakt is, komt dat in de vruchten openbaar.
Luther en met name Calvijn hebben daar steeds de
nadruk op gelegd. Het doel van de verlossing in Christus
is een heilige levenswandel.
De waarheid verkondigen.
Mogen we de waarheid nu onder de grond stoppen
of opbergen “in een zweetdoek”? Nee, we moeten haar
ook uitdragen in onze eigen omgeving. Juist na een
conferentie als deze! “Gaat dan heen…!”

Drie boeken
Het is gebruikelijk op onze conferenties in Ghana en India de
deelnemers ook een paar goede boeken mee te geven. Voor
de Ghanezen hebben we ditmaal een boek met een verklaring
van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast willen we in dit
jaar iets geven dat in verband staat met het eerder genoemde
herdenkingsjaar. Het liefst zouden we de complete Institutie
van Calvijn en de Knechtelijke wil van Luther geven, maar u
begrijpt dat dit voor de meeste mensen in Ghana (nog) niet te
verstouwen is. We willen daarom een Engelse samenvatting
van deze werken aanbieden: Biblical Christianity (Bijbels
christendom) en Born Slaves (Geboren als slaven). In de jaren
’80 heb ik daarmee gewerkt aan de Bijbelschool in Nigeria.
Na wat speurwerk kwam ik terecht op de website van “Grace
Publications” in Engeland.
En toen gebeurde er iets moois. Toen ik vroeg om 600
exemplaren van deze twee boeken en uitlegde dat we deze
willen weggeven aan de deelnemers van de conferentie
in Ghana, kregen we het volgende antwoord van een
verwonderde manager: “We zijn verblijd te horen over de
mogelijkheden die jullie hebben om goede christelijke lectuur
in Ghana te verspreiden. Onze uitgeverij heeft onlangs besloten
meer van haar hulpmiddelen te gaan inzetten om boeken
beschikbaar te stellen voor arme gebieden overzee. Jullie
vraag naar onze lectuur was voor ons een bevestiging dat deze
beslissing van de Heere is.”
De boeken kosten omgerekend resp. 7 euro en 8 euro 20 per
stuk. Dankzij een flinke korting krijgen we ze echter voor resp.
2 euro 35 en 2 euro 90. De prijs komt dus uit op 3170 euro.
Als 300 mensen vier boeken voor hun rekening nemen, zijn
we uit de kosten. Anders gezegd: als ruim 300 mensen elk een
tientje geven, zijn de boeken betaald. Helpt u mee? Maak dan
vandaag nog uw gift over op het rekeningnummer van het
Deputaatschap onder vermelding van “Boeken Ghana”. Als er
meer binnenkomt willen we dat gebruiken voor de financiering
van de boeken over de Heidelbergse Catechismus.

Eén vraag
Eén ding is echter het belangrijkste: het gebed. Het valt
me weleens op dat er bijna elke zondag gebeden wordt
voor zending, evangelisatie en Israël. Dat is een goede
zaak. Maar wordt er ook weleens gebeden voor het werk
van Bijbelverspreiding? Ons kerkverband kent niet drie
maar vier deputaatschappen die zich bezighouden met de
verbreiding van Gods Woord. Ons werk is eenvoudig maar wel
noodzakelijk.

We bevelen ons dan ook van harte in de voorbede van de
gemeenten aan. Dat geldt te meer nu er weer een conferentie
zit aan te komen. Christus zegt: “Zonder Mij kunt gij niets
doen” (Joh. 15:5). Dat we het dan alleen van Hem zouden
verwachten!

Ds. C. Sonnevelt
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colofon
Ds. S. Maljaars

Dhr. J. Slingerland

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

Wisselingen
Deputaatschap
Binnen het Deputaatschap hebben enkele wisselingen plaatsgevonden.
Ds. S. Maljaars heeft vanwege herschikking van ambtelijke taken het werk voor
Bijbelverspreiding neergelegd. Sinds januari 2012 was hij lid en secretaris van het
Deputaatschap. Ook hebben wij afscheid genomen van de penningmeester
dhr. J. Slingerland. Sinds 2013 was hij lid en penningmeester van het Deputaatschap.
We bedanken hen beide voor alles wat zij hebben gedaan in de achterliggende
jaren.

nieuws

Inmiddels zijn tot het Deputaatschap toegetreden: ds. P.D. den Haan,
ds. W.A. Zondag en dhr. M. van der Wilt. Ds. Zondag is met ingang
van heden secretaris van het Deputaatschap en voorzitter van de
commissie fondswerving. De heer Van der Wilt is penningmeester
geworden. Ds. Den Haan zal zich met name richten op het Russisch
taalgebied. We heten allen van harte welkom en wensen hen in dit
werk Gods zegen toe.

Ds. W.A. Zondag
Secretaris

Dhr. M. van der Wilt
Penningmeester

Ds. P.D. den Haan
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WILT U ONS STEUNEN?
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