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Predik het woord; houdt aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal
een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven
leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich
keren tot fabelen” (2 Tim. 2:2-4).
Nieuwe bezoeken aan Uganda en Kenia
Zoals in een vorige nieuwsbrief was gemeld waren we zowel in Kenia als Uganda uitgenodigd om de counseling cursus in twee nieuwe centra te introduceren. Na een korte rustperiode besloot ik om op deze twee uitnodigingen in te gaan en landde op 7 december opnieuw
om 22:25 op de luchthaven van Entebbe in Uganda.
De jonge broeder die mij zou ophalen rijdt graag ‘s nachts, dus na ruim vijf uur arriveerden
we ’s morgens vroeg in het SIITI-kinderopvangcentrum om nog een paar uur te kunnen
slapen. De afkorting SIITI betekent “Salvation is in Truth Application”. De volgende drie dagen waren gevuld met de introductie van de eerste 6 counseling lessen over de Bijbelse
principes voor het verlenen van advies en op welke wijze wij de Heere Jezus als enige
perfecte Counselor, reeds in Jesaja 9:6 aangekondigd, kunnen navolgen. Er was behoefte
om ook enkele lessen over vergeving, verzoening en belijdenis te geven.
Een schokkende ervaring in een Youth for Christ jeugdcentrum
Tijdens ons verblijf in Jinja waar we de counseling cursus mochten introduceren, had onze jonge counseling coördinator
ons uitgenodigd om voor een twintigtal afgestudeerde Universiteit studenten een lezing te houden. We werden echter
geconfronteerd met een voluit Charismatische jongerengroep, waar de nadruk gelegd werd op het claimgedrag van
sommige welvaart-predikers.
Toen de jonge leider al profeterend in tongen begon te bidden en zijn gehoor de opdracht gaf hem daarin te volgen,
raakten wij door al die onverstaanbare klanken in verwarring. De boodschap die de jonge voorganger bracht stond
haaks op de boodschap die ik dacht te moeten brengen.
Ook in onze tijd maken vele dezelfde denkfout als de christenen in de gemeente van Korinthe,
die vooruit grepen op de toekomende vervulling van alle “Koninkrijksbeloften”, die echter voor
het herstelde Israël bestemd waren (1 Kor. 4:8; 2 Kor. 11:4; Jesaja 2:4; 33:24; Rom. 11:26).
Het plaatje met claimgedrag en nederig iets uit genade alleen vragen geeft aan
wat de verschillen zijn tussen het z.g. “Prosperity Gospel” en het door Paulus
gepredikte “Evangelie van Gods genade”, dat naast het “Evangelie van het
Koninkrijk Gods”, behoort te worden gepredikt. Beide verkondigingen hebben
een specifieke doelgroep (Hand. 8:12; 20:24, 25; Mat. 24:14; Ef. 3:2; Gal. 1:6).
Het boekje vindt u op:https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8Ihop3DKCajmcWs1_jOQ
Meer informatie is te vinden in: “Prosperity? Seeking the true Gospel”
Tijdens de gesprekken na de seminars kon uitgelegd worden dat de Heere Jezus inderdaad “voor allen is gestorven,
opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2
Kor. 5:15; 1 Joh. 2:2). Maar dat betekent niet dat wij als christenen nú reeds heersen, regeren en verlost worden van
zwakheden, armoede, ziekte en kruisdragen, want dát is de toekomst waar we naar uitzien! (Fil. 3:12).
Vooruitgrijpen op het komende vrederijk, waarin “niemand zal zeggen, ik ben ziek”, schept verkeerde verwachtingen en frustreert oprechte en lijdende christenen die hun eigen kruis dragen of
die het “lijden van deze tegenwoordige tijd” ondergaan (2 Kor. 5:2; Hand. 14:21,22; Rom. 8:18-30).
Uiteindelijk kreeg ik toch gelegenheid om iets vanuit de Bijbel door te geven over wat te maken had
met het functioneren van de gaven van de Heilige Geest in de Gemeente en het gezond functioneren van de leden van het Lichaam van Christus, zelfs wanneer dat het dragen van je eigen kruis
achter de Heere Jezus aan betekent.
Gelukkig ontstond er, ondanks het aanvankelijk verschil van inzicht, toch een opbouwende WhatsApp Bijbelstudie met
onze jonge coördinator, die hij ook deelde met andere jonge christenen die hij diende met Gods Woord. Voorgangers
uit diverse evangelische denominaties vroegen mij dringend om meer Bijbelstudies over het onderscheid tussen Gods
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Koninkrijk, de verwachting van de Joden en de Gemeente als Lichaam van Christus te geven. Daar werd een begin
mee gemaakt door na iedere counseling les op deze onderwerpen in te gaan. Ruim 155 bezoekers bezochten deze
samenkomsten, waarbij druk gebruikt gemaakt werd van de tijd die bestemd was voor het stellen van vragen.
Nieuwe Counseling Seminars in het Busia district van Uganda
Busia: Nadat we in het ons inmiddels bekende Rand Hotel in Busia
waren ingeschreven, waarbij we als mannen niet op één kamer mochten slapen vanwege de nieuwe wetgeving op homofile verhoudingen,
konden we in negen dorpen lesgeven en graduaties van afgestudeerde
counseling en Aids-Hiv studenten organiseren.
Sibona: Hier gaven we een seminar over Bijbelse eenheid zoals die
werd ervaringen bij de eerste christenen, waarna 24 studenten hun certificaat ontvingen voor de pastorale begeleiding van Hiv-aidspatiënten.
We telden ongeveer 50 bezoekers tijdens de lessen en graduaties.
Lugala: Hier konden we een lezing houden over wat de Heere Jezus had gezegd over het maken van zorgen. We
deelden Bijbelstudie folders uit over dit onderwerp aan de ongeveer 30 bezoekers.
Busiro: In deze plaats spraken we over hetzelfde onderwerp, maar konden we ook 18 studenten hun pastorale certificaten overhandigen. We hopen en bidden dat zij ons devies uit 2 Tim. 2:1,2 in praktijk zullen brengen.
Masufu: In deze plaats waren 12 personen in een kleine vergaderplaats aanwezig om na te denken over hoe de Bijbel
spreekt over het behouden worden van de ziel in tijden van nood en wat er gebeurt wanneer onze hoop op Gods
ingrijpen gevestigd is. We bespraken dat vanuit Handelingen 4:31-33 en 2 Kronieken 20:2, 4, 20, 21.
Buyengo: In deze plaats bespraken we met 25 gelovigen Gods geboden in deze tijd. Totaal kwamen er in genoemde
plaatsen 137 gelovigen de seminars bezoeken.
Vanaf 16-19 december bezochten we de plaatsen Nabukima, Busesa, waar opnieuw 42 studenten hun diploma Pastorale Counseling ontvingen, Idudi en Hasebere, waar we onderwerpen als vergeving, wat de Bijbel over het Kerstfeest
zegt en over het ontstaan van een huisgemeente.
Nieuwe Afrikaanse bezoeken in februari 2018
Als vervolg op de bezoeken in december 2017 konden we als team tussen 12
en 17 februari 2018 verder gaan met het onderwijzen van onze counseling
studenten in Jinja Uganda. We bespraken de onderwerpen discipelschap,
omgaan met oprecht berouw en belijdenis, het verlenen van nazorg na het
behalen van het counseling diploma en hoe om te gaan met schijnbaar onverhoorde gebeden en ongestraft onrecht, zoals we dat lezen in Habakuk 1 en
2. Er kwamen totaal 172 gelovigen de seminars bezoeken, waarbij net als vorig
jaar veel vragen gesteld werden. Die vragen gingen over of er onderscheid gemaakt kan worden tussen de talen op de Pinksterdag en de talen waarover
Paulus spreekt in de eerste Korinthebrief.
Vervolg seminars in Bumala, Kenia
Nadat we met ons Afrika team de grens tussen Uganda en
Kenia waren overgestoken, konden we verder gaan met het
onderwijs op de AIC Bijbelschool in Bumula. Na de lessen
kregen we vragen te beantwoorden van Pinkstervoorgangers
die dachten dat het kunnen spreken in tongen het bewijs zou
zijn van het gedoopt zijn met de Heilige Geest. Een dwaling
die verwarring veroorzaakt, valse verwachtingen wekt en levensheiliging op de achtergrond zet. Hierdoor stagneert een gezonde
geestelijke groei omdat men blijft leven op emoties (Ef. 4:14,15).
Samen met de AIC-voorganger en directeur van de Bijbelschool kon aan de hand van de Schrift aangetoond worden
dat gedoopt worden tot het Lichaam van Christus samenvalt met de wedergeboorte. De twee Pinkstervoorgangers
erkenden tenslotte, na een vriendelijke en broederlijke Bijbelstudie, dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gelovigen
in Korinthe dit onderwerp toch anders beschreef dan zij in hun kerken hadden geleerd. Maar de sfeer was goed en
open, zodat niemand zich aan het einde van de studie aangevallen voelde, hoewel dat in het begin wel zo werd ervaren
omdat wat Paulus onderwees toch wel tegen hun theologische dogma’s inging.
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Vragen over seksualiteit, trouwen, samenwonen, vergeving ontvangen en schenken
Tijdens en na de studies waren er vragen over trouwen of samenwonen, over of er
vergeving is bij God wanneer de persoon waartegen je hebt gezondigd niet om vergeving kan vragen, omdat die inmiddels gestorven is. Wanneer iemand na jouw belijdenis
je niet wilt vergeven zal de Heere God je dan wel vergeven en wanneer ik iemand heb
gedood en de familie om vergeving vraag, maar die niet schenkt, heeft de Heere God
mij dan wel vergeven? En waarom mocht Paulus niet prediken in Damascus en moest
hij vluchten? Was dat omdat hij zoveel mensen had laten gevangennemen en doden?
Sommige vragen gingen over het houden van de zevende dag als rustdag en op welke dag Adam en Eva begonnen te
zondigen en wat het onderscheid is tussen de Mozaïsche wetten en de Wet van Christus en over het houden van de
Sabbath als een gebod dat voor alle mensen geldt. Er waren vragen over hoe je zekerheid van je behoudenis en wedergeboorte kunt krijgen. Eerlijke vragen die allen, na gemeenschappelijk gebed om wijsheid en inzicht, vanuit de Bijbel
beantwoord konden worden!
Uitnodiging om de counseling cursus ook in Zuid-Afrika te onderwijzen
De A.I.C. Kenia Bijbelschool directeur Eric Mutumbi nodigde me uit om met hem in juni dit jaar naar het Theological
College in Mukhanyo te gaan voor het bijwonen van een conferentie en om gedurende deze conferentie de counseling
cursus te introduceren. We denken hierover na en bidden voor bevestiging, inspiratie en gezondheid.
Moge de Heere Jezus alle gelovigen die de seminars en graduatie ceremonies hebben bijgewoond rijkelijk zegen met
Zijn wijsheid en volharding, tot eer van Zijn Naam en heil van vele zielen.
Het ontstaan van huisgemeenten in Burundi
Vanuit Burundi ontvingen we een uitnodiging om Bijbelstudies te geven aan gelovigen in de Adullam huisgemeenten
die daar tijdens de counseling lessen zijn ontstaan. Er is behoefte aan meer onderwijs over het functioneren als Lichaam
van Christus en als lokale uitdrukking van de Gemeente van Jezus Christus als Huis van God en Pilaar der Waarheid.
Deze studies vindt u op: http://www.adullam.nl/?page_id=79&catid=id%3Ag3b-2nbyAxAAAAAAAAAOZA
Reacties van enkele counseling studenten vindt u op: https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8Ihosvnb9bzyDGfOUz9g
Verontrustende berichten uit Rwanda en Londen, met een vraag om voorbede
Volgens bronnen van het BBC op 28 februari heeft de Rwandese overheid ruim
700 zogenaamd “onveilige en luidruchtige” kerken moeten sluiten totdat de oprichters de wettelijke Rwandese bouw- en geluidsnormen in acht gaan nemen. Sinds

begin dit jaar is er in Rwanda ook een nieuwe wet van kracht die stelt dat alle
voorgangers van welke kerk ook, een theologische training moeten volgen alvorens ze een kerk mogen openen.
Eenzelfde soort berichten kregen we van onze kinderhuisdirecteur Raju
uit Hunsur in India, met een verwijzing naar wat er in Londen gebeurt.
500 kerken sloten hun deuren, terwijl er 423 Moskeeën werden geopend
en Moslims in de straat buiten de moskee in gebed gaan. Meer informatie
hierover vindt u op: http://yournewswire.com/london-churches-mosques/
Laten we bidden dat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en van
Gods genade in deze laatste tijden, temidden van veel weerstand, vrucht zal blijven
dragen en dat valse leer en verkeerde toekomstverwachtingen zullen worden weerlegd op de wijze zoals de apostel Paulus dat in 2 Tim. 2:23-26 beschreef.
De Afrikaanse gelovigen en het Internationale Adullam team danken de Heere Jezus
en alle sponsoren en voorbidders die deze intensieve reizen mogelijk maken.
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