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Een mooie strandwandeling, een gezellige barbecue 
met vrienden, een vrolijk zingende merel in je tuin… we 
hopen dat je ook deze zomer weer mag genieten van al 
het goede wat God je geeft. 

De zomer is ook bij uitstek het moment voor meer 
tijd en aandacht voor elkaar. We delen volop onze 
vakantieverhalen, maar hoe vaak delen we ook ons 
geloof? Hoe vaak heb je het daar over met je kinderen, 
collega’s of buren? In Nederland vinden we dat niet altijd 
even gemakkelijk. Zeker als je weet dat de ander geen 
christen is. Juist gelovigen uit de wereldkerk houden 
ons op dit punt een spiegel voor. We horen hen vaak 
vrijmoedig vertellen over de grote daden van God. 

Yoel uit Israël bijvoorbeeld… er zullen weinig mensen 
zijn die na een ontmoeting met hem onwetend zijn over 
Jezus. In de winkel, op de mountainbike of in de taxi; 
over zijn Zaligmaker is Yoel niet snel uitgesproken. 
We hopen dat de verhalen van Yoel, Natalya, Senada 
en alle anderen in dit boekje je zullen bemoedigen en 
inspireren.

Fijne zomer!

,Vertel



Yaser en Media zijn samen met hun kinderen vanuit Syrië 
naar Libanon gevlucht. Als ze daar voor het eerst van 
hun leven een kerstfeestviering bijwonen, laat de 
boodschap van het Evangelie hen niet meer los. Media 
krijgt tot twee keer toe een bijzondere droom over 
een man met een stralend gezicht. Kort daarna hoort 
Yaser op de radio een verwijzing naar Jezus. Media en 
Yaser komen tot geloof en laten zich dopen. Ze willen 
graag meer leren over de Bijbel en dankzij steun van de 
GZB studeert Yaser nu aan een Bijbelschool.
Ook droomden ze ervan een gemeente te beginnen voor 
kinderen met een beperking. Wat klein begon, is nu uit-
gegroeid tot een gemeente van zo’n 160 mensen.
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DROMEN
“En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien.” DA

G 
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Handelingen 16:1-13

Yaser en Media zijn samen met hun kinderen vanuit Syrië 

YASER & MEDIA
libanon

VRAAG
Heb je ook wel eens iets meegemaakt wat je misschien kunt 
zien als iets van God?

DOEN
Schrijf de komende week elke avond eens op welke ‘toeval-
ligheden’ je meegemaakt hebt. 

Het Evangelie gaat door, van stad naar stad. Paulus maakt 
plannen voor het verdere verloop van zijn zendingsreis, 
maar wordt daarbij twee keer verhinderd door de Heilige 
Geest. God heeft een ander plan. Hij maakt dat aan Paulus 
duidelijk door middel van een visioen. 
Het grote doel van God gaat voor de goedbedoelde plannen 
van Paulus. Het Evangelie moet verder gaan. Het staat er 
zo mooi: meteen worden de plannen aangepast. Want ‘de 
Heere heeft geroepen’. 
Zo kan het dus gaan. Kleine aanwijzingen en soms een niet 
te vermijden droom. Zo gaat het nog steeds. Is dat wat ge-
beurt en wat je meemaakt toevallig? Mag je er de hand van 
God in zien? Veel zendingswerkers vertellen over gebeurte-
nissen die ertoe hebben geleid dat ze uitgezonden werden. 
Misschien heb jij ook wel een droom…



Senada groeide op in een niet-christelijke omgeving. 
Op jonge leeftijd kwam ze tot geloof. “Na de oorlog, 
in ‘92-’95, kreeg ik een uitnodiging voor een jeugdkamp. 
Ik hoorde daar voor het eerst in mijn leven prachtige 
liederen over God. Er werd ook uit de Bijbel gelezen. 
Elke dag kwam ik als eerste om te luisteren, vooral 
naar liederen over Jezus. Ze raakten me diep en emoti-
oneerden me. Langzaam, maar zeker, werkte God in mijn 
leven. Hij raakte mijn hart en gaf mij tijdens een gebed 
de Heilige Geest. Dat moment zal ik nooit vergeten! Als 
ik eraan denk, voel ik het opnieuw. Ik ben blij dat ik nu 
elke zondag liederen mag uitzoeken voor de eredienst.“
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ZINGEN

Midden in de nacht, toen bijna iedereen wel zo’n beetje sliep, 
begonnen Paulus en Silas te zingen. Niet eerder. Een paar 
uur geleden waren ze namelijk in de gevangenis gedropt. 
Vastgeketend, gegeseld, voeten in het blok. Wat een ellen-
dige toestand! Ze moesten eerst wat van de schrik beko-
men. Hoe nu verder? Op een gegeven moment zijn ze gaan 
bidden. En jawel, ze gaan ook zingen. Ongeloofl ijk! Het geeft 
hen kracht. Het geeft hen woorden die ze zelf niet hadden 
kunnen bedenken. Ze laten zich de hoop niet ontnemen. 
Er staat ook uitdrukkelijk bij dat de andere gevangenen 
ernaar luisterden. Het deed hen kennelijk iets. Zingen 
hééft kracht en gééft kracht. Senada zou daar direct mee 
instemmen. Alhoewel het er natuurlijk wel vanaf hangt naar 
welke muziek je luistert.

“En de gevangenen luisterden naar hen.” DA
G 

2

Handelingen 16:23-31

Senada groeide op in een niet-christelijke omgeving. 

SENADA
Bosnië

DOEN
Christenen in Oekraïne sturen elkaar liederen ter bemoe-
diging. Wie zou jij in jouw omgeving een bemoedigingslied 
kunnen sturen?

LUISTEREN
Luister naar of zing het lievelingslied van Senada: ‘Create in 
me a clean heart’.



Andrea Regalado Gálvez heeft een missie: mensen moti-
veren om samen goed voor Gods schepping te zorgen. 
Met veel geduld en enthousiasme leert ze kinderen en 
volwassenen hoe ze hun tuintje of buurt een beetje 
mooier en groener kunnen maken. Haar werk is niet 
altijd makkelijk. Het vraagt tijd en geduld om de 
mentaliteit van mensen te veranderen, daarnaast haken 
er ook altijd weer mensen af. Toch wil ze zich daar niet 
door laten ontmoedigen. “We willen wel graag alle 
mooie dingen accepteren die we uit Gods hand ontvan-
gen, laten we dan ook de moeilijkere dingen accepteren. 
Het is mijn gebed dat mijn werk tot eer van God is en 
dat Hij het wil gebruiken.”
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GOD MET ONS

Het is vakantietijd! Misschien dat je juist nu extra nadenkt 
over je leven, plannen en dromen. Ben je blij en verwach-
tingsvol? Of juist teleurgesteld over hoe dingen lopen?

In het bekende verhaal van Jozef volgen we hem van lieve-
lingszoon, vervelend broertje, slaaf en gevangene naar on-
derkoning van Egypte. En door dit alles zien we God aan het 
werk, die een groter plan heeft en die Jozef gebruikt om 
Zijn volk te redden. God was met Jozef en alles wat Jozef 
deed verliep voorspoedig, zo staat er verschillende keren. 
Tegelijkertijd waren er ook heel veel moeilijke momenten in 
het leven van Jozef. En toch, God was erbij, wat Jozef ook 
meemaakte. En Hij zegende Jozef, zodat Hij tot zegen van 
anderen kon zijn. Zo wil Hij ook bij ons zijn!

“De Heere was met Jozef, zodat hij een 
voorspoedig man was.”
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Genesis 39:1-5

Andrea Regalado Gálvez heeft een missie: mensen moti-

ANDREA
peru

BIDDEN
Bid net als Andrea dat je werk of leven tot eer van God mag 
zijn, dat Hij het wil gebruiken.

LUISTEREN
Luister of zing het lied ‘Wonderlijk’ van Sela. 



Dit is Yoel (61) uit Jeruzalem. Yoel is geboren in de 
Verenigde Staten. Hij studeerde Milieukunde aan Yale 
University. Aan christenen had de Joodse Yoel een grote 
hekel. Totdat hij in een droom een ontmoeting had met 
Jezus. In 2005 verhuisde Yoel naar Israël; het land 
van zijn volk, het land van zijn Messias. Het geloof in 
Jezus Christus kleurt Yoels bestaan. Er zullen weinig 
mensen zijn die na een ontmoeting met Yoel onwetend 
zijn over Jezus. In de winkel, op de mountainbike of in 
de taxi; over zijn Zaligmaker is Yoel niet snel uitgespro-
ken. Zijn grootste verlangen: “Dat mijn volksgenoten 
Jezus leren kennen en God daardoor wordt grootge-
maakt.”
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SPREKEN IS GOUD
“Zij zei...” DA

G 
4

2 Koningen 5:1-14

Dit is Yoel (61) uit Jeruzalem. Yoel is geboren in de 

YOEL
Israël

STELLING
Spreken over je geloof heeft alles van doen met naasten-
liefde.

BIDDEN
Hemelse Vader, werkt U door mij heen. Geef mij geloof om 
op de juiste momenten te spreken óf te zwijgen.

Spreken of zwijgen. In veel gevallen is de keuze makkelijk. 
Zwijgen is de weg van de minste weerstand. Zolang je je niet 
met de ander bemoeit, blijft de sfeer goed en voorkom je 
zure reacties.
“Mijn grootste vijand is angst, angst die mij wil laten zwijgen 
over mijn Zaligmaker.” De eer van God en zijn liefde tot de 
medemens zijn voor de vrijmoedige Yoel redenen om toch 
zijn mond open te doen.
Het meisje in het Bijbelgedeelte was nog maar jong; een 
tiener wellicht. Toch kon ze niet zwijgen over haar God. Het 
Joodse meisje in Syrië wist het: ook voor mijn baas – een 
generaal! – is de God van Israël dé oplossing. 
Soms ligt de sleutel van het geluk van de ander bij jou. Jouw 
spreken kan hét verschil maken…



“We waren 15 jaar getrouwd toen mijn man MacLloyd 
in 1995 na een korte ziekte overleed. Veertig jaar 
nog maar, zelf was ik 38. Dagenlang heb ik gehuild. Ik 
bleef met zeven kinderen achter. Hoe zou ik die kunnen 
grootbrengen zonder man? Gesteund door m’n familie 
begon ik de opleiding tot onderwijzer. Daarna werd ik 
juf op een basisschool. Dat gaf me inkomen. Mensen om 
mij heen bleven mij Goddank helpen met schoolgeld, 
voedsel of kleren.
Jesaja 54 heeft een speciale plek in mijn hart gekregen. 
‘Want uw Maker is uw Man’, staat daar over God. Dat heb 
ik ervaren: Hij gaf mij en mijn kinderen wat we nodig 
hadden. Telkens weer.”
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NIET CADEAU
“Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om 

u te onderhouden.”
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1 Koningen 17:7-16

“We waren 15 jaar getrouwd toen mijn man MacLloyd 

BETTIN
malawi

VRAAG
Armoede is niet slechts gebrek aan geld. Het doet veel met 
mensen. Kun je bedenken (of uit ervaring vertellen) wat?

BIDDEN
Vakantie? Geniet ervan! Het is een zegen. Dank God en bid 
dat je ontdekt hoe je anderen daarin kunt laten delen.

We lezen over een weduwe, grote droogte, voedselgebrek 
en een dreigende hongerdood. Het kost Malawiërs weinig 
moeite om in zo’n verhaal te stappen: wat hier gebeurt, is 
heel herkenbaar. In Malawi zijn er geen sociale uitkeringen 
die je een bestaansminimum garanderen. Als je man sterft, 
sta je er als vrouw alleen voor. Hoe moet dat als je jonge 
kinderen hebt? Dat betekent: ongeloofl ijk hard werken en 
aangewezen zijn op de steun van anderen.
God kiest uitgerekend een weduwe uit om Elia te onderhou-
den. Zij kan dat alleen dankzij Gods genade, maar die krijgt 
ze niet cadeau. Ze moet er hard voor werken: hout sprok-
kelen, water halen, kruiken aanslepen en vullen. En vertrou-
wen hebben in het Woord van God.
Zó geeft God leven en toekomst. Aan deze weduwe én aan 
Bettin. Ook aan jou?!



Sixto Hernandez is dominee in Medellín, een grote stad 
in Colombia. Zijn kerk vind je midden in een straat vol 
zwervers en prostituees. Die mensen leven voor zijn 
deur en zorgen voor veel onrust en lawaai, juist ook ’s 
nachts. Sixto heeft de keuze gemaakt om met zijn gezin 
niet in een veilige buurt te gaan wonen, maar bij de kerk 
waar de walmen van verdovende middelen zijn pastorie 
binnenwaaien. Daar voelt hij zich geroepen. Dat alleen al 
mag een getuigenis zijn. Hij spreekt de mensen en ziet 
hen als gelijken. We zijn allemaal kinderen van God, 
de een niet meer of minder dan de ander. Die liefde mag 
Sixto delen, juist in een straat als deze.
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DIENSTBAAR ZIJN
“Jezus antwoordde Petrus: Als Ik u niet was, 

hebt u geen deel met Mij.” 

DA
G 
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Johannes 13:1-11

Sixto Hernandez is dominee in Medellín, een grote stad 

SIXTO
colombia

VRAAG
Zou jij ook die stap kunnen maken, net als Sixto, om de 
voeten te wassen van een zwerver?

DOEN
Bedenk wat je vandaag kunt doen om een ander te helpen, 
thuis of als je onderweg bent. 

Jezus legt Zijn mantel af, een teken dat Hij zich gelijkstelt aan 
Zijn leerlingen. Maar Hij gaat nog verder. Hij knielt en neemt 
de taak op zich die eigenlijk toebehoort aan knechten, of 
zelfs slaven. Hij wast de voeten van Zijn leerlingen. 
Ook Sixto stelt zich op als gelijke aan de zwervers rond zijn 
kerk. En ook hij gaat daarin een stapje verder. Vanuit de 
kerk krijgen de bewoners van de straat regelmatig een 
douche en schone kleren. Het doet de straatbewoners veel 
om zich weer even schoon te voelen. Sixto wast de voeten 
die dagelijks door de vervuilde straten lopen. Hij maakt hier-
in de keuze om het voorbeeld van Jezus te volgen: dienst-
baar zijn aan de ander. Dat alleen al is een getuigenis, maar 
geeft vaak ook ruimte voor een mooi gesprek.



Vertel het aan kinderen 
in Congo
Kinderen in Congo groeien op te midden van armoe-
de en geweld. Graag willen we juist aan deze kinderen 
vertellen dat de Heere Jezus van hen houdt, wat er ook 
gebeurt. We willen de Bijbelverhalen vertellen aan de 
hand van prachtige platenboeken, die zijn ontwikkeld 
door zendingswerkers Willem en Joanne Folmer. 
Eén boek kost € 15. Om 260 zondagsscholen van deze 
boeken te voorzien is nog € 2.380 nodig. Help je mee om 
de platenboeken te verspreiden?

Maak een gift over naar de GZB, reke-
ningnummer NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. vakantiegift voor Congo. Of geef
via Tikkie door de QR-code te scannen. 
Namens de kinderen in Congo: 
hartelijk dank!

THANK
YOU!

Geef, zodat kinderen in Congo niet het 
geweld, maar Jezus’ liefde leren kennen.



Ariani (40) is zwanger. Achttien jaar geleden was ze ook 
zwanger. Ze was toen moslim en getrouwd met haar eer-
ste man. Die eerste man liet haar in de steek. Een aantal 
jaren na de scheiding ontmoette ze haar huidige man. Die 
vertelde haar over Jezus. Ze kwam tot geloof. Haar fami-
lie was daar niet blij mee en sloeg haar in elkaar. ariani 
vluchtte naar de dominee. Die zorgde voor een opvang-
plek, 100 kilometer verderop. Haar familie verbrak het 
contact met haar en haar eerste kind groeide op bij oma. 
Nu, tien jaar later, is de verhouding met haar ouders 
en haar eerste kind hersteld. Een deel van de familie wil 
helaas nog steeds geen contact met haar. 
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JEZUS BRENGT VERDEELDHEID 
“Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen 

tussen een dochter en haar moeder.”

DA
G 
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Mattheüs 10:34-39

Ariani (40) is zwanger. Achttien jaar geleden was ze ook 

ARIANI
indonesië

VRAAG
In hoeverre herken je het dat liefde voor Jezus irritatie 
geeft? Noem eens een voorbeeld.

VRAAG
Wat spreekt jou aan in het verhaal van Ariani? 

Jezus is toch gekomen om vrede te brengen? Zeker weten. 
Ariani heeft dat ook ervaren. Toen zij aangaf dat ze chris-
ten wilde worden, vroeg de predikant of ze bereid was om 
de mogelijke consequenties te dragen. Volmondig zei ze ‘ja’. 
Want de vrede door Jezus die ze in haar hart ervoer, was 
zo overweldigend, daar had ze alles voor over. 
Haar keus had wel gevolgen: verdeeldheid in de familie, mis-
handeling, onderduiken, gedwongen worden haar kind bij 
oma achter te laten. Ariani heeft dit kruis op zich genomen. 
Omdat ze meer hield van Jezus dan van haar ouders en 
haar kind. 
Jezus brengt dus ook verdeeldheid. Want liefde voor Jezus 
wordt lang niet altijd begrepen. Het roept vaak genoeg irri-
tatie en vijandschap op. 



Jeremy en Steffi zijn elke zaterdag actief bij de Kids-
club van Gerard en Janneke de Wit, zendingswerkers in 
Duitsland. Eerst kwamen ze met hun twee kinderen als 
bezoeker, maar ondertussen draaien ze volop mee in de 
organisatie en bij activiteiten, zoals een kerstviering of 
paasontbijt. Jeremy: “Ik ben atheïst, maar ik kan me goed 
vinden in de waarden die worden doorgegeven.” 
Steffi: “Ik vind het verrijkend te zien hoe mensen in iets 
kunnen geloven. Voordat ik bij de Kidsclub kwam, heb ik 
nooit zoveel over God nagedacht als nu. Dat komt ook 
door de vragen die de kinderen stellen en de liedjes die 
ze thuis zingen. Ook vind ik het leuk om voor zo’n grote 
groep kinderen te bakken.”
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BOUWVAKKERS EN KOEKENBAKKERS

“U weet dat er niemand onder ons is die in staat 
is hout te kappen als de Sidoniërs.”

DA
G 
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1 Koningen 5:1-18

Jeremy en Steffi zijn elke zaterdag actief bij de Kids-

JEREMY & STEFFIduitsland

BIDDEN
Bid en dank vandaag in het bijzonder voor bouwvakkers en 
monteurs.

DOEN
Bedenk voor vandaag iets waarbij je elkaar kunt helpen. 
Maak bijvoorbeeld samen een zandkasteel, bak een taart of 
repareer iemands fi ets.

Bouwvakkers en koekenbakkers zijn uitermate belangrijk 
in het koninkrijk van God. Met al hun energie, gaven en 
talenten zetten de vaklui van Salomo zich in voor de bouw 
van de tempel. Maar ze doen het niet alleen. Salomo vraagt 
buiten de eigen landsgrenzen om hulp. Hiermee maakt hij 
de koning van Tyrus deelgenoot van zijn verlangen. En deze 
koning prijst God daarvoor. Zij aan zij werken de bouw-
vakkers van Salomo en Hiram aan een plaats om God te 
ontmoeten. Onze Ste² i kan veel beter houthakken (lees: 
taarten bakken) dan wij (vers 6). En met Jeremy bouwen 
we iedere week zij aan zij de kidsclubtent op. Ze hoeven niet 
eerst te geloven voordat ze erbij mogen horen. Al bouwend 
en bakkend, mogen we samen de Eigenaar van onze ‘ont-
moetingstent’ leren kennen en eren. 



Natalya Stoykova is evangeliste in dorpen rond Burgas, 
een havenstad in Bulgarije. Ze had een goedlopende 
toeristenwinkel, maar op een dag ervoer ze dat God haar 
riep om naar het voor haar onbekende dorp Stratsin 
te gaan. Ze zag dat echter niet zitten: “Heere, er zijn 
pastors, zendelingen, stuur hen maar. Ik ben een gewone 
vrouw, ik kan dit helemaal niet.” Een maand lang wor-
stelde ze met Gods roeping, totdat haar duidelijk werd 
dat ze echt moest gaan. Daar aangekomen kwam er gelijk 
een vrouw op haar af, die ten einde raad was. Natalya 
deelde het Evangelie met haar en deze vrouw werd de 
eerste christen in dat dorp.
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AARZELEN BIJ GODS ROEPING
“Och mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen?”
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Richteren 6:11-24

Natalya Stoykova is evangeliste in dorpen rond Burgas, 

NATALYA
bulgarije

VRAAG
Weet je meer mensen in de Bijbel die niet enthousiast 
reageren als God hen roept? Luisteren ze later toch?

ZINGEN
Zing of luister het lied ‘Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 
Verlosser’ (Opwekking 124).

Bij Gideon denken we vaak aan een held die met Gods hulp 
de vijand verslaat. Maar het was ook een man vol aarzeling 
en angst. Er zijn meerdere tekenen nodig om hem op pad 
te laten gaan. Ook Natalya reageerde in eerste instantie 
afhoudend, ze was vol van geloof, maar om het Evangelie 
ook aan anderen te brengen… Nee, daar kon God beter 
anderen voor gebruiken. Misschien herken je dat. Je wilt 
God dienen, over Hem spreken, je voelt misschien zelfs een 
concrete roeping, maar… angst kan soms overheersen. Je 
kunt jezelf net als Gideon en Natalya niet geschikt achten. 
En dat is misschien maar goed ook: het gaat niet om onze 
mooie woorden of grote daden. God roept juist zwakke, 
kleine mensen, zodat duidelijk wordt dat de kracht van Hem 
komt.



Dalli haar ogen stralen. Dat was kortgeleden wel 
anders. Ze was ziek, haar leven was donker en er was 
geen oplossing. Het liefst wilde ze sterven... Hoewel 
ze niets van het geloof wist, vroeg ze een christelijke 
neef om raad. Hij bad voor haar, en God hoorde dat 
gebed. Wonderlijk! God genas Dalli en het werd elke 
dag weer wat lichter in haar leven. 

Dalli kan niet lezen, maar via een voicerecorder luistert 
ze graag naar de Bijbelverhalen. Dat Jezus stierf aan het 
kruis, ook voor haar, raakt haar hart en heeft haar leven 
radicaal veranderd. Ze heeft nu weer plezier in het leven 
én looft God!
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WIJSHEID
“De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot 

uiting, zijn tong spreekt het recht.”
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Psalm 37:27-33

Dalli haar ogen stralen. Dat was kortgeleden wel 

DALLI
nepal

VRAAG
Ken jij ook zo’n wijze man of vrouw? Stel hem of haar eens 
wat vragen over het geloof.

KIJKTIP
Dalli kreeg de voicerecorder van evangelist Jiwan. Volg 
hem en zijn vader door de Himalaya’s via www.tvblik.nl/
eo-metterdaad/nepal-7 en www.tvblik.nl/eo-metterdaad/
nepal-9.

Je kent vast wel een gelovige man of vrouw waarvan je 
denkt: die hééft iets. Een bepaalde wijsheid. Dalli uit Nepal 
heeft dat ook, vind ik. Terwijl ze laaggeschoold is en niet kan 
lezen; de voicerecorder is haar Bijbel. Het is een bijzonder 
soort wijsheid die niet heeft te maken met kennis, maar met 
kénnen. Klinkt dat je aantrekkelijk in de oren? Het is iets 
dat je mag begeren, staat in de Bijbel. God wil het je graag 
geven, net zoals Hij het Dalli uit Nepal geeft. Dan leer je te 
leven naar Gods wil. Want daar heeft wijsheid in de Bijbel 
altijd mee te maken. En onthoud: wie wijs wil worden, moet 
vragen stellen. Doe dat! Aan anderen, maar vooral aan God. 



In het leven van Hala volgt crisis op crisis. Ze verliest 
eerst haar baan, dan haar huis. Ze raakt depressief en 
vlucht weg in drugsgebruik. Op het dieptepunt haat ze 
alles: ze haat Allah, ze haat de mensen en haar eigen 
leven. Totdat haar zus haar introduceert bij haar chris-
telijke vrienden. Als ze vraagt waarom zij hoop hebben, 
is het antwoord steeds: ‘Jezus’. Hier wil ze meer over 
weten en ze gaat de Alpha Cursus volgen. Tijdens een 
avond bidt haar zus voor haar. Hala vertelt hoe God haar 
op dat moment vult met energie en vreugde. Voor Hala is 
er met Jezus een nieuw begin ontstaan! 
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EEN NIEUW BEGIN
“Maar nu heeft mijn oog U gezien.” DA
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Job 3:1-5 en Job 42:5-6

In het leven van Hala volgt crisis op crisis. Ze verliest 

HALA
libanon

VRAAG
Is er een moment geweest dat God iets in jouw leven veran-
derd heeft?

BIDDEN
Waar wil je God vandaag voor danken?

In het leven van Job volgt ook crisis op crisis. Hij verliest 
alles wat hem lief is. Net als Hala heeft hij zo’n afkeer van 
zijn eigen leven gekregen, dat hij wenst dat hij nooit gebo-
ren was. Wat een groot leed kan je als mens overkomen. 
En wanneer depressiviteit een sluier trekt over al het licht 
uit je leven, is de hoop en vreugde ver te zoeken. Maar God 
spreekt in de Bijbel tot Job en Job gaat zien Wie God is. 
Nadat er gebeden wordt (42:10) brengt God een omkeer 
in het levens van Job. Bij God is een nieuw begin mogelijk. 
Dat gebeurde ook in het leven van Hala. Ze getuigt hoe God 
stap voor stap haar gebrokenheid heeft geheeld. God leren 
kennen is levensveranderend!



Onlangs heeft Jonas Ngirinshute een ernstig motor-
ongeluk gehad waarbij hij zijn been gebroken heeft. 
Wonder boven wonder heeft hij het overleefd. De artis-
tieke en creatieve Jonas maakt tekeningen, zingt en is de 
uitvinder van ‘Boneza Ball’, een nationale sport in Rwanda. 
Jonas is erg geschrokken van zijn val. Hij is nu al acht 
weken aan huis en aan bed gekluisterd. Dat weerhoudt 
Jonas er niet van om altijd optimistisch en positief te 
blijven. Wie hem bezoekt, wordt zelf vrolijk en bemoe-
digd, omdat Jonas niets te gek is om God te danken.

Zoek op youtube naar ‘Jonas – Bonezi Ball’ en geniet mee 
van zijn vrolijkheid.
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DANKBAAR
“Voor het aangezicht van de HEERE heb ik gehuppeld!” DA
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2 Samuel 6:12-23 

Onlangs heeft Jonas Ngirinshute een ernstig motor-

JONAS
rwanda

VRAAG
David dankt God door te huppelen. Jonas door te tekenen 
en zingen. Wat is jouw manier om God te danken?

ZINGEN
Zing vandaag een danklied: ‘Mijn Vader dank U wel dat U 
steeds bij mij bent’ (Op Toonhoogte 333).

Het is een bijzondere dag. De ark van het verbond, die door 
de Israëlieten in de woestijn gebouwd is, komt voor het 
eerst in de geschiedenis in de stad Jeruzalem. De koning 
schrijdt voor de ark uit… niet dus. De stoere en sterke 
koning David springt en huppelt bijna in zijn blootje door de 
straten van Jeruzalem. Zijn vrouw Michal ziet het en schudt 
haar hoofd. Wat moeten de eenvoudige meisjes van het volk 
wel niet denken als ze de knappe koning zien die zich als een 
tiener loopt uit te sloven. Maar wat zegt David? Samen met 
die slavinnen waar jij zo op neerkijkt, dank ik God. En samen 
met hen ben ik bijzonder in Gods ogen. Voor dankbaarheid 
aan God is niets te gek.



Roman is een jonge, begaafde arts in Centraal-Azië. Het
raakte hem diep dat er in de regio waar hij woont zoveel 
mensen zijn die geen toegang hebben tot goede gezond-
heidszorg. Samen met andere christelijke artsen en 
verpleegkundigen is hij daarom een medische kliniek ge-
start. Elke dag beginnen ze met een stukje uit de bijbel 
en gebed voor de patiënten. Dat ontroert ongelovige 
studenten die stage bij hen lopen. Roman nodigt hen uit 
voor de bijbelstudie in zijn gemeente. Inmiddels is er zo 
een kleine christelijke gemeente ontstaan van artsen, 
verpleegkundigen en andere jonggelovigen. Roman is 
geen man van grote woorden. Hij is een discipel die in 
navolging van zijn Meester bewogen is met mensen. 
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MET ONTFERMING BEWOGEN
“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met 

ontferming bewogen over hen.”
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Mattheüs 9:35-38

Roman is een jonge, begaafde arts in Centraal-Azië. Het

ROMAN
centraal-

Azië

VRAAG
Wat raakt jou als je om je heen kijkt? En hoe kun je daar in 
jouw leven handen en voeten aan geven?

BIDDEN
Er is zoveel nood in deze wereld. Vraag of God ook jou wil 
gebruiken om voor anderen van betekenis te zijn. 

Roman is een arts met een groot hart: hij is met innerlijke 
ontferming bewogen. Hij ziet de nood van de mensen om 
hem heen en wil daar met de gaven en talenten die hij van 
God heeft ontvangen iets aan doen. 
Jezus preekte tijdens Zijn rondwandelen op aarde niet 
alleen, maar hij genas ook vele zieken. Het gaat Hem om de 
hele mens. Om lichaam en ziel. Jezus is de grote Genees-
heer en bij Hem valt alles op z’n plek. 
Roman is niet alleen een arts die mensen beter wil maken, 
maar hij is ook een discipel die mensen op Jezus wijst: bij 
Hem moet je zijn met je vragen en je nood. Vertrouw je aan 
Hem toe met heel je leven.
Dit soort discipelen is nog steeds hard nodig, want de oogst 
is groot!



“God, dank U voor deze prachtige bloemen en bomen!” 
Eliška kan intens genieten van de prachtige natuur. Ook 
op de niet-christelijke kleuterschool waar ze werkt, 
praat ze er graag over. “Bijvoorbeeld toen we een 
project deden over de aarde en hoe die rond de zon 
draait. Eén van de kinderen vroeg toen: ‘Eliška, waar 
komt de planeet dan vandaan?’ Dat is een moment waarop 
ik hen vertel dat ik geloof dat de Heere God de aarde 
geschapen heeft.” Ook haar collega heeft nog nooit het 
Evangelie gehoord. “Met Pasen was zo’n moment waarop 
ik het werkelijke verhaal met haar kon delen. Ik mocht 
vertellen over wat God heeft gedaan.”
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IN VREUGDE EN VERDRIET
“Noem mij maar Mara.” DA
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Ruth 1:19-21 en 4:13-16

“God, dank U voor deze prachtige bloemen en bomen!” 

ELIŠKA
tsjechië

VRAAG
Naomi veranderde haar naam. In Openbaring 2:17 staat 
dat we op de nieuwe aarde een nieuwe naam krijgen. Praat 
erover door wat dat betekent. 

DANKEN
Kijk om je heen, net als Eliška, en vertel elkaar en God waar 
je dankbaar voor bent.

Eliška houdt van het verhaal van Naomi. Als Naomi 
terugkomt in Bethlehem, na jarenlang in Moab te hebben 
gewoond, wil ze niet meer Naomi worden genoemd. Haar 
naam betekent ‘liefl ijke’. Dit vindt ze echter niet meer 
passend. Haar man en twee zonen heeft ze moeten 
begraven in Moab, en daarom wil ze Mara, bitterheid, 
worden genoemd. Misschien heb je ook wel veel verloren. 
Een geliefde, je gezondheid, of iets anders. Put dan moed uit 
het leven van Naomi. De Heere God had haar niet verlaten. 
Hij was bij haar in haar verdriet. Maar ook in haar vreugde. 
Want Mara wordt weer Naomi. Ruth krijgt een zoon die 
voor Naomi in haar ouderdom zal zorgen. Zo zorgde God 
voor Naomi, in verdriet , maar ook in vreugde. Dat doet Hij 
nog. Ook voor jou.



Zending iets voor jou? 
De GZB gaat graag 
met je gesprek!

Lange termijn
Arts voor Centraal-Azië # Gemeentestichter voor 
Thailand # Jeugdwerkadviseur voor Colombia # Sociaal 
werker voor Centraal-Azië

Korte termijn
Communicatieprofessional voor Kroatië # Marketeer 
voor Peru # Netwerkbeheerder voor Colombia 
# Studentenwerker voor Thailand # Medewerker 
gehandicaptenzorg voor Israël # Onderwijzers kinderen 
zendingswerkers

NAWOORD
Veertien portretten uit de wereldwijde kerk. Veertien 
mensen die iets van hun leven met ons willen delen. We 
hopen dat het je inspireert om ook vrijmoedig over het 
geloof te praten.

Zet de kennismaking met christenen van over de hele 
wereld voort door voor hen te bidden en met hen mee 
te leven. Hoe?

• De GZB deelt dagelijks een gebedspunt voor Gods 
wereldwijde kerk. Ga naar www.gzb.nl/gebed en bid 
mee.

• Niet iedereen kan zendingswerker worden… maar 
Zendingsmaatje wel. Ga naar www.zendingsmaatje.nl
en bid, leef en geef mee!

• In Alle Volken deelt de GZB verhalen van mensen die 
ieder in hun eigen omgeving in woorden en daden het 
Evangelie delen. Ontvang je Alle Volken nog niet? Meld 
je dan nu aan via www.gzb.nl/allevolken.

• Bemoedig christenen in Bulgarije of Nepal door mee 
te gaan met een GZB-Experiencereis. Ook voor jezelf 
is het een levensverrijkende ervaring. Kijk voor een 
overzicht van de reizen op www.gzbexperience.nl.

• Betrek ook kinderen bij het zendingswerk. Op 
www.gzb.nl/wereldkidscongo vind je prachtig 
materiaal over Congo, waaronder een uitzending van 
GZBtv.

VACATURES

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle 
vacatures op www.gzb.nl/vacatures.

DE GZB IS OP ZOEK NAAR:



Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

KIJK OP ONZE PRACHTIGE NIEUWE 
WEBSITE VOOR NOG VEEL MEER VERHALEN 

UIT GODS WERELDWIJDE KERK.

www.gzb.nl




