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en
teksten
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Materialen voor de dienst

a. Thema:

De
Heilige
Geest
die ons
transformeert

Joël 3:1;
Micha 3:8;
Handelingen 1:8;
1 Korintiërs 12:13

d. Het verband tussen
het thema en de Bijbelse
teksten:

De teksten reiken gedachten
aan over hoe de Heilige
Geest werkzaam is in het
gemeenteleven. De Heilige
Geest is voortdurend bezig
ons om te vormen en te
kneden naar het beeld van
Christus.
• De Geest van profetie, met
visie en wijsheid (Joël);
• De Geest van de macht die
zonde benoemt en oproept
tot gerechtigheid (Micha);
• De Geest van verzoening die
het lichaam van Christus tot
een eenheid maakt
(1 Korintiërs).

•
•
•
•

in de Democratische Republiek Congo, zowel degenen
die naar naburige gebieden in het land gevlucht zijn
als degenen die naar Angola gevlucht zijn. Denk aan de
vele Congolese mennonieten onder de ontheemden en
vluchtelingen, en aan de vele Congolese en Angolese
mennonieten die hen onderdak bieden.
Bid om de tussenkomst van God in de zware socioeconomische crisis in Zimbabwe, en dat de mensen daar
in hoop mogen leven.
Bid dat er mensen en organisaties zullen zijn die de
gelovigen kunnen opbouwen in hun geloof door aan de
grote behoefte aan het Woord van God te voldoen.
Bid voor de vele Afrikaanse gemeenten die behoefte
hebben aan geldmiddelen en leiderschap om hun doelen
te kunnen bereiken.
Bid dat de Afrikaanse doperse gemeenten echt het licht
zullen zijn dat Afrika verlicht.
Bid dat liefde, de gave van de Heilige Geest, mag heersen
onder de leden van de Afrikaanse gemeenten en zo aan
elkaar verbindt.
Bid voor de mennonietengemeenten van Kenia die in
april 2018 deelnemers aan de MWC-vergaderingen zullen
ontvangen; het betreft het Executive Committee, de
General Council en Renewal 2027.

Barbara Nkala

Gebeds- a. Gebeden van Afrikaanse leden van MWC:
• Bid voor hen die op de vlucht zijn van onrust en geweld
verzoeken:

•

www.mwc-cmm.org

De hele kerkelijke geschiedenis
door zijn de volgelingen van Jezus
door de levende aanwezigheid van
de Heilige Geest omgevormd en
vernieuwd. De zestiende-eeuwse
vernieuwingsbeweging van de
dopers werd ten diepste gevormd
door de Geest.

c. Bijbelse
teksten (NBV):

andere dag die geschikt
is voor uw gemeente

In onze tijd zijn de gemeenten
in de zuidelijke helft van de
wereld bijzonder gevoelig voor
de aanwezigheid en kracht van
de Heilige Geest. De stuurgroep
uit Kenia heeft het thema ‘Heilige
Geest’ gekozen voor het MWC
Renewal 2027 evenement in 2018.
Het is juist door de werking van de
Heilige Geest dat wij christenen,
in Afrika en de hele wereld, vol
hoop kunnen volharden tegenover
overweldigende uitdagingen.

•
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b. Waarom juist voor dit
thema werd gekozen:

Voorbereid door de
Afrikaanse lid-kerken
van MWC voor zondag
21 januari 2018 of een

b. Gebeden van MWC:
• Dank God dat dopersen over de hele wereld één zijn
in het geloof ondanks verschillen in taal en cultuur.
• Bid dat doperse gemeenten over de hele wereld
open zullen staan voor de dienst van de Heilige
Geest in hun gemeente, lokale gemeenschap
en land.
• Dank God voor de groeiende netwerken in de MWCfamilie wat betreft zending, dienst, gezondheid,
vrede en onderwijs. Bid dat iedere doperse
deelnemer bemoedigd en kracht ontvangt.
• Bid dat MWC-leden die te maken hebben met
vervolging en ontbering de moed en hoop mogen
ontvangen om te kunnen volharden.
• Bid dat onze MWC-lidkerken mogen zijn als de
vroege kerk, gedreven door de Heilige Geest in
gemeenschap en dienstverlening.
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Lied:
Voorstellen
uit het MWC
International
Songbook
2015
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#11
#15
#22
#32
#41
#53
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Hamba Nathi
Woza Nomthwala Wakho (Kommt bringt
eure Lasten zu Gott)
Sizohamba Naye (Replace ‘We will walk
with God’ with ‘The Spirit gives us power’)
Make us One and Make us Holy
Kirisuto No Heiwa
Adorad
Spirit Open my Heart
Nothing is Lost on the Breath of God

Symbolische
activiteiten
of beeldmateriaal
voor de
kerkdienst

In heel Afrika wordt lof en eer verlevendigd door
zang, geklap, getrommel en dans. Het harde
geluid van de blijde eredienst helpt mensen de
aanwezigheid van God te ervaren in de Heilige
Geest. Een blijde kerkdienst, in het bijzonder in
samenhang met veel strijd om het bestaan, is
wezenlijk voor zowel geestelijke groei
als getuigenis.

Suggesties van de vertaler uit het Liedboek.
Zingen en bidden in huis en kerk: 632, 672,
675, 680, 687, 691, 701, 704.

• De tijd voor de collecte is even belangrijk
als de preek. Zie p. 13 over de gewoontes
daarover in Afrika.

www.mwc-cmm.org

• MWC nodigt gemeenten uit op deze dag een
bijzondere collecte te houden voor onze
wereldwijde doperse gemeenschap. Een
mogelijke aanpak is ieder lid te vragen de
kosten van tenminste één lunch bij te dragen
om de netwerken en hulpmiddelen in de
wereldwijde geloofsgemeenschap van MWC
te steunen. Een lunch op te offeren is onze
bescheiden manier om God te danken en
de voortdurende getuigenis en zending van
MWC te steunen.
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Tesfatsion Dalellew

Ayub Awich

5 Collecte

www.mwc-cmm.org/wfs
Verdere
hulp- a. Verdere
b. Verdere materialen
middelen
zijn online te 		
materialen in dit
pakket:

vinden op

• Liturgievoorstellen
voor aanvang en
zegen (p. 3)
• Bijbelse uitleg voor
de preek (p. 4)
• Verhalen uit Afrika
voor in de preek
(p. 8)
• Ideeën voor de
collecte (p. 13)
• Suggesties uit de
Afrikaanse cultuur
(p. 15)

• Foto’s (inclusief
die in dit pakket)
• Video’s

Contactinformatie:
Francisca Ibanda, Regionaler Repräsentant der MWK für Zentral/ Westafrika, FranciscaIbanda@mwc-cmm.org
Tesfatsion Dalellew, Regionaler Repräsentant der MWK für Ostafrika, Tesfatsion@mwc-cmm.org

Barbara Nkala, Regionaler Repräsentant der MWK für das südliche Afrika, BarbaraNkala@mwc-cmm.org
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Liturgievoorstellen voor aanvang en zegen
Aanvang/Oproep tot de eredienst
Oproep tot de eredienst #1 (luid):
Voorganger: Geef me een J
			Gemeente: J
Voorganger: Geef me een E
			Gemeente: E
Voorganger: Geef me een Z
			Gemeente: Z
Voorganger: Geef me een U
			Gemeente: U
Voorganger: Geef me een S
			Gemeente: S
Voorganger: Wat hebben dan?
			Gemeente: JEZUS (2x)
Voorganger: Er is KRACHT in de naam van…
			Gemeente: JEZUS!
Voorganger: Er is BLIJDSCHAP in de naam
van…
			Gemeente: JEZUS!
Voorganger: Er is GENEZING in de naam van…
			Gemeente: JEZUS!
Soms roept de gemeente BLIJDSCHAP in plaats
van JEZUS.

Bij de viering van de Wereldbroederschapszondag 2017
in Bobo-Dioulassa, Burkina Faso werd het nieuwe
kerkgebouw feestelijk geopend. Foto Siaka Traore.

Oproep tot de eredienst #2:
Vaak vraagt de voorganger hardop om de
aanwezigheid van de heilig Geest, en de
gemeente beaamt dit enthousiast door de
handen te klappen en ‘Amen’, ‘Halleluja’ enz.
te roepen.

Zegen
• Sommige voorgangers zeggen: ‘Het ga je goed
in de vrede van God!’

www.mwc-cmm.org

• Sommige voorgangers zeggen: ‘Moge de
HEER u zegenen en u beschermen, moge de
HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn, moge de HEER
u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
(Numeri 6:24-26 NBV)
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• Sommige voorgangers zeggen: ‘De enige
God, die de macht heeft u voor struikelen
te behoeden en u onberispelijk en juichend
van vreugde voor zijn majesteit te laten
verschijnen.’ (Judas vs. 24 NBV)

• In sommige Brethren in Christ-gemeenten in
zuidelijk Afrika begroet iedereen alle andere
aanwezigen met een handdruk of omhelzing
aan het einde van de dienst. Dit wordt zo
gedaan: de mensen vormen een rij, en zij
begroeten degene die vooraan, bij de deur,
staat. Als je dit hebt gedaan, sluit je je aan bij
de rij die zich buiten de deur vormt. Iedereen
die dan de deur uit gaat, geeft een handdruk
aan iedereen die al in de rij staat en sluit zich
dan aan het einde van de rij aan. Zo begroet
iedereen alle anderen onderweg de kerk uit,
waardoor de ervaring van gemeenschap
versterkt wordt.
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Bijbelse achtergronden voor de preek
Joël 3:1 en Micha 3:8
• Geestelijke transformatie is een fundamentele
verandering in het geestelijk leven. Het gaat
om een innerlijke verandering die uitwendige
gedragingen of daden beïnvloedt.
• Geestelijke transformatie kan verstaan
worden als een nieuwe manier van zijn
en streven.
• Als de Heilige Geest bij het aanvaarden van
Christus het leven binnenkomt, werkt dat
als een kracht zoals een dynamo die invloed
heeft op bewegingen, taal en daden.
• Wezenlijk in dit soort transformatie is de
verbinding van de Heilige Geest met onze
geest (zie Kolossenzen 3:1-4). De eenheid
met Christus brengt in de mens een nieuwe
kracht teweeg, waardoor er zich in het leven
iets nieuws vertoont.
• In voorafgaande hoofdstukken sprak de
profeet Joël het oordeel van God uit over
de corruptie en ongehoorzaamheid in het
leven van het volk van Juda. Joël was heel
direct in het benoemen van deze zonden bij
het volk. De profeet sprak namens God toen
hij verkondigde dat hun daden een streng

Zusters en broeders groeten elkaar na de gezamenlijke
kerkdienst van verschillende doperse gemeenten op
Wereldbroederschapszondag 2014 in Kinshasa, DR Congo.
Foto: Francisca Ibanda.

•

•
•
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De Brethren in Christ Mozambique jaarvergadering juli 2016.
Foto: Barbara Nkala.

oordeel verdienden, en hij riep op tot berouw
(zie Joël 2:12-14). Hoe streng de straffen ook
waren voor hun zonden, berouw had echter
veel zegeningen van Godswege tot gevolg.
Het is niet de bedoeling van God om mensen
te laten lijden. Integendeel: God roept op
tot berouw, tot omkeer, tot verandering van
levenswijze en tot partnerschap met God.
De profeet Micha spreekt van de kracht van
de geest van de HEER om tot berouw en
gerechtigheid op te roepen. (Zie Micha 3:8.)
De Heilige Geest vervult de mens met
gerechtigheid en kracht. Van de mens die
vervuld is door de Geest wordt verwacht
dat die de gerechtigheid en macht van God
verkondigt.
Deze profeten zijn helemaal niet bang voor
gezaghebbers of rijke mensen wanneer
zij hen op hun kwade daden wijzen en ze
oproepen tot berouw. Micha leefde in een
tijd toen er vele valse profeten waren. Maar
toegerust met de kracht van de Heilige Geest
aarzelde hij niet de mensen weg te roepen
van hun kwade wegen.
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Deze woorden die oproepen tot berouw
en gerechtigheid zijn door de Geest aan
de profeten van God gegeven. Geestelijke
transformatie gaat dus om partnerschap met
God, waarbij zowel God als mens een rol
hebben. Het is niet zo dat God het niet alleen
aan kan, maar God heeft vanaf het begin de
bedoeling gehad ons partners te maken. Juist
daarom vormt God ons om door de kracht
van de Heilige Geest.

www.mwc-cmm.org

Handelingen 1:8
Context:
• De laatste woorden van een ouder of leider
die vertrekt, worden genoteerd en onthouden.
Aangezien dit de laatste opgeschreven
woorden zijn van Jezus aan zijn leerlingen,
zijn zij van wezenlijk belang.
• De leerlingen zijn in de war en maken zich
zorgen over de vraag wanneer Jezus het
Koninkrijk van Israël gaat herstellen. Jezus
antwoordt dat het eerder gaat om hoe het
koninkrijk van God opgebouwd wordt dan om
wanneer het gebeurt.
• Jezus vraagt hen te wachten op de gave van
de doop door de Heilige Geest.
• Handelingen 1:8 is de kernuitspraak over de
belangrijkste betekenis van het hele
boek Handelingen.
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Brethern in Christ Church Zuid-Afrika, team voor lof en eer.
Foto: Barbara Nkala.

Brethren in Christ Church Zimbabwe, Vrouwenconferentie
juli 2017. Foto: Barbara Nkala.

De kracht van de Heilige Geest:
• Jezus legt uit dat het koninkrijk van God
niet om politieke macht of status gaat, maar
om de kracht van de Heilige Geest. Jezus
herinnert zijn leerlingen eraan dat er geen
eigen belang is in het koninkrijk van God.
• Volgens het traditionele denken van Afrikanen
is er in alles op de wereld een mystieke
macht. Mensen moeten de geesten van de
voorouders behagen als ze succes willen
hebben of bereiken wat zij beogen. Er zijn
mensen die toegang hebben tot de macht
van de geesten; zij kunnen dingen zien, horen
en doen die gewone mensen niet kunnen.
Er is veel angst dat dit soort macht gebruikt
wordt om mensen kwaad te doen. Daarom
wekt de gave van de Heilige Geest verbazing,
want hij heeft meer kracht dan de machten
van degenen die hen kwaad zouden willen
doen. De Heilige Geest is een macht die het
goede zoekt voor anderen en niet het kwade.
• Afrikanen maken graag gebruik van teksten
die de kracht van de Heilige Geest staven,
zoals o.a.: ‘Niet door eigen kracht of macht
zal hij slagen –zegt de HEER van de hemelse
machten – maar met de hulp van mijn geest’
(Zacharia 4:6) en ‘Wees niet bang, wij zijn met
meer dan zij’ (2 Koningen 6:16).

Wereld
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Zingend God eren in de Dzaleka Mennonite Brethren Church in
Malawi. Kijk naar www.mwc-cmm.org/wfs. Foto: Barbara Nkala.

•
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Het Griekse woord dat Lucas voor ‘kracht’
gebruikt heeft dezelfde wortel als het woord
voor ‘dynamo’ of ‘dynamiet’. Dit wijst op de
enorm explosieve kracht van de
Heilige Geest.
Er zijn veel problemen in onze wereld die wij
niet kunnen oplossen. Echter, wanneer wij de
kracht van de Heilige Geest vragen, krijgen
wij de kracht om goede getuigen van Jezus
Christus te zijn.

Getuigen voor Jezus Christus:
• Lucas is de schrijver van zowel het
Evangelie als de Handelingen. De verwijzing
naar getuigen in Handelingen 1:8 is een
voortzetting van de gedachten van Lucas in
Lucas 24:47-48 over getuigen.
• Jezus vraagt de leerlingen getuigen te zijn. Hij
vraagt hen niets anders te zijn of te doen.
• Getuigen delen wat zij weten en wat zij
hebben ervaren. Als getuigen van Jezus
vertellen wij wat wij van hem weten en delen
wat wij in ons eigen leven hebben ervaren.
• Het Griekse woord voor ‘getuige’ bij Lucas
heeft dezelfde Griekse wortel als het woord
voor ‘martelaar’. Ons wordt gevraagd trouwe
getuigen te zijn, wat ook de risico’s die dit
met zich meebrengt. De kracht om een
dergelijke getuige te zijn komt van de
Heilige Geest.

In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot
aan de uiteinden van de aarde:
• Jezus laat de leerlingen weten dat zij getuigen
moeten zijn tot aan de uiteinden van de
aarde; met andere woorden, overal in de
hele wereld. Pas in de loop van Handelingen
beginnen de leerlingen te begrijpen wat Jezus
bedoelde, ook al werd hierover geprofeteerd
in Jesaja 49:6.
• Wij betrekken de opdracht van Jezus vaak
op onszelf en maken onze eigen stad tot
Jeruzalem, waarbij een plaats op een ander
werelddeel ‘de uiteinden van de aarde’ voor
ons betekent. Gezien het feit dat er in Afrika
al 2000 jaar, vanaf het verhaal van de eunuch
van Ethiopië, waarover verteld wordt in
Handelingen 8, al van Jezus getuigd wordt,
is dat werelddeel niet de uiteinden van de
aarde. De opdracht is dat iedere christen
getuige is bij de mensen in de buurt, bij onze
vijanden en bij degenen die heel ver weg zijn.
• De Heilige Geest geeft kracht aan alle
leerlingen van Jezus in onze tijd. Deze met
de Geest vervulde leerlingen moeten van
Jezus getuigen waar zij ook zijn. Wij allen
wonen voor de ander ‘aan de uiteinden van
de aarde’. Wij allen worden gezonden om
als mensen vervuld van de Geest in de hele
wereld getuigen van Jezus Christus te zijn.

Kinderen zingen solo’s voor de gemeente in de kerkdienst
in de Central Legetaffo Meserete Kristos Church in Ethiopië.
Foto: Tesfatsion Dalellew.

www.mwc-cmm.org
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1 Korintiërs 12:13
Als christenen zijn wij het lichaam van
Christus, wij allen maken er deel van uit.
• De Heilige Geest heeft ons opnieuw geboren
doen worden zodat wij niet langer aparte
entiteiten of een afgescheiden volk zijn. Wij
zijn één familie.
• Daarom zijn er niet langer gevoelens dat
sommigen joden zijn, de uitverkoren kinderen
van God, en anderen alleen underdogs.
• Mensen onderscheiden zich al gauw naar
ras en stam, naar de verschillende landen
waar wij burger zijn. Er is geen Shona of
Een gemeente van de Keniaanse Mennonite Church aan het zingen
Ndebele (stammen in Zimbabwe, waar vaak
tijdens de zondagsdienst. Foto: Liesa Unger.
discriminatie naar stam voorkomt); er is geen
onszelf houden, of voor onze familie, onze
Nigeriaan of Keniaan; er is geen Afrikaan of
ras of stam. Zij moeten gedeeld worden.
Europeaan; er is geen rijke of arme; er is geen
Alleen op die manier kan er echte eenheid
elite of analfabeet; er is geen meester of slaaf;
zijn. Alleen op die manier kan het lichaam van
geen klasse, cultuur, of ras.
Christus goed functioneren.
• Wij onderscheiden ons vooral daarin, dat
• De Heilige Geest is geen gave die God alleen
wij nu geboren zijn uit ‘water en Geest’
in één persoon of een bepaald soort mensen
(Johannes 3:5).
doet wonen. De Heilige Geest woont in ieder
• Als kerk, lichaam van Christus in de Geest,
van ons die werkelijk in de ene ware God
hebben wij verschillende achtergronden en
gelooft – ‘aan ons allen werd de ene Geest te
aan ieder van ons wordt bijzondere gaven,
drinken gegeven’.
talenten en bekwaamheden geschonken.
• Wij verschillen dus van achtergrond en
Aangezien zij ons door God gegeven zijn, is
kleur, spreken verschillende talen, hebben
er geen reden om er over op te scheppen.
verschillen gaven en bekwaamheden…
Deze moeten we niet uit zelfzucht voor
MAAR: ons geloof in Christus en onze
wedergeboorte door de Heilige Geest stelt
ons in staat ons in elkaar in te leven, voor
elkaar te zorgen, en elkaar lief te hebben,
want God is liefde (1 Johannes 4:16), en in
God zijn wij EEN. Wij behoren tot het ene
geloof. Dit is de doperse manier.
• In Afrika is er het UBUNTU paradigma
‘Umuntu ngumuntu ngabantu’. In wezen
betekent dit: ‘Een mens is een mens door
andere mensen.’ Ubuntu doet ons de
waardigheid van de andere mens liefhebben,
respecteren, eren, erkennen en herkennen.
Dit maakt ons dus een verenigd geheel. Wij
Een kerkdienst in de Central Legetaffo Meserete Kristos Church,
moeten niet discrimineren, want wij zijn één!
Ethiopië. Foto: Tesfatsion Dalellew.
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Afrikaanse verhalen voor de preek
Deze verhalen en gezegden uit de Afrikaanse context zijn bedoeld tot inspiratie voor ons allen. Wij
sporen iedere gemeente aan om de eigen verhalen van transformatie door de Heilige Geest
te vertellen.
Afrikaanse gezegden
In Afrika heeft men veel gezegden waar iets over
het leven meegegeven wordt.
•
•

•
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‘Umuntu ngumuntu ngabantu’ – Een mens is
een mens door andere mensen.
‘Ikhotha eyikhothayo’ – Een koe likt degene
die haar likt. (Een koe kan niet haar eigen rug
likken om vervelende insecten weg te jagen
of modder te verwijderen.)
‘Izandla ziyagezana’ – Handen wassen elkaar.
(Een hand kan zichzelf niet goed wassen; zij
heeft de andere nodig om schoon te worden.)
Wie een buur niet gaat helpen zijn veld te
bewerken, wordt zelf ook niet geholpen
als hij het nodig heeft. Er zijn er die niet de
moeite doen een zieke buur te bezoeken of
niet verschijnen bij een uitvaart. Zij riskeren
daarbij dat zij alleen zullen zijn bij ziekte
of rouw.

Bij de viering van de Wereldbroederschapszondag 2017 in de
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso werd het nieuwe gebouw van een
doperse gemeente geopend. Foto: Siaka Traore.

•

Wij moeten de Gulden Regel beoefenen:
Behandel anderen zoals je door hen
behandeld wilt worden.

Genezing door de Geest
Velen in Afrika ervaren lichamelijke genezing door
de kracht van de Heilige Geest.
Hier is een verhaal over twee verschillende
soorten lichamelijke genezing in de Meserete
Kristos Kerk in Addis Ababa, Ethiopië, door
Tesfatsion Dalellew.
Toen er een aantal jaren geleden een week lang
‘s avonds een opwekkingsconferentie gehouden
werd, was het terrein van de kerk vol met
mensen. Tesfa kwam iets te laat aan, en omdat
de tenten buiten al vol waren, moest hij zich in
een tent dringen en aan de zijkant staan. Rechts
stond een onbekende, maar links stond er een
jonge vrouw die hij kende uit een plaatselijke
kerkkoor. Het hele koor was aangehouden
toen christenen in Ethiopië vervolgd werden,
en zij allen werden flink geslagen. Deze vrouw
was geslagen op haar voetzolen, waardoor de
zenuwen beschadigd werden en zij niet
kon lopen.
De pastor was aan het preken toen Tesfa
aankwam. Toen de pastor klaar was met zijn
korte preek, vroeg hij de aanwezigen de hand
te leggen op dat deel van het lichaam dat pijn
deed, waarna hij bad voor de genezing van allen.
Tesfa, die al meer dan 25 jaar last had gehad
in de rug, legde zijn rechter hand op zijn rug.
Ergens middenin dit gebed viel de vrouw naast
hem op de grond en begon te stuiptrekken. Tesfa
dacht dat ze door een demon bezeten was.
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De pastor sloot zijn gebed af en zei: ‘Er is een
vrouw in de buitentent die ernstige pijn in haar
voeten heeft gehad; de Heer heeft je genezen.
Wil je naar voren komen om je getuigenis af te
leggen.’ Toen ging de vrouw naar voren, waarvan
Tesfa gedacht had dat zij bezeten was. Tot de
verbazing van iedereen vertelde ze hoe zij zo
hard was geslagen dat de zenuwen beschadigd
waren. Maar tijdens het gebed voelde zij een
macht die zij niet kon bedwingen en viel trillend
op de grond. Vanaf dat moment, vertelde ze,
voelde ze zich gezond toen zij in de kerk naar
voren liep, en zij was onmiddellijk genezen.
Wat Tesfa betreft: aangezien hij niet viel, trilde of
schreeuwde en net een dergelijke dramatische
genezing had gezien, ging hij tegen God
klagen dat hij na zo veel jaren pijn niet genezen
was. Drie dagen lang ging hij zo door, tot hij
uiteindelijk besefte dat hij over pijn klaagde maar
geen pijn voelde. Om dit te onderzoeken ging
hij dingen doen die hij voorheen niet kon; hij had
geen pijn. Zelfs na een moeilijke tenniswedstrijd
voelde hij geen pijn. Toen ging Tesfa vertellen
over de genezingskracht van God in zijn
eigen leven.

www.mwc-cmm.org

Nog een verhaal over een lichamelijke
genezing, zoals verteld aan Barbara Nkala uit
Harare, Zimbabwe.
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Toen het nichtje van mijn man, Tatenda, in
Harare op de middelbare school was, zorgden
wij voor haar. Wij maakten ons zorgen over
de ziektes waar zij onder leed; wij waren bang
dat haar schoolprestaties daardoor beïnvloed
zouden worden. Er was een vreemd patroon in
haar ziektebeeld. ’s Maandags klaagde zij dat
zij rood zag en niet goed genoeg kon zien om
te lezen. ’s Dinsdags had zij hevige hoofdpijn,
’s woensdags deden haar benen en enkels pijn
en ’s donderdags had zij maagpijn. Het was
surrealistisch.

Kinderen zingen in de kerkdienst in Kisumu, onderdeel van
de Kenia Mennonite Church. Kijk naar www.mwc-cmm.org/wfs.
Foto: Liesa Unger.

Wij namen haar mee naar de huisarts, die haar
naar verschillende specialisten stuurde voor
onderzoek. Dit was een vrij dure aangelegenheid.
Alle specialisten zeiden dat er niets mis was
met de ogen, de benen of de enkels, en wat
de hoofdpijn betrof: had zij ergens stress van?
Wij konden niets bedenken. Tatenda was geen
huilebalk, ook niet het soort meisje dat pijn
veinsde of aandacht zocht. Toch hebben wij
allemaal kunnen waarnemen dat zij echte pijn
had als deze aanvallen haar troffen.
Na zo’n zes maanden van deze vreemde
aanvallen kwam het in mij op dat er hier sprake
was van iets geestelijks. ’s Avonds waren onze
gebeden nog vuriger. Toen zich weer een aanval
aandeed, nam ik haar mee naar onze pastor om
gebed. Wij waren middenin ons gebed toen ik
besefte dat ik ineens in een taal aan het bidden
was die ik niet kende. Ik probeerde bewust
hiermee te stoppen, omdat ik altijd sceptisch
was geweest over mensen die zonder hapering
in tongentaal brabbelden. Ik kon mijn tong niet
stopzetten; hij ging uit zichzelf maar door.
Vanaf die dag had Tatenda die vreemde
aanvallen niet meer. Ik weet nog dat zij een paar
keer belde vanuit de universiteit dat zij ‘die’
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hoofdpijn of ‘die’ maagpijn weer had, en ik zei
dan: ‘Tatenda, ga bidden! Ga vasten en bid!’
Toen verdween de pijn. Zij heeft na het gebed
bij de pastor verder nooit meer die hevige
aanvallen gehad.
Voor mij was dat fenomeen een teken van een
uiting van de Heilige Geest. Ik heb nooit met
opzet in tongentaal gebeden, en toch overkomt
mij dit fenomeen af en toe bij het gebed. Ik
geloof stellig dat de Heilige Geest mij toen kracht
heeft gegeven om Tatenda te helpen.
De werken van de Heilige Geest
door Siphathisiwe Mavengere, Brethren in Christ
Church Zimbabwe

Een gemeente van de Keniaanse Mennonite Church aan het zingen
tijdens de zondagsdienst. Foto: Liesa Unger.

In de droom belde ik een zekere winkelbediende
bij een boetiek in Harare, Zimbabwe op waar
ik vier jaar geleden altijd kleren had gekocht.
Deze droom had ik in Addis Ababa, onze huidige
woonplaats. In de droom vroeg ik de dame hoe

Als eerste moest ik proberen de winkelbediende
van de droom te vinden. Ik had haar
contactgegevens niet maar herinnerde mij dat
haar naam Leah was. Toen ik eindelijk haar
contactgegevens in handen had gekregen via
vrienden in Zimbabwe, belde ik haar en stelde
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het met de zaak ging, in het bijzonder de tweede
zaak, en zij vertelde dat de eigenaar de zaak
‘Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik
ging verkopen. Toen ik zei dat ik de winkel wilde
over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan
kopen, gaf zij mij de volledige contactgegevens
zullen jullie zonen en dochters profeteren,
van de eigenaar. Ik was aan het overwegen of
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen
ik kleding zou verkopen in die winkel of er een
droomgezichten.’ (Handelingen 2:17)
verpakkingswinkel van zou maken; wij
runden immers een verpakking productiefabriek
Ik geloof dat de uitstorting van de Geest van God
in Harare.
tot de bovengenoemde uitingen leidt, waar het
volk van God gaat profeteren en visioenen en
De droom was zo gedetailleerd met namen en al
droomgezichten zien.
dat ik belangstelling kreeg voor het overnemen
van de damesboetiek. Toen ik wakker werd,
De Heilige Geest heeft iets wonderbaarlijks in
voelde ik aan dat God ons een richting aan het
mij bewerkt door een droom. Op 30 december
aanwijzen was, ook al hadden wij geen plannen
2015 had ik een intense droom die zo apart was
om een winkel te openen. Toch schreef ik de
dat ik hem niet kon negeren. Ik voelde diep in
droom in mijn dagboek en vertelde het aan mijn
mijn geest dat God ons een visie op een zaak
man. Ik dankte God ervoor, maar gaandeweg
voor 2016 aan het geven was. Aangezien het de
dacht ik er niet meer aan tot een middag in
gewoonte is dat gelovigen zich tegen het eind
februari 2016, toen ik in de straten van Addis
van het jaar in het gebed begeven om God te
Ababa aan het rijden was en ineens het inzicht
verzoeken richting en bescherming te geven in
kreeg dat ik naar aanleiding van die droom iets
het komende jaar, waren ook wij aan het bidden
moest ondernemen.
voor een vruchtbaar 2016.
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mij voor, daar het wel vier jaar was geweest
sinds ik haar voor het laatst gezien had. Zij was
verrast dat ik haar helemaal vanuit Addis Ababa
belde. Zonder veel tijd te verspillen vroeg ik haar
hoe het met de zaak ging en hoe de tweede
zaak het deed. Net als in de droom vertelde zij
dat de eigenaar hem wilde verkopen. Gillend
van totale verbazing, vertelde ik dat God mij
dit in een droom had laten zien. Zij gaf mij de
contactgegevens van de eigenaar, en in augustus
2016, tijdens de zomervakantie van onze
kinderen, reisden wij naar Harare en kochten de
winkel. In de winkel, die we Yadpack noemden,
verkopen wij diverse verpakkingsspullen.
Uit deze ervaring heb ik geleerd dat de
Heilige Geest, onze Helper volgens het
Johannesevangelie, in ons leven werkzaam is
om ons een richting aan te geven, en dat het
belangrijk is dat de gemeenten die volgen, hoe
onbegrijpelijk die soms ook is.

www.mwc-cmm.org

Getuigenissen door de regionale
vertegenwoordigers van MWC in Afrika
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1) Een van de jonge leiders van de Mennonite
Brethren Church in Congo, een jonge pastor
aan het hoofd van een gemeenschap van
pastorale medewerkers, gaf leiding aan veel
veranderingen: op het gebied van gezond
management, eenheid van de kerk door iets te
doen aan het conflict tussen minderheids- en
meerderheidsgroepen, inzetten van materiaal
en middelen, gehoorzaamheid en overgave,
sociale actie en een goede administratie. Op de
vraag van oudere pastors: ‘Hoe verklaar je dat
de pastors zo goed reageren op je oproep om
al deze activiteiten te ondernemen?’antwoordde
de jonge pastor: ‘Dit is de werking van de Heilige
Geest die in de gemeenten actief is.’
2) Een vrouw in Congo, die pastorale zorg
draagt voor moeders, worstelde met het lezen
van de Bijbel omdat zij analfabeet was. Zij
vroeg de Heer haar te helpen deze handicap te

Voor de kinderen biddend in de kerkdienst in de Central Legetaffo
Meserete Kristos Church, Ethiopië. Foto: Tesfatsion Dalellew.

overwinnen. Op een retraite voor moeders bad zij
en vroeg de Heilige Geest haar de Bijbel te leren
lezen. Zij is uitzinnig blij dat zij die nu kan lezen.
3) De Heilige Geest is werkzaam in de geestelijke
groei van een vrouw die, vanwege de liefde
die ze heeft voor het Woord van God, sinds
haar bekering predikt alsof zij theologie heeft
gestudeerd. Zij geeft een fascinerend antwoord
op de vraag of zij pastor is: ‘Ik ben op school
geweest bij de Heilige Geest.’
4) Een klassiek voorbeeld van de werking
van de Heilige Geest is het geval van een
familiekring waar het belangrijk was de geesten
van voorouders te eren. Het verhaal van pastor
Catherine Ndlovu wordt in het BICC History in
Zimbabwe and Southern Africa verteld door
Barbara Nkala en Doris Dube.
Het eerste had de vrouw des huizes berouw
en ging in Jezus geloven. Haar man en andere
verwanten bleven doordrongen van de verering
van voorouders. Op een dag, toen de familie
een van de traditionele familierites wilde
uitvoeren, werd besloten haar te ‘genezen’ door
haar het graan voor het brouwen van bier te
laten malen en haar aanwezigheid te eisen bij
de ceremonie waar de geest van de voorouders
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wordt gesmeekt op te staan en de familie
te zegenen.
Verontrust kwam ze om raad bij mij (pastor
Catherine Ndlovu van de BICC Bezha). ‘Mama
MaNdlovu, wat moet ik doen? Ik ben nu een
gelovige en ik heb niets met voorouderlijke
riten. Ook wil ik geen conflict veroorzaken in
de familie.’ Ik zei: ‘Mijn dochter, de Heer God
kent je hart. Ga en doe omwille van de vrede in
je familie wat je is bevolen. Maar BID de hele
tijd. Vertel het aan de Heer. Hij is goed, trouw
en rechtvaardig. Bid terwijl je het graan maalt.
Bid terwijl je bier brouwt. Bid terwijl je bij de
ceremonie bent. Ik zal je met gebed en vasten
steunen. Terwijl je het graan maalt, zing je
geloofslied, “Mijn Jezus, ik hou van U.”’

www.mwc-cmm.org

Zij ging en deed wat haar opgedragen was. Zij
vertelt dat zij voortdurend bad dat, zo de Heer
het zou willen, de geest van de voorouders zich
nooit zou vertonen in hun midden. De familie
moet verrast zijn geweest dat zij zich zonder
gemor schikte. Maar zij bad de hele tijd, en ook
ik bad voor haar. Zij vertelde dat, toen de dag
er was, zij zongen en dansten, maar er gebeurde
niets. Het zingen, trommelen en dansen
ging urenlang door, maar de geest kwam
niet tevoorschijn.
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Samenzijn na de dienst in een Keniaanse doperse
gemeente in Kisumu. Foto: Ayub Awich.

Dienst in de Brethren in Christ kerk in Hillbrow, Zuid-Afrika.
Foto: Barbara Nkala

Na vele uren vergeefs zingen en dansen, gingen
de verwanten onderling ruzie maken. Sommige
begonnen haar aanwezigheid als oorzaak aan te
wijzen. ‘Wat heb je gedaan? Dit is iemand van
de kerk. Waarom heb je haar erbij betrokken? De
geesten slaan op de vlucht van haar. De geesten
zullen geen brouwsel drinken die zij heeft
toebereid!’ Zij kibbelden maar door.
Kort daarna verzaakte het familiehoofd de
verering van voorouderlijke geesten en ging naar
de kerk, hoewel aanvankelijk met tegenzin. Hij
geloofde nog altijd dat alleen de voorouders
hem welvaart zouden kunnen brengen. Maar
wij bleven ons inzetten om hem te overtuigen
dat God zegeningen brengt and dat de Heilige
Geest krachtiger is dan de geesten van de
voorouders. De Heer houdt zich aan zijn woord.
De man kreeg promotie op zijn werk. Zijn vee
vermenigvuldigde zich, en binnen een kort
tijdsbestek kon hij één van zijn dieren als tiend
geven. Hij zegt dat hij God niet genoeg kan
danken voor zijn wonderbaarlijke genade.
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Ideeën voor de collecte
om God te danken en de verdere diensten van
MWC te steunen.

Gebed voor de collecte in de Central Legetaffo Meserete Kristos
Church, Ethiopië. Foto: Tesfatsion Dalellew.

De tijd voor de collecte is even belangrijk als de
preek. Vaak legt iemand een getuigenis af en
leest een stuk uit de Schrift over het
thema ‘geven’.
De pastor vraagt vaak één van de collectanten te
bidden, de gevers te zegenen en ook te vragen
of degenen die niets geven gezegend mogen
worden om te kunnen geven.

www.mwc-cmm.org

Soms gaan de collectanten met de manden
rond, en andere keren worden leden
aangespoord naar voren te komen en hun gaven
in een mand voor in de kerk te werpen. In veel
plaatsen zingt en danst de gemeente terwijl de
collecte wordt gehouden, omdat zij graag hun
gaven met blijdschap bijdragen.
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MWC vraagt gemeenten op deze dag een
bijzondere collecte te houden voor onze
wereldwijde doperse gemeenschap. Een
aanpak is ieder lid te vragen de kosten van
tenminste één lunch bij te dragen om de
netwerken en hulpmiddelen in de wereldwijde
geloofsgemeenschap van MWC te steunen. Eén
lunch op te offeren is onze bescheiden manier

Deze gave van ‘één lunch’ per persoon eenmaal
in het jaar is iets wat alle MWC-leden kunnen
doen. Sommige hebben de middelen om veel
meer te geven, en zij moeten aangespoord
worden dit te doen. Andere met minder middelen
voelen zich misschien bemoedigd door het
bericht dat het Executive Committee van MWC,
met leden uit alle werelddelen, het vertrouwen
heeft dat bijna alle volwassenen over de hele
wereld in staat zijn het equivalent van één lunch
te geven voor het werk van de wereldwijde kerk.
Hier volgt een aantal ideeën om een collecte als
deze voor te bereiden in uw gemeente.
•

Zorg voor speciale enveloppen of
lunchzakjes/doosjes die bij uw cultuur passen
voor een collecte tijdens de dienst.

•

Regel een tweede collecte die MWC als doel
heeft tijdens de dienst.

•

Regel een gedeelde maaltijd met de
gemeente voor of na de dienst.

Kerkdienst in een Keniaanse doperse gemeente in Kisumu.
Foto: Liesa Unger.
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•

Deze maaltijd zou een potluck kunnen
zijn, waarbij ieder gezin gerechten brengt
om te delen. Een collecte voor MWC kan
bij deze maaltijd gehouden worden.

•

Vraag iedereen een lunchpakket mee te
nemen met daarop etiketten ‘vegetarisch’
of ‘niet vegetarisch’ of andere die bij de
cultuur passen. Deze lunchpakketten
kunnen dan in een veiling verkocht
worden, zomaar verkocht worden,
gedoneerd worden om mee naar huis
te nemen of na de dienst met anderen
opgegeten worden.

•

Regel een moment waarop gezamenlijk
gevast en gebeden wordt bij een maaltijd
voor of na de dienst op de WFS, en
houd daarbij een collecte voor MWC die
tenminste de waarde heeft van de maaltijd
die niet gegeten wordt.

MWC-leden Tesfatsion Dalellew (Ethiopië, links) en Thuma
Hamukang’andu (Zambia, rechts) ontvangen lachend het
geschenk van een geit van de Kayunga Mennonite Church of
Oeganda Mennonite Church tijdens een bezoek in 2016.
Foto: Okoth Simon Onynango.

Het geld dat met deze bijzondere collecte in
iedere gemeente ingezameld wordt kan direct
naar MWC gestuurd worden op een manier die
wordt aangegeven op de website
www.mwc-cmm.org/donate. Een andere
aanpak is het geld via de ADS te laten sturen
met duidelijke omschrijving als WFS-collecte
voor MWC.
Wij zijn dankbaar voor iedere gemeente die deel
uitmaakt van onze wereldwijde doperse familie.
Samen hebben wij steun aan elkaar, en wij leren
van elkaar, met het gevolg dat iedere gelovige
een sterkere dienaar en getuige is voor
Jezus Christus.

www.mwc-cmm.org

Zingen in de dienst in een Keniaanse doperse gemeente in
Kisumu. Foto: Liesa Unger.
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Voorstellen uit de Afrikaanse cultuur
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•

In Ethiopië wordt het eerste uur van de
kerkdienst besteed aan gebed, waaronder
teksten uit de Schrift en liederen met het
doel dat hart en geest van degene die bidt,
misschien knielend, gestuurd wordt.

•

In Afrikaanse kerkdiensten wordt het
‘Afrikaanse gevoel’ gekweekt door
traditionele gezangen aan te passen aan het
Afrikaanse ritme om erbij te kunnen dansen,
met de handen klappen, roepen of joelen en
fluiten. Deze uitingen worden toegepast bij lof
aan God of een feeststemming.

•

In Ethiopië worden kinderen die een
Schriftvers uit hun hoofd hebben geleerd
of een lied hebben geoefend vlak voor de
preek uitgenodigd naar voren te komen.
De kinderen dringen om de eerste te zijn.
Als een kind zingt, doet de gemeente mee
om het kind aan te moedigen en er wordt
na afloop met de handen geklapt. Zelfs
kinderen die nog niet kunnen lezen, zeggen
Schriftteksten op die zij uit het hoofd geleerd
hebben, en ook voor hen is er hoerageroep
en handgeklap van de kant van de gemeente.

Vrouwen uit de Brethren in Christ Church in Mozambique
zingen en dansen. Foto: Barbara Nkala.

Yabets (het kind dat voor de pastor staat) reciteert een hoofdstuk
uit de Bijbel in de Central Legetaffo Meserete Kristos Church,
Ethiopië. Foto: Tesfatsion Dalellew.

•

In Midden-Afrika houden de diverse
broederschappen en gemeenten op WFS
een gezamenlijke kerkdienst waar ook gasten
van buiten voor uitgenodigd worden. Meestal
dragen de leden hun kerkkleding, hoeden
en gewaden om de feeststemming met
blijdschap te versterken.

•

Veel gemeenten maken gebruik van
trommels om een bijzonder, uniek ritme te
bewerkstelligen die de schoonheid van ieder
lied versterkt.

•

Veel Afrikaanse vrouwen dragen voor de
kerkgang mooie, traditionele kleren of
vrouwelijke kerkkleding, gekenmerkt door
de stof die gebruikt wordt en de stijl, en een
hoofddoek of hoed.

Nederlandse vertaling Lydia Penner

