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“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”, houdt Jakobus ons voor. 

In dat vertrouwen vragen we vanaf het 

zendingsveld uw gebeden voor het volgende. 

1. Het gezin van ouderling Khumalo 

(spreek uit: Khoemaalo), die jullie in mei in 

Nederland ontmoetten.  

 

 

 

De vreugde van gezinsuitbreiding door de 

geboorte van hun zoontje Thando duurde 1 dag 

en sloeg om in verdriet toen hij door trombose 

de volgende dag in het ziekenhuis overleed. 

Wat een klap! 

 

 

 

 

 

 Nóg weer een dag later werd het huis van 

Khumalo getroffen door de bliksem. Gelukkig 

waren er geen gewonden (of erger) in huis, 

maar in zijn tuin was een koe doodgeslagen. 

Praatjes uit de omgeving: “Kijk, die Khumalo is 

een christen die niet aan de voorvaders offert.  

 

 

Nou, dat krijg je daar dus van!” 

Khumalo en zijn vrouw zijn natuurlijk door het overlijden diep getroffen. 2 jaar geleden 

overleed hun oudste zoon na wat vage gezondheidsklachten binnen 3 dagen. En nu dan dit. 

“Die voorvadergeesten, daar lig ik niet van wakker”, zo vertelt hij mij, “maar wat wil God 

hiermee? Wat wil God van ons? We proberen echt als christenen te leven...” 

 

 

 

 



 

2. Er zijn ernstige gezondheidproblemen bij ouderling 

Clement Ndlovu (spreek uit Ndloovoe) die binnenkort voor 

een zware operatie naar het ziekenhuis moet. Ik kan hier 

niet verder uitweiden over wat hem mankeert, daar is hij 

zelf ook heel gesloten over. Maar in algemene zin bidden 

voor hem dat kan altijd. (foto 2) 

 

 

 

 

 

 

3. We hebben in Nkande/Haladu een 

“Bejaardenzondag” gehad. Alle 65-

plussers kregen die zondag een 

kaartje met “VIP” (Very Important 

Person, Heel Belangrijk Iemand) 

opgespeld, ze mochten voor in de 

kerk zitten, de preek ging over (oude) 

VIP’s in de Bijbel. Henoch (900+ jaar!), 

Abraham (op zijn ouwe dag tot geloof 

gekomen en dan toch de eretitel 

‘vader van de gelovigen’ ontvangen), 

de bejaarde Simeon en stokoude 

Anna, die onder de eerste getuigen van Jezus in het Nieuwe Testament behoren. 

De ouderen werden toegesproken, toegezongen en toegebeden. En toen tracteerden ze ons 

nog eens op een prachtig gezongen lied uit een spontaan gevormd  Belegen Gereformeerd 

Kerkkoor. Als afsluiting aten we met elkaar, oud en jong bij en door elkaar. Want eten dat is 

hét teken van onderlinge verbondenheid. 

Wat een prachtige zondag! Dank de HERE hiervoor. 

 

4. Kerst staat voor de deur. Dat is hier de 

tijd van de grote vakantie. Mannen en 

jongens die in de grote steden werken 

komen naar huis toe. “Gezegend 

Kerstfeest!”, zou je zeggen. Iets om 

naar uit te zien. Toch doen we dat niet. 

Want met de mannen en jongens komt 

ook geld mee naar huis. Geld dat in 

heel veel gevallen opgaat aan drank. 



Drank leidt tot ruzie, ruzie tot geweld, geweld tot doden. Kerst slaan de mensen hier liever 

over. Als jullie in de kerstzangdienst zitten, en “Vrede op aarde” zingen, sta dan ook stil bij 

de niet zo vredige situatie in Nqutu. 

Ik wens jullie allemaal en ieder afzonderlijk een fijne decembermaand, gezegende Kerst en 

verwachtingsvol 2015. 

Tjeerd Baron, zendeling Nqutu 


