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Kosten berekenen
Toen ons gezin voor de eerste keer naar dit moslimland verhuisde om daar Jezus te dienen, en opnieuw
toen we terugkwamen met baby Esther, en opnieuw
bij baby Sem, moesten we “de kosten berekenen”.

Op Uw woord

Was het ons waard om van huis
te gaan, onze familie achter te
laten, al het vertrouwde, al ons
comfort? Waren we bereid om
“alles op te geven” voor Hem?
Vijf jaar geleden verwachtte ik
niet dat ik regelmatig de kosten
zou moeten berekenen. Dat de
kosten om Hem te dienen meer
dan een eenmalige of driemalige beslissing is, maar een
dagelijkse beslissing.

meestal op 18 graad houden.
Voor ons zijn de brandstofkosten relatief laag gezien ons budget, maar voor onze buren levert
de rook uit onze schoorsteen
voortdurende gesprekstof op.
Ze weten allemaal hoe vaak we
stoken, wanneer, hoeveel hout,
etc. Veel van mijn buren kunnen
zich ‘s winters geen brandstof
veroorloven. Opwarmen van
een huis is hier een luxe.

De wonderbare visvangst begint
met discipelen bezig met het onderhoud van hun visnetten. De
hele nacht hadden zij hun best
gedaan, maar zonder resultaat.
Dan komt Jezus naderbij. Hij gaat
scheep in Petrus’ bootje en na de
schare te hebben onderwezen,
zegt Hij: “Ga naar diep water en
zet uw netten uit om te vissen.”
Wat een opdracht is dit? Weet
Jezus het beter dan vaklui? Petrus echter gehoorzaamt Jezus
en antwoordt: “op Uw woord zal
ik de netten uitzetten.” Zijn vertrouwen wordt niet beschaamd,
als het net wordt binnengehaald
zit het berstensvol vis.

In het Westen zijn we zó overspoeld door bezittingen en
comfort dat het moeilijk voor te
stellen is om er zonder te leven.
Maar hier maakt armoede me
constant bewust. Ons huis is
bescheiden, een twee slaapkamer lemen huisje, waarvan
we vaak het gevoel hebben dat
we er eigenlijk uitgegroeid zijn.
Toch, gelet op de grootte van
ons huis, moeten de meeste
gezinnen hier er in wonen met
minstens 2 gezinnen: een man,
zijn vrouw en kinderen, zijn
broer, de vrouw en kinderen
van zijn broer, en ook hun
bejaarde ouders.

Waterkoker? Nutsbinnenleidingen? Vlees? Speelgoed?
Allemaal luxe. “Wat moet ik
doen om het eeuwige leven
te beërven”, vroeg de rijke
jongeling aan onze Heiland. “Ga
heen, verkoop alles wat je hebt,
verdeel het onder de armen,
dan zult u een schat in de hemel hebben; Volg mij.” Wat ben
ik bereid en wat vraagt Hij van
mij om op te geven omwille van
Hem? De eerste keer “kosten
berekenen” was slechts het
begin. Dagelijks moet ik mijn
kruis opnemen.

“En Simon antwoordde en zeide: Meester, de
gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en
niets gevangen, maar op Uw woord zal ik de
netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden,
haalden zij een grote menigte vissen binnen, en
hun netten dreigden te scheuren.” (Lucas 5: 5-6)

Als alles is geprobeerd en het
niet is gelukt, als alle logica niet
heeft geholpen, als alles ons uit
handen is geslagen, dan zegt Jezus: “Hou vol, vertrouw op Mij.”

“Ja Here, op Uw woord.” En kijk
hoe vaak gebeurt het dan toch.
Dan is de eer niet meer aan ons,
maar honderd procent aan God.
Dan worden onmogelijk visa
toch gegeven, komen mensen
en support toch binnen, vindt
het evangelie Zijn weg. Dan
knielen we voor Jezus.
Jacob Westland

Nu het winter is, heeft ons huis
een constante kille temperatuur van 12 graden, maar als
we ‘s morgens en ‘s avonds een
vuurtje maken, kunnen we het
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Dit is een moeilijke plek: extreme islam, tovenarij, extreme
armoede, barre omstandigheden - alles lijkt hier wel aangevinkt op de lijst “uitdagende
omgeving”. Bid voor de mensen
hier en voor ons team.
www.pioneersnederland.org

“Ik vermag alles door Christus die me kracht geeft.”
Zou je ons iets over jezelf
kunnen vertellen en hoe je in de
Arabische wereld gediend hebt?
Ik ben geboren in Nederland en getraind in de
verpleging. In verschillende landen heb ik God
kunnen dienen, zowel op vrijwillige basis als in
betaald werk. De laatste zeven jaar heb ik op
verschillende manieren in de Arabische wereld
gediend. De afgelopen drie jaar maakte ik
deel uit van een medisch team, als kinderverpleegkundige op de intensive care. Ik werd
geworven om te helpen gezondheidszorg in
een bepaald Arabische land op te zetten.

Wat verbaast je over werken in
een islamitische land?
Hoewel ik in een streng, conservatief land
leefde, was ik verrast hoe de religieuze praktijk niet altijd gevolgd werd in het persoonlijk leven. Ondanks dat het sociale taboes
waren, kwamen vrije seks, alcoholmisbruik
en buitenechtelijke affaires vaker voor dan
ik had verwacht. Deze ervaring
bevestigde mij dat de wet het
hart niet kan bedwingen, zoals
de Bijbel uitlegt.

Wat heb je geleerd van je
zendingstijd?
Ongetwijfeld is dicht bij Jezus blijven een
dagelijkse les. Wanneer je ziet hoe geaccepteerd het is om op het werk een dubbelleven
te leiden, dwingt je dat om je dagelijks op
Jezus te focussen. Leven voor Christus is
tegennatuurlijk in de gehele wereld, maar er
zijn bepaalde uitdagingen in de geestelijke
wereld die echt een gedisciplineerd gebedsleven vereisen.

Hoe is je geloof gegroeid als
gevolg van je bediening?
Mijn geloof groeide wanneer ik tastbare
voorbeelden zag van hoe Jezus antwoordde
op gebed. Werken op de intensive care betekende dat ik regelmatig heel zieke kinderen
zag. Het is hartverscheurend om te zien en
je kunt je zo hulpeloos voelen. Ik riep vaak
tot de Heer om kinderen rechtstreeks aan
te raken als er medisch niets meer voor hen
gedaan kon worden. Terwijl ik voor kinderen
bad in Jezus ‘naam heb ik verschillende
keren meegemaakt hoe er een onmiddellijke
verandering te zien was op hun hartmonitors.

Ook in tijden van vertwijfeling, zoals toen mijn
auto het begaf terwijl ik een passagier bij me
had, zag ik de Heer op een verrassende manier
een situatie veranderen. De Heer herinnerde
me er voortdurend aan dat actief vertrouwen
op Hem geen theorie of een goedkope christelijke slogan is, maar een ware reddingslijn in
een interculturele bediening.

Hoe zag je Jezus aan het werk?
Een voorbeeld zou kunnen zijn hoe de Heer
deuren opende om naast mensen te komen.
Soms gebeurde dat op de meest kwetsbare
en ontroerendste momenten van een moslimfamilie. Het was een voorrecht en iets dat
ik niet als vanzelfsprekend vond, vooral niet
als buitenlander. Zelfs met mijn beperkte Arabisch in het begin, gaf de Heer me
kansen om Zijn troost en genade te tonen in
moeilijke tijden van verlies en verdriet.
Moslimcollega’s erkenden dat mijn gebeden
verschil maakten op de werkplek. Het is
ootmoedig makend om gevraagd te worden
speciaal te bidden voor mensen en situaties.
Ze deelden mijn vertrouwen dat er kracht is
in bidden in de naam van Jezus.

Volgens zendingonderzoeksorganisatie: Joshua
Project (www.joshuaproject.net) zijn van de
zesentwintig bevolkingsgroepen in Libanon er
tenminste acht onbereikt met het evangelie,
waaronder de Koerden, Druzen, Alewieten en
Bedoeïenen. Libanese Arabieren zijn hier de
grootste bevolkingsgroep met een aanzienlijk
aantal belijdende christenen.

Libanon
Als je iets verder kijkt dan oppervlakkig zijn
er veel bemoedigende zaken. De kerk groeit
hier. Het is legaal om christen te zijn. Je kunt
gewoon naar een kerk gaan. Ook groeien er
stilletjes huiskerken, vooral onder moslimfamilies. Velen willen over Jezus horen en
sommigen komen tot geloof.
Het is opvallend hoe God rustig voorgaat met
Zijn werk hier, ons eraan herinnerend dat Hij
de macht heeft over de volken. Syrië ligt naast
de deur en iemand vertelde me onlangs dat ze
nooit hadden verwacht dat ze nog tijdens hun
leven zouden zien dat het evangelie bepaalde
delen van Syrië zou bereiken. De Syrische
burgeroorlog is tragisch maar er komen hier
veel vluchtelingen. Christenen helpen hen en
moslims reageren positief. Sommigen komen
publiekelijk naar de kerken. Ik heb zelf een gesluierde vrouw gezien die met haar kinderen
liederen zong voor Jezus.
Er zijn veel droevige dingen te zeggen over de
Syrische burgeroorlog, maar het is bijna alsof
God zegt: “Ik ben nog steeds God ondanks de
chaos.” Voor ons mensen is dit niet de manier

waarop wij dingen gedaan zouden hebben,
maar God is hier duidelijk aan het werk. Op
Zijn eigen wijze brengt Hij troost in verdriet
en komen er soms goede dingen uit voort.

komt regelmatig bijeen en bedenkt verschillende creatieve vormen van evangelisatie.

Hoewel op papier er een aanzienlijke christelijke aanwezigheid is in Libanon is het slechts
Universiteitsstudenten met wie ik werk
een klein percentage dat Jezus persoonlijk
zijn niet al te godsdienstig. Soms wel, maar
kent als Heer. Ik schat is zo’n 1%. Het soort
dan moeten ze misschien
persoon dat studiekringen
van hun ouders. Jeugd is
hier zou kunnen aanmoehier vergelijkbaar met die
digen, is iemand met een
”Ik ben nog
in Europa. Leraren zijn een
nederige houding en de
steeds God
mengelmoesje: sommigen
bereidheid om naast hen te
zijn atheïsten, anderen nokomen en te vragen: “Hoe
ondanks de
kunnen we u helpen?” Er is
minale culturele christenen
chaos.”
volop gelegenheid voor zenof moslim uitsluitend op hun
identiteitskaart. Alleen op beding hier. Kerken doen wat ze
kunnen, maar vooral onder
langrijke feestdagen gaan ze
Syriërs is er een enorme behoefte.
naar de kerk of moskee. Sommigen zijn apathisch voor geestelijke zaken terwijl anderen
Om hier zending te bedrijven is het van
weer behoorlijk weerstand bieden en allerlei
doorslaggevend belang dat je zelf een
bezwaren tegen het christelijk geloof maken,
levende relatie met Jezus hebt. Je hoeft geen
zoals: de wetenschap heeft God weerlegd,
superchristen te zijn, maar je moet Christus
godsdienst veroorzaakt oorlogen, enz.
persoonlijk kennen en ook je Bijbel. Arabisch
is hier de taal van het hart, hoewel veel menHet is bemoedigend dat er verschillende
personen zijn die graag één-op-één de Bijbel
sen ook Engels spreken. Arabisch leren zal je
met je willen lezen. Ook hebben we gezien dat
dus helpen om dieper te gaan in je relaties.
christenen een studentengroep op de campus
Praktisch gezien is Libanon niet zo georzijn begonnen. Ongeveer een dozijn gelovigen
ganiseerd als Europese landen, dus moet
je flexibel zijn. Verwacht stroomuitval en
minder moderne geneugten bijvoorbeeld.
Als uw planning op tijd moet worden
uitgevoerd en u houdt niet van plotselinge
wijzigingen, dan zul je het hier moeilijk
vinden om je aan te passen.

Begin 2019 is de website
www.onmission.nl van start
gegaan. OnMission brengt
vacatures en verhalen van het
zendingsveld. De website is
een initiatief van de bekende
vacaturesite Jobfish.nl. Tien
zendingsorganisaties, waaronder
Pioneers Nederland, nemen reeds
deel in deze nieuwe nationale
zendingsvacatures website.

OnMission.nl
Inmiddels staan diverse vacatures over
werken in zending online, zowel vacatures
in Nederland als vacatures op het veld.
Website-bezoekers kunnen alle vacatures
bekijken en handig zoeken in het totale
aanbod. Bij interesse kunnen ze direct
online solliciteren.
Onmission.nl vervangt de eigen Pioneers
website www.pioneersnederland.org niet,
maar is een welkome uitbreiding om Pioneers
vacatures en mogelijkheden zo breed mogelijk
onder de aandacht te krijgen.

Samenwerking met
Jobfish en CIP
Om direct een grote groep mensen te
bereiken werkt OnMission nauw samen
met de bestaande Jobfish-site. Ook zullen
de nieuwste vacatures en verhalen te zien

zijn op de christelijke nieuwssite CIP.nl. De
OnMission-redactie bestaat op dit moment
uit drie parttime redacteuren. De komende
periode start OnMission met de werving
voor nog eens vier redacteuren die elk vier
tot acht uur per week aan de slag gaan voor
de site. Elke redacteur heeft als hoofdtaak
het volgen van een zendingswerker en één
of meerdere zendingsorganisaties.

Zoektocht naar de juiste baan
Jobfish-eigenaar Wijnand Voogdt legt
uit wat het idee is achter de nieuwe site:
“Jobfish bestaat al tien jaar en gaat over de
combinatie van christen-zijn en werk. We
willen christenen aanmoedigen om God te
betrekken in hun zoektocht naar de juiste
baan. ‘Ligt het op mijn weg om aan de slag
te gaan als zendingswerker?’, is een vraag
die daarbij aan de orde komt. Vaak best

een moeilijke vraag, want hoe kun je zo’n
roeping ervaren? En ook praktisch zitten
er spannende kanten aan: misschien ga je
salaris ontvangen via giften en hoe is het
om te leven in een andere cultuur? Juist om
deze zoektocht onder de aandacht brengen
is dit online platform opgericht.”

Zendelingen volgen
Naast specifieke vacatures in missionair
werk, volgt OnMission een aantal Nederlandse zendelingen van dichtbij: Wat maken
ze mee? Hoe geven ze hun missie vorm? Welke tegenslagen zijn er? En welke successen?
Hoe kunnen wij betrokken raken?
De makers van OnMission verwachten dat
het aantal deelnemende zendingsorganisaties het komende jaar verder zal groeien
naar twintig.
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een interkerkelijke internationale
geloofszending, die wereldwijd het
evangelie brengt aan de onbereikte volken.

Pioneers Nederland verzorgt voor stichting
AWZ de zendingskantooractiviteiten in
Nederland. Op onze
websites kunt u
zich hierover verder
informeren.

Stichting AWZ heeft tevens een bijzondere
focus op de Arabische wereld. Stichting
AWZ is een ANBI instelling en lid van
MissieNederland.
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