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“Doen waartoe God je roept”
Hosea 6: 3: “Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Even
zeker als de dageraad zal Hij komen. Hij
komt naar ons als milde regen, als de
lenteregen die de aarde drenkt.”
Hosea is een van de profeten aan wie God
vroeg iets heel ongewoons te doen: trouwen
met een hoer, een prostituee.
In Zijn verlangen Israël te laten zien hoeveel
Hij van hen hield, gebruikte God het huwelijksleven van Hosea als een levend voorbeeld.
God laat zien dat Zijn liefde voor Zijn volk is
gebaseerd op toewijding, het vaste besluit
trouw te blijven aan
Zijn uitverkoren volk: in
geven, in dienen, in hen
liefhebben, wat er ook
gebeurt.
De verzen die aan dit
gedeelte vooraf gaan,
roepen op tot bekering: “Komt, laat ons

wederkeren tot de HERE...Hij zal ons na
een korte tijd doen herleven en wij zullen
leven voor Zijn aangezicht. In Zijn nabijheid zullen wij leven.”
In Zijn nabijheid leven, is dat wat God van
ons verlangt? Dat we Hem meer en meer
leren kennen?
Dat we ernaar jagen Hem te kennen?
Zodra we Hem echt leren kennen, komen
we Zijn doelstellingen ook te weten, komen
we te weten met welk doel Hij alles heeft
geschapen
Niet alleen Zijn doel met de schepping in z’n
geheel, maar Zijn doel met ieder van ons
persoonlijk.
We leren op de zondagschool dat God een
goddelijke roeping heeft voor ieder van ons.
Die grote opdracht die Hij aan ieder van ons
gegeven heeft om die te vervullen.
Ken ik die opdracht en ben ik bereid die uit te
voeren?

Soms zijn we bang dat God ons roept voor
iets dat veel te moeilijk is, of tot iets wat toch
wel heel veel van ons vraagt. We denken
dat de dingen gemakkelijker te doen zijn als
God ons toestaat die op onze eigen manier
te doen.
Maar dan worden we geconfronteerd met de
nuchtere werkelijkheid, dat, willen we echt
voor God leven en aan Zijn doel beantwoorden, wijzelf en onze zelfzuchtige ambities
eerst zullen moeten sterven...

Dit is een vertaalde meditatie uit een Trans
World Radio Nieuwsbrief, uit Nairobi
Sinds kort worden die gestuurd naar partners
en vrienden van de stichting TWR.
Mevrouw Bernice Gatere is al jaren de directeur van het kantoor van TWR in Nairobi en
zij schrijft dit als voorwoord.

R E P O R T A G E
Somalische Contacten
Het bereik is geweldig toegenomen en
steeds reageren mensen op de programma’s die ze hebben kunnen beluisteren.
Een luisteraar schrijft: “De Here Jezus zal
spoedig terugkomen, want overal in de wereld horen mensen van Hem. Zelfs iemand
die zich verstopt in een grot, wordt nu bereikt met het Evangelie!”

Christian Fellowship in Kakuma...
Regelmatig krijgen we een verslag toegestuurd van mensen die werken bij Trans
World Radio in Nairobi.
Sinds jaren hebben we contact met een
trouwe werker met een Somalische achtergrond: A.F..
Hij heeft christelijke, Engelstalige programma’s omgezet in de Somalische taal
en zorgt ervoor dat deze programma’s in
het Somalisch worden uitgesproken voor de
radio.
In het veld merkt men namelijk direct of de
sprekers dezelfde achtergrond hebben, of
dat anderen (niet-Somalisch) de tekst inspreken.
Het Woord van God brengen aan degenen
die het minst bereikt worden, is een belangrijke doelstelling van TWR.
TWR is een stem van Hoop. Bovendien
heeft TWR geholpen in tijden van zware
hongersnood.
Want hoe preek je tot een publiek dat sterft
van de honger, zoals in 2011?
Inmiddels is ook een FM-zender geïnstalleerd met hulp van de Nederlandse TWRvrijwilliger O. van Woerdekom.

Volgens A.F. speelt TWR ook een belangrijke rol in de wederopbouw van het chaotische land Somalië.
Hij heeft contacten met niet-christenen die
tolerant zijn, eerlijk en hardwerkend. Mensen die niet vijandig staan ten opzichte van
het Evangelie. En dat is heel wat in dit land.
Samen met deze mensen kunnen plannen
worden gemaakt om via radio en zeker via
internet, misschien enige vooruitgang te
boeken op het vlak van gezondheidszorg en
onderwijs.
In het noorden van Kenia ligt nog steeds het
vluchtelingenkamp Kakuma. Naast het dorp
Kakuma is een gebied afgezet ten behoeve
van dit kamp. Vluchtelingen uit heel veel
omringende landen vinden hier een plek om
voorlopig te leven. Ze worden van de eerste
levensbehoeften voorzien door de UNHCR.
Onder hen leeft ook een Bantu-Somalische
gemeenschap, die voor een deel uit christenen bestaat.
Hun voorganger is mr. Mberwa. Hij is trouw
gebleven aan zijn christengemeenschap
door geen gebruik te maken van de gelegenheid om naar het buitenland te emigreren.
Via TWR-Nairobi wordt deze voorganger in
contact gebracht met kerken in Kenia. Aan
de kerken maken de Somaliërs hun nood
kenbaar: het overbrengen van meer kennis
over de Bijbel: “Training is very important.”

Een ander Somalisch contact is I.K. Hij is
voor ons de tussenpersoon tussen African
Care en een Somalisch gezin dat wacht op
emigratie naar een ander land.
I.K. is een betrouwbaar contact. Zelf is hij
werkzaam bij International Aid Sweden,
een organisatie die ook via de radio leerzame en opbouwende programma’s de
wereld in stuurt.
M.M is gesponsord door African Care op
een bijbelinstituut in Nairobi. Binnenkort
kan hij aan het werk in een van de kerken
in Nairobi, met speciale roeping voor evangelisatie onder moslims.
Bid dat hij bereid is zijn taak te zien en
daar serieus mee bezig te zijn.
F.C.Koerselman-S

Dank- en gebedspunten:
Mooie giften zijn de afgelopen tijd
binnengekomen.
Een aankondiging voor een collecte geeft African Care een steun
in de rug.
Die steun is blijvend nodig willen
we structurele hulp kunnen blijven
bieden aan de verkondiging van
het Evangelie van Jezus Christus.
U weet het: dit doen we door de
productie van TWR-programma’s
in Kenia en door sponsoring van
Soedanese en Somalische studenten aan bijbelscholen.
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