
 
 

NQUTU-NIEUWS NUMMER 43 
 
(1) Eindelijk: de Zulu-kinderbijbel 
Nadat ik jaren zelf zondagschoollessen 
moest schrijven, is er nu eindelijk een Zulu-
kinderbijbel uitgekomen! Feest voor het 
zondagschoolpersoneel, maar meer nog: 
feest voor de kinderen, een bijbel met de 
belangrijkste geschiedenissen in de eigen 
taal met mooie illustraties erbij. 
 
Een royale gift 
We hebben de eerste lichting niet zelf 
aangeschaft, die kregen we kado van de 
Dopperkerk in Benoni. In een feestelijke 
dienst werden de bijbels overhandigd aan 
de gemeente van Nkande die voor verdere 
verspreiding zou zorgdragen. 
 
Aan de slag 
Het zondagschoolpersoneel is heel 
enthousiast. We kunnen in twee jaar heel de 
bijbel door. Een goed fundament wordt 
daarmee gelegd. We hebben de ouders ook 
opgeroepen om zo‟n bijbel aan te schaffen: 
hoe vaker de kinderen de verhalen horen, 
hoe meer er blijft hangen. De eerste respons 
is goed. Er zijn ouders die een bijbel hebben 
aangeschaft. 
 
Verlangen naar meer 
Tijdens een bijeenkomst zegt het 
zondagschoolpersoneel dat het graag meer 
bijbels zou willen hebben. Ideaal is dat ieder 
kind dat kan lezen een bijbel krijgt en zo kan 
meelezen of misschien zelfs voorlezen! 75 
bijbels worden verspreid over 25 
preekplaatsen, net genoeg voor het 
personeel. Voor de meesten is 90 Rand veel 
geld. We gaan een actie organiseren om de 
kinderen aan bijbels te helpen. 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Kiezen voor Christus of je familie 
In een gemeente zitten we met een groot 
probleem. Een broeder zei als hij moest 
kiezen tussen Christus en de voorouders, hij 
de voorouders kiest. Hij wil de kerk niet in de 
steek laten, hij houdt ook van Jezus, maar 
als hoofd van het gezin en oudste van de 
familie kan hij het niet maken te zeggen: ik 
kan aan de vooroudergeestenverering niet 
meedoen vanwege mijn geloof. De Zulu‟s 
noemen dat heel mooi „met twee handen 
tegelijk eten‟. 
 
Advies 
We hebben opnieuw uitgebreid met hem 
over de allesbeslissende keuze voor 
Christus en de gevolgen daarvan gepraat. 
En hem aangeraden zolang hij de 
voorvaderen liever heeft dan Christus niet 
aan het Avondmaal te gaan, want zo zegt 
God: “Ga weg bij de ongelovigen, zonder je 
van hen af en raak niets aan dat onrein is. 
Dan zal Ik jullie aannemen” (2 Kor. 6:17), “U 
kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de 
Heer en ook aan die van de demonen” (1 
Kor.10:21). 
 
Onder de tucht 
Onze broeder is de volgende zondag aan 
het Avondmaal gegaan. Ook hier vindt hij de 
indruk die hij bij de mensen heeft, 
belangrijker dan de verootmoediging voor 
God. De kerkenraad kan nu niet anders dan 
besluiten deze broeder voorlopig van het 
Avondmaal af te houden. 
 
Tipje van de ijsberg? 
Ter verzachting: onze broeder spreekt eerlijk 
uit wat door andere gemeenteleden – maar 
dan heimelijk - wordt gepraktiseerd.  
Wilt u voor onze broeder en onze 
gemeenten bidden, dat ze Christus zullen 
volgen. 
En wilt u ook bidden voor ons als 
zendingswerkers dat we de gemeenten 
verantwoord zullen leiden? Want het is een 
strijd van geesten die zich hier openbaart. 
 
Met christelijke groet, ds. Tjeerd Baron 


