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 Elburg, 26 mei 2017 

	
	“(de	tijd)	komt	om	alle	volken	en	talen	te	vergaderen;	zij	zullen	komen	en	mijn	heerlijkheid	zien”	(Jes.	

66:18b).		“Wij	horen	hen	in	onze	talen	over	de	grote	daden	van	God	spreken”	(Hd.	2:11b)	
	

Geliefde broeders en zusters, 
 
We hoeven niet te wachten tot de eindtijd om de heerlijkheid van de Heer te zien en Hem te prijzen en 

te verheerlijken in onze eigen taal. De Heer heeft ons nu al verlichte ogen 
van het hart gegeven (Ef. 1:18) om Hem te zien en ons tevens in staat 
gesteld voortdurend een lofoffer te brengen aan God als vrucht van onze 
lippen (Hb 13 :15). We leven in het tijdperk van de genade van God, 
gekenmerkt door de verheerlijkte Mens Jezus Christus in de hemel en de 
Heilige Geest als Persoon op aarde.  

 

In de meeste Afrikaanse landen worden honderden verschillende 
stammentalen gesproken. Het is steeds weer een bijzondere ervaring om 
broeders en zusters van heel verschillende stammen en culturen samen 
in lofprijzing over de grote daden van God te horen spreken in hun eigen 
taal. 

Dit bleek ook bij hernieuwde bezoeken aan  
o Malawi (deel1) en  
o Zuid-Afrika (deel2) die de Heer in zijn genade deze maand 

mogelijk maakte. 
 
Deel2  
 
Zuid-Afrika 

Op de reis naar Lilongwe, ben ik via ik Zuid-Afrika gevlogen waar ik aan broeder 
Marcel Muyamba een zware koffer vol literatuur kon afgeven. Deze broeder heeft mij 
ook na het bezoek in Malawi opgehaald van het vliegveld.  

 
Tijdens het verblijf in Randburg werd de beschikbare tijd voor een groot deel 

besteed aan besprekingen. Broeder Tony Egglestone had zijn vakantie opgenomen 
om < deze besprekingen te kunnen bijwonen. Broeder Ishmael Timbe uit Maputo, 
Mozambique, nam ook een paar dagen bij deel aan de besprekingen en zijn bijdragen 
waren erg nuttig. Het was nodig om 
samen meerdere aspecten van het 
werk in Zuid-Afrika te bespreken om 
oplossingen te vinden voor 
onduidelijkheden die in de 
afgelopen tijd waren ontstaan. 

 
De Heer hielp ons de nodige 

oplossingen te vinden in 
gemeenschappelijke en persoonlijke besprekingen >. 

We zijn dankbaar dat daardoor de onderlinge 
samenwerking van de plaatselijke broeders is verbeterd. 
De Heer gaf de nodige geestelijke basis om activiteiten 
uit te breiden of regelmatiger te houden o.a.: 



- Zondagschool en jeugdwerk in de ruimtes die daarvoor beschikbaar zijn in het vergaderlokaal. Er 
wordt voor de komende maanden een lijst gemaakt van data en activiteiten. 

- Groepsgewijze verspreiding van traktaten door jongelui die door oudere broeders worden begeleid, 
met name op busstations waar veel reizigers zijn die zich naar streken ver van Randburg/ 
Johannesburg begeven. 

- Bezoeken van scholen in Randburg en wijde omgeving om traktaten en brochures voor kinderen 
en studenten te verspreiden. 
- Vertaling van traktaten en brochures in de Zulu-taal 
door broeder Baloyi Lucas. Wilt u bidden voor meer 
bekwame vertalers om ook in de andere talen van Zuid-
Afrika te kunnen vertalen o.a. in Xhosa, Sotho, Tswana 
en Venda. 
- Samenkomsten en persoonlijke ontmoetingen van de 
broeders < Baloyi Lucas en Amani met daklozen. 
- Maandelijkse Bijbelstudies in weekenden door 
broeder Tony Egglestone  
 

Gedurende drie dagen vonden Bijbelstudies over het 
onderwerp van de bedelingen met behulp van een 
gedetailleerd schema. De aanwezige broeders, zusters 
en jonge mensen volgden het onderwijs met grote 

aandacht, vooral zij die tot nu toe geen gelegenheid hadden gehad gedetailleerde Bijbelstudies over dit 
onderwerp bij te wonen.  

 
Het is immers van groot belang een Bijbels Godsbegrip te hebben, te weten wat de oorsprong is van 

Satan en demonen, en (opnieuw) in te zien hoe en met welk doel God de mens (man en vrouw) schiep. 
Dit inzicht is des te meer belangrijk in een cultuur waar de naam voor God in stammentalen meestal 
verwijst naar een onzichtbaar Opperwezen die als schepper wordt beschouwd, maar met wie de mens 
geen directe relatie heeft. Daarbij komt nog de verwarrende vermenging van Bijbels gedachtegoed met 
traditionele opvattingen over o.a. voorouderverering, leven en dood. Deze vermenging bestaat al 
eeuwenlang, maar wordt sinds enkele tientallen jaren in toenemende mate aan theologische faculteiten 
onderwezen, met name in Zuid-Afrika. 

  
Graag wil ik hier herhalen wat ik in eerdere brieven ook met u heb gedeeld: in toenemende mate wordt 

Christus wordt voorgesteld als dè Voorouder van een wereldwijde familie of stam waarvan ook de 
gestorven leden nog deel uitmaken. Volgens hen 
verbreekt de dood de band met de voorouders niet. 
Deze blijven in het hiernamaals zorgen voor hun 
nageslacht door middel van voorbede. Men wordt 
geacht te bidden voor het zielenheil van ongelovige 
voorouders die daardoor nog gered zouden kunnen 
worden. Dit onderwijs dat via vele media wordt 
gegeven, vindt in toenemende mate ingang omdat 
het nauw aansluit bij de leefwereld van velen in 
Zuid-Afrika en elders op het Afrikaans continent.  

 
Meer dan 80% van de Zuid-Afrikaanse bevolking 

brengt meer dan driemaal per jaar een bezoek aan 
sangomas die een enorme geestelijke invloed 
hebben door middel van hun rituelen en 
voorouderverering  

Hun aantal – meest vrouwen - bedraagt minstens 200.000 en hun status wordt officieel erkend. De 
broeders en zusters hebben onze voorbede nodig om in zo’n omgeving eensgezind – eenstemmig met 
een verschillende culturele achtergrond, maar nu één in Christus - een duidelijk getuigenis af te leggen. 

 
Onze Bijbelstudies herinnerden ons aan wat de Bijbel zegt over de relatie tussen God en mens vanaf 

de schepping en in de opeenvolgende bedelingen. We hebben Gen.1-5 overdacht en vele Bijbelverzen 
die ons helpen deze hoofdstukken beter te begrijpen. D.V. hopen we bij een volgend bezoek verder te 



gaan met de bedeling die begint met Noach na de zondvloed.  
 
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische 

steun in de afgelopen maanden. 
 

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer, 
 
Hilvert Wijnholds 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Graag uw voorbede voor: 
 

o De reis van broeder Kitsa Thomas van Goma naar het Bijbel Conferentie Centrum in Mputu waar hij 
boekhoudkundige hulp zal geven en een Bijbelconferenttie voor verantwoordelijke broeders zal 
bijwonen van 8-12 juni. 

o Mijn bezoeken in Kenya en Rwanda van 13 – 26 juni. 
 

 
 

Dit verbouwde woonhuis bevat een een vergaderlokaal, ruimtes voor jeugdwerk, een christelijke 
boekhandel en een gastenverblijf. 

 
 


