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STA OP, LAAT JE LICHT SCHIJNEN 
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De Vrouwen Afdeling van de Baptisten Wereld Alliantie (BWA) = Baptist World Alliance – 
Women’s Department,  is samengesteld uit 7 continentale unies die 193 nationale Baptisten 
Vrouwen organisaties uit 156 landen vertegenwoordigt.  
 
 
 

STA OP, LAAT JE LICHT SCHIJNEN 
Wanneer wij opstaan, 

 dan worden gemeenschappen getransformeerd en verandert 
de samenleving. 

 
Joina Dhlula, Presidente BWUA. 
  
Shalom en warme groeten aan al mijn geliefde mede Baptisten 
vrouwen in de Heer! Het is een groot voorrecht en tevens een 
geweldige gelegenheid om als kinderen van God betrokken te 
zijn bij gebed en voorbede te doen voor deze wereld. Ik hoop 
en bid ervoor dat we allen, wanneer wij nederig Zijn aangezicht 
zoeken, de aanwezigheid van God mogen ervaren. God roept 
ons vrouwen op om “de Heer van de Oogst”, aan te roepen. Hij 
heeft antwoorden op alle uitdagingen waar de wereld van 
vandaag mee te maken krijgt.  
Het programma van de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 

2017 is door de Baptisten Vrouwen van Afrika (BWUA) voorbereid. De nadruk van het gebed 
dit jaar zal liggen op de roeping om te dienen zodat we kunnen getuigen van onze eigen 

WANNEER WIJ OPSTAAN, 

DAN SCHIJNT ZIJN LICHT DOOR 

ONS HEEN 

 

BWA Women’s Department 
405 N. Washington Street 
Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 148 
Fax: +1 (703) 663-8269 
E-mail: womenbwa@bwanet.org 
Web: www.bwawd.org 

 

mailto:womenbwa@bwanet.org
http://www.bwawd.org/


2 
 

verandering doordat we de Here Jezus als persoonlijke Verlosser hebben aanvaard. Jezus 
kwam om te dienen, licht te brengen en de levens van mensen en samenlevingen te 
transformeren. Diezelfde verantwoordelijkheid is de kern van vandaag voor alle kinderen van 
God, ongeacht hun persoonlijke achtergrond. Misschien wordt het niet zo benadrukt, maar 
de Bijbel zegt tegen alle Christenen “… doe niet zoals die zonder God leven, maar leef als 
nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om Zijn wil te kennen. Daardoor weten 
jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is” (Rom. 12:2). Ook in Lucas 19:10, legt 
de Here Jezus helder uit wat Zijn taak op aarde was, wat nu òns doel en verantwoordelijkheid 
in onze samenleving zou moeten zijn, door te zeggen: “…want ik, de Mensenzoon, ben 
gekomen om mensen te redden die afgedwaald zijn”. 
Volgens het woordenboek betekent het woord transformeren “een complete of grote 
verandering”. Mensen die bidden om Jezus Christus te ontvangen als persoonlijke Verlosser, 
worden een kind van God door een nieuwe geboorte door Gods Geest. Deze mensen zijn dan 
wedergeboren en ontvangen de Heilige Geest van God. De Heilige Geest in hen verlangt 
ernaar om hen te transformeren zodat ze op Jezus Christus gaan lijken om ingezet te worden 
voor Gods doeleinden. Om in deze staat te blijven zou je dagelijks jezelf moeten voeden met 
Gods Woord en moedig moeten standhouden om te doen wat Gods Geest je ingeeft te doen 
en zo te veranderen naar het beeld van Gods Zoon. Daar eindigt het niet. Wij zijn getuigen en 
wanneer vrouwen dapper genoeg zijn te luisteren naar Gods Geest die transformeert, zullen 
hele families en samenlevingen veranderen en op die manier Gods levenswijze laten zien aan 
een wereld, die Gods Geest van waarheid en werkelijke verandering zo ontzettend hard 
nodig heeft. Daarom zusters: laten we opstaan, dan schijnt God door ons heen en zal de 
samenleving veranderen! 
  
Uw zuster in Christus,  
 
Joina Dhlula, 
BWUA Presidente 

 

 
 

 

Met de groeten van de Presidente 

 
Laten we eerlijk zijn: het is voor vrouwen allesbehalve gemakkelijk 
om op te staan en te schijnen. Ongeacht waar en hoe. Een onderzoek 
van de Verenigde Naties wees uit dat de wereld in 2020 zo’n 28 
biljoen dollar zou kunnen verdienen wanneer de vrouwen gelijk 
behandeld zouden worden als mannen. Maar zoals het nu gaat is het 
aannemelijker dat het nog zo’n 140 jaar zal duren voordat dit doel 
bereikt is. Het lijkt mij dat de wereld momenteel maar voor de helft 
functioneert wat mogelijkheden betreft, omdat het schijnbaar een 
vloek is om vrouwen als gelijken te behandelen. Meer dan eens 
worden meisjes opgevoed als zwakke, niet opgeleide individuen met 
als enig doel te trouwen en kinderen te baren. Dit zou niet mogen in 
de Christelijke kerken in het algemeen en onder Baptisten vrouwen in 
het bijzonder, omdat we geloven dat Christus kwam om de vloek van ons lichaam aan het 
kruis te nagelen en op die manier door Zijn machtige Geest aan zowel man als vrouw nieuw 
leven te geven (Rom. 8:3-4)! 
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Natuurlijk is er niets mis met vrouw en / of moeder zijn. En er is zeker voor Christenen een 
grondige Bijbelse oproep om aan elkaar onderworpen te zijn uit liefde voor Christus. Het 
moederschap is een prachtig geschenk van het mogen toevoegen en opvoeden van nieuw 
leven vol van mogelijkheden voor de menselijke gemeenschap. God maakte vrouwen 
deelgenoot in de wereld van de schepping – maar niet alleen door het moederschap. Hij wil 
al onze gaven en ervaringen gebruiken ten behoeve van de wereld! Gehoorzaamheid is een 
geweldige vrucht van de Geest, die een samenleving mogelijk maakt. Maar – het wordt van 
alle volgelingen van Christus gevraagd, ongeacht het geslacht! Dus, gehoorzaamheid aan 
Christus (Efeziërs 5:21) verschilt van het gewelddadige geestelijke, emotionele, sociale en 
fysieke misbruik wat door vele christelijke vrouwen wordt ervaren door de mannen in hun 
leven. Helaas ervaren vaak ook jonge vrouwen misbruik door hun eigen moeders, oma’s en 
familie! Zij geven dan als argument: omdat het ons is overkomen, moet jij het ook 
ondergaan. Zo zijn de “structuren van de zonde.” Het is een dicht geweven net dat gemaakt 
is om vrouwen klein te houden, zodat ze niet in staat zijn hun door God gegeven gaven te 
zien en hun mogelijkheden voor het goede dat God in hen heeft geplaatst. Dus geven 
vrouwen zich vaak gemakkelijk over aan geweld. Ze leren te overleven maar krijgen nooit de 
kans om te proeven van het overvloedige levende water wat Jezus aanreikt. Ze worden nooit 
fonteinen van levend water om op die manier de wereld te veranderen. (Joh. 4)! 
Dit moet zo niet. Jezus roept vrouwen op om te veranderen en de samenleving te 
transformeren. De Christelijke kerk zal nooit de grote opdracht kunnen vervullen met maar 
de helft van de medewerkers. Er is hier dus een missie voor vrouwen om te begrijpen dat de 
Bijbel vol staat met verhalen van vrouwen die hun door God gegeven gaven hebben gebruikt 
om naties te veranderen. Deze vrouwen worden zelden genoemd vanaf de kansel, deels 
omdat ze niet passen in de rol die de wereld toeschrijft aan vrouwen! Lees alleen maar eens 
de verbazingwekkende lijst van Paulus’ medewerkers in Rom. 16! Zonder Debora zou er geen 
overwinning zijn geweest voor Israël (Richteren 4), geen kerk in Filippi zonder Lydia en geen 
Jezus zonder Maria! Er zou geen Blijde Boodschap voor de Samaritanen zijn geweest wanneer 
de Samaritaanse vrouw niet was opgestaan en haar waterkruik had achtergelaten om de stad 
over Jezus te vertellen. Wanneer Gods vrouwen opstaan, verandert God samenlevingen! 
 
Uw zuster in Christus Ksenija Magda 

  

 

Plan je Dag van Gebed 
 
1. Bid  
 
Gebed is het fundament van de Vrouwenwereldgebedsdag ervaring. Laat de werkgroep ruim 
van tevoren beginnen met gebed en voorbede voor deze grote gebeurtenis op maandag 6 
november 2017. (of op een van de volgende dagen in deze week ) 
 
September 2017 (2 maanden van tevoren). 
De plaatselijke vrouwengroep we bidden voort dat de werkgroep wijsheid en duidelijkheid 
mag ontvangen om de Gebedsdag op de juiste manier in te vullen. We bidden dat het 
duidelijk mag worden om het programma: 
* op maandag 6 november 2017 te organiseren. 
* te gebruiken voor een zondag dienst waarin de hele gemeente wordt betrokken. 
* samen met andere Baptisten gemeenten te gebruiken. 
* naar eigen inzicht te gebruiken zo dat het voor jouw gemeente werkt. 
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*We bidden voor de leiding van die dag. We bidden dat ze beschermd mogen worden voor 
allerlei tegenslag die de voorbereidingen zouden kunnen vertragen. 
 
Oktober 2017 (1 maand van tevoren). 
*We bidden dat iedereen die deze dag zal bijwonen, zal ervaren hoe God hen wil gebruiken 
om in hun eigen gemeenschap Zijn licht te laten schijnen. 
*Laat de datum (in de week van 6 nov. 2017 ) van de Wereldvrouwengebedsdag vanaf de 
eerste week in oktober elke week afkondigen vanaf de kansel. In de trant van: nog maar 5 
weken, 4 weken, etc. Kondig ook aan dat er een 24 uurs gebedstijd op Facebook te vinden is. 
https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen voor meer info. 
 
*Maak mooi versierde inzamel enveloppen, met daarop datum, tijd en plaats en deel die in 
de eerste week van Oktober alvast uit aan alle vrouwen in de gemeente. 
*Maak voor de weken daarna kleine herinneringen (hartjes, boekenleggers, sleutelhangers) 
met daarop nogmaals datum, tijd en plaats en deel die in de komende weken uit. 
*Of maak deze herinneringen als uitdeel cadeautje op de dag zelf voorzien van de 
Wereldgebedsdagtekst 2017:  
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing 
van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige 
en volkomene. Romeinen 12:2 (NBG) 
U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, 
door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is 
goed, aangenaam en volmaakt. Romeinen 12:2 (Het Boek) 
*Maak of zoek mooie dingen om de zaal te versieren. 
*Zoek een mooie schaal of mand om de inzamel enveloppen te verzamelen. 
 
 
Oktober 2017 2 weken van tevoren. 
De plaatselijke vrouwengroep we bidden speciaal voor de werkgroep. 
Elk lid van de werkgroep pauzeert deze week 15 minuten. Zij gebruikt deze 15 minuten om: 
* te danken voor alle werkgroepen in de wereld die ook bezig zijn met de voorbereidingen in     
    hun gemeenschap. 
* mediteert over het thema van dit jaar. 
* God te danken – Hij is de Enige bron van Het Licht. 
* 
2. Werk!   
 
Uitnodigingen 
* Maak uitnodigingen. 
* Wanneer jouw groep een facebook page of een WhatsApp groep heeft, gebruik deze dan    
   om de vrouwen uit te nodigen.  
* Zet een aankondiging in het gemeenteblad of op het mededelingenblad. 
* Presenteer een sketch of video gebaseerd op het thema om de vrouwen uit te nodigen.  
    Presenteer dit tijdens de mededelingen in de zondag dienst of op andere gelegenheden. 
* Hang posters op, roep op tot voorbede en laat iedereen in jouw gemeenschap weten  
   dat er een Wereldvrouwengebedsdag plaatsvindt.  
* Geef aan dat er ook individueel thuis gebeden kan worden via de 24 uurs Facebookpagina 
op 6 november de hele dag vanaf 12 uur ’s nachts.  
* Geef aan dat iedereen zelf thuis voor de gebedsonderwerpen kan bidden via de website 
van de Nederlandse Baptisten Unie.  
  
 

https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen
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Programma Suggestie voor een één of twee uur durende Gebedsbijeenkomst. 
 
Welkom  
Lied: Wij zusters hier samen gekomen, lied 585 uit Liederen voor de Gemeentezang 
Gebed 
Met de groeten van de Wereld Presidente Ksenija Magda 
Lied:  
Bijbelstudie uit het programma 
Lied: 
Getuigenis uit het programma 
Pauze met een Afrikaans hapje??? 
Uitleg belang van de collecte 
Gebedsbijeenkomst in groepen 
Collecte 
Slotgebed 
Slot Lied (in een kring met elkaar verbonden) Wij reizen met elkander: Lied 481 vers:4 
Uitdelen herinnering cadeautje 
 
Decoraties en de inrichting van de zaal  
* Print het thema vers voor de Gebedsdag 2017: En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2 
U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, 
door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is 
goed, aangenaam en volmaakt. Romeinen 12:2 (Het Boek) 
 
* Bereid 7 plekken van gebed in de zaal voor. Je zou ze met de 7 verschillende kleuren van de 

    continenten kunnen versieren Dit zijn: Afrika – paars. Azië – licht blauw. Caraïben - groen.  
Europa – donkerblauw. Latijns-Amerika: geel. Noord-Amerika – oranje. Leg hierop de    

voorbeden voor dit continent.                                                                                                                                       
Ook zou je hier meeneem kopieën kunnen neerleggen waarop de projecten vermeld staan 
die door de Wereldvrouwengebedsdag worden ondersteund.  
* Je zou een tafel in het midden van de ruimte kunnen zetten waar een kaars op staat die 
   tijdens de gebeden brandt. 
* Maak een bord waarop de betekenis van deze brandende kaars geschreven staat. 
Bijvoorbeeld: “Deze brandende kaars of lamp doet ons denken aan Gods glorie die door het 
nederigste vat schijnt.”  Het herinnert ons ook dat Gods glorie op dit moment op ons schijnt 
omdat anderen in deze wereld vandaag voor ons bidden. Plaats dit bord naast de kaars (of 
lamp). 
* Zet een globe in het midden of hang een wereldkaart op en plak op de landen strikjes in de 
bijbehorende kleur als iedereen voor een land gebeden heeft. Laat dit aan de gemeente zien 
en vertel erover in de dienst. 
* Speel eventueel muziek op de achtergrond. 
*DVD’s, Powerpoints over de verschillende landen kunnen ook worden afgespeeld. 
* Gebedswandeling: buiten in de omgeving van de plaats van samenkomst. Ga in groepjes op 
stap en bid ondertussen voor je omgeving: de buren van je kerk, de school die er staat, de 
winkeliers, de jeugdcentra, de mensen in de cafés, hotels en restaurants, voorbijgangers, etc. 
Kun je niet naar buiten: plak foto’s van die onderwerpen op karton en leg ze verspreid in de 
ruimte neer en doe de gebedswandeling binnen. 
* Ontbijt gebedsbijeenkomst of diner gebedsbijeenkomst. (Eet van te voren met elkaar) 
* Bedenk dat Azië (lichtblauw) deze 5 jaar onze gebedspartner is en extra aandacht verdient.  
*Kijk voor meer inspiratie op de website www.bwawd.org 

http://www.bwawd.org/
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3. Collecte 
Deze is bestemd om onze hele Baptisten Vrouwen Organisatie draaiende te houden plus alle 
wereldwijde projecten van de BWA. Ja, u leest het goed: de overkoepelende BWA 
Vrouwenafdeling en elk Continentaal Bestuur is afhankelijk van deze ENE dag als 
hoofdinkomen. Maak van tevoren daarom iedereen enthousiast om meer te geven dan vorig 
jaar, omdat ook de Baptisten Vrouwen getroffen zijn door de financiële crisis. Vertel over de 
verbondenheid met alle Baptisten vrouwen van de hele wereld en het belang van deze 
collecte. We geven het tenslotte niet voor onszelf maar om de wereld voor Christus te 
winnen! 

 
Verdeling van de Gebedsdag Collecte 
De helft van de ontvangen giften blijft in het eigen werelddeel (continent) om te worden 
gebruikt voor hun missies en projecten. Ook de Besturen van die Werelddelen zijn allemaal 
voor het grootste gedeelte afhankelijk van de opbrengst van deze ENE collecte. De andere 
helft gaat naar het internationale kantoor van de BWA Vrouwenafdeling om de organisatie 
draaiende te houden en voor verschillende andere doeleinden. We wijzen er nog even op dat 
al het werk van de Besturen vrijwilligerswerk is. De enige betaalde posities zijn die van de 
uitvoerende directeur van de overkoepelende BWA Women’s Department (is nu een tijdelijk 
persoon) en die van de parttime boekhoudster. Dit zijn posities die dagelijks aandacht 
vragen. Hiervoor worden aparte giften gevraagd om hen te ondersteunen. 

 
 

 

Verhalen uit Afrika  

 

Ik bad dat ik in tijd van nood mijn geloof niet zou verliezen 
 
Ik ben Esther Sandra Grant en kom uit Umodzi Wa Amayi dat in de Centraal Oostelijke 
Baptisten regio in Malawi ligt. Ik wil graag mijn getuigenis delen met mijn Baptisten zusters 
zodat we nooit het geloof verliezen als we moeilijke tijden meemaken.  
 
Het verhaal begint toen ik weduwe werd. Ik verloor mijn man op 11 oktober 2007 toen hij 
een hartstilstand kreeg. Ik dacht dat mijn wereld ophield te bestaan. Ik had 5 kinderen 
waarvan er 4 nog op school zaten en een bedrijf met 105 mensen in dienst. Ik bad tot God, 
de Allerhoogste, mijn Verlosser, dat ik mijn geloof niet zou kwijtraken in al mijn ellende.  
 
Mijn overleden man Stuart M. Grant was zowel Brits als Malawi inwoner. We wisten beiden 
dat hij een hartprobleem had. De dokter had ons verteld dat een operatie nodig was, maar 
dit kon alleen uitgevoerd worden in Zuid-Afrika. De kosten hiervoor waren extreem hoog. 
Stuart vertelde de dokter dat hij niet bereid was deze operatie te ondergaan vanwege de 
hoge kosten en zijn hoge leeftijd (hij was inmiddels de 70 gepasseerd). Het was verdrietig en 
pijnlijk voor mij en mijn familie om te zien hoe hij zichzelf opofferde ten behoeve van zijn 
kinderen zodat zij hun studie konden afmaken. Na dat gesprek met de dokter werd hem 
verteld dat hij nog 3 weken te leven zou hebben. Als kind van God was hij niet bang voor de 
naderende dood. Hij regelde alle belangrijke dingen en bereidde alle papieren voor. Hij 
overleed 11 oktober 2007 in mijn armen nadat hij mij, zijn vrouw, had gezegend en vertelde 
dat zijn leven op aarde voorbij was. In die tijd dacht ik ook dat het voor mij voorbij was, maar 
Gods genade hield mij vast. 
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Het eerste wat ik deed was God danken dat Hij mij Stuart als echtgenoot had gegeven en 
bidden, als Hij had besloten Stuart thuis te halen, ik mijn geloof niet zou verliezen. Er 
kwamen veel mensen naar de begrafenis. Niet iedereen was even oprecht. Sommigen 
kwamen om te vieren dat mijn bevoorrechte leven voorbij was. Maar zij wisten niet dat ik in 
God geloofde. Een van onze vrienden hield een speech waarin hij vertelde dat bij het 
heengaan van Stuart een tijdperk voorbij was. Gelukkig bevestigde een ander dat het niet 
alleen het einde van een tijdperk was, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Die 
correctie was Gods woord speciaal voor mij en het vernieuwde direct mijn geloof. Ik was 
vastbesloten om een “tijdperk” te creëren waarin Gods liefde door mij heen zichtbaar zou 
worden.   
 
Vandaag de dag is mijn geloof sterker dan ooit. Ook heeft God mij in een positie geplaatst om 
andere vrouwen te bemoedigen en te helpen. Ik help ze om sterke weduwen te zijn via onze 
Baptisten vrouwenorganisatie in Malawi waar ik Bestuurslid van ben. Ik ben bevoorrecht om 
veel werk voor Gods koninkrijk te mogen doen binnen verschillende organisaties. Ik heb mijn 
geloof behouden en ben zelfs succesvol geworden in mijn onderneming. Al onze kinderen 
zijn nu afgestudeerd en twee hebben het bedrijf overgenomen. Het gaat allemaal heel goed.  
 
Lieve medezusters, ik dring erop aan bij jullie om hetzelfde te bidden: dat jullie je geloof niet 
zullen verliezen in moeilijke tijden. Vertrouw op God dat Hij je zal helpen en gebruiken voor 
Zijn koninkrijk. (Lukas 22:24-32). “Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou 
bezwijken.” Vers 32 en “Gij zijt het, die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen.” 
Vers 28. 
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Verhalen uit Afrika  
 

Verandering door hen die in kleine dingen getrouw zijn  
 
Mijn naam is Gazani Thipe en ik kom uit Sebina, Botswana. Ik ben een kind van God 
geworden in 2001 tijdens een bijeenkomst van “De Tent van Hoop” die georganiseerd wordt 
door de Braziliaanse Missie. Overdag nodigden de missionarissen mensen uit om naar de 
bijeenkomst te komen. Een jonge vrouw genaamd Othilia kwam naar mijn huis en nodigde 
me uit voor de avondbijeenkomst en ik ging. De predikant was dominee Sejour. Tijdens de 
dienst werd ik geraakt door het goede nieuws wat verteld werd. Ik voelde rust en vrede in 
mijn hart en werd hongerig naar het Woord van God.  
 
Er werden naast de Bijbelstudies ook vaardigheids cursussen (naaien en koken) gegeven door 
de missionarissen. Ik ging er elke dag naar toe en koos ervoor om te leren uit Gods Woord. 
Toen de Baptisten kerk in Sebina werd opgericht, was ik een van de eerste leden van die 
gemeente. Ik werd in 2002 gedoopt. De kerk huurde ruimte om de diensten te houden, maar 
na een tijd konden we de huur niet meer betalen en werd ons verteld dat we moesten 
vertrekken. De meeste gemeenteleden vertrokken, slechts een paar bleven achter. Er waren 
tijden dat we met maar drie vrouwen samenkwamen voor de eredienst. Daarom besloot ik 
mijn huis open te stellen voor de diensten. Ik leidde de kerk omdat er geen voorganger was. 
In 2004 bouwde de Braziliaanse missie een kerk in Sebina. In die tijd had ik twee jongens die 
mij hielpen in de gemeente: Goitseone en Logan. Deze twee studenten konden mij alleen 
helpen tijdens de schoolvakanties.  
 
Logan werd dominee en ik ben God heel dankbaar dat hij nu dominee van de Sebina 
Baptisten kerk is sinds 25 juni 2016. We zijn nu uitgegroeid naar 50 leden. Ik bad God dat 
Logan in deze kerk aangesteld zou worden en ik ben Hem erg dankbaar dat ik hier getuige 
van mag zijn. Ik zal hem op allerlei manieren ondersteunen in zijn werk.  
 
God is trouw en gebruikt vrouwen om Zijn kerk te bouwen en te laten groeien. Wees 
bemoedigd wanneer het soms een onmogelijke taak lijkt. Prijs God, Hij is getrouw! 
 
 

 

2017 Gebedsdag Projecten 

 
 
1. Naam van project: Help our rural girls learn (Help onze meisjes studeren)                                                        

Aangevraagd door organisatie: F.C. Barnes Industrial Academy (Liberia) 
Verantwoordelijke: Olivia B. Hill  
Beschrijving project: Het programma probeert meisjes in het westelijke deel van Liberia 
(Bomi en landelijk Montserrado) te helpen om naar school te blijven gaan om ze 
daarmee in de toekomst te behoeden voor armoede, ziekte en verwaarlozing. We helpen 
plattelandsvrouwen met basis vaardigheden in huishouden, landbouw en kleine 
industrieën. Wij bemoedigen ze in onderwijs, ontwikkeling, eenheid en liefde, ongeacht 
hun geloofsovertuiging en achtergrond. Recentelijke onderzoeken wezen aan dat 68% 
van de vrouwelijke studenten voortijdig hun school verlaten om zich te laten besnijden. 
Wanneer ze weer hersteld zijn, lopen ze teveel achter bij hun studiegenoten. Veel ouders 
sturen hun dochters naar het Sande - instituut waar de besnijdenissen plaatsvinden om 
ze zo op het moederschap voor te bereiden. Daar worden ze overgehaald om als tiener al 
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te trouwen omdat hun ouders liever kleinkinderen hebben, die later ook weer voor hen 
kunnen zorgen, dan dat hun dochters gaan studeren.  
Het project werkt naar beide kanten: 
1. Betrokkenheid èn discussie met het instituut zodat de meisjes die besneden worden 
geen schoollessen missen. 
2. Hulp voor de meisjes door onderwijs, schoolkleding en boeken en ze voor te lichten 
welke consequenties het heeft wanneer ze zelf beslissingen nemen over het verloop van 
hun leven.   
 

 
2. Naam van project: Against Child Labour (Anti Kinderarbeid ) 

Aangevraagd door organisatie: Tisule Foundation (Malawi) 
Verantwoordelijke: Patricia Annie Mzumara 
Beschrijving project: Een op de 6 kinderen in Malawi is slachtoffer van geweld, uitbuiting 
of verwaarlozing en loopt het risico besmet te worden met het HIV en AIDS virus. De 
situatie is bedreigend voor veel Malawi kinderen in de Katonga streek, 45 km verwijderd 
van de grens met Tanzania en 90 km van de grens met Zambia. Het gebied loopt langs 
het meer waar de visindustrie groeit. Daardoor nemen de problemen met kinderen toe: 
kinderarbeid, maar ook kinderhandel en zeer jeugdige huwelijken. Tisule Foundation is 
een Baptisten organisatie die zich bezighoudt met het welzijn van deze kwetsbare 
kinderen. Wij geloven dat kinderen de toekomstige leiders van het land zullen zijn en hun 
land zullen helpen. Wanneer het probleem met de kinderhandel niet serieus wordt 
genomen dan zal de armoede alleen maar toenemen evenals de grote bevolkingsgroei en 
de vele schoolverlaters en op die manier de toekomst van ons land belemmeren. 

 
 

3. Naam van project: Alabaster Jars (Kruiken van Albast ) 
Aangevraagd door organisatie: First City Baptist Church (South Africa) 
Verantwoordelijke: Donnae Thomas 
Beschrijving project: De organisatie “Alabaster Jars” werkt momenteel onder werklozen, 
gehandicapten en daklozen die naar het dinsdag ochtendprogramma komen. Zij 
ontfermen zich ook over een groep die werkzaam is in de seksindustrie en bezoeken hen 
in een park. Ze komen in de bus van de organisatie en de leiding praat met hen. Doel 
voor alle groepen is hen de gelegenheid te geven om Gods Woord te horen. Ze krijgen 
ook te eten en te drinken en kunnen, als ze willen, praten met een maatschappelijk 
werker. Er wordt nu gewerkt met het thema ‘het Woord van God is als…’ Ieder die kan 
lezen wordt aangemoedigd om de Bijbel te gaan lezen. 

 
4. Naam van project: Setting up Bhutanese Baptist Women’s Fellowship (Oprichting van 

de Vrouwen Vereniging van Bhutan) 
Aangevraagd door organisatie: Asian Baptist Women’s Union (Bhutan) 
Verantwoordelijke: Precy Caranongan; Zirsangliana Ralte 
Beschrijving project: Dit project is ontwikkeld om een Bhutaanse Baptisten 
vrouwenvereniging op te zetten. Er is een conferentie gepland waarin een training en 
een ontwikkelingsmodule wordt aangereikt om vrouwen te laten zien waarom het 
belangrijk is dat Baptisten vrouwen samenkomen en hoe ze zich kunnen verbinden met 
andere vrouwen in de wereld.  
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Stuur de opbrengst van de collecte naar  
 
Rekeningnummer bank:  
NL 14 TRIO 0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten,  
Postjesweg 175, 1062 JN Amsterdam 
Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2017 
Naam van de plaats van de Vrouwenafdeling: ……………………. 
 
VERMELD DUS BESLIST het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2017) èn van welke afdeling 
(plaats) het geld afkomstig is. 
 
Idee: vraag een presentatie avond verzorgd door  
Wies Dijkstra, Vice Presidente van de EBWU 
Parcours 34, 9285 SC Buitenpost. 
Bel: 0511-542014 of email wiesdijkstra@gmail.com of kijk op www.ebwu.org 
 
Vragen? 
 
Hans Riphagen, Zending en Diaconaat Unie van Baptistengemeenten, 
Bel: 06 33186651 of email: hans.riphagen@baptisten.nl  
 
of 
 
Hannie Mansens, contactpersoon Vrouwenwerk 
Bel: 0591-352877 of email: h.mansens@planet.nl 
 

Internationale stafleden 2015 – 2020 
 
Wereld Presidente: Ksenija Magda 
Email: presidentwd@bwawd.org 
 

Secretaresse/Penningmeester: Kathy E. James 
Email: treasurerwd@bwawd.org 
 

Vice Voorzitters: 
Afrika: Joina Dhlula    Latijns Amerika: Sara de Barrios 

 Email: joinadhlula@gmail.com   Email: saradebarrios@hotmail.com 
   

Azië: Precy T. Caronongan    Noord-Amerika: Moreen Sharp   
Email: caronongan.precy@gmail.com  Email: president@nabwu.org   
  
Caraïben: Yvonne Pitter   Zuid West Pacific: Amelia Gavidi 
Email: jypitter@hotmail.com   Email: agavidi@gmail.com 
 

Europa: Aniko Ujvari    BWA Vrouwen afdeling: 
Email: ebwu.president@gmail.com  Email: womenbwa@bwawd.org 
   
 
Met dank aan Edith van der Deen voor de Nederlandse vertaling. 
 

mailto:wiesdijkstra@gmail.com
http://www.ebwu.org/
mailto:hans.riphagen@baptisten.nl
mailto:h.mansens@planet.nl
mailto:presidentwd@bwawd.org
mailto:treasurerwd@bwawd.org
mailto:joinadhlula@gmail.com
mailto:saradebarrios@hotmail.com
mailto:caronongan.precy@gmail.com
mailto:president@nabwu.org
mailto:jypitter@hotmail.com
mailto:agavidi@gmail.com
mailto:ebwu.president@gmail.com
mailto:womenbwa@bwawd.org
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Sta op en Laat je Licht Schijnen 

                 …door gebed 

 

     2017  

     Gebed Gids 
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Baptisten Vrouwen Unie van Afrika 
(BWUA) 
 

 

 
We danken voor de aftredende 
bestuursleden en we bidden voor de 
nieuwe bestuursleden dat zij Gods wijsheid 
mogen ontvangen in hun nieuwe rol. 
 
We bidden voor de Afrikaanse politieke 
leiders die nieuwe wetten en 
verordeningen uitvaardigen. We bidden  
dat zij de regelgeving van hoge tarieven 
zullen veranderen, wat de reden is van alle 
corruptie in het hele werelddeel.  
 
We bidden voor alle Afrikaanse Baptisten 
Gemeenschap (AABF) bestuursleden en 
hun Algemene Secretaris. 
 
We bidden voor de noodzaak voor mensen 
uit het bedrijfsleven om meer banen te 
creëren voor Afrikanen. 
 
We bidden voor Gods ingrijpen in de 
moeilijke economische omstandigheden 
die momenteel de meeste Afrikaanse 
landen beïnvloeden.  
 
We bidden dat de Baptisten zich 
uitstrekken naar anderen in Noord-Afrika, 
dat tegenwoordig gedomineerd wordt 
door de Islam. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Algemene Gebeds verzoeken 

 

1. We bidden voor voor Paul Msiza, 

Wereld President BWA. 

2. We bidden voor voor Neville Callam, 
Algemeen Secretaris BWA. 
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Noord Amerikaanse Baptisten  
Baptisten Vrouwen Unie (NABWU) 
 

   
 
We bidden om een volhardende geest van 
verbintenis en loyaliteit voor de Baptisten 
vrouwen die dagelijks vluchtelingen naar 
Noord-Amerika opvangen en ze helpen 
een nieuw leven op te bouwen.  
 
We bidden voor de honderden vermiste/ 
vermoorde inheemse vrouwen en hun 
families in Noord-Amerika waarvan de 
politie hun zaak nog steeds niet heeft 
opgelost.  
 
We bidden voor eenheid en 
samenwerking tussen de Noord 
Amerikaanse Baptisten vrouwen die elkaar 
willen bemoedigen en Zijn koninkrijk 
willen bouwen. 
 
We bidden voor bescherming van jonge 
meisjes tegen mensen handel. 
 
We bidden dat zowel jonge als oudere 
vrouwen hun oren openen om naar elkaar 
te luisteren en van elkaar te leren en dat 
het hun hart raakt. 
 
We bidden dat de Baptisten vrouwen hun 
verantwoordelijkheid voor het milieu 
serieus nemen en een goed voorbeeld zijn 
met betrekking tot Gods schepping. 
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Baptisten Vrouwen Unie van Latijns-
Amerika (UFBAL). 
 

   
We bidden voor vrouwen van de jongere 
generatie in onze kerken, dat wij als 
Vrouwen Unie mogen bijdragen in hun 
wezenlijke groei (persoonlijke, emotionele 
en spirituele). We bidden dat de volwassen 
leiders van onze Vrouwen Unie zullen 
investeren in jongere vrouwen en hun de 
hulpmiddelen zal aanreiken om zich te 
ontwikkelen als dienaren van de Heer. 
 
We bidden dat het evangelie zich verder 
verspreidt in onze landen, en tegelijkertijd, 
de Vrouwen Unie in elke Baptisten 
gemeente zal groeien. 
 
We bidden voor de levens en de bediening 
van elke dominee en leider in de landen 
van de Latijns Amerikaanse Vrouwen Unie 
(UFBAL). 
 
We bidden dat God mag voorzien in de 
benodigde middelen zodat het zendelingen 
werk voor Spaanssprekende vrouwen in elk 
land van Zuid-Amerika, maar ook in Texas, 
New York en New Jersey goede resultaten 
mag hebben. 
 
We bidden voor het nieuwe Bestuur van 
UFBAL. Dat God hen de zo nodige wijsheid, 
strategieën, ideeën en kracht mag geven 
voor deze taak. 
 
We bidden voor de kinderen en jongeren 
in de gemeenten van Latijns-Amerika. We 
bidden dat de Baptisten vrouwen bereid 
zijn hen emotioneel, fysiek en geestelijk te 
steunen. 
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Azië Baptisten Vrouwen Unie (ABWU) 
 
 
We bidden voor de uitstorting van de 
Heilige Geest in Azië. 
 
We bidden voor eenheid van de gelovigen in 
Indonesië om ze sterke Christelijke getuigen 
te laten zijn in de politiek en in de 
gemeenschap. 
 
We bidden voor de gelovigen in Sri Lanka dat 
ze in vrede kunnen leven met andere religies. 
 
We bidden dat de Baptisten kerk in Nepal de 
mogelijkheid krijgt hun eigen gebouw te 
realiseren. 
 
We bidden voor de voorbereidingen van de 
13e vergadering van de Aziatische Baptisten 
vrouwen unie. We bidden dat de 
afgevaardigden de financiële mogelijkheid 
hebben om deze vergadering bij te wonen en 
kunnen deelnemen aan het programma (o.a. 
de verkiezingen van nieuwe leiders voor 
2018-2023).  
 
We bidden voor de groei van gelovigen en 
kerken in Bhutan. We bidden voor hun 
veiligheid. 
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Caribisch Baptisten Vrouwen Unie 
(CBWU) 
 
 
 
We bidden dat jonge mensen zinvol werk 
mogen vinden en meer willen doen voor 
Gods koninkrijk. 
 
We bidden dat meer mensen de roeping van 
God horen om zich dienstbaar op te stellen 
en Zijn Licht laten stralen door hun 
levenswijze. 
 
We bidden dat meer vrouwen, speciaal de 
jongere generatie, de verantwoordelijkheid 
van leiderschap op zich nemen, zowel lokaal 
als op nationaal niveau. 
 
We bidden voor de vrouwen die slachtoffer 
zijn geworden van seksueel misbruik, ook 
voor hen die te maken hebben met huiselijk 
geweld: dat zij de kracht vinden om zich te 
weren tegen hun misbruikers en weg te 
gaan om zo zichzelf en hun kinderen te 
beschermen. 
 
We bidden voor de verschillende regeringen 
in het Caribisch gebied: dat ze zullen 
samenwerken om hun bevolking een beter 
leven te geven. 
 
We bidden voor de Christelijke vrouwen in 
het Caribisch gebied: dat ze van zich mogen 
laten horen en dat Gods Licht door hen zal 
schijnen om zo Gods koninkrijk te laten 
groeien. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Baptisten Wereld Alliantie Vrouwen 
Afdeling, Algemeen Bestuur 
 
We bidden  voor Ksenija Magda,  
Wereld Presidente BWA WD. 
 
We bidden  voor Kathy James, 
Secretaresse/Penningmeester BWA WD . 
 
We bidden  voor Moreen Sharp,  
Interim Kantoor directeur BWA WD. 
 
We bidden  voor de  
Wereld Vice-Presidentes: 
 
Afrika: Joina Dhlula 
Azië: Precy Caronongan 
Caribisch gebied: Yvonne Pitter 
Europa: Aniko Ujvari 
Latijns-Amerika: Sara de Barrios 
Noord Amerika: Moreen Sharp 
Zuid West Pacific: Amelia Gavidi 
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Europese Baptisten Vrouwen Unie 
(EBWU) 
 
We bidden voor: 
De enorme uitdaging waar heel Europa zich 
voor gesteld ziet! 
Als je naar de kaart kijkt, kun je 
verschillende kleuren gebruiken voor je 
gebed. 
 
We bidden voor:  
De ‘rode’ kleur, dat is het gebied van het 
Midden-Oosten: Syrië en de omliggende 
landen leven in een pijnlijke, donkere, 
moeilijke tijd. Laten wij God aanroepen dat 
Hij zich ontfermt over dit gebied, Hij goede 
leiders en vrede geeft. Dat onze Heer de 
nodeloze vernielingen en moorden mag 
stoppen. 
 
We bidden voor:  
De kleur ‘zwart’ die het gevoel van verlies 
vertegenwoordigt dat velen ervaren. Laten 
we God bidden dat Hij bemoediging mag 
geven aan de getroffen mannen, vrouwen 
en kinderen; vooral de weduwen en wezen 
in landen waar de oorlog zijn sporen heeft 
nagelaten. Dat de Heer Christenen die door 
de duivel beproefd worden, mag sterken en 
bemoedigen en dat zij klaar zijn om 
martelaren voor de Heer te worden. Laat 
hun bloed en opoffering het zaad zijn voor 
het Koninkrijk van God. 
 
We bidden voor:  
De kleur ‘paars’ , vanwege de angst van de 
grote, sterke landen van dit continent. 
Verbijstering, verwarring en misverstanden 
heersen overal op dit werelddeel. Er is 
verlangen om vluchtelingen te helpen en 
een oplossing te vinden voor het 
migrantenprobleem, de vreemdelingenhaat 
en de angst voor terrorisme. We bidden 
voor de Christenen om de juiste weg te 
vinden in het aanreiken van een helpende 
hand. Dank God voor hen die al geweldig 
werk doen voor de glorie van God. 
 

 

 
We bidden voor: De kleur ‘oranje’. Er zijn 
namelijk gebieden in Europa die ‘oranje’ 
kleuren omdat ze streven naar nationalisme 
en strijden met buurlanden of zelfs binnen 
hun eigen land. We bidden voor verzoening 
zodat de gemeenschappen niet worden 
vernietigd maar in plaats daarvan elkaar de 
hand reiken. We bidden voor de Christenen 
dat zij mogen schijnen voor Hem. 
 
We bidden ook: 
Voor de mensen die wij verbinden met de 
kleur ‘groen’ en een valse vrede voorstellen. 
In heel veel levens zien we onverschilligheid, 
egoïsme en het loslaten van waarden die de 
kracht van de Christelijke landen 
uitmaakten. Laten we God bidden dat Hij 
Europa mag zegenen met de herleving van 
deze Christelijke normen en waarden zodat 
kerken opnieuw bemoedigd worden. 
 
We bidden voor:  
De kleur ‘geel’. Laten we die zien als een 
stralende kleur die vrouwen in Europa 
bemoedigen sterk te staan in de dagelijkse 
uitdagingen. We zien veel duisternis, maar 
God heeft zijn Zoon gezonden om hoop en 
leven te geven zowel hier op aarde als in de 
hemel. Jezus Christus overwon de duisternis 
en we moeten nooit de dood vrezen.  
 
We bidden voor:   
ons allen om sterk te staan en de boodschap 
van hoop, geloof en liefde te delen in deze 
donkere tijden, zodat er weer kleur mag 
komen in de levens van vele mensen.  
 
 

                 
 
 
  
 

 



18 
 

Baptisten Vrouwen Unie Zuidwest 
Pacific ( Oceanië) (BWUSWP) 
 
We bidden voor de mensen die 
onderdrukt worden door politieke onrust, 
huiselijk geweld en misbruik van vrouwen 
en kinderen in West Papua en Papua 
Nieuw-Guinea.  
 
We bidden voor eenheid en liefde onder 
de kerkleiders van de Papua Baptisten 
kerken welke effect hebben op de 
Baptisten vrouwen in hun leiderschap en 
eenheid. We bidden vooral voor deze 
vrouwen dat zij die problemen doorzien 
en opkomen voor de belangen van de 
vrouwen die zij vertegenwoordigen.  
 
We bidden voor de Australische Baptisten 
vrouwen  Unie die de jongere generatie 
motiveert om deel te nemen en getraind 
te worden in de rol van leiderschap; 
speciaal op het gebied van huiselijk 
geweld en het bezoeken van afgelegen 
gebieden om vrouwen in het binnenland 
te bemoedigen.  
 
We bidden voor de vrouwen van Fiji die 
moeten omgaan met de nasleep van de 
cycloon Winston. Zij dragen de last van 
extra verantwoordelijkheid voor de 
gezinnen die op zoek zijn naar voedsel, 
water, opvang en financiële hulp.  
 
We bidden voor de Baptisten vrouwen in 
de regio, vooral in Australië en Nieuw-
Zeeland, om door middel van de 
Wereldgebedsdag opnieuw verbinding 
met de globale belangen van vrouwen te 
zoeken. 
 
We bidden voor de financiële behoeften 
van vrouwen groepen, die andere 
vrouwen in afgelegen gebieden bezoeken 
omdat ze zelf niet naar vergaderingen of 
conferenties in de stad kunnen gaan.  
 
 
 

 
 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
     
 
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Baptisten Vrouwen 
Gebedsdag Programma is 
gepubliceerd door: 
 
BWA Women’s Department 
405 N. Washington Street 
Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 149 
Fax: +1 (703) 903-9544 
E-mail: womenbwa@bwanet.org 
Web: www.bwawd.org 

 

mailto:womenbwa@bwanet.org
http://www.bwawd.org/
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Baptisten Vrouwen Wereld 

Gebedsdag 6 november 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie 1 -  Als jij opstaat en gaat schijnen, verandert Hij levens.  

Johannes 4: 39-42 

“…. Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat 

deze waarlijk de Heiland der wereld is.” 

Inleiding: 

De wereld veranderen dat lukt je niet als je een werelds leven leidt. Je zult je 
levenswijze moeten laten leiden door Jezus Christus. Paulus zei het al tegen de 
Christenen in Rome, dat ze een heilig leven moesten leiden en groeien in geloof en 
hun liefde voor God aan de wereld laten zien. Ze moesten veranderd worden door al 
het goddeloze te verwerpen.  
Dat staat in Romeinen 12: 2 : En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar 
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen 
wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2 ( NBG) 
U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders 
worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En 
wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Romeinen 12:2 ( Het Boek) 
 
Dat zou God graag van ons willen en dan kunnen wij voor Hem schijnen. 
 

Laten we eens kijken naar een vrouw die haar leven totaal veranderde en vele mensen tot 

Jezus bracht. Dan hebben we het over de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ze leidde niet 

zo’n best leven, maar Jezus Christus kwam haar daarvan verlossen. Het resultaat was dat ze 

haar oude manier van leven afzwoer en een nieuw en beter leven in Christus aannam.  



20 
 

Zij stond op en begon te schijnen. Ze kwam in beweging door te vertellen van haar 

ontmoeting met de Heer en het evangelie te verkondigen van Jezus Christus, de Messias, die 

haar notabene aansprak! En dat was helemaal niet zo gewoon! Een man sprak een vrouw 

niet aan in die tijd en bovendien was zij niet van onbesproken gedrag. Iedereen meed haar 

en zij meed iedereen. Het was niet voor niets dat zij daar alleen op het heetst van de dag 

water ging halen. Ze verwachtte daar echt niemand. En dan dit!!! Het vreemdst was nog dat 

het haar geen enkele moeite kostte om over haar niet zo nette manier van leven te vertellen 

om de mensen duidelijk te maken dat Jezus haar veranderd had! Nou, dat wilden de mensen 

uit haar stad wel eens zien en horen en ze gingen met haar mee naar Jezus. Ze liet haar licht 

schijnen voor Jezus en vele Samaritanen bekeerden zich en veranderden hun levens ook! Ze 

zeiden tenslotte tegen haar: “…. Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben 

Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.” 

Wat kunnen wij van dit verhaal leren: 

1  God verandert mensen. Zonder een ontmoeting met de Heer kun je niet veranderen. Door 

één enkele ontmoeting stond het leven van die Samaritaanse vrouw op zijn kop. 

• Heb jij wel een ontmoeting met de opgestane Heer gehad? Als dat niet zo is, kun je 

ook niet schijnen. Zoek God nu er nog tijd is, roep Hem aan nu het nog kan. 

2  God reageert op onze vragen zoals in ( Joh. 4: 11-15 ) waar Hij de Samaritaanse vrouw 

uitleg geeft  over het Levende water. Soms snappen we die antwoorden niet direct: maar we 

kunnen ze wel vinden als we de Bijbel lezen en God om hulp vragen. Zo moedigde Paulus 

Timotheüs aan om de Schriften te bestuderen en een goede discipel voor de Heer te 

worden. (2 Tim 2:15) 

• Hoeveel kennis heb jij van Zijn Woord? 

• Hoe vaak zoek jij de oplossing voor jouw problemen in de Bijbel? 

 

3  Gods Woord accepteren doet je veranderen. Dan wil je meer weten. Net als die 

Samaritaanse vrouw en net als die mensen in Beréa, die van Paulus en Silas alles wilden 

horen over Jezus. (Handelingen 17: 10-12) En dat waren notabene mensen van aanzien! Zo 

zie je maar dat het evangelie voor iedereen is! Ook al heb je nog zoveel gezondigd zoals die 

Samaritaanse: als je vergeving vraagt en in Jezus als je Verlosser gelooft, dan ben je 

behouden! En ook al heb je nog zo’n hoge maatschappelijke status; voor Jezus komt er maar 

één ding op aan: Geloof je in MIJ als zoon van God? 

• Hoe lang nog wil jij je zonden verborgen houden? Kun je dat voor God? Voor de 

mensen kun je je mooier voordoen dan je bent, maar niet voor God. Die weet hoe 

het met je ziel gesteld is. Maak dat je vandaag nog bij die reinigende fontein komt om 

te genezen, om anders te worden, om nieuwe kracht op te doen en inspiratie. Hij WIL 

jou helpen! 
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4  Jezus Christus bekend maken redt anderen van de hel. Zo dat is even een uitspraak! Maar 

zo is het wel: Velen geloven niet meer in een duivel of een hel. Maar als jij als Christen niet je 

mond open doet, hoe moeten de mensen het dan te weten komen dat ze verloren kunnen 

gaan? Onze Samaritaanse zus was zo opgetogen over haar nieuwe leven dat ze het niet voor 

zich kon houden. Veel mensen luisterden naar haar getuigenis omdat ze zagen dat haar 

leven werkelijk veranderd was. En nu jij! Of zeg je nu: Ja maar…….? Of durf je weer niet…. ? 

Of denk je weer dat een ander het wel doet? Bedenk dan wel dat God iedere Christen nodig 

heeft om zoveel mogelijk mensen te bereiken! Kom daarom in actie, want zoals het in 

Romeinen 10: 14-17 staat, “…Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord 

van Christus.  Of zoals het in “Het Boek” staat: “Dus alleen door te luisteren naar wat 

Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.”  Moeten er dus wel mensen zijn die het 

vertellen, anders valt er niets te luisteren!!! Ja, het klinkt nogal cru, maar jij bent gered om 

anderen te redden van de hel! Vertel het ze dus. Laat de mensen om je heen Christus zien 

door wat je doet, zegt en denkt. Laat Jezus door jou heen schijnen! 

• Aan hoeveel ongelovigen heb jij over je geloof in Christus verteld sinds je bekering? 

Probeer vandaag nog iemand te vinden en gebruik de gelegenheid om hem of haar te 

vertellen over Christus.  

• Hoeveel mensen voelden zich aangetrokken tot jouw Redder door jouw leefstijl ? Sta 

op en laat je licht schijnen. 

5  Schijn om levens te veranderen. Ieder die gelooft in Jezus Christus is een Licht. Jezus 

maakte onze  Samaritaanse zuster tot een licht om ook anderen te redden. Als je nieuw 

leven in Christus ontvangt en je gaat schijnen voor Hem, dan trekt hij door jou andere 

mensen tot zich. Hij heeft jou nodig om zich aan de wereld te openbaren zodat Hij anderen 

compleet kan veranderen.  Jezus was daartoe in staat in Samaria omdat onze zus de mensen 

uit haar stad uitnodigde om te komen zien wie er voor gezorgd had dat zij zo was veranderd! 

• Ben jij een instrument dat God kan gebruiken of blijf je zitten waar je zit? 

• Hou jij je aan de regels door God gegeven? Je kunt niet schijnen als je geen eerbare, 

gedisciplineerde discipel bent! 

Een paar concrete manieren om te schijnen voor Christus. 

Sinds jij gered bent van wereldse gebruiken en jouw leven vernieuwd is door het Woord van 

God, schijn jij door zo te leven dat mensen dat aan jouw nieuwe manier van leven kunnen 

zien. Dan gaan ze ook geloven in Jezus en verandert hun leven ook. Sta op en laat je Licht 

schijnen op de volgende manieren: 

• Getuig van de goedheid van de Heer.  Wees een getuige van Jezus ( lees nog eens 

Romeinen 10 : 14-17. Vertel van Zijn grote liefde, Zijn Zegen en goedheid voor jou. 

Laat de wereld zien dat Jezus Christus een realiteit in je leven is. 
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• Reageer positief op de uitdagingen in je leven. Wees moedig en vol vertrouwen in die 

omstandigheden. Romeinen 8: 26-28 en Filippenzen 4: 4-7 kunnen je daarin 

bemoedigen. Val niet in de valkuil van de slachtoffer rol. Vertrouw op God en kom in 

actie. 

• Aanbid God door gebed. Bid zonder ophouden. Gebed zorgt voor zegen, genade en 

kracht om op te staan en te schijnen in een verdorven en perverse wereld.  

(Colossenzen 4: 2-4) 

• Geef het goede voorbeeld aan anderen om als Christen te leven. (Rom. 2:21-24) 

• Offer je pleziertjes desnoods op om anderen te redden! Maak gebruik van iedere 

gelegenheid! (Col. 4: 5-6) 

• Vergeef degenen die je pijn gedaan hebben en blijf vertrouwen op God. (Col. 3:13) 

• Gehoorzaam je Meester, Jezus Christus, tot in het kleinste detail van je leven. (Col. 3: 

22-25) 

• Reageer op de nood van anderen. Heb je naasten lief zoals jouw Verlosser jou 

liefheeft.  

• Accepteer mensen zoals ze zijn. (Rom. 5:8 en Kol. 3: 23-25) 

• Draag kennis over op anderen. (1 Tim. 4:12) 

• Evangeliseer en moedig gelovigen aan om nog beter te leven. (Rom. 10:14-17) 

• Leef zelf gedisciplineerd en leef het anderen voor. Gehoorzaam God volledig. (2 Cor. 

10:6) 

• Heb God lief en dien Hem met je hele hart. (Deut. 6: 5-9 en Rom. 6: 16-18) 

• Groei in geloof en kennis van God. Bestudeer dagelijks de Bijbel om meer van Hem te 

begrijpen. Overdenk het dag en nacht.  (Col. 3:16) 

• Strijd de goede strijd! Doe je best om goed te leven! (Filip. 1:21) 

• Wees betrokken bij je naasten (Hebr. 13: 1-3) 

   

Conclusie: 

Jezus zei: “Jij bent het licht van de wereld… laat je licht schijnen voor anderen zodat zij jouw 

goede daden zien en jouw Vader in de Hemel verheerlijken”. (Matth. 5: 14-16)  

Licht straalt. De aanwezigheid daarvan brengt leiding, bescherming en veiligheid. Maak, 

stralend als een licht, het verschil voor Jezus Christus in jouw omgeving, je familie, je 

gemeente, op je werk, op straat en in de samenleving. 

Dominee Dr.  R. A. Lateju is Directeur van de Baptisten vrouwen Missie van de Unie van 

Nigeria. 


