


Wij van Stichting Stéphanos zijn blij en dankbaar dat de Jeugdbond 

Gereformeerde Gemeenten heeft besloten om het kamproject van Koers-

vakanties voor 2017 te bestemmen voor het werk dat door Stéphanos in Malawi 

gedaan mag worden. We hebben voor jou een projectmap in samengesteld en 

hopen je hiermee voldoende informatie en input te verschaffen zodat jullie als 

stafleden én  deelnemers de schouders onder dit project gaan zetten. 

Wij hopen dat deze projectmap mag leiden tot een mooie opbrengst voor o.a. 

een schoolgebouw en (Bijbel)onderwijs aan kinderen in het armste land ter 

wereld, én tot een gezellige, samenbindende en bezinnende vakantie. 

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe met een mooie actie voor een betere 

toekomst voor kinderen in Malawi! 

Namens Stichting Stéphanos 

Corrie de Jong 

Harry Droppert  voorlichting@stephanos.nl 
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Even voorstellen 
 
Stichting Stéphanos 

Op 16 maart 1989 is stichting Stéphanos opgericht door ds. K. Veldman en 

Ds. C. van den Berg, met als doel vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en 

(Bijbel)onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name 

weeskinderen in Malawi.  

 

Materiële hulp verschaffen bevordert de 

zelfstandigheid en vermijdt langdurige 

afhankelijkheid. Het zuiden van Malawi, 

één van de werkgebieden van 

Stéphanos, is de armste regio in het 

armste land ter wereld.  

 

De dagelijkse voortdurende zorg is voor 

Stéphanos alleen waardevol als ze 

gegeven wordt vanuit de Bijbelse 

opdracht en als de Bijbelse boodschap 

in haar programma’s doorklinkt. 

 

Malawi 

Malawi staat vanwege de vriendelijke inwoners bekend als ‘het warme hart 

van Afrika’. Helaas is het ook een land van extremen: droogte, honger, 

misoogsten, aids en malaria teisteren het land. Tegenwoordig staat Malawi 

dan ook bekend als ‘het armste land ter wereld’ met meer dan 1.000.000 

weeskinderen, waarvan vele hun ouder(s) hebben verloren aan HIV/Aids én 

zelf ook besmet zijn.  

 

Feiten en cijfers Malawi 

• Een oppervlakte van 3,5x Nederland met 16 miljoen inwoners; 

• Gemiddelde levensverwachting: 52 jaar 

• 90% van de bevolking heeft geen stroom; 
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• ¾ van de inwoners moet rondkomen van nog geen € 1,- per dag; 

• Landbouw is een belangrijke bron van inkomsten (8 op de 10 mensen 

werkt als boer); 

• Gemiddelde afstand van en naar een waterbron is 6 km.  

 

 

 

 

 

Waar doen we het voor…. 
 

 

Doel 1: Schoolgebouw in de omgeving van Nkula 

Kosten: € 9.990,- 
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Kleuters krijgen momenteel les onder een boom. Met jouw hulp willen we een 

school bouwen met vier klaslokalen. De inwoners helpen hierbij door het 

aandragen van zand, stenen én water.  

Op dit gebouw komt de tekst ‘Dit leercentrum is gebouwd door de 

gemeenschap met financiële steun van de Jeugdbond van de Gereformeerde 

Gemeenten’.   

Doel 2: Drillen van een diepwaterput 

Kosten: € 8.500,- 

Het tafereel van vrouwen en meisjes die proberen de volle emmers water op 

hun hoofd te balanceren in de dorps gemeenschappen in Malawi is een 

dagelijks, terugkerend straatbeeld. Deze vrouwen moeten kilometers lopen 

om aan gezond drinkwater te komen en staan vervolgens uren in de rij.  
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Stéphanos gaat in één van de dorpen een diepwaterput plaatsen zodat 

inwoners niet meer zo ver hoeven te lopen voor het benodigde water (voor 

o.a wassen, koken en persoonlijke hygiëne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 3: Lesmaterialen  

Kosten: € 3000,- 

Met jouw hulp willen wij de kinderen in het nieuwe schoolgebouw en in de 

grote school in het weesdorp de volgende lesmaterialen bieden: 

• Gekleurd en wit papier; 

• Potloden en stiften; 

• Scharen en lijm; 

• Schriften; 

• Houten puzzels; 
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• Voetballen en springtouwen; 

• Posters ABC en rekenen; 

• Leerboeken. 

• Schooluniformen 

• Leesboeken 

Doel 4: Glijbaan  

Kosten: € 400,- 

Een stevige, robuuste glijbaan met de hand gemaakt  

én geverfd in gewenste kleuren.  

 

 

 

 

 

 

 

Doel 5: Bijbels  

Kosten: € 10.000,- 

 

Vind jij het belangrijk dat deze kinderen in Malawi het woord van God horen? 

Met jouw hulp willen wij Kijk- en luister Bijbels én 

kinderbijbels, beide vertaald in het Chichewa, 

uitdelen.  
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Doel 6: Malariatesten en -pillen 

Kosten: € 4500,- 

Malariatesten die zelf op locatie kunnen worden uitgevoerd. Een druppel bloed 

op een teststrip is in de meeste gevallen voldoende om malaria aan te tonen. 

Daarnaast de malariapillen die relatief goedkoop zijn, maar wel goed aanslaan 

als malariabehandeling.  

malariatest 
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Als ik denk aan Malawi….  

dan denk ik aan de rode aarde, de bergen, de groene maisvelden in de 

regentijd, de gescheurde aarde in de droge maanden, de rust en eenvoud van 

het leven, de vele mensen die zitten of lopen langs de kant van de weg, de 

moeilijke levensomstandigheden in de dorpen, de vele weeskinderen… 

‘k Heb het voorrecht om drie jaar in Malawi gewerkt te mogen hebben voor 

Stichting Stéphanos, dus er liggen veel herinneringen.  

 

Malawi, gelegen in zuidoost Afrika, was in 2016 het armste land van de wereld. 

Er wonen ongeveer 16 miljoen mensen. De kwaliteit van het onderwijs is veelal 

laag en veel kinderen gaan niet naar school, omdat ouders het schoolgeld niet 

kunnen betalen. De medische voorzieningen zijn slecht en er sterven veel 

mensen die (menselijk gesproken) in leven hadden kunnen blijven als ze in een  

 

andere land betere zorg zouden krijgen. De infrastructuur is slecht met vele 

zandwegen die vooral in de regentijd moeilijk te berijden zijn. 

De wooncondities met name op het platteland zijn ook slecht. Kleine huisjes 

met vaak rieten daken, die in de regentijd water doorlaten. In de warme 

maanden slapen veel mensen buiten, omdat het binnen niet uit te houden is 

door de hitte.  

De positie van vrouwen, meisjes, (wees)kinderen, ouderen en gehandicapten 

is ronduit moeilijk te noemen. Zij zijn kwetsbaar en vatbaar voor misbruik of 

verwaarlozing.  

 

Gelukkig zijn er in dit arme land veel organisaties -zoals Stichting Stéphanos- 

actief die begaan zijn met het lot van kwetsbare groepen en die de helpende 

hand uitsteken. Wat daarbij een belangrijk aandachtspunt is -en tegelijk één 

van de grootste worstelingen- is om de mensen niet afhankelijk van westerse 

organisaties te maken, maar om ze te leren om het zelf te kunnen doen.  
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Als je met de mensen spreekt, is het vaak onvoorstelbaar hoe rustig ze (lijken 

te) zijn onder moeilijke omstandigheden als honger, ziekte, rouw, armoede..  

“God is goed, Hij helpt”, geven ze aan. Toch is er veel onkunde en gebrek aan 

Bijbelkennis. “Jezus is voor ons gestorven”, hoor je vaak. De noodzaak van 

wedergeboorte en bekering wordt weinig genoemd. Maar wat is er een 

openheid om over de Bijbel te praten. Net zo makkelijk als Nederlanders 

spreken over het weer, spreken de Malawianen over God. En dat geeft 

mogelijkheden, want bij alles wat je doet en overal waar je bent, kan de Bijbel 

open gaan. Of dat nu bij een training over landbouw is, een huisbezoekje aan 

een sponsorkind, een ontmoeting onderweg, een bezoek aan de gevangenis.. 

overal kan het Woord worden gebracht. Als christelijke organisatie heb je het 

voorrecht om diaconaal bezig te mogen zijn met de Bijbel in de hand. Het 

zaaizaad voor mais hebben mensen nodig voor het ‘dagelijkse brood’ (de 

maïspap); het zaad van Gods Woord wordt gestrooid zodat mensen zouden 

horen van het Brood des Levens.  

 

En dan nogmaals: “Als ik aan Malawi denk, denk ik aan de vele 

kindergezichten die ik voor me mocht hebben bij het vertellen van de 

Bijbelverhalen. Als ik aan Malawi denk, denk ik aan de Bijbelstudies met de 

‘moeders’ die voor de weeskinderen zorgen. Als ik aan Malawi denk, denk ik 

aan de weekopeningen en weeksluitingen met collega’s, de meditaties voor de 

jongeren bij de beroepsopleiding.” Er is niets mooiers dan te mogen vertellen 

van de Enige Naam, Die onder de mensen gegeven is door Welken wij moeten 

zalig worden. 
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Als ik aan Malawi denk, zie ik mensen uit volle borst zingen (en zingen, dat 

kunnen ze!): “Chisomo chodabwitsacho” (Amazing Grace). Als ik aan Malawi 

denk, bid ik dat die wonderlijke genade gekend mag worden, daar en hier.  

“Uw Koninkrijk kome.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan aan het werk… 

We hebben je kennis laten maken met de projecten die met jullie steun 

uitgevoerd kunnen worden in Malawi. Het is tijd om de handen uit de mouwen 

te steken. Als organisatie kunnen we veel voorbereiden en bedenken, maar nu 

komt het aan op jullie enthousiasme! 
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Algemeen 

Plaats van het project binnen de vakantie 

De kinderen en jongeren hebben zich in de eerste plaats opgegeven voor een 

leuke vakantie en die zullen ze, onder jullie enthousiaste begeleiding, vast 

krijgen! Tegelijkertijd is bezinning tijdens de vakanties ook een belangrijke 

meerwaarde. Fijne momenten gewenst! Wat is het goed om vanuit Gods 

Woord ook een stil te staan bij de geestelijke nood van zovelen op deze 

wereld. Echt meeleven vraagt om hoofd, hart en handen.  

Hoofd 

Zorg als stafleden dat je goed op de hoogte bent van het project. Draag deze 

concrete informatie ook over op de jongeren. Onbekend maakt immers 

onbemind? 

Hart 

Probeer het zendingswerk aan het hart van de jongeren te leggen. Onze 

voorrechten verplichten ons tot het delen van onze welvaart. We mogen het 

Woord doorgeven. We moeten het Woord doorgeven! Zonder kennis van de 

Heere Jezus als Zaligmaker gaan mensen verloren! Dat geldt voor ons, maar 

dat geldt ook voor de mensen in Malawi.  

Handen 

Het horen van het Woord moet gevolgd worden door het doen van het 

Woord. Het is goed de jongeren te motiveren tot bezinning (wat zegt de Bijbel 

over zending?), gebed (het krachtigste wapen in de geestelijke strijd) en  

gave. Zonder financiële middelen is zendingswerk onmogelijk. Het is goed in 

het project ook deze volgorde aan te houden! 
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Kinderkampen 

De deelnemers van de kinderkampen krijgen ieder twee kluskaarten 

toegestuurd. Daarmee kunnen ze in en om het huis klusjes doen om geld in te 

zamelen voor de kampactie. En niet alleen daarvoor! Elke volle kluskaart die, 

met het geld, meegenomen wordt naar het kamp levert een mooi boek of een 

mooie verhalen-cd op.  

Jongerenkampen 

Veiling van spullen of diensten 

Een veiling tijdens de kampweek levert vaak veel gezelligheid op én ook nog 

eens geld voor het goede doel. Behalve spullen kunnen ook diensten geveild 

worden zoals het overnemen van een corveetaak of ontbijt op bed.  

Appel en ei 

De jongeren krijgen een appel of een ei en gaan daarmee op pad om te ruilen 

in iets dat meer waarde heeft. De eindproducten worden geveild. 

 

Activiteitenideeën 

Bezinningsactiviteit: Lagerhuisdebat (geschikt voor 15+)  

  

Verdeel de groep in tweeën: voor- en tegenstanders. Benoem een stelling en 

laat de groepen met elkaar discussiëren. De deelnemers hoeven niet 

persoonlijk de mening te hebben, maar dragen deze op dat moment wel uit.   

  

Voorbeeldstellingen: 

 

• Zending is alleen voor mensen die een roeping hebben; 

• Elke christen is een zendeling; 

• Als zending iets is dat je niet aanspreekt, heb je nog nooit iets van 

het Nieuwe Testament begrepen; 
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• Een gemeente zonder aandacht voor zending, is geen echte 

gemeente van Christus;  

• Nederland seculariseert steeds meer. Afrikaanse zendingswerkers 

kunnen daarom beter naar ons land komen in plaats van andersom;  

• Ieder lid van de gemeente hoort een taak te hebben rondom de 

zending, het is namelijk een taak voor de hele gemeente;  

• Als je tegenwerking ervaart in de zending, is dat een reden om een 

ander werkterrein op te zoeken.  

 

2. Malawiaans eten (geschikt voor alle leeftijden)  

 

Veel inwoners van Malawi verbouwen maïs op het platteland, waar zij Nsima 

(= maïspap) van maken. Dit heb je nodig voor 4 personen: 

• 120 ml water; 

• 200 gram maïsmeel; 

Bereidingswijze: 

1. Breng het water aan de kook. 

2. Voeg al roerend ¼ deel van de maïsmeel toe en laat even binden.  

3. Voeg langzaam de rest van de maïsmeel toe.  

In Malawi eten ze hierbij wat groente zoals bruine bonen of een saus van 

tomaten, uien en kool. Wil je het makkelijk houden? Kies dan voor chicken 

tonight én doe er wat kip bij.  

(Wil je het net zo eten als de inwoners van Malawi? Zij eten met de handen: 

pak van nsima, maak er een balletje van en doop dit in de saus).  

Chakudya chokoma!  (= heerlijk eten) 
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3. Afrikaanse spelletjes 

 

Er zijn negen verschillende spelletjes over verschillende Afrikaanse landen.  

Verdeel de kinderen in groepen van 

minimaal 6 personen. Elk spelletje 

duurt 8 minuten en voor het 

wisselen van onderdeel krijgen de 

kinderen 2 minuten voor. In totaal 

duurt deze activiteit 90 minuten 

(voor -12). Dierenstratego is voor 

+12.  

 

Spel 1: Leeuwenjacht 

 

Benodigdheden: lintjes 

 

Werkwijze: De deelnemers doen achter in hun broek/rok een lintje. De 

deelnemers moeten proberen om elkaars staart (lintje) te pakken te krijgen. 

Als je je staart kwijt bent, ben je af en ga je langs de kant staan. Wie blijft er 

als laatste over?  

Spel 2: Tamtam 

 

Een tamtam is een manier om boodschappen aan elkaar over te brengen, 

over een grote afstand, met behulp van een trommel. Zo worden Afrikanen in 

hun dorp op de hoogte gebracht van nieuwtjes.  

Benodigdheden: trommel 

 

Werkwijze: De eerste deelnemer speelt een (eenvoudig) ritme voor. De 
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persoon rechts van je geeft het door, door het exact na te spelen, aan degene 

die rechts van hem/haar zit. Zo gaat de boodschap de hele kring rond om 

weer bij de eerste deelnemer te eindigen. Is het ritme gelijk gebleven?  

Spel 3: Strijd der stammen 

Benodigdheden: drie kleuren lintjes 

Werkwijze: Drie verschillende Afrikaanse stammen (Zulu, Bantoe en Hutu) 

hebben de strijdbijl opgegraven. De Zulu achtervolgen de Bantoe. De Bantoe 

op hun beurt achtervolgen de Hutu en de Hutu achtervolgen de Zulu. De 

stammen mogen elk slechts één andere stam achtervolgen. Iedere stam 

wordt dus achtervolgd door een andere stam en achtervolgt zelf weer een 

derde stam. De krijgers van elke stam proberen krijgers van de stam die zij 

achtervolgen uit te schakelen. Dit doen ze door een lintje af te pakken (lintje 

zit achter in de broek/rok). Daarna hoort die speler bij de andere stam (krijgt 

dus een ander lintje) en probeert hij de andere stamleden uit te schakelen. 

Wie overwint als eerst een complete stam?  

Spel 4. Vul de fles 

Benodigdheden: bal en lege fles. 

Werkwijze: Verdeel de kinderen in twee groepjes (3 tegen 3). Teken een heel 

groot vierkant in het zand waarin de ene groep staat en ook de fles. Het ene 

groepje gooit de bal (van achter de lijnen) en de andere groep staat in het 

midden en moet de fles vullen met zand. In de tijd dat de fles gevuld wordt  

moeten de balgooiers de kinderen in het midden proberen af te gooien. Indien 

een kind afgegooid is moet deze aan de kant zitten. De anderen moeten 

doorgaan met het vullen van de fles zonder afgegooid te worden. Afweren 

mag alleen met de handen. Indien de fles gevuld is mogen de kinderen aan 
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de kant weer terug in het spel. Vangen de kinderen in het midden echter de 

bal, dan mogen ze hem weggooien en hebben ze wat meer de tijd om de fles 

te vullen. Dit zonder dat ze direct afgegooid worden. Als alle kinderen 

afgegooid zijn, ruilen de groepen van positie.  

 

Spel 5. Water gooien 

Benodigdheden: voor elk kind een klein emmertje en een grote emmer.  

 

Werkwijze: Iedere speler ontvangt een klein emmertje en een grote emmer. 

De eerste speler vult zijn emmertje en gooit de inhoud naar de tweede speler. 

Die probeert het water op te vangen in zijn emmertje en gooit de inhoud weer 

door naar de volgende. Het kleine emmertje wordt geleegd in de grote 

emmer. Dan vult de tweede speler zijn emmertje en gooit de inhoud naar de 

derde speler. Wie krijgt het meeste water in zijn grote emmer na acht 

minuten?  

Spel 6. Tikspel 

 

Benodigdheden: touw of elastiek  

 

Werkwijze: Vorm met de kinderen een kring en laat elkaars hand vasthouden. 

Eén kind staat in het midden van de kring. Het kind die in het midden staat 

moet proberen naar buiten te komen. Ze probeert de kring te doorbreken 

door met haar lichaam de armen los te duwen. Zodra ze uit de kring is 

ontsnapt moet ze wegrennen en de kinderen die eerst in de kring stonden 

moeten haar proberen te tikken. Is ze getikt dan begint het spel weer van 

voren af aan en is iemand anders aan de beurt die in het midden van de kring 

mag staan. 
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Spel 7. Spiegelbeeld 

Benodigdheden: vierkant met 16 vakken. 

Werkwijze: Op de grond wordt er een speelveld getekend, bestaande uit een 

vierkant met daarin zestien vlakken. Twee kinderen gaan in het speelveld 

staan. Schuin tegenover elkaar. De bedoeling is dat zij in elkaars spiegelbeeld 

dezelfde sprongen maken. Steeds met twee benen in twee vlakken. 

Spel 8. Sokbal 

Benodigdheden: sokbal. 

Werkwijze: Met een zelf gemaakte sokbal proberen kinderen, verdeeld in twee 

groepen, elkaar af te gooien. Je mag niet met de bal lopen. Wel mag de bal 

overgegooid worden. Wie af is gaat in het ‘hok’, tot er tenslotte een kind over 

is.  

Spel 9. Vast in de modder 

Benodigdheden: geen. 

Werkwijze: Je wijst een tikker aan. Hij gaat de andere kinderen proberen te 

tikken. Als een speler getikt is moet hij rechtop blijven staan waar hij op dat 

moment getikt is. Dit doet hij met zijn armen uitgestrekt onder het roepen van 

‘help’ of ‘hier’, totdat een van de ‘vrije’ spelers hem aanraakt en hem bevrijdt. 

Intussen probeert de tikker de rest van de spelers te tikken en dus ‘gevangen’ 

nemen. Voor de tikker is het dus een dubbele taak: hij moet de spelers zien te 

tikken en tevens de afgetikte spelers bewaken. Het spel eindigt als de tikker 

alle spelers heeft afgetikt of als een speler voor de tweede keer is afgetikt.  
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Spel voor de hele groep: Dierenstratego (voor +12) 

Benodigdheden: Kaartjes (zie schema hieronder) 

Aantal Naam Rang Extra info 

1 Olifant *********  

4 Giraffe ******** 

6 Zebra ******* 

7 Aap ****** 

8 Krokodil ***** 

9 Nijlpaard **** 

6 Neushoorn *** kan de slang uitschakelen 
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10 Luipaard   ** 

2 Muis * kan Olifant uitschakelen 

6 Slang 
kan niet tikken – iedereen is af als hij de slang 

tikt, behalve de neushoorn 

Werkwijze: Er zijn kaartjes met verschillende rangen. Iedere speler krijgt een 

kaartje en gaat daarmee het veld in. Als je een speler van de andere partij 

tegenkomt kan je die tikken, en als dat gebeurd is worden de kaartjes 

vergeleken. Degene die hoger in rang is neemt het kaartje af en levert die bij 

de leiding in. Hij speelt verder met zijn oude kaartje. Pas als je kaartje is 

afgepakt, kan je bij je post een ander kaartje halen. Hebben twee spelers die 

elkaar getikt hebben dezelfde kaartjes, dan schudden ze handjes en spelen ze 

verder. De kaartjes hebben waardepunten. Die kun je gebruiken om de 

einduitslag te bepalen als het spel wegens tijdsgebrek niet helemaal is 

uitgespeeld. Je telt dan de punten van de afgepakte kaartjes. De kaartjes 

hebben rangen die variëren van muis (het laagst) tot olifant (het hoogst). 

Sommige kaartjes hebben een speciale betekenis. Zo kan de neushoorn de 

slang pakken die eigenlijk hoger in rang is. De muis kan alleen de olifant 

verslaan. De slang kan iedereen verslaan, behalve de neushoorn. Dit staat 

allemaal op de kaartjes aangegeven. Kaartje met een hogere rang wint van 

een lagere rang. Als de olifant gepakt is, is het spel ten einde.  
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Lezen en zingen

Bijbelgedeelten 

Gedeelte Kerntekst Motivatie 

Genesis 3: 1-15 Vers 15 De hele mensheid verlaat de 

Heere, maar Hij belooft een 

Verlosser.  

Genesis 12: 1-7 Vers 3 Abraham wordt door de Heere 

geroepen om tot een zegen voor 

alle volken te zijn.    

Psalm 87 Vers 6 De (vijandige) heidenvolken 

rondom Israël horen er ook bij. 

Jesaja 49: 1-13 Vers 6 De Messias komt niet alleen voor 

de Joden.  

Lukas 2: 25-38 Vers 32a Simeon profeteert ruim voor 

Pinksteren al dat de Heere Jezus 

ook tot zegen voor de heidenen zal 

zijn.  

Mattheüs 28: 16-20 Vers 18-20 De zendingsopdracht met twee 

bemoedigingen. 

Openbaring 7: 9- 17 Vers 9-10 Eens zullen al Gods kinderen bij de 

Heere zijn. Uit de hele wereld.  
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Psalmen 

Psalm 18:15 Psalm 47:2 

Psalm 67: 1 en 3 Psalm 68: 16 

Psalm 98: 2 en 4 Psalm 108: 1 en 2 

Psalm 117: 1 Psalm 118: 14 

Psalm 126:3 Psalm 150:3 

Gezangen 

Zending 

Gez. 16: Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken 

Gez. 21: De kerk van alle tijden 

Gez. 29: Eens zal op de grote wolken 

Gez. 71: Nu daagt het in het oosten 

Gez. 79: Op bergen en in dalen 

Levensleiding 

Gez. 43: Heer, wat wilt Gij dat ik doe? 

Gez. 44: Heer, wees mijn Gids 

Gez. 69: Neem mijn leven, laat het Heer 

Gez. 117: Zoek eerst het Koninkrijk van God 
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Chisomo chodabwitsacho      

 

Chisomo chodabwitsacho,  

Woipa wopambanatu, 

Ndapeza moyo ‘ne.  

  

Chisomocho chachotsadi 

Mantha a imfayo 

Pakukhulupirira ‘Ye, 

Ambuye Yesuyo.  

  

Chisomo chandisungadi, 

Panjira yangayo, 

Chisomo chidzasunga ‘ne 

Mpakatu kwathuko.  

  

Kwathu ndidzaimba nyimbo 

Ya chisomo chake, 

Yolemekeza Mlunguyo 

Kunthawi zosatha.  

Amazing grace! How sweet the sound 

That saved a wretch like me! 

I once was lost, but now am found 
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Gespreksvragen 

Voor alle leeftijden 

1. Noem twee voorbeelden uit de Bijbel waarin het Woord aan heidenen

werd doorgegeven.

2. Als iemand die nog niets van het christelijk geloof weet aan jou zou

vragen om in een paar zinnen te vertellen wat je gelooft, wat zou je

dan zeggen?

Mogelijke antwoorden 

1. Joods dienstmeisje aan Naäman de Syriër, Jona aan Ninevé, de Heere

Jezus aan de Samaritaanse vrouw, Filippus aan de kamerling, Paulus

aan de Griekse wijsgeren op de Areopagus, Paulus vertelde het

Evangelie op zijn zendingsreizen eerst aan de Joden en vervolgens

aan de heidenen.

2. God schiep hemel en aarde, alles volmaakt - zondeval, schuld, hel

verdiend, mensen worden geboren met zondig hart - God zond Zijn

Zoon, Offer aan het kruis - bekering en geloof nodig om relatie te

herstellen.

(Samenvatting: 3 stukken, 2 wegen, Een Naam)
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+16:   Situaties: Wat zou jij zeggen?  

Alle situaties spelen zich af in Afrika en zijn op echte gebeurtenissen 

gebaseerd.  

Situatie 1 

Je woont een les bij op een basisschool in Malawi. De leerkracht geeft een 

Bijbelles en vertelt aan de kinderen: ‘Als jullie gehoorzame kinderen zijn, komt 

alles goed. Dan kom je in de hemel.’ Wat zou je zeggen als je deze les 

nabespreekt met de leerkracht?  

Situatie 2 

Je gaat om 8 uur in de ochtend je huis uit. De wachtman, die in de nacht je 

huis bewaakt, zegt tegen je: ‘Vannacht hoorde ik klopgeesten bij het huis.’ 

Wat zou je tegen hem zeggen? (De wachtman gaat naar een christelijke kerk 

en is daar kerkenraadslid.) 

Situatie 3 

Je bent als vrijwilliger een half jaar in Afrika. Je komt erachter dat één van de 

collega’s met wie je samenwerkt corrupt is. Hij vervalst rekeningen die hij 

moet declareren en krijgt zo veel meer geld dan hij zelf uitgegeven heeft. Als 

je dit voorzichtig met hem bespreekt, zegt hij dat hij zich schaamt. Want ja, 

als je betrapt wordt, ben je dom geweest. Als hij hiermee door had kunnen 

gaan, was hij niet slecht, maar gewoon slim. Want die blanken hebben toch 

genoeg geld en je bent wel gek als je daar geen gebruik van probeert te 

maken. Wat zou je tegen je collega zeggen? 
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Situatie 4 

Je hebt een tuinman, omdat je zo probeert wat werkgelegenheid te geven aan 

iemand uit het dorp. De tuinman komt steeds naar je toe om geld te lenen. 

De ene keer voor het schoolgeld van zijn zoontje, dan weer voor de 

begrafenis van een familielid. Je vindt het vervelend, want je wilt eigenlijk  

 

geen geld uitlenen. Als je aan deze persoon steeds geld leent, zullen er vele 

anderen ook geld willen lenen. Als je uitlegt aan de tuinman dat je stopt met 

geld lenen, zegt hij tegen je: „Maar misschien heeft God je wel hierheen 

gestuurd om mij te helpen.“ Wat zeg je tegen hem?  

 

Bijgeloof 

In veel landen in Afrika zie je dat er elementen uit de oude Afrikaanse religies 

vermengd zijn met het christendom. Zo is er veel bijgeloof (angst), geloof in 

hekserij en zijn er gewoonten / gebruiken die tegen de Bijbel indruisen, maar 

nog steeds in ere gehouden worden, omdat dat bij de cultuur hoort. Het is 

belangrijk dat mensen leren om alles te toetsen aan Gods Woord, omdat dat 

zeggenschap heeft op alle terreinen van het leven. 

Vertelling voor de kids 

Ik ga jullie een verhaal vertellen. Het verhaal gebeurt in een dorpje in Malawi. 

Sommige kinderen weten misschien wel dat Malawi een arm land is in Afrika. 

Luister maar.  

Het is nacht. Een donkere nacht. Maar soms komt de maan achter de wolken 

vandaan. Dan glinstert het water in de rivier en in het zwakke licht zie je 

omtrekken van huisjes.  
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De kleine huisjes van een dorpje in 

Malawi. In dat dorpje staan verschillende 

huizen. Sommige huisjes zijn van steen. 

Andere huizen zijn gemaakt van takken, 

klei en mest. En alle huizen hebben een 

dak van gras. Kijk!! Op sommige daken 

liggen grote takken. Anders waait het 

gras eraf. Hé, zullen we eens in zo’n hutje 

kijken?? Heel zachtjes, want anders 

worden ze wakker.  

Oh, maar hoor eens! (Doen: huilen 

hoe..hoeee, van laag naar hoog.) Wat is 

dat? Huilde daar iemand?  

(Doen: even stilstaan, even luisteren, dan weer huilen.)  Hoor! Daar is het 

weer, alleen wat verder weg. O nu weet ik het. Het is het gejank van de 

hyena. (Doen: waf, waf), de hond hoort het ook. Maar dan is het weer stil. 

Kom, we gaan weer verder. Hier is een hutje, even naar binnen gluren. 

Wat is het donker binnen. Je kan geen hand voor ogen zien, toch maar 

wachten tot het wat lichter wordt. Zou de zon al bijna komen? Brr…, wat was 

dat? Ik voel iets! Er schoot iets langs mijn voeten. Iets met een lange staart. 

Dat was zeker een rat of een muis. 

Eindelijk komt er een lichte streep aan de lucht. De vogels beginnen te fluiten 

en verder weg in het dorp laat een haan van zich horen. (Doen:Kukeleku! 

Kukeleku!) Opstaan, de zon is wakker, het is een nieuwe dag! Uit 

verschillende hutjes komen vrouwen tevoorschijn. Ze hebben een bezem in de 
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hand en beginnen met het vegen van de ruimte rond hun hut. Dan gaan ze 

weer naar binnen. Zullen we nog eens proberen binnen te kijken in de hut? 

Nu kunnen we vast wel wat zien. 

 

 

 

Wat is de hut klein! Midden in de hut liggen een paar matten op de grond. 

Daar liggen twee jongens op te slapen. In een hoek staat een zak waar wat 

kledingstukken uithangen. De eerste zonnestralen komen door wat kieren in 

het grasdak. Verder is er weinig te zien. O ja, er is nog een raam met een luik 

ervoor. En een vrouw. Ze schudt aan de schouders van de jongens. Chikoni, 

Petulo, wakker worden! Het is tijd om op te staan!  

De jongens draaien zich nog eens om. (Doen: kreunen, wrijven met de 

handen in de ogen.) Ze zijn nog zoooo moe! Gisteren hebben ze de hele dag 

naar eten gezocht en bijna niets gevonden. Toen was er ’s avonds voor ieder 

maar ÉÉN handje maispap en konden ze niet slapen van de honger. Maar 

moeder is onverbiddelijk. De jongens moeten opstaan. Ze moeten water halen 

bij de rivier. Dat kunnen ze best. Chikoni is al vijf jaar en Petulo al zeven. Ze 

kunnen hun moeder al goed helpen. 

Chikoni staat op, zijn buik doet pijn. Moeder geeft hem wat water, dan gaat 

het ergste hongergevoel weg. Daar gaan de jongens. Er gaan meer kinderen 

uit het dorp naar de rivier. Ze moeten langs een stukje bos. Brr… griezelig 

vindt Chikoni dat. In het bos wonen de geesten en de heksen. Als het nacht is 

komen de heksen in de hutten. Soms nemen ze een kind mee en leggen het 

later weer terug. Daarom lopen ze bij het bos allemaal wat sneller en praten 

ze niet meer, maar (Doen: fluisteren) 

Bij de rivier is een pomp. Dat is handig hoor. Vroeger moesten ze het water 

uit de rivier halen. Dan werden de mensen soms ziek, omdat het water niet 

schoon was. En het was gevaarlijk. Want als je niet goed uitkeek, kon je 

gepakt worden door een krokodil. En opgegeten! En als moeder de was deed 
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moesten Chikoni en Petulo altijd mee. Dan moesten ze goed opletten en als 

ze dan een krokodil zagen, gooiden ze met stenen. Dat was wel leuk, maar 

verder is het wel heel fijn dat ze nu een pomp hebben. 

Ze hebben genoeg water, ze kunnen weer terug naar het dorp. Zou ik naar 

school mogen vandaag? denkt Chikoni. Hij hoopt het. Hij wil zo graag leren en 

soms krijg je op school eten. Hij heeft daar ook een mooi lied geleerd. Bidt en  

 

u zal gegeven zijn; zoekt en gij zult vinden; moge God met jullie zijn. Dat kent 

hij helemaal uit zijn hoofd. Maar nu is hij al een paar weken niet naar school 

geweest. Elke keer kan het niet, want hij moet zijn moeder helpen. Vader is 

weggelopen, omdat hij niet meer voor hen kon zorgen. En nu moet moeder al 

het werk alleen doen en Chikoni en Petulo moeten haar helpen. Eten zoeken 

of klusjes doen op de markt. Daar krijgen ze soms wat te eten voor. Moeder 

werkt zelf op het land. 

Kijk! Moeder staat hen al op te wachten. Gelijk maar even vragen of het mag. 

(Doen: Moeder, mag ik vandaag naar school? Smekend kijkt Chikoni zijn 

moeder aan. Alstublieft moeder, mag het?) Moeder kijkt verdrietig en schudt 

het hoofd. "Ach jongen, het kan niet… er is toch geen eten en als niemand 

ons helpt dan is er straks ook geen zaad om te zaaien. Dan moeten we een 

jaar honger lijden. Nee het kan echt niet Chikoni!" 

Teleurgesteld sjokken de jongens achter hun moeder aan. Eerst helpen ze 

haar op het land. Elke keer als de pijn in de buik te erg wordt, nemen ze een 

slok water. Dat helpt voor even. Later gaan ze eten zoeken. Daar ziet Chikoni 

een paar mango’s. Ze zijn nog niet rijp, maar ze hebben in ieder geval iets. 

Even geen buikpijn. 

Mzungu! Mzungu! Daar is de Mzungu! Overal komen kinderen vandaan 

rennen. Ze roepen door elkaar. Een stofwolk komt steeds dichter en 

dichterbij. Chikoni ziet de auto. Aan het eind van de weg stopt de auto en er 

stappen een vrouw en man uit. De blanke vrouw is er weer. De vrouw zwaait 

naar de kinderen. Chikoni moet echt even naar de vrouw kijken. Wat ziet ze 

er anders uit dan hun moeder. Ze heeft een lichte huid en lange haren, die ze 
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in een staartje gebonden heeft. Als ze loopt wipt het staartje steeds iets 

omhoog. Chikoni zou er wel eens aan willen voelen. Zou het anders voelen 

dan hun haren? En die huid… hij vindt het er een beetje eng uitzien. Maar de 

ogen van de vrouw zijn vriendelijk. Die zeggen: wees maar niet bang, ik doe 

jullie geen kwaad, ik kom om jullie te helpen. 

 

 

De Mzungu, deze blanke vrouw is al vaker in hun dorp geweest. Bijna altijd 

praat ze dan een poos met het dorpshoofd en vorige week heeft ze ook met 

de meester gepraat. Wat zal ze nu komen doen? 

Ze loopt weer naar het dorpshoofd. Ze praten een poosje. Chikoni blijft 

nieuwsgierig staan en er zijn meer kinderen die staan te kijken. Ze mogen 

alleen niet te dichtbij komen. Kijk daar komt de meester er ook weer bij. En 

de vrouwen van het dorp worden geroepen.  

Dan gaat de Mzungu staan. Langzaam praat ze in een vreemde taal. Een 

meneer die meegekomen is, zegt het in de taal van Malawi. Verstaat Chikoni 

het goed? Krijgen ze eten van deze mevrouw? Hij hoort ook het woordje 

school. Hij schuifelt nog wat verder naar voren om maar niets te missen. Zijn 

wangen gloeien, zijn ogen glimmen. Komt die mevrouw hen echt helpen? 

Voor Chikoni het weet is de mevrouw klaar met praten. Hij hoort nog net dat 

ze zegt: Zie ik jullie zaterdag? Komen hoor!  

De Mzungu gaat weer weg, de kinderen zwaaien tot de stofwolk helemaal 

verdwenen is en gaan weer terug naar het dorp. 

De mensen in het dorp kijken blij. Nog een paar dagen en dan komt de 

Mzungu weer terug. Ze heeft beloofd eten mee te nemen. Ze had haar 

vrienden die in een land ver weg wonen verteld hoe erg de honger is in het 

land. Nu hebben die vrienden geld bij elkaar gelegd. Heel veel geld, zodat de 

Mzungu eten kan kopen voor de mensen in dit dorp. 

Nu is het is nacht. Op de mat in zijn hutje ligt Chikoni. Hij is nog wakker. Door 

een kier in het grasdak komt een straaltje maneschijn naar binnen. Zijn buik 
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doet nog pijn, maar dat voelt hij nu niet. Chikoni is blij. Hij denkt aan 

vandaag. ’s Morgens keek zijn moeder nog zo verdrietig, maar vanavond keek 

ze blij. De Mzungu komt zaterdag weer. En ze neemt eten mee. En weet je 

wat ze ook heeft beloofd. Straks... als de regens komen, zal ze zaad brengen 

voor het dorp. Dan kunnen de akkers toch ingezaaid worden. Maar er is nog 

iets waar Chikoni blij van wordt. Als de vrouw zaterdag in het dorp komt, gaat 

ze vertellen. Een verhaal uit de bijbel. Een verhaal over Mulungu, haar God.  

 

Ze gaat vertellen over een man die ging zaaien. Meer wilde ze er nog niet van 

zeggen. Chikoni heeft wel eens gehoord van Mulungu, van God, maar 

Mulungu is zo ver weg. Je moet dan eerst met de goden bidden en die 

kunnen als God het wil je helpen. Maar weet je wat de mevrouw zei? Dat God 

je altijd hoort als je tot Hem bidt. Dat is toch wonderlijk? 

Chikoni draait zich nog eens om op zijn mat. Was het maar vast zaterdag. Hij 

hoort geritsel in het grasdak... een paar ratten die achter elkaar aan zitten. Hij 

hoort in de verte het huilen van de hyena’s. Hij hoort een hond die blaft en 

dan is het weer stil. Ssstt… Chikoni slaapt. 

 

Verhaal voor jongeren 

Licht in donker Afrika 

 

In heel veel steden en dorpen in ons land vind je een straat die genoemd is  

 

naar een beroemde Engelsman, David Livingstone. Meestal staat er dan ter 

verklaring onder: beroemd ontdekkingsreiziger. Maar uit het verhaal dat ik je 

nu ga vertellen, zal je wel duidelijk worden dat deze Livingstone niet alleen 

ontdekkingsreiziger was, maar vooral zendeling, die het Evangelie heeft 

gepredikt in donker Afrika. Donker Afrika ... We zeggen ook weleens: het 
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zwarte werelddeel, en dan bedoelen we natuurlijk dat het hoofdzakelijk 

bevolkt wordt door negers.  

Als we letten op de vele tientallen miljoenen die nog nooit van de blijde 

boodschap en van de Heere Jezus gehoord hebben, ja, dan kunnen we met 

recht spreken van donker Afrika, het volk dat in duisternis wandelt. 

Welnu, David Livingstone stamde uit een gezin dat helemaal niet beroemd was. 

In een dorp dicht bij Glasgow in Schotland werd hij geboren. Zijn vader 

handelde in thee en Davids moeder had de handen vol met de zorg voor haar 

gezin van vijf kinderen. Rijk waren ze niet; David werd op zijn tiende jaar al van 

school genomen. Hij werd aan het werk gezet in een katoenspinnerij. Wat een 

eentonig werk was dat; de hele dag van zes uur in de vroege morgen tot acht 

uur in de avond in zo’n stoffige, lawaaiige fabriek draadjes aan elkaar knopen 

op de spinmachine ... 

Toch wist David de eentonigheid te overwinnen. Hij ging namelijk na werktijd 

nog naar de Latijnse school en studeerde daarna thuis nog tot middernacht. 

Maar om zes uur stond hij weer in de fabriek. Op zijn spinmachine lag het 

Latijnse boek. Tussen de bedrijven door leerde hij telkens een zin uit het hoofd. 

Zo gingen de jaren voorbij. Toen onze spinnershulp negentien was, werd hij 

bevorderd tot volleerd spinner en kreeg dus ook meer loon uitbetaald. Hij 

verdiende nu in de zomermaanden zoveel, dat hij ’s winters in Glasgow 

medicijnen, godgeleerdheid en Grieks kon studeren.  

Toen hij ongeveer twintig jaar was, gaf hij zich geheel aan de Heere over en 

begeerde hij zijn leven geheel in Zijn dienst te besteden. Maar hoe? 

Hij vond het een gebedsverhoring toen hij een oproep las van een beroemde 

zendeling die in China arbeidde. Livingstone besloot ook als zendeling in dat 

onmetelijke land het Evangelie te verkondigen. Nog verschillende jaren 

studeerde hij ijverig door en in 1840 slaagde hij als arts. Hij kwam in contact 

met het Zendingsgenootschap in Londen, maar van een uitzending naar China 

kon niets komen, want juist in die tijd brak er een oorlog uit tussen Engeland 

en China. 
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Een belangrijke kennismaking 

Hij maakte in die tijd kennis met een zendeling die al jaren in het zuidelijk deel 

van het onmetelijke Afrika werkte onder de kaffers. Het was dr. Moffat, een 

Schot. Die vertelde hem over zijn werk. Livingstone werd zo ingewonnen voor 

dat werk, dat hij zei: ‘Daar moet ik naartoe, naar streken waar nog nooit een 

blanke geweest is.’ 

Zo gebeurde het dat hij aan het eind van het jaar 1840 door het 

Zendingsgenootschap in  

Londen werd uitgezonden. Aan boord van een zeilschip maakte hij de lange reis 

van zes maanden naar Kaap de Goede Hoop, helemaal aan de zuidpunt van het 

donkere werelddeel. De scheepskapitein leerde hem onderweg hoe hij zijn 

positie kon vaststellen met behulp van de sterren. Dat kwam hem later op zijn 

tochten door onbekende streken goed van pas. 

Afgesproken was dat hij op zijn einddoel aangekomen, zou doorreizen naar 

Kuruman, waar dr. Moffat bij hem zou komen, die later uit Engeland zou 

vertrekken. Omdat het wachten hem te lang duurde, reisde Livingstone door 

naar het noorden, wel een paar honderd kilometer. Daar kwam hij in aanraking 

met een kafferopperhoofd. Die wilde eerst helemaal niets met hem te maken 

hebben. Zijn dochter was heel erg ziek, maar toen David Livingstone haar 

behandelde, genas ze volkomen. De hoofdman, Sechèle heette hij, werd toen 

heel wat vriendelijker. 

Onderweg had de zendeling nog een gevaarlijk avontuur met een leeuw. Hij 

loste twee schoten met zijn dubbelloops jachtgeweer. De leeuw sprong echter 

op hem af en greep hem bij de bovenarm. Een paar van zijn helpers werden 

ook nog ernstig gewond, maar tijdens dit gevecht stortte de leeuw plotseling 

dood neer. De geweerschoten hadden hun uitwerking niet gemist. Het gevolg 

was wel dat de zendeling zijn leven lang de linkerarm moeilijk kon gebruiken. 

Er bleef ook een groot litteken achter, waaraan men jaren later zijn dood 

lichaam kon herkennen. Gelukkig genazen de wonden van zijn beide helpers 

ook helemaal.  
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Gelukkig getrouwd 

Ondertussen was het jaar 1843 aangebroken. Dat bracht een grote verandering 

in zijn bestaan. Uit Engeland arriveerde namelijk zendeling Moffat met zijn 

gezin. Livingstone ontmoette daardoor ook Mary Moffat, met wie hij kort daarop 

trouwde. Voortaan zou Mary Livingstone hem op vele van zijn moeilijke reizen 

vergezellen en lief en leed met hem delen. De gevaren waren talrijk: wilde 

dieren onderweg, vijandige negerstammen, honger, dorst, ziekten, gevaarlijke, 

snelstromende rivieren met hun watervallen ... Maar ze heeft hem overal trouw 

bijgestaan en kleuterscholen gesticht, de kinderen van de negers naailes 

gegeven en voor de zieken gezorgd. Maar het allerbelangrijkste werd niet 

vergeten: onderwijl vertelde ze hen van de Heiland, Die gekomen was om 

zondaren zalig te maken. Dat heeft ze tot haar dood toe gedaan. 

Mensonterende praktijken 

David Livingstone wilde graag twee dingen bereiken. Het eerste was het grote, 

onbekende Afrika bekendmaken aan andere zendelingen. Zijn andere 

hartenwens was de vreselijke slavenhandel uitroeien. Deze jacht op mensen 

was iets vreselijks. Grote troepen negers werden bijeengedreven door 

gewapende bendes. Daarbij vielen vaak honderden slachtoffers, maar de 

overigen werden aan elkaar geketend en dan begon de tocht door het oerwoud, 

die soms maanden duurde, waarbij ook nog velen door uitputting om het leven 

kwamen. Wie probeerde te ontsnappen, werd zonder pardon doodgeschoten. 

Op zijn vele tochten door de binnenlanden van Afrika zag Livingstone de 

gruwelijke gevolgen van de slavenhandel. De geschiedenis verhaalt dat in deze 

streken wel bijna een kwart miljoen mensen geroofd werden. Slechts een tiende 

van hen overleefde de lange, lange tocht naar de kust. 

Geen wonder dat de zendeling diepbedroefd was over zoveel ellende. De 

Portugese regering deed er niets tegen, maar deed liever een oogje dicht. De 

Engelse regering kon weinig uitrichten. Livingstone had een uitvoerig rapport 

van wat hij zelf gezien had, naar Londen gestuurd. Dat bracht wel onrust 

teweeg, maar een oplossing kwam er niet. Toch deed hij zelf alles wat mogelijk 
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was om slaven te bevrijden. Eenmaal wist hij er meer dan tachtig te redden. 

Geen wonder dat de slavenhandelaars hem haatten! 

En zijn andere hartenwens dan? 

Zijn andere hartenwens was immers Afrika openleggen voor andere 

zendelingen? Nu, daarvoor heeft hij vele en lange reizen gemaakt. In 1849 

maakte hij zijn eerste grote reis in noordelijke richting. In Koboleng, zijn 

verblijfplaats, was het klimaat erg droog en het land daardoor ook erg schraal.  

 

 

Het was zelfs zo erg dat hij met vrouw en kinderen slakken, rupsen, sprinkhanen 

en kikvorsen moest eten om in leven te blijven.  

In het noorden was een groot meer, had hij weleens horen vertellen, en daar 

regeerde een machtige koning. Daarheen zou de reis gaan en daar wenste hij 

een zendingspost te stichten. Hij schreef zelf: ‘Wat een groot waagstuk. We 

kunnen allen door de koorts sterven. Met pijn in het hart denk ik aan de 

kinderen. Maar wie zal er heengaan als ik het niet doe? Immers niemand? Voor 

Christus waag ik alles!’ 

Na een moeitevolle reis van twee jaar bereikte de zendeling met zijn vrouw en 

kinderen het land van de koning waar hij van gehoord had en die hij dus nu 

vond. Een groot geluk dat deze koning Sebituane hem hartelijk begroette. De 

mensen daar hadden nog nooit blanken gezien. Natuurlijk trok het gezin veel 

bekijks. Jammer genoeg stierf de koning kort daarna. Gelukkig schreven de 

inboorlingen zijn dood niet toe aan geheime toverkrachten of iets dergelijks van 

de blanken, want dan had het er niet best voor hen uitgezien. De zwarten waren 

barbaren, voor wie een mensenleven absoluut niet telde. Overigens waren ze 

gastvrij voor het gezin van de blanke heer. Zo groot was het vertrouwen, dat 

Livingstone gerust zijn vrouw en kinderen bij hen achterliet toen hij alleen 

verder naar het noorden trok. Tot zijn grote blijdschap ontdekte hij de 

bovenloop van de geweldige rivier de Zambesi. Nu zou hij bij een volgende 

expeditie die rivier kunnen afvaren tot de oceaan. Dus ging hij zijn gezin ophalen 

en reisde terug naar zijn woning in Koboleng, maar ... daar vond hij alleen een 

puinhoop en verbrande resten! Zijn huis was in brand gestoken door ... nee, 

niet door vijandige negerstammen, maar door de blanke Boeren. Omdat ze hem 
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ervan verdachten vuurwapens te leveren aan de negers, haatten ze hem zo, 

dat ze zijn huis verwoest hadden. Er zat niets anders op dan met de ossenwagen 

door te reizen naar Kaapstad. Vandaar liet hij zijn vrouw en kinderen inschepen 

naar Engeland. Livingstone wilde zijn gezin niet opnieuw aan de grote 

ontberingen blootstellen. 

Opnieuw naar het noorden 

Zo ging de tocht, maar nu dus zonder vrouw en kinderen naar het noorden. 

Livingstone wilde een weg zoeken dwars door de rimboe en de oerwouden naar  

 

het westen. Hij kwam opnieuw in het land van de overleden koning Sebituane. 

De nieuwe koning was al even hartelijk en gastvrij en gaf hem wel bijna dertig 

mannen mee. Na een verschrikkelijke tocht, geplaagd door ziekten, 

malariakoortsen, bedreigd door wilde dieren, gebrek aan proviand, kwam hij 

tenslotte met zijn zwarte helpers na een half jaar in Luanda, een havenstad aan 

de westkust van Afrika, volkomen aan het eind van zijn krachten ... 

Op deze reis benutte hij elke kans om de zwarten het Evangelie te verkondigen, 

want hij liet altijd vooropstaan dat hij zendeling was. De blanke Engelse 

gouverneur nam het gezelschap liefderijk op. Het duurde niet lang of David 

Livingstone, die de dood door uitputting nabij was, had zijn verloren krachten 

weer terug. 

Toen moest hij volgens zijn belofte zijn helpers weer terugbrengen bij hun 

koning. Die reis duurde maar eventjes een jaar. De koning werd met rijke 

geschenken beloond voor zijn vriendelijke hulp. Vanuit Luanda stuurde hij zijn 

aantekeningen en brieven naar Engeland, maar het schip verging tijdens een 

zware storm. 

Van oceaan tot oceaan 

Na enige tijd begon hij aan een grote tocht met meer dan honderd helpers van 

de westkust naar de oostkust. Hij ontdekte tijdens die expeditie de grootste 

watervallen der aarde, de Victoria-watervallen. De inboorlingen noemden dat 

de ‘donderende rook’.  

Om hulp te verkrijgen voor het bestrijden van de slavenhandel, ging hij naar 

Engeland, waar hem een grootse ontvangst wachtte. Verschillende 
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universiteiten verleenden hem een eredoctoraat. Hij ontving ook voor zijn 

verdiensten een gouden medaille. Zijn vrouw Mary hoopte dat zij nooit meer 

van hem gescheiden zou worden; dat bracht zij tot uiting in een zelfgemaakt 

gedicht. Ook schreef hij een boek over zijn reizen en werk. Duizenden 

exemplaren werden verkocht. Van het geld zette hij een deel op de bank voor 

de opvoeding van zijn kinderen. 

Toen ging hij met zijn vrouw Mary en hun jongste kind terug naar het donkere 

werelddeel, nu als een vertegenwoordiger van de Britse regering. Een half jaar 

later waren ze weer terug bij de mannen die hij aan de oostkust had 

achtergelaten. 

Mary’s dood 

Opnieuw werden er een aantal ontdekkingsreizen gemaakt. Overal vergezelde 

hem zijn dappere vrouw. Veel beproevingen hebben ze toen meegemaakt; 

vijandige negerstammen roofden zijn medicijnen en voedsel. Een aantal helpers 

stierf ten gevolge van de koortsen. Tenslotte werd ook mevrouw Livingstone zo 

ernstig ziek, dat zij voelde dat de dood nabij was. Diepbedroefd zat David 

Livingstone bij haar ziekbed, een aantal aaneengeschoven kisten waarop een 

zachte matras was gespreid. Zij was bewusteloos en met geen mogelijkheid kon 

men haar wekken of bereiken. De zendeling deed diepbedroefd nog een innig 

smeekgebed voor haar, maar een half uur later reeds kwam de dood ... Onder 

een grote boom dicht bij de Zambesi werd haar graf gedolven. Het grafteken 

bestond uit een aantal stenen van een ingestorte bouwval. Mary Livingstone 

bereikte de leeftijd van 41 jaar. Achttien jaar lang heeft ze haar man op alle 

mogelijke manieren bijgestaan. We mogen wel zeggen dat haar moeilijke leven 

in dienst heeft gestaan van de arbeid in Gods Koninkrijk. 

Jarenlang vermist  

Nogmaals ging hij naar Engeland en daarna weer naar Afrika, waar hij zijn 

ontdekkingsreizen weer begon. Vijf jaar lang hoorde men niets van hem. 

Iedereen dacht dat hij ergens in de oerwouden gestorven was. Maar de uitgever 
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van een groot dagblad in Amerika gaf een van zijn journalisten, Stanley, 

opdracht Livingstone in de binnenlanden te gaan zoeken. Toen gebeurde er een 

groot wonder. De zendeling was door ziekte en honger niet verder dan tot het 

grote Tanganjikameer gekomen. Slechts een paar trouwe helpers had hij bij 

zich. De rest was gevlucht.  

Op een morgen, eind oktober 1871, was Stanley met zijn expeditie met veel 

moeite doorgedrongen tot dit grote meer. Dat Livingstone hier was, wist hij 

niet, maar de negers vertelden hem dat er een blanke man in hun dorp was. 

Ondertussen was Livingstone’s trouwe dienaar naar hem toe gehold en hij riep:  

 

‘Meester, een Engelsman! Daar komt hij aan!’ Livingstone kwam moeizaam 

overeind, en wat zag hij? Een optocht met aan het hoofd een blanke man. Boven 

de stoet wapperde de Amerikaanse vlag. 

Stanley vertelde de ontmoeting als volgt: ‘Door een levende laan van mensen 

stapte ik op hem toe. Voor mij stond een blanke man met een grijze baard. Hij 

droeg een blauwe pet met een gouden rand, een rood vest en een grijze linnen 

broek. Ik vroeg hem: “Dr. Livingstone, naar ik veronderstel?” Hij antwoordde, 

vriendelijk lachend: “Ja.” Toen gaven we elkaar een hand en ik zei: “Ik dank 

God, dokter, dat ik u mag ontmoeten.” Hij antwoordde: “Ik voel mij dankbaar 

gestemd, dat ik hier ben om u welkom te heten.”’ 

De ontmoeting met deze vreemdeling deed Livingstone zichtbaar goed. Heel blij 

was hij met een pakket brieven die een jaar lang ergens gelegen hadden. 

Voorlopig bleef Stanley bij de zendeling. Livingstone werd het middel in Gods 

hand dat de ongelovige Stanley een christen werd. Ongeveer vijf maanden bleef 

Stanley bij zijn nieuwe vriend. Het was voor beiden een aangename tijd, maar 

het ogenblik van afscheid nemen brak aan. Stanley stelde voor dat hij met hem 

mee zou gaan naar Europa, maar daar wilde hij niet van horen. Hij wilde de 

bronnen van de Nijl ontdekken. Dat was een expeditie van anderhalf jaar. Als 

die volbracht was, wilde Livingstone naar Engeland terugreizen. Toen kwam het 

afscheid van de laatste blanke met wie Livingstone zou spreken. 

Enkele dagen later schreef de zendeling in zijn dagboek: ‘19 maart 1872, mijn 

verjaardag. Mijn Jezus, mijn Koning, mijn Leven, mijn Alles. Opnieuw wijd ik mij 

geheel aan U. Neem mij aan en vergun mij, o genadige Vader, dat ik mijn taak 

mag voleindigen, voordat het jaar om is. Ik vraag het U in Jezus’ Naam. Amen.’ 
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Zijn einde 

Ongeveer een jaar later ligt de zestigjarige zendeling ernstig ziek in een hut. 

Alleen zijn trouwe dienaar Soesji is bij hem. Door een ingewandsziekte heeft hij 

veel bloed verloren. Op diens verzoek geeft hij de zieke nog wat medicijnen. 

Wanneer Soesji een paar uur later weer in de hut komt, vindt hij David 

Livingstone geknield voor het bed. Zijn meester is biddend gestorven ... 

Een paar dagen later dragen een groepje negers een groot, zwaar pak door de 

wouden. Om beurten dragen er twee het grote pak. Het is het gebalsemde  

 

lichaam van Livingstone. Het wordt een tocht van tien maanden naar de kust 

over een afstand van 2500 kilometer. Tenslotte, na vele gevaren, komen ze aan 

de kust. Een Engels oorlogsschip vervoert het lichaam naar Londen, waar het 

met veel eerbetoon wordt bijgezet in de Abdij. Onder de vele aanwezigen is ook 

de trouwe Soesji.  

Nu kan de bezoeker in de Westminster Abdij nog de zwarte steen zien op het 

graf, waarop met gouden letters de beginregel van het opschrift luidt:  

Gedragen door trouwe handen 

over land en zee, 

rust hier David Livingstone 

 

Barnold Tubant 

 

 

 

 

 

 

Om over door te praten… 

 

1. David Livingstone werkte in ʼdonker Afrika‘. In het verhaal staat: 'Als 

we letten op de vele tientallen miljoenen die nog nooit van de blijde 

boodschap en van de Heere Jezus gehoord hebben, ja, dan kunnen 

we met recht spreken van donker Afrika, het volk dat in duisternis 
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wandelt.‘ 

Is het goed om nu nog te spreken over ‘donker Afrika’? Als we 

Nederland vergelijken met Afrika. Wat kunnen we dan zeggen over de 

noodzaak van zending in Nederland en Afrika? 

 

 

 

 

 

2. Van David Livingstone lezen we: “Toen hij ongeveer twintig jaar was, 

gaf hij zich geheel aan de Heere over en begeerde hij zijn leven 

geheel in Zijn dienst te besteden. Maar hoe?“ 

Hoe kunnen we ons leven in Gods dienst besteden? Als we zendeling 

zijn of dominee, besteden we ons leven dan meer in Gods dienst dan 

als we timmerman of verpleegster zijn? 

 

3. Over de vrouw van Livingstone staat er: ʺMaar ze heeft hem overal 

trouw bijgestaan en kleuterscholen gesticht, de kinderen van de 

negers naailes gegeven en voor de zieken gezorgd. Maar het 

allerbelangrijkste werd niet vergeten: onderwijl vertelde ze hen van 

de Heiland, Die gekomen was om zondaren zalig te maken.ʺ David 

Livingstone zelf spande zich in om een einde aan de slavenhandel te 

maken en bevrijdde zelf ook slaven.  

Wat moet de verhouding zijn tussen Woord en daad op het 

zendingsveld? En in ons persoonlijke leven?  

 

4. Livingstone ging ondanks vele gevaren, beproevingen, en 

tegenwerkingen toch door met zijn werk. Hoe kan een zendeling 

volhouden als het eenzaam is, als de omstandigheden primitief zijn, 

als er spanningen zijn met andere blanken in het team of met de 

lokale medewerkers? Zouden wij bereid zijn om te solliciteren voor de 

zending? 

Lees Lukas 9: 23 – 25. Het volgen van de Heere Jezus brengt offers 
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met zich mee. Wat betekent dit voor ons in ons leven? 

5. David Livingstone stierf biddend. Gebed is niet alleen voor de

zendeling belangrijk, maar zeker ook voor het thuisfront.  “Als de

rivieren plotseling toenemen in kracht en in de verschroeide

laaglanden een overvloed van water brengen, duidt dat op het

smelten van de sneeuw op grote hoogte. Het kan ook geregend

hebben in de bergen.” Een citaat uit de vorige eeuw van James O.

Fraser, zendeling in Azië. Als er een biddend thuisfront is, wordt daar

op het zendingsveld iets van gemerkt.  

Hoe is ons persoonlijke gebedsleven? 

Bidden wij tot de Heere van de oogst om vrucht op het zaad dat gestrooid 

wordt, in ons land en op het zendingsveld?  

Hoe zijn wij betrokken bij uitgezonden zendingswerkers?  
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