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Psalm 39: Vreemdelingen… Gasten…

“Ik wou dat een week meer dagen had” of “ Een week is zomaar voorbij“ of
“Ik wou dat er twee zaterdagen in een week zaten.” Zomaar wat uitspraken
over ‘tijd’. Of je nu praat met jongeren of ouderen, iedereen vindt dat dagen en
weken omvliegen.
Ongelooflijk hoe de Psalmen gevoelens en
stemmingen kunnen weergeven, ook over tijd.
En over de plaats van de mens in die tijd. Hoe
kijkt David in Psalm 39 aan tegen zijn ‘zijn’ in
deze wereld?
Hij laat ons in deze psalm zien en voelen hoe

kort ons leven is, hoe eindig we zijn, hoe
vergankelijk.
“Wat is een mens? Een zuchtje wind, een
voorbijgaande schaduw.
De mens maakt zich druk om niets. Hij
schraapt een vermogen bijeen, maar weet

niet voor wie” (vers 7).
Maar ook heeft David het op deze plaats
over zijn positie hier op aarde. David ziet
zijn leven als helemaal gekregen van God.
Zijn hele hebben en houden: gekregen van
zijn Heer, van de Koning van Wie hij het
aardse koningschap ontving.
In 1 Kronieken 29:15 brengt David dank aan
God en laat hij zien hoe hij tegen het leven
aankijkt: “Net als onze voorouders zijn wij
slechts vreemdelingen die als gasten bij U
verblijven, ons bestaan op aarde is als een
schaduw, zonder enige zekerheid”.
Vreemdelingen, gasten: afhankelijk van
degene die ons huisvest. Wat zullen de
vreemdelingen, de vluchtelingen in ons land
zich herkennen in deze psalm.
Maar het geldt dus ook voor ons; wij, die
vaak zo trots zijn op onze posities, onze verworvenheden op gebied van kennis, rijkdom
en gezondheid.
Alles komt naar ons toe uit de hand van
God.
De verbondenheid met God, leert ons op
een andere manier te kijken naar het leven,
de tijd, het bestaan, het bezit.
In afhankelijkheid van onze Gastheer blijven
we hopen op Zijn zegen, of we nu oud zijn of
jong. Net als koning David.
F.C.K-S

B aringo B ible C ollege
Op dit college zijn inmiddels drie mensen die door AC gesteund
werden, afgestudeerd.
Eén daarvan heeft al weer twee nieuwe studenten aangespoord
om vanuit Soedan in Kenia te gaan studeren. Samen met Jonathan
Kangogo staan ze op de foto. Het zijn James Kollen en Marko Ligo.
We hopen als organisatie dat ook zij met inzet en succes hun opleiding zullen voltooien.
Soedan is nog steeds niet een min of meer geordend land. Het land
heeft leiders nodig op veel terreinen. Vanuit kerken zou veel kunnen
worden gedaan, en wij willen daar graag, samen met u, een steentje aan bijdragen door middel van het investeren in mensen.
Zou u mee willen helpen en voor ons, de studenten en de instituten,
willen bidden en geven?
African Care.

Baringo Bible College-studenten met Jonathan Kangogo

R E P O R T A G E
De ‘Graduation’
Ik denk dat iedereen wel weet wat een
‘graduation’ is . Het is een soort diplomauitreiking.
En we hebben het hier over het feit dat twee
Soedanese studenten hun diploma hebben
gekregen aan de bijbelschool ‘Reformed
Institute for Theological Training’.
Het was een speciale dag voor de studenten
John Amor en Stephen Konyi. Sinds jaren
worden ze door African Care financieel gesteund. Het Instituut is dan ook erg dankbaar
dat wij als partners deze steun geven, en wij
als AC danken onze gevers!
We werden als African Care uitgenodigd
voor dit feest, maar bij gebrek aan fondsen
voor een extra bezoek, moesten we ons door
anderen laten vertegenwoordigen.
In Kenia en Soedan werkt Janet van Middendorp voor de stichting Across. Zij is voor de
Soedanese studenten en voor ons een soort
tussenpersoon.
En we werden natuurlijk vertegenwoordigd
door ds. Jonathan Kangogo, die samen met
zijn vrouw Susan, African Care vertegenwoordigde.
Onze afvaardiging werd op de bijeenkomst
warm verwelkomd, schrijft Janet in haar verslag.
Ook heeft zij de foto’s gemaakt.
Bovendien adviseert zij ons, RITT en de studenten, over kosten die moeten worden gemaakt voor de reis Kenia-Soedan. Ook van
reisdocumenten heeft zij verstand. Kortom,
we zijn blij met deze adviseur op afstand.
Op RITT zitten nu nog twee andere Soedanese mannen: John Mabor en Philip Agok
Malual.
Zij komen uit de omgeving van Adol. Uit een
brief blijkt hun dankbaarheid aan AC:
“Het is voor ons een groot genoegen om
onze dankbaarheid te uiten in dit tijdsgewricht, omdat we God en Zijn zorg hebben
gezien in dit werk van African Care. We heb-

ben jullie niets te geven, maar God zal jullie
belonen voor alles wat jullie voor ons doen.
Sinds 2009 wordt het geld voor onze familie
in Soedan regelmatig gegeven (naast studiefinanciering worden ook de families in
Soedan nog bijgestaan door AC). We zijn nu
met het tweede jaar bezig (begonnen sept.
2010).
We hebben veel kennis opgedaan in vergelijking met de tijd voordat we gingen studeren
en jullie ons de ondersteuning voor onze
studie aanboden.
Het gaat goed met ons en we hopen het nog
beter te doen na het afmaken van onze opleiding en we naar Zuid-Soedan teruggaan.
We zullen de kerken ondersteunen en
werken voor Gods kinderen, speciaal
voor de wezen, de weduwen en voor hen
die lijden aan HIV/Aids.”
Op instituten als RITT wordt de studenten
gevraagd om in een persoonlijk getuigenis te
vertellen hoe God hen heeft geroepen. Hoe
kwam God binnen in hun leven?
1. De Here had Zijn voorbereidend werk
gedaan in hun harten en hun het verlangen
gegeven naar een kerk te gaan of een evangelisatiesamenkomst te bezoeken. Soms
speelden de ouders een rol, soms vrienden
of een evangelist.
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2. Onder het Woord werden ze geraakt door
de Heilige Geest. Op diverse manieren kwam
dat naar voren: woorden of zinnen begonnen in hun hart rond te zingen. Op de één
of andere manier werd het hun duidelijk: De
Here spreekt nu tot mij!
3. De Here had hen hun zonden bekend
gemaakt en de noodzaak van bekering laten
zien.
Hoewel de meeste studenten God oppervlakkig kenden, kwam Hij nu heel sterk op
hen af.
Eén besloot de alcohol te laten staan, een
ander beloofde God zijn vrouw niet langer te
bedriegen.
4. Ze kregen daarna het diepe verlangen
anderen tot Jezus te leiden.
Zo werkt God blijkbaar, of het nu in Kenia
is of in Nederland: Hij bouwt Zijn Koninkrijk, door Zijn Woord en Zijn Geest.
Schrijvers o.a. ds. Snaterse en Janet van
Middendorp.
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