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Na lange tijd is het eindelijk zover: de Nehemia-cursus is af! 

De meeste van onze broeders hebben in de afgelopen weken hun laatste opdrachten verstuurd, 

sommigen hebben al hun officiële certificaten ontvangen.  Daarop staat dat broeder zo-en-zo 

een licentiaat in de theologie ontvangt (“licentiaat” heeft in Zuid Afrika een andere betekenis 

dan in Europa). Wat is zo bijzonder hieraan? In het verleden is een interne opleiding gevolgd 

voor broeders die graag predikant wilden worden. Andere broeders hebben ook meegedaan in 

die opleiding, maar konden hun studie niet afmaken of hebben hun studie afgemaakt, maar 

konden geen predikant worden. Deze broeders hadden na afloop van jaren studie echter geen 

enkel bewijs van al hun inzet.   

Wat de broeders nu in handen hebben, heeft op twee manieren grote betekenis: 

 Inhoudelijk hebben ze iets meegekregen waar ze mee aan de slag kunnen in de kerken van 

Nqutu.  De Nehemia-cursus is erg praktisch, en niet gericht op de theologische vakken, 

maar op de behoeften van kerkleiders in Afrikaanse kerken – een soort MBO opleiding. 

 Met dit certificaat in handen kunnen zij – als ze dat willen – toelating krijgen tot een 

Bachelor-studie aan een universiteit.  De opleiding wordt erkend door de overheid en 

voldoet aan de maatstaven voor toelating tot een universitaire studie. 

Niet alleen onze broeders zijn hiermee vooruitgegaan. Inmiddels is de hele Nehemia-cursus in 

het Zulu vertaald. Daarmee wordt de cursus toegankelijk voor mensen die niet of nauwelijks 

Engels kunnen lezen en schrijven. De bedoeling is dat elke afgestudeerde predikant of 

evangelist nu zelf leraar wordt in eigen gemeente. Ze willen graag op verschillende plaatsen 

kleine groepjes vormen van vooral vrouwen en jongeren. Niet iedereen hoeft de complete 

cursus af te maken. Mensen die de gaven hebben om te helpen met jeugdwerk kunnen 

bijvoorbeeld alleen die modules over kinder- en jeugdwerk doen. Leiders van bijbelkringen 

kunnen zich richten op ontwikkeling van hun bijbelkennis en leiderschap. Voor ouderlingen 

en diakenen zou het goed zijn wanneer zij alle modules volgen. Op die manier hopen we de 

gaven van kerkleden te ontwikkelen en hen in hun eigen dienstwerk te activeren. 

Maar de betekenis van de Nehemia-cursus gaat verder! Er is ook belangstelling uit andere 

kerken in Nqutu om mee te doen. Er is hier bijna geen opleiding voor kerkleiders beschikbaar. 

De grote steden zijn veel te ver weg, en vooral de onafhankelijke kerken die overal opschieten 

kunnen hun leiders geen opleiding bieden. Overal wordt er op zondag gepreekt, maar de 

kwaliteit van de verkondiging is vaak beroerd, omdat de voorgangers zo weinig kennis 

hebben. Vanuit onze kleine kerken kunnen we nu aan deze kerken een dienst bewijzen door 

hun voorgangers op te leiden. Wat kan mooier zijn voor onze kleine, nederige, gereformeerde 

kerken? Dit is een andere manier van zending bedrijven! 

We willen u graag vragen met ons te bidden voor de voortgang van dit werk en vrucht op de 

arbeid van onze broeders – in onze eigen kerken, én in de gemeenschap van Nqutu. 
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