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Voorwoord

Beste stafleden, 

Wat is het altijd weer mooi om tijdens de vakantie een tijd lang op te trekken met 
kinderen en jongeren. Deze levensfase is erg belangrijk. Mooi om daar een stukje 
in mee te lopen. Mooi ook om samen na te denken over wezenlijke thema’s. En 
ieder jaar is dit daarbij een belangrijk terugkerend aspect van de Koers-kampen: 
het kampproject! Zo willen we gezamenlijk ieder jaar de deelnemers en stafleden 
inspireren en uitdagen om zich in te zetten voor de ander. Voor je ligt het project-
boekje, waarin je alle informatie kunt vinden over de organisatie en het project 
waar jullie met elkaar geld voor gaan ophalen. Dit jaar is dat NET Foundation, een 
organisatie die zich inzet om wereldwijs Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Ze 
leiden lokaal dominees op, zodat die vervolgens het Woord kunnen verspreiden 
en uitleggen in hun gemeenten. Het project van dit jaar is bedoeld om geld op te 
halen voor het organiseren van conferenties voor deze voorgangers in Oost-Afri-
ka. Verderop in het boekje vind je hier nog veel meer informatie over.

Daarnaast vind je er ideeën voor het inzamelen van geld, verwerkingsopdrachten 
en verhalen uit de praktijk. Dit is afgestemd per doelgroep. Zo kunnen jullie met 
elkaar je volop in gaan zetten voor dit prachtige en nuttige project! Dit jaar is er 
extra aandacht besteed aan het aspect bezinning in relatie tot het kampproject. 
Daarom zijn er een elftal bezinnende stukjes geschreven, die laten zien hoe God 
levens van mensen verandert. Het startpunt is steeds de Bijbel. Er wordt nage-
dacht over een persoon uit de Bijbel, die Gods levensveranderende kracht heeft 
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leren kennen. Vervolgens zoomen we in op een verhaal van het veld. In die verha-
len zie je ook Gods kracht in levens van mensen. Maar dan in Oost-Afrika, waar 
jullie actie voor voeren. Ook staat er een verwerkingsopdracht bij iedere over-
denking. Tenslotte vind je per overdenking specifieke dank- en gebedspunten. 
Deze overdenking kun je als staf heel goed bij het ontbijt of bij de avondsluiting 
gebruiken. We raden je dit van harte aan!

Zowel wij als NET Foundation zijn erg benieuwd naar de wijze waarop jullie het 
kampproject onderdeel laten zijn van jullie vakantie. Mocht je tijdens het kamp 
mooie foto’s of filmpjes hebben gemaakt, die geplaatst mogen worden op social 
media of op de website, mail ze dan naar koers@jbgg.nl en naar avandennoort@
netfoundation.nl. Deze kunnen dan ook op website van NET geplaatst worden, 
waarbij zij zorgen voor een mooi verslagje bij de foto’s. Wil je zelf ook foto’s plaat-
sen op social media die betrekking hebben op het kampproject? Dat kan! Maak 
dan gebruik van de hashtag: #KoersNETFoundation.

Een mooie vakantie met bijzondere ontmoetingen en gesprekken gewenst!

Hartelijke groet,

Namens de commissie Koers
Sectie Binding & Toerusting
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Over het kampproject

Veel pastors in Afrika, Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten voelen zich 
geroepen om het Evangelie te verkondigen. Maar het ontbreekt hen aan financi-
ele middelen. Ook is het voor hen niet mogelijk een gedegen opleiding te volgen, 
omdat ze daar ver voor moeten reizen. Zonder goede opleiding is het gevaar 
echter groot dat het Evangelie niet Bijbelgetrouw gebracht wordt. Er wordt met 
name in Afrika nogal eens een welvaartsevangelie gepreekt, zoals: ‘Wanneer jij je 
geld aan de kerk geeft, komt het wel goed met je. Dan zal God jou belonen.’ 
Wij willen de voorgangers op het zuidelijk halfrond helpen door hen Bijbelge-
trouw onderwijs te geven. Onze projecten zijn gericht op meerdere landen waar 
we conferenties organiseren om lokale voorgangers op te leiden. Om het hele 
programma van NET aan te bieden zijn er tien conferenties nodig. Per jaar bieden 
we er drie aan. 

Het kampproject van Koersvakanties 2022 is ‘God verandert levens van mensen’. 
Als subtitel hebben we gekozen voor ‘Bijbelgetrouwe prediking in Oost-Afrika’. 
NET is hier actief in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Zambia. Om een conferentie te 
organiseren moet er veel gebeuren:
- Er moeten boekjes worden gedrukt voor de deelnemers.
- Omdat het driedaagse trainingen zijn moeten er twee overnachtingen worden betaald.
- Voor iedere deelnemer zijn er een aantal maaltijden met kip, rijst enz. nodig. 
- De lokale trainers krijgen een vergoeding van NET.

Voor € 100 euro kan een pastor drie van dit soort cursussen (dus een jaar) volgen. 
Voor € 400 kan een pastor alle cursussen gedaan hebben. Wij stellen voor deze 
zomerkampen als doel 100 voorgangers volledig op te leiden. Helpen jullie mee?
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Doel van het kampthema

We willen de deelnemers bewust maken van het feit dat ons leven staat in een 
hoger perspectief. We leven niet voor het hier en nu alleen. We leven in de eerste 
plaats om ons voor te bereiden op de toekomst die ons wacht. In dit leven moet 
de beslissing vallen of we een toekomst met of zonder God tegemoet gaan. Na-
tuurlijk mogen we genieten van het leven. We mogen genieten van de dingen die 
God ons geeft. Maar door dat alles heen, moet onze blik steeds op de toekomst 
gericht zijn. We moeten leven met het oog op de toekomst.

In de eerste plaats zijn wij verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar we heb-
ben ook allemaal een taak voor de mensen om ons heen. Wij leven niet alleen 
voor onszelf. Wij leven ook voor de ander. Ook anderen moeten de goede bood-
schap horen dat God onze zonden vergeven wil in het offer van Jezus Christus. 
Dat goede nieuws moeten we vertellen aan de mensen om ons heen, broers, 
zussen, vrienden en vriendinnen.

Dit goede nieuws moet over heel de wereld verkondigd worden. Dit wordt voor 
ons gedaan door dominees, die een goede opleiding hebben gehad, zodat ze 
weten hoe ze de Bijbel moeten uitleggen. Maar in Afrika zijn er veel dominees – 
pastors noemen we ze daar – die dat ook wel graag zouden willen, maar die geen 
geld hebben voor een opleiding en bovendien ook heel ver moeten reizen naar 
de dichtstbijzijnde universiteit. Deze pastors helpt NET Foundation door hen zelf 
op te leiden.

God gebruikt mensen in Zijn dienst. Het is God Die levens van mensen verandert. 
Maar daar schakelt hij andere mensen bij in. Dat zien we ook in het leven van 
Elia. Elia was een man van gebed. En God doet wonderen op het gebed (stil-
le-tijd-waaier). We hopen dat het kampthema de kinderen helpt om te denken 
aan deze mensen. Dat ze voor hen bidden. Dat ze ook bidden dat het Evangelie 
ook overal verkondigd mag worden. Dat ze verlangen dat veel mensen geraakt 
worden door het Evangelie. En dat ze leren leven met hoop op een heerlijke toe-
komst bij God. Dat ze die toekomst niet voor zich uit blijven schuiven, maar dat ze 
er biddend naar verlangen.



Hoe kunnen jullie helpen?

9-12 jarigen
Het toerusten van voorgangers is voor kinderen van 9-12 nog een beetje een ver-
van-hun-bed show. Zij hebben behoefte aan concrete doelen, waarvoor ze geld 
bij elkaar brengen. Hieronder zetten we de kosten op een rijtje:

Kosten per voorganger per conferentie:
-Cursusboekje   € 5,-
-Drie maaltijden  € 10,-
-Twee overnachtingen € 10,-
-Benzine voor de motor € 5,-
Totaal   € 30,-

Als kamp zou je bijvoorbeeld de volgende doelen kunnen stellen:
- ‘Iedereen probeert zijn sponsorkaart vol te sparen, zodat een voorganger een 
boekje krijgt, drie maaltijden, twee overnachtingen en benzine om op de locatie 
te kunnen komen.’
- ‘Wij gaan als kamp met de andere acties proberen 5 voorgangers een conferen-
tie te geven en brengen € 150,- bij elkaar.’
- ‘Ons kamp sponsort de benzine van de voorgangers. Wij gaan zoveel mogelijk 
ophalen voor benzine.’

Overleg als kampleiding met de deelnemers wat het kampdoel gaat worden. De 
klusjeskaarten kunnen hier goed voor gebruikt worden.
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12-18 jarigen
De jongelui kunnen zich bij het toerusten van voorgangers vast wel iets voorstel-
len. De deelnemers komen meestal op hun motor naar de locatie toe. Hier verblij-
ven ze drie dagen en twee nachten. Tijdens dit verblijf moet er natuurlijk gezorgd 
worden voor eten en drinken en slaapgelegenheid. Ook krijgen alle deelnemers 
een boekje waarin de cursusinhoud staat. Hieronder staan de kosten op een rijtje. 

De bedragen zijn afgeronde bedragen:
-Kosten per deelnemer per conferentie    € 30,-
-Kosten per deelnemer voor een jaar (drie conferenties)  € 100,-
-Kosten per deelnemer voor hele programma (gecertificeerd) € 400,-

Het zou mooi zijn als er per kamp gestreefd wordt naar een aantal voorgangers 
die men helpen wil. Voorbeelden: 
- ‘Het is ons doel 5 voorgangers een jaar lang cursussen te bieden. We proberen 
€ 500,- op te halen.’
- ‘Wij proberen als kamp twee voorgangers volledig te sponsoren voor € 800,-
- ‘Wij proberen dit kamp zoveel mogelijk voorgangers volledig te sponsoren. We 
zijn benieuwd naar de eindopbrengst.’

Overleg als kampleiding met de deelnemers wat het kampdoel gaat worden.



 

18 – 29 jaar
Het is van groot belang dat dominees een goede opleiding krijgen. Zeker ook in 
deze tijd, waarin men zich niet alles meer zo gemakkelijk laat zeggen. Mensen 
worden steeds kritischer. Dat geldt evengoed in landen in Afrika. Toch zijn daar 
veel pastors die niet of nauwelijks opgeleid zijn. Vanuit NET Foundation onder-
steunen we deze mensen. We bieden hen een opleiding aan van tien cursus-
onderdelen. Gedurende 3 jaar worden deze tien onderdelen onderwezen. Ieder 
onderdeel neemt drie dagen in beslag. De deelnemers komen meestal op hun 
motor naar de locatie toe. Hier verblijven ze drie dagen en twee nachten. Tijdens 
dit verblijf moet er natuurlijk gezorgd worden voor eten en drinken en slaapgele-
genheid. Ook krijgen alle deelnemers een boekje waarin de cursusinhoud staat. 
Hieronder staan de kosten op een rijtje. De bedragen zijn afgeronde bedragen:
Kosten per deelnemer per conferentie    € 30,-
Kosten per deelnemer voor een jaar (drie conferenties)  € 100,-
Kosten per deelnemer voor hele programma (gecertificeerd) € 400,-

Hoe kunnen jullie deze broeders helpen?
Het zou mooi zijn als er per kamp gestreefd wordt naar een aantal voorgangers 
die men helpen wil. Voorbeelden: 
- ‘Het is ons doel 5 voorgangers een jaar lang cursussen te bieden. We proberen 
€ 500,- op te halen.’
- ‘Wij proberen als kamp twee voorgangers volledig te sponsoren voor € 800,-
- ‘Wij sponsoren als kamp een volledige conferentie waar zo’n 30 voorgangers 
komen voor €900,-
- ‘Wij proberen dit kamp zoveel mogelijk voorgangers volledig te sponsoren. We 
zijn benieuwd naar de eindopbrengst.’

Overleg als kampleiding met de deelnemers wat het kampdoel gaat worden.
Voor de doelgroep 18-29 is het misschien ook wel aardig om zich te verdiepen in 
het buddy-project. Hier kun je mee studeren met een pastor uit bijvoorbeeld Oe-
ganda. Je doet online dezelfde cursus en tijdens de cursus heb je online contact 
met elkaar. 

10
link naar het buddy project
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Hulpmiddelen
Projectdoel
Je vindt in dit boekje het projectdoel. Hierbij hebben we een onderverdeling 
gemaakt voor de leeftijdsgroep 9-12 , 12-18 en 18-29 jaar. Voor de jongere kinde-
ren is het goed om naar ‘haalbare’, niet te abstracte doelen te streven. Vandaar de 
uitsplitsing in kleine bedragen. De jongelui van 12-18 kunnen waarschijnlijk beter 
uit de voeten met de bedragen die horen bij de conferenties. Voor de 18 plussers 
is er mogelijk een uitdaging in het buddy-syteem (mee studeren met een pastor).

Bezinning
In de bezinnende bijdragen vind je genoeg stof om aan de hand van de Bijbel 
wat te zeggen over het thema. Bij iedere bezinning vind je ook een link naar een 
verhaal uit het veld. Hopelijk gaat hierdoor alles wat meer leven. Ook staan er 
suggesties voor een psalm die gezongen kan worden en staan er werkvormen 
die gebruikt kunnen worden voor de verwerking. 

Activiteiten / Tips om geld in de zamelen
Voor de jongere kinderen hebben we een kluskaart, die ze kunnen gebruiken om 
geld op te halen. Voor de oudere leeftijdsgroep hopen we dat er acties op touw 
gezet kunnen worden tijdens het kamp. In dit gidsje geven we een aantal voor-
beelden van mogelijke acties.

Cadeautje
Het spel ‘Double’ daagt uit. 57 spelkaarten met 8 foto’s per spelkaart liggen op 
een aflegstapel. Iedere speler heeft 1 kaart met 8 foto’s voor zich liggen. Van te 
aflegstapel wordt een kaart omgedraaid. Ieder zoekt naar een duofoto op de af-
legkaart die correspondeert met een foto op de eigen kaart. Ieder tweetal kaarten 
heeft een duo. Wie ziet als eerste een duo? Op de spelkaarten staan foto’s van de 
pastors waarvoor we actie voeren. Ook staan er foto’s op van de landen waar we 
werken en icoontjes die we gebruiken.

Beeldmateriaal
Er is speciaal voor de kampen een pagina op de website van NET waarop je 
diverse filmpjes kunt vinden, bijvoorbeeld van mensen in het veld. Ook staan er 
diverse Oost-Afrikaanse spelvormen op. Dit is de volgende link:
https://www.netfoundation.nl/koersvakanties-net/
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Over NET Foundation

George is voorganger in Oeganda. Evenals veel andere voorgangers heeft hij 
geen theologische opleiding gehad. Om iedere keer met zijn brommertje naar 
de universiteit te gaan, lukt niet. Dat is te ver. Bovendien kost het hem ook veel 
te veel. Hij heeft daar geen geld voor. Andere voorgangers zwemmen in het geld, 
ze hebben grote huizen, compleet met zwembad, ze hebben meerdere auto’s, 
sommigen hebben een privévliegtuig. Maar ze worden rijk van het evangelie 
(met een kleine letter). Hun boodschap is een welvaartsevangelie (zie verderop 
voor uitleg). George wil daar niet aan mee doen. Hij wil graag een Bijbelgetrouwe 
opleiding. Boeken heeft hij echter niet.

NET Foundation is een stichting die zich bezighoudt met het toerusten van 
voorgangers wereldwijd. Het werkgebied bevindt zich met name in Afrika, La-
tijns-Amerika en het Midden-Oosten. Er is een opleidingsprogramma ontwikkeld, 
bestaande uit tien onderdelen. Enkele onderwerpen: Oude en Nieuwe Testa-
ment, preekkunde, pastoraat, huwelijk en gezin, levensheiliging. Veel toerusting 
gebeurt online. De deelnemende voorgangers studeren samen gedurende een 
aantal weken. Er is een studieprogramma dat ze volgen. Op een forum hebben ze 
onderling contact. De opgeleide voorgangers geven vervolgens in hun eigen land 
cursussen aan lekenvoorgangers als George. De cursussen die aan hen gegeven 
worden zijn driedaagse conferenties die door lokale trainers worden gegeven. 
Hier wordt gebruik gemaakt van het opleidingsprogramma dat ontwikkeld is. 
Waar mogelijk worden de boekjes vertaald in de lokale taal. Vanuit NET worden 
deze conferenties ook regelmatig bezocht. Daarnaast wordt er ondersteuning 
geboden voor online programma’s van Bijbelscholen wereldwijd.
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Suggesties om geld op te halen

Start een bezorgservice
De reden dat bedrijven zoals Thuisbezorgd zo goed werken, is omdat we het lek-
ker vinden als ons eten wordt thuisbezorgd. Daar kun je met de inzamelingsactie 
gebruik van maken door eenzelfde soort service aan te bieden. Spreek bijvoor-
beeld af dat jullie tijdens de kampweek een ontbijt regelen voor wie dat wil. Vraag 
bijvoorbeeld 5 euro per persoon en jullie zorgen voor een heerlijk ontbijt met een 
paar broodjes, beleg, een beker zuivel of sinaasappelsap en een gekookt eitje. 
Ook in een kampweek is het wel eens heerlijk om niet zelf je eten klaar te maken, 
maar dat het voor je verzorgd wordt.

Zet een speurtocht uit
Speurtochten zijn leuk voor alle leeftijden. Zet je een speurtocht uit, waarbij wel-
licht een leuke prijs te winnen is, dan willen de andere deelnemers en de kam-
pleiding daar vast wel aan meedoen. Vraag in dit geval van iedereen een bijdrage 
om mee te doen en zorg voor een leuk prijsje voor de winnaar.
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Organiseer een spelletjesmiddag
Spelletjes spelen vindt iedereen wel leuk. Het geeft een goede band met elkaar 
en je bent op een ontspannen manier samen bezig. Organiseer een spelletjes-
middag tijdens de kampweek. Je kunt een vast bedrag vragen om mee te doen. 
Maar je zou ook een soort strippenkaart kunnen maken, waarop aangekruist 
wordt hoeveel spelen men doet en dan laten betalen per spel.

Organiseer een bingoavond
Succes verzekerd. Iedereen kent bingo, en de kans dat je iets wint maakt het 
extra leuk. Je kunt bijvoorbeeld iedere ronde drie prijzen weggeven en twee euro 
per bingokaart vragen. Doen er veel mensen mee, dan kun je zo een leuke op-
brengst behalen. Je zou ook van tevoren bij bedrijven kunnen vragen om prijzen 
te sponsoren, zodat het jullie niets kost en je toch leuke prijzen kunt weggeven.

Organiseer een boekenbeurs
Iedereen heeft thuis minimaal vijf boeken die eigenlijk niet meer gelezen worden. 
Als je een boekenbeurs organiseert, kun je mensen voor iedere twee zelf meege-
brachte boeken, één nieuw boek laten meenemen. Als zij ook nog 1 of twee euro 
betalen voor ieder boek, dan is dat de eerste opbrengst. Aan het einde houd je 
dan ook nog boeken over, die je vervolgens los kunt verkopen.
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Talentenshow
Er is veel talent bij jongelui. Sommigen weten dat van zichzelf heel goed, anderen 
niet. De een die kan spannende verhalen vertellen, een ander kan een geweldige 
acro-show geven, een derde is een geweldige presentator, een vierde organiseert 
een veiling. Verzin maar wat. Dan kun je met een talentenshow behoorlijk wat 
publiek verzamelen. Natuurlijk kost het organiseren ook geld, maar als iedereen 
vijf of tien euro entree betaalt, lopen de inkomsten al snel op. Zeker als je ook nog 
geld kunt verdienen op het verkopen van drankjes.

Blijf 24 uur wakker
Lig je wakker omdat je niets kunt bedenken voor de inzamelingsactie? 24 uur 
wakker blijven is gelukkig ook een populaire manier om geld in te zamelen. Zo 
kunnen deelnemers zich laten sponsoren voor bijvoorbeeld 5 euro en op die ma-
nier geld ophalen bij verschillende vrienden of familieleden. Zo is het mogelijk om 
heel eenvoudig een groot geldbedrag op te halen. Wakker blijven is met een paar 
kopjes koffie namelijk helemaal niet zo moeilijk!

Start een crowdfunding campagne
Soms is het enorm eenvoudig om online geld in te zamelen. Je kunt daar bijvoor-
beeld crowdfunding websites voor gebruiken. Je maakt een mooie oproep en ver-
volgens kunnen mensen overal ter wereld geld doneren voor het goede doel. Je 
kunt bijvoorbeeld ook op de pagina www.netfoundation.nl je eigen actie starten. 
Dat kan ook na kamp nog prima.



16

De Bijbel over hoe God levens 
van mensen verandert

Om te lezen
In de Bijbel kun je lezen hoe God levens van mensen verandert. Als we alle voor-
beelden langs zouden gaan heb je genoeg stof voor de komende drie jaar. Een 
aantal Bijbelgedeelten lichten we er uit. Tijdens het kamp kunnen deze gedeelten 
goed gebruikt worden voor Bijbelstudie, persoonlijke Stille Tijd, bij het eten of als 
avondsluiting.

We geven eerst in enkele regels aan waar in de Bijbelgedeelten het thema terug-
komt. Daarna werken we ze allemaal uit en zorgen we voor verwerking. Daar-
naast kun je ook een aantal praktijkvoorbeelden vinden, die je kunt koppelen aan 
de overdenking.

Manasse (2 Kronieken 33: 10-20)
Manasse was misschien wel de meest 
goddeloze koning van Juda. Zoals van 
meerdere koningen wordt er ook van 
hem gezegd dat hij deed wat kwaad 
was in de ogen van de Heere. Hij aan-
bad de afgoden, maakte afgodsal-
taren, hij bracht kinderoffers, stelde 
waarzeggers en duivelskunstenaars 
aan. Hij deed alles wat God verboden 
had. Maar God zocht hem op. Hij liet 
hem gevangennemen. Tijdens zijn ge-
vangenschap kwam Manasse tot be-
kering. ‘Toen kende Manasse dat de 
HEERE God is.’

Jozef (Genesis 50: 15-21)
Jozef was de oudste zoon van Jakobs 
lievelingsvrouw Rachel. Een van Ja-
kobs jongste zonen. Waarschijnlijk 
is hij geboren toen Jakob 91 jaar oud 
was. Hij was het verwende ventje. 
Zijn broers hadden daarom een he-
kel aan hem. Als hij 17 jaar is, ver-
kopen zijn broers hem naar Egypte. 
Een wraakactie. Na het sterven van 
hun vader zijn ze bang dat Jozef zich 
nu wreken zal. Maar Jozef zegt: Jullie 
hadden wel verkeerde plannen, maar 
God heeft jullie plannen gebruikt om 
zo een volk in leven te houden.
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Jakob (Genesis 45: 25-28 en 46: 29 en 30)
Jakob staat bekend als bedrieger. Hij troggelt 
Ezau zijn eerstgeboorterecht af. Hij bedriegt 
zijn oom Laban met zijn veestapel. Hij vlucht 
weg met zijn familie zonder het te zeggen. 
Zijn gezin heeft hij niet meer in de hand. Na 
Jozefs ‘dood’ – dat denkt hij tenminste – lijkt 
hij steeds meer verbitterd. Maar als hij hoort 
dat Jozef leeft, wordt zijn geest weer levendig: 
‘Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog; Ik zal 
gaan en hem zien, eer ik sterve.’

Asaf (Psalm 77)
Asaf is een Leviet. Hij is door David 
aangesteld als koorleider, toen Da-
vid de ark naar Jeruzalem bracht. 
Asaf (of een van zijn nakomelin-
gen) heeft deze psalm geschreven. 
Blijkbaar kan een kind van God het 
heel moeilijk hebben in het leven. 
Zelfs zo dat hij zich afvraagt of God 
hem soms vergeten is. Ineens lezen 
we echter van een verandering: 
‘Daarna zei ik: Dit krenkt mij; maar 
de rechterhand des Allerhoogsten 
verandert. Ik zal de daden des 
HEEREN gedenken.’

Verlamde man (Markus 2: 1-12)
Vijf vrienden komen bij Jezus in Kaper-
naüm. Eén ligt er op een matras. De 
andere vier dragen hem. Bij het huis 
aangekomen, kunnen ze niet door de 
menigte heendringen. Daarom ont-dek-
ken zij het dak en laten hun vriend aan 
touwen zakken voor de voeten van Je-
zus. ‘En Jezus hun geloof ziende, zei tot 
de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u 
vergeven.’
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Elia: Van het toneel verdwenen (1 Koningen 17: 1-7)
Na zijn mededeling bij koning Achab dat het niet meer zou 
regenen, voordat God Zelf de hemel weer zou openen, vlucht 
Elia weg. Hij is onvindbaar voor Achab. God heeft hem naar 
de beek Krith gestuurd. God zorgt voor Zijn knecht. Iedere 
dag brengen de raven hem eten. Hoe zou Elia deze tijd er-
varen hebben? Het kan niet anders of God heeft Zijn knecht 
hier grote lessen geleerd.

Elia: Het houdt niet op (1 Koningen 17: 8-24)
Vanaf de beek Krith wordt Elia door God naar 
Zarfath gestuurd. Hier ontmoet hij een wedu-
we, die een zoon heeft. Ze heeft nog maar olie 
en meel voor één kleine maaltijd. Maar olie 
en meel raken niet op. God doet een wonder. 
God doet iedere dag opnieuw weer een won-
der. Wanneer haar zoon sterft, is dat heel bitter 
voor deze vrouw. Maar ook dan laat God haar 
niet in de steek. Als God mensenlevens veran-
dert, doet Hij dat ook volkomen. 

Discipelen in de storm (Markus 4: 35-41)
Terwijl de discipelen, met Jezus aan boord, 
de Zee van Tiberias oversteken, begint het 
heftig te stormen. De discipelen, die ervaren 
zeelui zijn, doen er alles aan om hun schip 
drijvend te houden. Ten einde raad kruipen 
ze naar Jezus toe en smeken Hem iets te 
doen. Jezus staat op en zegt: ‘Zwijg, wees 
stil!’ En het werd doodstil. De reactie van 
de discipelen: ‘Wie is toch Deze, dat ook de 
wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’
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Elia en de Baälsprofeten (1 Koningen 18: 21-46)
Elia is naar de goddeloze koning Achab gestuurd 
met de boodschap dat het een lange tijd niet meer 
zou regenen. Na drieëneenhalf jaar ontmoet hij 
Achab weer om hem te vertellen dat God weer re-
gen wil geven. Maar eerst volgt er een ‘krachtme-
ting’ met de priesters van Baäl. Alleen Elia’s God 
antwoordt door vuur. 450 Baälsprofeten en 400 
bosprofeten worden gedood. Het volk roept: de 
HEERE is God! God verandert hun harten.

Elia ziet het niet meer zitten (1 Koningen 19: 1-8)
Een geweldige ervaring was dat op de Karmel. 1 
tegenover 850. Eigenlijk 2. Maar Elia rekent met 1. 
En dan is daar ineens die bode van Izebel: ‘Morgen 
word je gedood Elia!’ Doodsbang vlucht de ‘grote’ 
Elia weg. Hij ziet het niet meer zitten: ‘Het is genoeg; 
neem nu, HEERE, mijn ziel!’ Laat me maar sterven 
HEERE. Waarom zou ik nog leven? Wat voor nut 
heeft het nog? Maar God brengt verandering in de 
situatie van Zijn knecht.

En jij? (Markus 16: 9-18)
Wie Jezus gezien heeft, kan er niet over 
zwijgen. Wanneer Maria Magdalena 
Jezus ontmoet heeft, snelt ze naar de 
discipelen toe om het hen te vertellen. 
De twee volgelingen in het veld ver-
tellen van hun ontmoeting met Jezus. 
Vervolgens verschijnt Jezus aan de elf 
discipelen. Hij geeft hen een opdracht 
mee: ‘Vertel het aan de mensen dat Ik 
leef!’ Aan wie vertel jij deze geweldige 
boodschap?
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Bezinning I

De Bijbel
Manasse (2 Kronieken 33: 10-20)
Na de dood van de goddeloze koning Achaz, komt zijn zoon Hiskia op de troon. 
Wanneer de Assyriërs horen van de machtswisseling, komen ze – zoals dat toen 
vaker gebeurde – om Jeruzalem te belegeren. Was het machtsvertoon? Ze wilden 
in ieder geval Hiskia op de knieën dwingen. Maar Hiskia kende God. Hij gaat naar 
de tempel en spreidt de brieven van Sanherib voor God uit en vraagt om hulp. In 
één nacht worden 185000 Assyriërs door één engel gedood. Kort hierna wordt 
Hiskia ernstig ziek. Maar sterven kan hij nog niet, want hij heeft nog geen zoon. 
De belofte van de doorgaande lijn van Davids huis, totdat de grote Davidszoon, 
de beloofde Messias geboren zou worden, lijkt hiermee niet meer vervuld te kun-
nen worden. Hiskia bidt ernstig tot God en geneest. Drie jaar later wordt Manasse 
geboren.

Twaalf jaar is Manasse als hij op de troon van Juda komt. Alles wat zijn vader 
opgebouwd had voor God, breekt hij af. Zijn opa Achaz is meer een voorbeeld 
voor hem dan zijn vader Hiskia. Manasse doet alles wat God verboden had. Hij 
bouwde de hoogten weer op, waar vroeger geofferd werd aan de afgoden. Hij 
bouwde altaren voor de afgoden. Hij aanbad zon, maan en sterren. Hij offerde zijn 
eigen zonen aan de Moloch. Hij was verstrikt in occultisme en wicca. De tempel 
ontheilgde hij door daar ook altaren te plaatsen en een beeld neer te zetten. 
We zouden zeggen: ‘God, laat de bliksem van de hemel komen en deze man 
verteren!’ Ja, zo denken wij, mensen. Maar God is God. God denkt heel anders. 
God heeft plannen met Manasse. Er komt oorlog en Manasse wordt als trofee 
meegevoerd naar Babel. Terwijl hij in het verre Babel in de gevangenis zit, denkt 
hij terug aan vroeger. Hij krijgt het vreselijk benauwd. Hoe kan het ook anders. 
Hij heeft alles gedaan wat God verboden had. Het is nog een wonder dat hij nog 
leeft. Hij bidt tot God. En God laat Zich verbidden. Manasse krijgt gratie aangebo-
den en mag weer terugkeren naar Jeruzalem.

God heeft zijn leven veranderd. Wanneer hij in Jeruzalem komt, breekt hij de al-
taren af die hij gebouwd had. Hij breekt de beelden in stukken. Hij richt het altaar 
van de HEERE weer op en offert dank- en lofoffers en hij roept het volk op de 
HEERE te dienen.



Leerpunt
Mensen die wij zouden afschrijven, schrijft God niet af. God gebruikt juist vaak 
mensen, die wij niet uitgekozen zouden hebben.

Verhaal
27 november 2021 hebben we een online avond gehad, waarin we gesproken 
hebben over het thema ‘God verandert levens van mensen’. Tijdens deze avond 
hebben we een videofragmentje laten zien van pastor Joseph uit Kenia, die vertel-
de hoe God zijn leven veranderd heeft. Kijk het terug door de QR-code te scan-
nen (7:50-11:20):

 
Verwerkingsvragen
- Wie ben jij: Een Achaz, een Hiskia of een Manasse?
- Wat moet er in jouw leven veranderen?
- Wat verwacht jij als je bidt? Verwacht je dat God antwoordt?
- Wat doet het verhaal van pastor Joseph over zijn roeping met jou?

Link naar NET Foundation
God weet waar mensen nodig zijn. God zocht Manasse op in Babel, bekeerde 
hem en gebruikte hem in Jeruzalem als hervormer. God zocht pastor Joseph op in 
Kenia, hoewel hij zelf niets met God had. Nu is hij Zijn dienaar en vertelt andere 
mensen Wie God is voor hem en Wie Hij wil zijn voor hen.

Zingen
Psalm 86: 4,5
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Verwerking
9-12 jr
- Op wie zou je het liefst willen lijken en waarom? Achaz, Hiskia of Manasse?
- Moet er ook wat veranderen in je leven? Houd je van de Heere?
- Wat verwacht jij als je bidt? Verwacht je dat God antwoordt? 
- Weet jij al wat je later zou willen doen/worden? Hoe kom je er eigenlijk achter 
wat je moet kiezen?
- Wat zou je tegen pastor Josef willen zeggen?
- Stel: Jij bent pastor Josef. Wat zou je de gemeente als eerste over God of de 
Bijbel willen leren? Waarom?

12-18 jr
Praat eens met de jongelui over wat zonde is. Hoe zien zij Manasse? Praat ook 
eens door over Gods gewilligheid om Manasse te bekeren. Is dat eigenlijk niet 
heel oneerlijk? Sommige mensen bidden al heel lang en God verhoort hen niet. 
Maar Manasse bidt één keer en God verhoort hem wel. 
(Geef ook eerlijk je eigen moeiten hiermee aan. Laat duidelijk Gods gewilligheid 
uitkomen. God is niet grillig, ondanks dat hij soeverein handelt. Als God zegt dat 
Hij gebeden hoort, meent Hij het ook. Misschien kun je uit je eigen leven iets 
vertellen. Ter voorbereiding zou je eens kunnen zoeken op Refoweb m.b.t. ‘onver-
hoorde gebeden’.)

Danken
- Voor de gezelligheid die God geeft.
- Dat we samen een paar dagen weg zijn.
- Dat God onze gebeden wil verhoren.
- Dat God levens van mensen veranderen wil.
- Dat God niet alleen in Nederland werkt, maar ook in Kenia

Bidden
- Voor hen die God niet kennen (concreet: buurjongen, vriend van de sportclub, …)
- Om een zegen voor de Bijbelstudies.
- Of God ook ons leven wil veranderen als dat nog niet gebeurd is.
- Of God ons ook wil gebruiken in Zijn dienst, net als Manasse en pastor Joseph.
- Voor pastor Joseph en al die andere pastors waar NET contact mee heeft.
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Bezinning II

De Bijbel
Jozef (Genesis 50: 15-21)
Zeventien jaar is Jozef als hij door zijn vader (die inmiddels 108 jaar oud is) naar 
zijn broers wordt gestuurd, die hun schaapskudden ergens aan het weiden zijn. 
Hij vindt hen uiteindelijk in Dothan. De broers mogen hem niet. Ze vinden hem 
maar het verwende ventje. Ze steken snel hun hoofden bij elkaar en besluiten 
hem in de put te gooien. Ruben, bij wie het geweten nog een beetje spreekt, gaat 
een stukje wandelen om te bedenken wat hij met deze situatie kan. Hij voelt zich 
als oudste verantwoordelijk tegenover zijn vader. Maar hij voelt aan de andere 
kant ook helemaal met de broers mee. Intussen komt er een karavaan langs bij 
de put, waarin Jozef zit. In een opwelling verkopen de broers Jozef, zonder dat 
Ruben het weet. Wanneer hij terugkomt en ziet dat Jozef er niet meer is, raakt hij 
in paniek. ‘Hoe ga ik dat aan vader vertellen?’ Samen verzinnen ze een list: Jozef 
is opgegeten door een wild dier. Het zorgt voor jarenlange rouw. Vader Jakob 
komt hier niet meer overheen. Hij weigert zich zelfs te laten troosten, zo kunnen 
we lezen. 

Wanneer Jozef in Egypte komt, komt hij terecht bij Potifar. Maar door een leugen 
van zijn vrouw belandt hij in de gevangenis. Na een aantal jaren in de gevange-
nis, komt hij door bemiddeling van de schenker vrij en wordt zelfs onderkoning 
van Egypte.

Het is ontroerend te lezen hoe de broers in hoofdstuk 45 kennis maken met de 
onderkoning, die Jozef blijkt te zijn. Ze worden herenigt. Al snel komt ook Jakob 
in Egypte. Inmiddels 130 jaar oud. Ze komen in Gosen te wonen. Maar de broers 
leven nog steeds met achterdocht. Zolang hun vader leeft, zal het zo’n vaart niet 
lopen. Maar daarna … Wat als vader Jakob overlijdt? Dan zul je het meemaken. 
Jozef zal hen dan laten vallen en zijn Egyptische masker weer opzetten en dan 
zullen ze vast gestraft worden. 

Na 17 jaar in Egypte gewoond te hebben, sterft Jakob. En inderdaad: de broers 
vrezen voor hun leven. Vlug gaan ze naar Jozef en zeggen: ‘Jozef, abba (papa) 
heeft ons gezegd voordat hij ging sterven dat we tegen jou moesten zeggen: 
“Vergeef toch de zonde van je broers. Ze hebben je inderdaad kwaad gedaan, 
maar vergeef ze toch.”’ Je ziet ze smekend liggen op hun knieën voor hun broer. 
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(Het was voorspeld: de buigende korenschoven.) Maar Jozef heeft alles een plek 
kunnen geven. Dat kon hij niet toen hij naar Egypte toe ging. Dat kon hij ook niet 
bij potifar en zeker niet in de gevangenis. Maar nu ziet hij hoe de puzzelstukjes 
allemaal passen: ‘Wees nu niet bang, jongens. Dit is wat God gewild heeft. Na-
tuurlijk ik weet het: jullie waren helemaal fout met jullie plannen. Maar God heeft 
daar dwars doorheen gewerkt. Hij gebruikte jullie plannen om jullie zelf en allen 
van onze familie in leven te behouden.’ Zo troostte hij hen.

Leerpunt
God heeft vaak heel andere plannen met ons leven dan wijzelf hebben. Wij 
stippelen onze weg vaak heel precies uit, maar God zet er, als Hij het nodig vindt, 
een groot kruis doorheen. Hij doet dat om ons een veel beter en nuttiger leven te 
geven. God staat aan het roer. Hij verandert levens en levenssituaties.

Verhaal
Amin uit het Midden-Oosten groeide op zonder ouders. Dat wil zeggen: zijn 
ouders overleden toen hij nog heel jong was. Hij kwam in huis bij zijn grootou-
ders. Deze stierven uiteindelijk ook, zodat hij al jong geen familie meer had. De 
waaroms borrelden in hem omhoog. Hij ging de wereld over om antwoorden te 
krijgen, maar vond ze nergens. En hoewel er in de Bijbel staat: ‘Kom tot Mij en Ik 
geef u rust’, vond hij die rust niet. Uiteindelijk kwam hij in Duitsland terecht. Hier 
kreeg zijn leven een wending. God veranderde zijn leven en zijn levenssituatie. 
Scan de code voor het volledige verhaal.
 
Verwerkingsvragen
- God bestuurt alles. We weten het heel goed. Toch vinden we het bijzonder 
moeilijk alles aan Hem over te laten. Waarom?
- Ken je zelf van die situaties in je leven waarin alles tegen lijkt te zitten? Wat doe 
je op die momenten?
- Toen de broers Jozef hadden ontmoet, moesten ze hun vader vertellen dat Jozef 
nog leefde, terwijl ze hem 22 jaar geleden verteld hadden dat Jozef verscheurd 
was. Stelling: Je kunt maar beter eerlijk zijn en blijven. Wanneer je liegt komt er 
een moment dat je je enorm gaat schamen.
- Wat vind je van het verhaal van Amin?
- Stelling: Iedereen moet een basiscursus Godsdienst/Theologie volgen.



Link naar NET Foundation
Bijbelscholen zijn heel belangrijk is het werk van NET. Wereldwijd zijn er veel 
Bijbelscholen die hun online programma’s hebben. NET helpt hen hierbij. Ook 
maken ze gebruik van materialen van NET. God gebruikt mensen om Zijn Kerk te 
ondersteunen en in leven te houden. Jozef was zo iemand voor zijn eigen familie 
in de tijd van de aartsvaders. Amin is zo iemand in deze tijd. We zien vaak dat 
mensen die een opleiding ontvangen uiteindelijk terug gaan naar hun eigen volk 
‘om hen in het leven te behouden’ door Gods genade.

Zingen
Psalm 74: 18,19,20

Verwerking
9-12 en 12-18
Nodig: 
- A3 papier per persoon
- Stiften
Teken op een groot vel papier de stamboom van je familie. Laat elkaar je stam-
boom zien en praat eens door over hoe belangrijk je familie voor je is. Amin had 
geen familie meer. Probeer je eens voor te stellen wat het is om geen familie meer 
te hebben.

Danken
- Dat God ons kent.
- Dat God weet wat we nodig hebben.
- Dat God ons opzoekt, ook al zoeken wij Hem niet.
- Dat God werkt door middel van Bijbelscholen.

Bidden
- Of God ons wil laten zien, wat er niet goed is in ons leven.
- Of God het werk van de Bijbelscholen wil zegenen.
- Of pastor Joseph en andere pastors mogen ervaren dat er voor hen gebeden wordt.
- Dat Amin voor zijn volk tot zegen mag zijn.
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Bezinning III

De Bijbel
Jakob (Genesis 45: 25-28 en 46: 29 en 30)
Jakob staat bekend als bedrieger. Hij krijgt die naam bij zijn geboorte omdat hij 
de hiel van zijn broer Ezau vasthoudt. In zijn leven zien we hoe Jakob zijn bijnaam 
‘eer’ aan doet. Hij troggelt zijn broer Ezau het eerstgeboorterecht af. Hij bedriegt 
zijn blinde vader Izak samen met zijn moeder Rebekka. Hij bedriegt Laban meer-
dere keren, nadat Laban ook Jakob bedrogen heeft met Lea in plaats van Rachel. 
Het is een en al liegen en bedriegen. Tenslotte wordt hij voorgelogen door zijn ei-
gen zoons die zeggen dat Jozef opgegeten is door een wild dier. Deze boodschap 
brak de oude Jakob. In de Bijbel kunnen we lezen hoe hij zelfs weigerde getroost 
te worden (Gen 37:35).

De broers houden hun leugen goed verborgen, totdat er een dag komt dat ze 
naar Egypte gaan voor koren. Daar ontmoeten ze de strenge onderkoning. Deze 
ontmoeting verandert hun levens. Maar deze ontmoeting is ook een begin van 
verandering in Jakobs leven. Wanneer hij te horen krijgt dat deze onderkoning 
zijn zoon Jozef is, gelooft hij het eerst niet. We lezen zelfs dat zijn hart bezwijkt bij 
deze boodschap. Wat was dit? Een flinke steek? Een hartverzakking? Het doet er 
niet toe. Al snel herpakt hij zichzelf, wanneer hij de wagens ziet die Jozef meege-
stuurd heeft. ‘Het is genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog! Ik zal gaan, en hem zien, 
eer ik sterve!’

Jozef kan intussen niet langer wachten en rijdt zijn vader tegemoet. Ze vallen 
elkaar om de hals. Voor Jakob is het nu goed. Hij kan sterven, want hij heeft Jozef 
ontmoet. Hij hoeft nog niet te sterven. Hij mag nog 17 jaar leven. We hebben de 
indruk dat de laatste 17 jaar van Jakobs leven de meest gelukkige jaren van hem 
zijn geweest. God heeft zijn leven veranderd. Gods goedheid heeft zijn druk ver-
anderd in geluk.

Leerpunt
Blijkbaar kunnen we onze eigen waarheid creëren. (Jozef was niet dood, maar 
Jakob dacht dit wel, waardoor hij jarenlang in rouw verkeerd heeft.) Wanneer God 
doorbreekt in onze nood, worden de mistflarden verdwenen en breekt de zon 
door. Jakob kon sterven toen hij Jozef gezien had. Wij kunnen sterven als we de 
meerdere Jozef hebben gezien.
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Verhaal
Onze pastors in Afrika komen nogal eens in aanraking met predikers die het 
welvaartsevangelie preken: ‘Geef je geld aan de kerk en het komt goed.’ Je kunt 
je zaligheid als het ware kopen. Dit is liegen en bedriegen. In het filmpje hieron-
der vertelt Eric Ngala uit Kenia hoe hij blij is met de cursussen die NET aanbiedt, 
omdat hij nu weet en kan uitleggen wat de Bijbel zegt (2:01-2:08).
 

Verwerkingsvragen
- Jakobs leven is een leven van liegen en bedriegen. Wat zou dat met hem ge-
daan hebben?
- Hoe voelt het voor jou als je ergens over liegt?
- Als je ergens over liegt, dan raak je verstrikt in je eigen leugens. Het is net als 
een kleine sneeuwbal die je van een berg af duwt. Nieuwe sneeuw plakt er van-
zelf aan vast als de bal naar beneden rolt. Kun je eens een voorbeeld bedenken 
van iets wat begon als ‘een klein leugentje’, maar steeds groter/meer werd? Je 
durft er moeilijk mee voor de dag te komen. Is dat herkenbaar? 
- Stelling bij het Bijbelverhaal: ‘Een ieder krijgt wat hij verdient!’ (Jakob was een 
bedrieger en werd bedrogen.)
- We begrijpen wel dat het welvaartsevangelie niet klopt. Hoe zou jij uitleggen 
wat de Bijbel is? Hoe kun je gered worden?

Link naar NET Foundation
God werkt dwars door liegen en bedriegen heen. Hij zorgt dat de waarheid boven 
tafel komt. Door het volgen van de cursussen zijn al meerdere mensen erachter 
gekomen dat geloof door geld betalen niet Bijbels is.

Zingen
Psalm 42 (m.n. vs 3 en 7)

link naar verhaal III
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Verwerking
9-12
Spreek een avond van tevoren af met iemand om een saboteur te zijn. Hij/zij 
moet proberen het spel zo onopvallend mogelijk tegen te werken. Vertel die 
avond dat er een spel wordt gespeeld waarbij één iemand probeert om het spel 
te laten mislukken. Voorbeeldspel is bijvoorbeeld om met wegwerpbekers binnen 
10 min een bouwsel te maken wat hoger is dan de een tafel of een deur. Na het 
gespeelde spel mogen de deelnemers raden wie de saboteur was.

12-18
Nodig: Spel ‘Niets aan te geven’ of papier/karton om het zelf te maken.
Kortgezegd: Er is één douanier. De rest van de spelers is zakenman/-vrouw. De 
eerste speler neemt 5 kaarten van de pot. Hier staan verschillende afbeeldingen 
op. Dit kunnen voorwerpen zijn met een waarde van 10 euro, maar ook van 1000 
euro. Iedere speler heeft handgeld gekregen om te kunnen betalen. De eerste 
speler kijkt welke kaarten hij heeft en besluit of hij het volle pond betaalt aan de 
douane, of dat hij er voor kiest te ‘bluffen’. Mocht de douanier hem geloven, be-
taalt hij de prijs van datgene wat hij gezegd heeft te hebben. Gelooft de douanier 
hem niet en heeft hij gelogen, dan betaal je dubbel. Heeft hij echter de waarheid 
gesproken en wordt hij niet geloofd, dan wisselen de beide personen van functie. 
Wanneer persoon 1 zijn beurt heeft gehad, geeft hij zijn kaarten door aan persoon 
2, die 1 kaart, met de afbeelding naar boven aflegt, en neemt een nieuwe kaart 
van de stapel. Dit herhaalt zich. Het mooiste is dit te spelen in groepen van 5 per-
sonen. Vraag daarna aan de deelnemers wat het met hen deed, als ze logen.
(Dit spel kan gevoelig liggen. Dus gebruik het echt educatief. Niet als vermaak. 
Het gaat erom dat ze voelen dat ze iets doen, wat niet klopt.)

Danken
- Dat eerlijkheid altijd het langste duurt.
- Dat God zorgt dat de waarheid altijd boven komt.
- Dat God zorgt voor een eerlijke Bijbelgetrouwe prediking.

Bidden
- Dat God ons eerlijk maakt.
- Dat we de zonden uit ons leven wegdoen (concreet laten benoemen voor zichzelf).
- Dat we ook eerlijk willen leven.
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Bezinning IV

De Bijbel
Asaf (Psalm 77)
Asaf was verantwoordelijk voor de tempelzang. Zingen doe je meestal als je blij 
bent. Maar zelf zat hij op een dieptepunt. Hij wist het allemaal niet meer. Waar 
was God? Vroeger was het zo goed. Hij heeft gezongen van God. Hij heeft mis-
schien wel gedacht dat het altijd zo zou blijven. Misschien jij ook wel. Het ging 
zo goed. Je was zo blij met je kleine zusje. En toen werd ze ziek en ze overleed. 
Waar was God? Waar is God? Of toen je bleef zitten op school. Je had zo je best 
gedaan en toch … Je vader is ziek en kan niet meer werken. Hij is iedere dag 
thuis. Je schaamt je voor vrienden die bij je thuis komen. Je hebt God gebeden 
om genezing. Je ouders bidden. In de kerk is voor hem gebeden. Maar God hoort 
het allemaal niet … Of toch wel?

Asaf had ook deze vragen. Hoe kan het toch dat alles mis lijkt te gaan? Waarom 
hoort God me niet? Waarom lijkt Hij niet te luisteren. Ik bid, maar er verandert 
niets. Hij zegt het: ‘Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, en voortaan niet 
meer goedgunstig zijn? Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? … Heeft 
God vergeten barmhartig te zijn? Asaf spreekt God hier nog niet rechtstreeks 
aan. Dat doet de dichter van Psalm 44 wel: ‘Waak op, waarom zoudt Gij slapen, 
Heere! Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid.’ (vs. 24)

Maar Asaf bleef niet hangen in deze vragen. Als je verder leest, zie je de veran-
dering: ‘Daarna zei ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand van de Allerhoogsten 
verandert. Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw won-
deren van ouds her. En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken.’ 
Weet je wat ik nu zo mooi vindt? Asaf gaat in het tweede deel van de psalm God 
wel rechtstreeks aanspreken. Hij weet waar hij met zijn klachten heen kan. Is dat 
iets wat Asaf doet? Nee, hier is God bezig in Asaf. God weet wat mensen nodig 
hebben. En ik zeg het voorzichtig. Want het kunnen heel pijnlijke lessen zijn. Maar 
God wil ons troosten en ons uitzicht geven. Dat zie je bij Asaf. God is het, Die 
levens van mensen, hier van Asaf, verandert.
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Leerpunt
De Oudtestamentische Naam van God is JAHWEH. Deze wordt wel vertaalt met 
‘Ik zal zijn, die Ik zijn zal’. Een andere vertaling, die ook vaak wordt gebruikt en die 
ik eigenlijk nog mooier vind is: ‘Ik ben erbij’. God is erbij als we het moeilijk heb-
ben, ook al zie je Hem niet. God is slechts één gebed van ons verwijderd. 

Verhaal
Pastor Nicholas Kawawa uit Kenia overleed begin 2021 aan de gevolgen van 
Corona. Zijn vrouw bleef met zeven kinderen achter. De schoonfamilie wilde niet, 
zoals gebruikelijk in de Afrikaanse context, de zorg voor dit gezinnetje op zich 
nemen. Deze weduwe werd verstoten door haar familie. Op een wonderlijke wijze 
konden we haar via NET toch helpen. God veranderde het leven van deze vrouw. 
Lees het verhaal door de QR-code te scannen.

 
Verwerkingsvragen
- Zijn er dingen in jouw leven die je moeilijk vindt? Dingen waar je God voor ge-
beden hebt, terwijl Hij je niet lijkt te horen?
- Hoe komt het dat Asaf middenin de psalm ineens omslaat?
- Wat spreekt je in deze psalm het meeste aan?
- Wat vind je ervan dit verhaal van deze weduwe te horen?
- Waar raakt het verhaal van weduwe Kawawa aan Psalm 77?
- Is het niet een beetje gemakkelijk om te zeggen dat wanneer God in ons leven 
komt alle mistflarden optrekken? Dat het dan ineens zonnig is?
- Wat zou je tegen de familie en tegen mevrouw Kawawa willen zeggen?

link naar verhaal IV
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Link naar NET Foundation
Ook binnen NET Foundation zijn er teleurstellende momenten. We waren hoop-
vol dat er een aantal pastors uit een Aziatisch land mee zouden gaan doen met 
ons programma. Tot op heden komt het nog niet echt van de grond. We worden 
regelmatig geconfronteerd met lijden en sterven in m.n. Afrikaanse landen. We 
noemden mevrouw Kawawa uit Kenia. Maar zo hebben we ook gehoord van een 
tolk op een van onze conferenties in Zambia. Ze tolkte bij een conferentie in fe-
bruari 2020. Ze was voor zover men wist gezond. Een week later was ze begraven 
na een korte ernstige ziekte. Op zulke momenten kunnen we ons ook afvragen: 
waar is God? We mogen ook zeggen (en horen) God is erbij!

Zingen
Psalm 77. In de verzen 1 t/m 5 gaat het over Gods ‘afwezigheid’. Vers 6 is het sleu-
telvers. De verzen daarna gaan over Gods ‘aanwezigheid’.

Verwerking
9-12 en 12-18
Schrijf met de groep een bemoedigende kaart of brief (in het Engels) aan wedu-
we Kawawa. Stuur het naar het kantoor van NET Foundation en wij sturen het 
door.

Danken
- Als we geen moeiten hebben hoeven meemaken in ons leven.
- Voor het fijne samenzijn en de gesprekken die we samen hebben.
- Dat God ook in moeilijke tijden erbij is, ook al beseffen we het niet altijd.
- Dat God weet wat iedereen nodig heeft, ook mevrouw Kawawa.

Bidden
- Of God ons helpen wil als we het moeilijk hebben.
- Of God verder wil zorgen voor mevrouw Kawawa en haar kinderen.
- Of God steeds Zijn aanwezigheid wil laten zien.
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Bezinning V

De Bijbel
De verlamde man (Markus 2:1-12)
Jezus spreekt in een huis in Kapernaüm. Blijkbaar heeft Hij een behoorlijke 
naamsbekendheid gekregen. Er staat tenminste een flinke groep mensen te 
luisteren. Er komen vier vrienden aangelopen die een vijfde vriend tussen zich in 
dragen. Ze hebben gehoord dat Jezus zieken geneest en hopen dat Hij ook hun 
zieke vriend wil genezen. 

Wanneer ze bij het huis aankomen, waar Jezus is, kunnen ze niet bij Hem komen. 
De mensen staan dicht op elkaar gepakt. Ze besluiten naar het dak toe te gaan, 
een plat dak, en halen daar wat dakplaten weg, om zo hun zieke vriend aan tou-
wen voor de voeten van Jezus te laten zakken. En dan lezen we iets opmerkelijks: 
Jezus vraagt niets, de verlamde man vraagt niets, de vrienden bovenop het dak 
vragen niets, maar we lezen: ‘En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: 
Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Jezus zag hun geloof! Jezus wist dat deze man-
nen geloofden dat Hij hun vriend kon genezen. En wat doet Jezus? Hij vergeeft 
zijn zonden … Is dat de genezing waarop ze hebben gehoopt? Misschien ook wel. 
Maar ze kwamen voor lichamelijke genezing. 

Waarom deed Jezus het dan zo? We lezen het verderop: er ontstaat een gesprek. 
De schriftgeleerden mompelen: wat verbeeldt Hij Zich wel? Wie denkt Hij dat Hij 
is? God ofzo? Ja, inderdaad, Jezus is God. En daarom kan Hij zonden vergeven. 
En om dat aan te tonen, geneest Hij nu ook de verlamde man. Nu moeten de 
schriftgeleerden wel erkennen dat Hij een bijzondere macht heeft. Nu moeten ze 
wel erkennen dat Hij goddelijk is. Nu moeten ze wel erkennen dat Hij God is.

Leerpunt
God heeft alle macht. Wij kunnen zo onze vragen hebben of God wel … kan. Maar 
voor God is dat geen vraag.

Verhaal
Corrie ten Boom was aanwezig op een conferentie waar een oude evangelist 
sprak. Hij nodigde de mensen uit alle vragen op te schrijven en die aan hem te 
geven. Aan het einde van de conferentie had hij een hele stapel papier. Hij legde 
de hand op de stapel en zei: ‘Het antwoord op al deze vragen is hetzelfde: Jezus!’
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Verwerkingsvragen
- Is het antwoord van de oude evangelist niet een beetje te gemakkelijk?
- Wat of w(W)ie is het antwoord op jouw problemen?
- Heb jij ook vrienden die jou bij Jezus brengen?
- Breng jij jouw vrienden bij Jezus?
- Welke genezing zoek jij: lichamelijk of vergeving van zonden?

Link naar NET Foundation
De mensen waar wij contact mee hebben in Afrika hebben onze hulp nodig. Veel 
pastors willen wel een studie volgen, maar hebben daar niet de gelegenheid voor. 
De reisafstand naar de universiteit is veel te groot. En een universitaire studie 
kost ook erg veel. Die kunnen ze niet betalen. Daarom helpen we hen als vrien-
den/broeders (en zusters) in het geloof. Ook vragen ze ons gebed. Ze vragen ons 
hen bij Jezus te brengen. 

Zingen
Psalm 23 + 81:12

Verwerking
9-12 en 12-18
Neem allemaal een briefje voor je en schrijf daar eens de namen op van mensen 
die jij ‘bij Jezus zou willen brengen’. Schrijf ook op waarom je dat wilt. Zijn er vrien-
den of vriendinnen, misschien familieleden, een docent of een klasgenoot van wie 
jij weet dat hij of zij het moeilijk heeft. Schrijf ook die erbij. Schrijf ook op waarom 
je voor hen wilt bidden. Schrijf op het briefje op welke dag je voor wie wilt bidden. 
Zet erbij of je dat ’s ochtends wil doen of ’s avonds. Bid voor ze!

Danken
- Voor de vrienden en vriendinnen die God ons geeft.
- Voor de familie die we hebben.
- Voor mensen die voor ons bidden.
- Dat we met alles naar Jezus toe mogen gaan.

Bidden
- Voor vrienden, vriendinnen en familie.
- Voor mensen die het moeilijk hebben.
- Of God ons wil laten zien wie ons gebed nodig hebben.

link naar verhaal V



34

Bezinning VI

De Bijbel
Discipelen in de storm (Markus 4: 35-41)
Een grote groep mensen volgt Jezus. Ze willen Hem horen spreken. In vers 1 
van Markus 4 zien we hoe Jezus in een schip gaat en vanuit het schip de schare 
toespreekt. Waarschijnlijk om zo te voorkomen dat iedereen tegen Hem opdrong. 
Zo had Hij de ruimte. Vanuit het schip vertelt Jezus een aantal gelijkenissen over 
de zaaier, het zaad en het mosterdzaad. Na de (waarschijnlijk) vermoeiende dag 
vraagt Jezus aan de discipelen om het meer over te varen. Met meerdere scheep-
jes varen ze vervolgens het meer over. En Jezus slaapt.

Plotseling steekt er een hevige storm op. Het meer van Genesareth stond bekend 
om z’n plotselinge valwinden. De discipelen zijn niet zo gauw bang. Ze hebben al 
wel meer stormen meegemaakt. Maar dit is anders dan anders. De golven slaan 
over boord. Nog even en dan zullen ze zinken. En Jezus slaapt. Hoe is het moge-
lijk dat Hij gewoon doorslaapt? Ze kruipen naar Jezus toe. Lopen gaat niet meer. 
Ze worden alle kanten opgeslingerd. Als ze Jezus eindelijk bereikt hebben, maken 
ze Hem wakker. Ongelooflijk dat Hij nog steeds slaapt. En terwijl Jezus wakker 
wordt, kijkt Hij hen rustig aan. In Mattheüs 8 kun je lezen hoe Jezus, terwijl Hij nog 
ligt, Zijn discipelen vraagt, waarom ze zo bang zijn: ‘Wat zijt gij vreesachtig, gij 
kleingelovigen?’ En dan lezen we: ‘Toen(!) stond Hij op en bestrafte de winden en 
de zee, en er werd grote stilte.’

De reactie van de discipelen? ‘Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem 
gehoorzaam zijn?’ De discipelen hebben hier een les geleerd: Jezus is almachtig. 
Zelfs de wind en de zee moeten Hem gehoorzamen. God heeft hun leven veran-
derd. Hij liet hen zien dat ze niet hoeven te vrezen met Jezus aan boord.

Leerpunt
Als we Jezus aan boord hebben, hoeven we niet te vrezen. Als we weten dat Hij in 
ons woont, dat we een kind van God zijn, dan hoeven we niet bang te zijn. Helaas 
is het in de praktijk vaak anders. Net als de discipelen zijn wij dan ook bang. Maar 
houd het jezelf dan steeds maar weer voor: ‘Mijn God heeft de macht, ook over 
de wind en de zee.’ Weet jij of je ‘Jezus aan boord hebt’?



35

Verhaal
George Kilama is pastor in Oeganda. In Oeganda heeft jarenlang het ‘Leger van 
de Heer’ de boel geterroriseerd, zogenaamd in naam van God. Veel kinderen 
werden bij hun ouders weggehaald en opgeleid tot kindsoldaten. Je zou kunnen 
zeggen: er stak een flinke storm op in Oeganda. Wie kan die storm stillen? God 
heeft de storm gestild. Op dit moment is er juist in het gebied waar het ‘leger van 
de Heer’ het meest actief was, in Acholiland, een studiecentrum van NET Foun-
dation geopend. George Kilama kan zich die tijd van het ‘leger’ nog goed herin-
neren. Lees het verhaal via de QR-code.

 
Verwerkingsvragen
- Welke stormen ken jij in jouw leven?
- Hoe probeer je deze stormen te bedaren?
- Ken je dat, dat Jezus lijkt te slapen terwijl jij Hem nodig hebt?
- Ben jij voor deze stormen ook al naar Jezus gevlucht?
- Stel je voor dat jij bij je familie weggehaald wordt om opgeleid te worden tot 
kindsoldaat. Om gehard te worden werden sommige kindsoldaten gedwongen 
hun eigen broertjes en zusjes dood te schieten. Welke boodschap zou jij de men-
sen willen brengen als jij pastor George was?

Link naar NET Foundation
In Afrika is veel bijgeloof, geloof in geesten, voorouderverering. Stormen waar de 
pastors dagelijks mee te strijden hebben. Ze kunnen hier niets beginnen als ze 
Jezus niet ‘aan boord’ hebben. 

link naar verhaal VI
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Zingen
Psalm 107: 1-5 (werk van NET), 6-8 (ons eigen leven), 10,11,22 (loflied op Gods genade)

Verwerking
9-12 en 12-18
Nodig: ijslollystokjes (of ander bouwmateriaal), touw, een oud laken
Maak een schip van bijvoorbeeld ijslollystokjes. Maak een mooi zeil van een stuk 
laken. Laat het schip varen op een meer of sloot, of gewoon in de wasbak. Maak 
golven en blaas naar het schip. Welk schip blijft het langste drijven?

Danken
- Dat er geen afstand is tot God.
- Dat God ons altijd hoort (ook al merken we het niet).
- Dat God al onze stormen de baas kan.
- Dat God van het ene op het andere moment onze situatie kan veranderen.

Bidden
- Of God ons het vertrouwen in Hem wil geven.
- Of God wil helpen als het moeilijk is (concreet maken als dat mogelijk is). 
- Voor mensen in Oeganda die trauma’s hebben meegemaakt. 
- Voor mensen die je kent die trauma’s hebben meegemaakt.
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Bezinning VII

De Bijbel
Elia: Van het toneel verdwenen (1 Koningen 17: 1-7)
Koning Achab met zijn vrouw Izebel is misschien wel het meest goddeloze 
koningspaar dat er geregeerd heeft in Israël. Ze hielden geen rekening met God. 
Izebel was een soort beschermvrouwe van de Baäl. Op een gegeven ogenblik is 
de maat vol bij God. Elia wordt naar het koninklijk paleis gestuurd met de bood-
schap dat het niet meer regenen zal, zolang God de hemel gesloten houdt. 

Een periode van verzengende hitte volgt. Alles droogt uit. De grond barst open. 
Er groeit niets meer op het land. En Elia is verdwenen. Hij is van de radar verdwe-
nen. Hoe Achab ook zoekt, hij kan die ‘beroerder Israëls’ niet vinden. God heeft 
Elia van het toneel laten verdwijnen. 

In het onherbergzame landschap bij de beek Krith zit Elia. Hij is een geroepen 
profeet van God. Maar hij zit hier werkeloos. Zit zijn aardse taak er nu al op? Wat 
doet hij hier in dit onherbergzame landschap bij de Krith? Ongetwijfeld heeft hij 
alle tijd gehad om zijn gedachten eens op een rijtje te zetten. Op dit moment was 
zijn leven in ieder geval niet een en al actie. 

Herken je dat? Uitgerangeerd. God, waarom? Ik wil zo graag van alles voor U 
doen. Maar het lijkt erop dat U mij maar laat aanmodderen. Ik weet niet wat ik 
moet doen. God, hoort U me wel?

Jazeker, God hoort. Hij ziet Zijn knecht. Hij zorgt voor Zijn knecht. Iedere ochtend 
en avond stuurt Hij de raven naar hem toe. Brood en vlees brengen ze bij Elia. 
Waar ze het vandaan halen? Geen idee. God Zelf geeft het de raven. Ze putten uit 
de hemelse schuren. God heeft als het ware de deuren van de hemelse schuren 
opengezet. 

Reken maar dat dit wat met Elia deed. God maakte Zijn knecht klaar voor o.a. de 
grote krachtmeting op de Karmel. Daarvoor moest Elia onvoorwaardelijk leren 
vertrouwen op God. Hier bij de Krith was hij dagelijks afhankelijk van God. Zeker 
als de beek uiteindelijk opdroogt …



38

Leerpunt
Elia ging gehoorzaam en in vertrouwen achter God aan. Hij sputterde niet tegen 
toen God hem naar het koninklijke paleis stuurde. Hij ging gehoorzaam naar de 
Krith en wachtte af wat komen zou. God zorgt voor Zijn kinderen. Wij leven vaak 
zo weinig in vertrouwen. Maar als je je Zijn kind mag weten, ben je bij Hem in 
goede handen. Hij zorgt. Laat Hem zorgen!

Verhaal
Fabricio groeide op als ‘weesjongen’ in Ecuador. Zijn ouders waren eigenlijk altijd 
afwezig, waardoor hij veel op straat liep. Zijn broer werd doodgeschoten toen hij 
23 was. Als zevenjarige werd Fabricio  opgevangen in een weeshuis. Hier werd 
hij onderwezen uit de Bijbel. God raakte hem aan. God veranderde zijn leven. Van 
schoenenpoetser werd hij voorganger. De jaren in het weeshuis waren beslist 
geen weggegooide jaren. God wist wat er nodig was voor Fabricio. Lees het 
verhaal via de QR-code.

 
Verwerkingsvragen
- Gaan wij gehoorzaam onze weg?
- Vraag je je ook weleens af of je leven ‘zinvol’ is? Vraag je het ook aan God?
- Praat met elkaar eens over de situatie van Elia aan de beek Krith. Hoe zal hij 
zich gevoeld hebben? Wat zou er door zijn hoofd gegaan zijn. Probeer je zelf eens 
in zijn situatie te verplaatsen.
- Praat eens door over het verhaal van Fabricio. Wat raakt je in dit verhaal. Maakt 
het jaloers? Of juist niet?

Link naar NET Foundation
Ook in het werk bij NET Foundation zijn er soms ‘dorre tijden’. In de Coronatijd 
was (en is) het moeilijk om te reizen. We zouden graag de mensen ontmoeten om 
met hen te spreken over de grote dingen die God doet. Maar op dit moment moe-
ten we wachten op God. Wachten op wat komen gaat. Wachten op wat Hij voor 
ons in petto heeft. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar wel goed.

link naar verhaal VII
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Zingen
Psalm 35: 1, 9 en 13 (God hebben we nodig om ‘af te rekenen’ met hen die spotten 
met Hem. Het is God alleen Die het doet. Hem daarvoor de eer!)

Verwerking
9-12
Zet een parcours uit van emmers, ballen, stoelen en andere obstakels. Doe 
iemand een blinddoek voor en laat een ander hem met woorden leiden over het 
parcours. Laat iedereen een keer ervaren wat het is om blindelings te volgen.

12-18
Zet een parcours uit van emmers, ballen, stoelen en andere obstakels. Doe iemand 
een blinddoek voor en laat een ander hem met woorden leiden over het parcours. 
Laat iedereen een keer ervaren wat het is om blindelings te volgen. Bespreek met 
elkaar hoe je het vond om helemaal afhankelijk te zijn van de ander.

Danken
- Dat God ons kent en weet wat we nodig hebben.
- Dat God ons opzoekt, ook al zoeken wij niet naar Hem (Fabricio). 
- Dat God het beter weet dan wij en daarom mogelijk ook andere wegen gaat 
dan wij zouden willen.
- Voor het eten dat God ons iedere ochtend, middag en avond weer geeft.

Bidden
- Om geloofsvertrouwen.
- Om God te mogen volgen.
- Of God ook mensen die niet iedere dag eten hebben, toch van voedsel wil voorzien.
- Of God wil zorgen voor mensen, die te maken hebben met hongersnood,
vanwege grote droogte.
- Of God de bediening van Fabricio wil zegenen.
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Bezinning VIII

De Bijbel
Elia: Het houdt niet op (1 Koningen 17: 8-24)
Terwijl in Israël het werk voor Elia even stil lag, heeft God nog genoeg werk voor 
Zijn knecht te doen. De beek Krith droogt op. We kunnen dit verklaren vanuit 
het feit dat er in heel Israël droogte was. Maar we mogen hierin ook gerust Gods 
leiding zien. Het is alsof God tegen Elia zegt: ‘Goed Elia, je hebt nu genoeg gerust 
en gemediteerd. Het is tijd om weer aan de slag te gaan. Ga naar Zarfath. Je zult 
daar een weduwe ontmoeten. Daar zul je tijdelijk onderdak vinden.’

Let op dat God niet zegt wat Elia moet gaan doen in Zarfath. God vertelt niets 
over de wonderen die daar zullen gaan gebeuren. Opnieuw vraagt God aan Elia 
om Hem te vertrouwen en gewoon op weg te gaan. En Elia gehoorzaamt. Hij gaat 
naar Zarfath. Wanneer hij de stad binnenkomt en daar een vrouw ziet, vraagt hij 
om wat te eten en te drinken. Een logische vraag na de reis die hij heeft moeten 
maken door het stoffige landschap. Dat dit de vrouw is die God bedoelt, moet 
nog blijken. 

De vrouw wil hem wel wat geven, maar ze heeft niets. Ook zij is, met haar zoon, 
door de droogte getroffen. Ze hebben nog een beetje olie en wat meel. En dat is 
het dan. Een keer eten nog en dan … sterven. Elia belooft haar echter in naam 
van God dat de olie en het meel niet zullen opraken, maar dat ze dan wel eerst 
wat voor hem moet klaarmaken. Een geloofsbeproeving voor deze vrouw. Maar 
ze doet wat Elia zegt.

Je kunt je voorstellen hoeveel blijdschap dit haar geeft. Ongetwijfeld hebben ze 
zo met z’n drieën heerlijke dagen met elkaar gehad. Iedere dag opnieuw weer 
die verwondering dat olie en meel niet opraken. Tot op een dag de zoon van deze 
vrouw ziek wordt en sterft. Dit is bitter. Dit is een beproeving van God. ‘Waarom, 
heb je er voor gezorgd dat we in leven bleven Elia? Waren mijn zoon en ik maar 
samen gestorven.’ Deze gedachte hoor je tussen de regels door. 
Ook voor Elia is dit moeilijk. Ook voor hem is het een beproeving. Wat moet hij 
hier nu zeggen? Elia doet het enige, wat op dat moment het juiste is: hij gaat 
met zijn vragen naar God toe. En God hoort. Deze jongen wordt weer levend. En 
de reactie van de moeder? ‘Nu weet ik dit, dat gij een man Gods zijt, en dat het 
woord des HEEREN in uw mond waarheid is.’
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Leerpunt
Niets is voor God te wonderlijk. God wil voor ons zorgen voor wat betreft ons 
dagelijkse levensonderhoud. Maar God wil ook buitengewone (voor ons ongelo-
felijke) dingen doen. Overigens is God daar vrij in. In die tijd waren er veel meer 
weduwen. Maar Elia werd alleen naar deze weduwe toegestuurd. God weet waar 
Hij ons heen zendt. God weet waar Hij hulp wil bieden.

Verhaal
Sydon uit Kenia is christen geworden. Het was een grote beproeving voor hem 
en zijn vrouw toen al hun drie kinderen stierven. Toch hield God hen vast. Sydon 
en zijn vrouw beloofden God ondanks alles toch voor Hem te willen leven. Nu 
is hij basisschoolleerkracht en vertelt hij de kinderen hoe goed God is. Lees het 
verhaal via de QR-code.

 

Verwerkingsvragen
- Waarom geeft God vaak tegenslag in ons leven?
- Bespreek met elkaar de reactie van deze weduwe: ‘Nu weet ik …’
- Wat vind je van het verhaal van Sydon?
- Wat zou Sydon de kinderen op de basisschool vertellen? Wat zou jij hen vertellen?

Link naar NET Foundation
Het is God Die zorgt. Wanneer wij niet weten hoe we verder moeten, opent God 
deuren. Soms komen er ineens aanmeldingen van pastors uit onverwachtse 
hoek. Op andere momenten komt er ineens een mooi geldbedrag binnen, waar-
mee we weer verder kunnen in ons werk. Er is ineens een aanbod van de JBGG 
om de opbrengst van de zomeractie voor NET te besteden.

link naar verhaal VIII
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Zingen
Psalm 99 (Eigenlijk zijn alle verzen wel geschikt. Het is God Die regeert en Die 
helpt in nood. Daarom is Hij alle eer waard.)

Verwerking
9-12 en 12-18
Speel eens een incompleet spel met elkaar. Een kwartetspel waar kaarten mis-
sen. Een memoryspel, waar bewust wat kaarten uitgehaald zijn. Of waar dubbele 
kaarten in zitten. Of maak een paar extra kaarten bij het doublespel, waarop heel 
andere symbolen of foto’s staan. Vertel het niet aan de deelnemers, maar peil de 
reacties eens en bespreek het achteraf. Dit is een lichte mate van ‘tegenslag’. Wat 
deed dit met hen? Frustraties wellicht?

Danken
- Dat God helpt in nood.
- Dat God weet wat nodig is.
- Dat we met alles wat ons bezig houdt naar God toe mogen gaan.
- Dat God Sydon heeft willen dragen en ondersteunen en dat hij nu tot zegen mag zijn.
- Dat God steeds weer verrassend zorgt voor NET Foundation.

Bidden
- Voor de tegenslagen die deelnemers of stafleden hebben. (concreet?)
- Of God wil laten zien dat Hij er is.
- Of God Sydon wil zegenen.
- Of God wil geven dat het werk van NET Foundation door mag gaan en er ook 
genoeg geld binnenkomt.
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Bezinning IX

De Bijbel
Elia en de Baälsprofeten (1 Koningen 18: 21-46)
Elia had zijn doodsvonnis getekend. Achab noemt hem de ‘beroerder Israëls’. 
Alsof Elia er de schuld van is dat het kurkdroog is. Achab ziet niet in dat de schuld 
bij hem en bij Izebel ligt. In ieder geval is hij Elia niet goed gezind. Als hij Elia vindt 
dan zal hij hem eens een lesje leren. Het is maar de vraag of Elia zo’n ontmoeting 
overleven zal. Achab heeft heel Israël doorkruist om Elia te vinden. Maar zonder 
succes. En dan ineens staat Elia daar voor hem. Of Achab de uitdaging aangaat? 
Een krachtmeting met de Baälspriesters en de bosprofeten. Achthonderdvijftig 
man tegen één. Nee, dat niet. Tegen twee. God staat naast Elia.

Het wordt een hele happening. De Baälsprofeten krijgen ruimschoots de kans om 
te bewijzen dat Baäl de echte God is. Maar hoe ze ook roepen, schreeuwen en 
zichzelf bezeren, het blijft doodstil. Baäl antwoordt niet. Eén eenvoudig, kinder-
lijk gebed van Elia en het vuur komt van de hemel en verteert het offer, dat Elia 
opzettelijk nat gemaakt heeft. Zo konden ze in ieder geval niet beweren dat Elia 
het vuur zelf aangestoken had. 

De reactie van het volk is geweldig: Als met één mond roepen ze het uit: ‘De 
HEERE is God!’ In de roes van de feeststemming doet Elia een beroep op het volk 
om hem te helpen de Baälsprofeten te doden. 

Een glorieuze overwinning. Deze krachtmeting tussen Baäl en de God van Israël 
is beslist. Baäl bleef nergens. Baäl is immers geen God. Baäl bestaat niet. God 
heeft glansrijk de overwinning behaald. 

Daarna bidt Elia om regen. Na herhaald bidden, verschijnt er een kleine wolk. 
Maar Elia vertrouwt erop dat dit de beloofde regen is. Een enorme kracht door-
stroomt Elia. Hij huppelt voor Achab uit naar Jizreël. God was hier aan het werk. 
Voor Achab en de Baälspriesters betekende dit dat ze moesten erkennen dat niet 
Baäl regeert, maar God. Voor het volk was het de erkenning dat God de Machtige 
is. En voor Elia betekende deze ervaring dat Zijn geloof gesterkt werd. 
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Leerpunt
God regeert en niet Baäl, of hoe onze eigen afgoden dan ook mogen heten. God 
doet wonderen op een eenvoudig, kinderlijk gebed. Wat verwachten wij van het 
gebed?

Verhaal
‘God is in control!’ Dit is wat Emmanuel uit Oeganda ons voorhield tijdens ons 
wekelijkse gebedsuur. Iedere week hebben we een gezamenlijk moment met de 
medewerkers van NET Foundation om te bidden en elkaar te bemoedigen. Em-
manuel uit Oeganda vertelt ons hoe Oeganda onder een zware lockdown gebukt 
gaat. Maar hoe God in control is. Lees het verhaal via de QR-code.

 
Verwerkingsvragen
- Stelling: Wanneer we met God zijn, zijn we altijd in de meerderheid!
- Mag je wel zo spotten met de goden van andere mensen?
- Elia geloofde dat God door vuur zou antwoorden. We lezen niet dat God dat van 
tevoren zegt. Mag je zomaar tekenen vragen van God?
- God is in control! Kun je voorbeelden noemen uit je eigen leven?

Link naar NET Foundation
Wanneer we met moeilijkheden te maken hebben, mogen we weten dat God in 
control is. De boodschap van Emanuel legt de link naar ons werk.

Zingen
Psalm 135: 1, 3, 9, 10, 11, 12 (Afgoden zijn nietsen. God gaat hen allen te boven.)

link naar verhaal IX
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Verwerking
9-12
Maak een regenmeter met lege flessen

12-18
Schrijf eens op wat je zo graag aan God zou vragen. Wat zou je graag anders 
zien in je leven? Zijn er mensen die je goed kent die ziek zijn misschien? Word je 
misschien gepest? Zijn er andere dingen die je moeilijk vindt?
Bid (samen of alleen) voor de dingen die opgeschreven zijn. (Ze kunnen het ieder 
voor zich doen in het persoonlijk gebed. Maar misschien ook wel goed om met 
de groep een tijd samen in te ruimen om te bidden. Als men het aandurft, geza-
menlijk. Anders kun je een moment stilte inlassen, waarin ieder persoonlijk bidt.)

Danken
- Dat God Almachtig is.
- Dat niets Hem uit de hand loopt (ook al lijkt het er soms op).
- Dat God in control is!
- Dat God zorgt voor het volk van Oeganda.

Bidden
- Of we steeds meer op God mogen vertrouwen.
- Voor de dingen die maar niet lijken te (kunnen) veranderen.
- Of God de mensen in Oeganda wil laten zien dat Hij alles in de hand heeft.
- Of God Emmanuel wil gebruiken als getuige van Hem.
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Bezinning X

De Bijbel
Elia ziet het niet meer zitten (1 Koningen 19: 1-8)
Wat een hoogtepunt had God gegeven. Elia is inmiddels weer thuis en zit nog ‘na 
te genieten’ van het gebeurde op de Karmel. We denken vaak dat dit wat oneer-
biedig zou zijn, om te spreken over ‘nagenieten’. Maar Elia was ook mens. Ik stel 
me zo voor dat hij ’s avonds met een wijntje op een gemakkelijk plekje in zijn huis 
zat. Wat eten erbij. En intussen mijmerend over wat er allemaal gebeurd was die 
dag. Mogelijk heeft hij met een glimlach terug gedacht aan dat moment dat de 
Baälspriesters aan het dansen waren en er maar niets gebeurde. En na zijn ge-
bed, antwoordde God door vuur. Hij had in ieder geval op God vertrouwt. Ho Elia, 
nu gaan je gedachten een verkeerde kant op …

Ineens wordt er op de deur geklopt. Een bode van Izebel. ‘Elia, in naam van Izebel 
kom ik u zeggen, dat u morgen gedood zult worden.’ Weg zijn de fijne gedachten 
van Elia. Ineens is het angst dat hem in bezit neemt. Waar is nu zijn vertrouwen? 
Waar is God? 

Het gebeurt wel vaker: We hebben een bepaald succes behaald. We zijn trots. 
Maar dan laat God ons ineens voelen dat Hij er ook nog is. 

Elia vlucht weg de woestijn in. Moe laat hij zich onder een struik neervallen. Zijn 
leven heeft geen zin meer. Niemand wil in God geloven. Wat hij op de Karmel 
gedaan heeft, is helemaal voor niets geweest. ‘Waarom leef ik eigenlijk nog?’ 
Elia belandt in een depressie. En wat doet God? Hij wekt Elia op om te eten en te 
drinken. Elia eet en drinkt en gaat dan … slapen. Hij gaat niet op weg, zoals God 
wil. Maar moedeloos gaat hij slapen. En wat doet God? Hij laat hem slapen. Blijk-
baar heeft Elia het even nodig. ‘God geeft Zijn beminden slaap’, zo mag je de tekst 
uit Psalm 127 lezen. Maar na een poosje wekt God Elia opnieuw op. En dan gaat 
Elia, gesterkt door God op weg naar de Horeb. Hier zal Hij meer van God leren. 

Leerpunt
Ook Gods kinderen kennen momenten van moedeloosheid. God heeft daar ook 
alle begrip voor. Er zijn momenten dat God even wat minder van je verlangt, om-
dat je de tijd nodig hebt, om weer op adem te komen. 
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Verhaal
Enver Hoxa, jaren geleden de leider van Albanië, was er trots op dat hij van 
Albanië het eerste atheïstische land van de wereld gemaakt had. Maar hij hield 
geen rekening met God. Op dit moment worden er in Albanië cursussen van NET 
Foundation gegeven om voorgangers op te leiden, zodat ze het Evangelie kunnen 
delen.

 
Verwerkingsvragen
- Is het ook zondig dat Elia moedeloos was? God had hem toch duidelijk laten 
zien, wie Hij was en dat Hij alles in control heeft?
- God geeft vaak in de levens van mensen moeilijke tijden. Dit doet Hij zodat we 
Hem beter leren kennen. Ken je dat in je eigen leven? Wil je het delen met anderen?
- Wat laat het verhaal over Albanië zien?
- Elia dacht dat er niemand meer was die God diende. Later bij de Horeb zal hij 
horen dat er nog 7000 zijn die niet voor Baäl hebben gebogen. Hoe was dit voor 
hem een bemoediging?
- Wat doe jij als je je weleens moedeloos voelt?

Link naar NET Foundation
Elia dacht dat er niemand meer was die God diende. God liet hem zien dat er nog 
7000 waren die niet voor Baäl hadden gebogen. Dit is eigenlijk ook de situatie in 
Albanië. Er zouden volgens Hoxa geen christenen meer zijn. Inmiddels wordt er 
op meerdere plaatsen weer kerk gehouden op zondag. 

Zingen
Psalm 127: 1, 2, 3 (Zonder God kunnen we niets. Laten we niet trots worden op 
ons kunnen. God geeft, wat we nodig hebben, in onze slaap; wanneer wij er niets 
voor doen.)

link naar verhaal X
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Verwerking
9-12
Maak allemaal een eigen kaart en stuur die naar iemand die het moeilijk heeft.

12-18
Maak allemaal een eigen kaart en stuur die naar iemand die het moeilijk heeft. 
Probeer ook een bijpassende Bijbeltekst te vinden.

Danken
- Dat God onze gedachten kent.
- Dat God altijd voor Zijn Kerk zal blijven zorgen.
- Dat Gods Kerk er altijd zal blijven.
- Dat in Albanië ook het Evangelie wordt verkondigd.

Bidden
- Dat God ons zal geven wat we nodig hebben.
- Dat we God steeds de eer zullen geven en niet trots worden op onszelf.
- Voor het werk dat God doet in de landen in Oost-Afrika.

link naar verhaal XI



49

Bezinning XI

De Bijbel
En jij? (Markus 16: 9-18)
Je hebt een aantal keren kunnen horen hoe God de levens van mensen verandert. 
Ook jouw leven wil God veranderen. Misschien is je leven al wel veranderd. Mis-
schien was je eerder heel sterk op jezelf gericht en ben je nu veel meer gericht op 
wat God wil. Dank God daarvoor. 

De discipelen zitten bij elkaar. Ze zijn verdrietig. Hun Meester, waar ze drie jaar 
lang mee opgetrokken hebben is dood. Hij is gekruisigd en in een graf gelegd. 
Over en uit. Ineens komt Maria Magdalena binnen: ‘Hij leeft!’ Ze geloven het niet. 
Wat is dit nu? Hoe kan een dode nu ineens leven? En dat terwijl ze er getuige 
van geweest zijn dat Jezus Lazarua opgewekt had, het dochtertje van Jaïrus, de 
jongen uit Naïn. Maar Zichzelf opwekken? Nee, dat kan niet. Twee van hen zijn 
samen aan de wandel gegaan. Soms kun je dingen beter bespreken als je samen 
wandelt. Ineens is Jezus daar. Hij spreekt met hen. Hoewel Hij er anders uitziet, 
herkennen ze Hem direct. ‘Jezus leeft!’ zo roepen ze al van verre, wanneer ze 
terugsnellen naar de discipelen. Maar ook zij worden niet geloofd. 

Toch zit hier een mooie gedachte in: Wanneer Jezus Zich aan je laat zien, ben je 
alle twijfel kwijt en weet je het zeker: ‘Het is Jezus!’ Het kan best wel zijn dat je er 
later wel weer aan twijfelt. Maar op zo’n moment weet je het zeker. 
Wat doe je op zo’n moment? Vertel het aan anderen dat Jezus leeft, dat je Hem 
ontmoet hebt. Misschien geloven ze je niet. Dat kan. Dat lezen we hier ook. Maar 
toch is het belangrijk dat je anderen vertelt wie Hij is. Als ze het niet van jou ho-
ren, wie vertelt het ze dan? En wees eerlijk: als Hij je leven veranderd heeft, dan 
wil je toch ook niets liever dan dat anderen Hem ook leren kennen?

Leerpunt
Jezus neemt alle twijfels weg. Spreek vrijmoedig over Jezus en Hij zorgt voor de rest.

Verhaal
In Mattheüs 5 zegt Jezus tegen Zijn discipelen – maar ook tegen ons – dat zij (en 
wij) het zout van de aarde zijn. Het is onze opdracht om zout te zijn, om anderen 
te vertellen wie Jezus is. Om anderen het Evangelie te vertellen. Check de QR-co-
de op de vorige pagina en lees meer.
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Verwerkingsvragen
- Ben je zout? Ben je een getuige van Jezus?
- Wat zijn de eigenschappen van zout? En wat betekent dat voor jou, als Jezus 
zegt dat jij zout bent?
- Vind je het moeilijk om anderen over God te vertellen? En waarom?

Link naar NET Foundation
Op de plaatsen waar we als NET Foundation actief zijn, proberen we zout te zijn. 
We vertellen de mensen hoe God wil dat zij leven. We leiden mensen op die op 
hun beurt weer zout zijn. Een klein beetje zout geeft smaak aan het eten. Hoewel 
christenen vaak in de minderheid zijn, zullen ze toch opgemerkt worden.

Zingen
Psalm 108: 1,2 (Mijn hart is bereid …)

Verwerking
9-12 en 12-18
Zout is bederfwerend. Zout is smaakmakend. Zout doet sneeuw smelten. Neem 
eens wat zout en experimenteer er eens mee. Los het eens op in water, proef het 
eens, doe het eens ergens in om te kijken wat het effect is. Bespreek samen de 
uitkomsten.

Danken
- Dat God mensen gebruikt in Zijn Koninkrijk.
- Dat God ook jou gebruiken wil.
- Voor de duidelijke lessen in de Bijbel. O.a. over het zout.

Bidden
- Of God gesprekken op het kamp wil zegenen.
- Of God jouw woorden voor anderen wil gebruiken.
- Of God het werk van NET Foundation wil gebruiken om mensen te bereiken.






