10

Dit Kompas is van:

+

OKTOBER 2015 | NUMMER 2A

ZENDING OP PAPOEA

v e r b i n d t j o ng e r e n

ZENDING
ONDER DE
PAPOEAS
Het is een drukte van belang op het schoolplein.
Vrolijke kinderstemmen klinken. In een hoekje
staat een groepje jongens. Ze praten over wat ze
later willen worden. ‘Ik word later zendeling,’ zegt
Gerrit. Daar kijken zijn vrienden niet van op. Ze
weten wel dat Gerrit de Heere liefheeft. En dat hij
daarom ook zendeling wil worden. Dat hij de heidenen over de Heere Jezus wil vertellen.
Denk jij er ook weleens aan dat er nog veel mensen
zijn die nog nooit over de Heere gehoord hebben?
Zou jij ook in de zending willen werken? Veel zendingswerkers wilden al de zending in toen ze nog
kind waren. Bid je ook voor de zending?
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ZINNEN AFMAKEN

WEET JE HET NOG?
Maak de volgende zinnen af door de woorden die ontbreken in te vullen. Om je te helpen, staat
er hoeveel letters het woord heeft dat je in moet vullen.

14. De mensen uit het dorpje, waren
15.	Ds. Kuijt wilde graag een

(9) worden.

Al jong wilde ds. Kuijt

(9) kon landen.

16. Toen hij tegen werd gewerkt, ging hij ervoor

19.	Toen hij eens over
(20) weg voor de zending.

4.	Het geld dat hij op een keer voor zijn

(10)

(7) had gepreekt, kwam er een
(10) bracht.

20.	Ds. Kuijt maakte erge dingen mee: de mensen probeerden hem te
(5), ze probeerden hem weg te

In zijn examenjaar zat, kreeg hij last van heel erge 				

(5) ,

ze verwoestten zelfs de zendingspost.

(5).

21.	Maar het werk ging toch door! Er werden zelfs mannen opgeleid tot

6.

Hij wilde graag naar de Bijbelschool in

7.

Maar hij werd ziek en mocht alleen nog maar

8.

Hij was jaloers op de mensen die naar de

9.	De Heere deed

(5)

(12) van het Evangelie.

jongen die vier zoete

(7).

kreeg, gaf hij aan de

5.

(9) dat hij cadeau kreeg, had een

18. Ds. Kuijt begon ook met de

(5) voor.
Eens gaf hij zijn

(6).

opgegeten.

2.	Als hij met zijn vriendjes ging spelen, las hij vaak een gedeelte uit de
3.

(5) aanleggen,

zodat er een

17.	Een
1.

(8).

(5).

(7) en er kwamen mensen tot bekering.
(5).

22.	De Heere gebruikte ds. Kuijt om Zijn

(4) gingen.

(9)

uit te breiden.

(8). Hij zorgde ervoor dat de
(6) van ds. Kuijt weer helemaal

(7)

werden.

10.	Ds. Kuijt ging met een

(5) naar het zendingsveld in
(6).

Nieuw-

11.

(5) naar toe.

Hij ging daar samen met zijn

12. De uitzenddienst werd gehouden in de Ahoy-hal in 				
(9).

13.	De eerste man die ze op het zendingsveld ontmoetten, pakte de
(5) van ds. Kuijt vast.
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BEANTWOORD DE VRAGEN

1.

a. 	Je kunt ook in Nederland een zendeling zijn. Er zijn zoveel mensen die
nog nooit over de Heere gehoord hebben. Heb je weleens iemand over
de Heere en de Bijbel verteld? Zo ja, vertel hier eens over.

OM OVER
TE PRATEN

b. 	Zo nee, bedenk drie tips om toch iemand over de Heere en de Bijbel te
vertellen.
c. 	Wat heeft een zendeling volgens jou allemaal nodig om aan zending te
kunnen doen?

2.

a. 	Stel je voor dat je zendeling bent. Je moet mensen die nog nooit over
de Heere hebben gehoord, over de Bijbel vertellen. Wat zijn dan de
belangrijkste dingen uit de Bijbel die je dan zou willen vertellen?

3.

b.

Waarom vind je dat het belangrijkst?

a.

Waarom is zending nodig?

b. 	Zoek Mattheus 24: 14 op. Waarom heeft zending te maken met de
wederkomst?

4.

Reageer op de volgende stellingen:
•

‘Als we geen zending bedrijven, en anderen nooit iets van de Heere
vertellen, gaan die mensen verloren en is het onze schuld.’

•	‘Heb uw naaste lief: Dat betekent dat ik mijn onkerkelijke vriendje over
de Heere vertel.’
• 	‘De tekst uit Mattheus 28: 19 was bedoeld voor de discipelen, maar
niet voor mij.’
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EVEN PUZZELEN
Zet de woorden die je op pagina 4 en 5 hebt ingevuld
nu op de goede plaats in het vak hieronder.

Als je alle woorden op de goede plaats hebt ingevuld,
lees je in de dikgedrukte balk:

Meer weten?
Wil je meer weten over de zending?
Kijk op www.zggjunior.nl.

