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Beste familie, vrienden, kennissen en betrokkenen,
Workshop
In september hebben we een workshop gehouden voor kerkleiders uit alle 10 talen.
De workshop heet: ‘Culture Meets Scripture’ (cultuur ontmoet de Bijbel) en duurde
een week. We hebben hem 3 keer achter elkaar gehouden om zo ruimte te hebben
voor alle 10 talen. Tijdens de workshop werden traditionele gebruiken/rituelen onder
de loep genomen.
Engelen, geesten, satan
Als eerste werd behandeld wat engelen zijn, wat gevallen engelen zijn, wie satan is.
Een uitdagende vraag die behandeld werd: ‘Kan een (kwade) geest, zieke mensen
genezen?’ Hebt u daar zelf wel eens over nagedacht?
Toen werd er een situatie geschetst: een stam is in gevecht met een andere stam.
Jij komt er bij en gaat eerst de ene stam helpen met vechten. Daarna ga je naar de
andere stam toe, en help je hen vechten tegen de stam die je eerst hielp met
vechten. Wat is het gevolg? Zijn nu beide stammen blij omdat je hen allebei hebt
geholpen?
Het antwoord was onder luid gelach ‘Nee, natuurlijk niet, je hebt de situatie heel
slecht gemaakt voor jezelf. Want nu zijn beide stammen boos op jou.’
En toen werd de overgang gemaakt naar God en satan. ‘Is God blij als je naast het
bidden tot Hem ook nog (de traditionele wegen bewandel en dus) afgoden aanbidt?
Kan je twee heren dienen?’

Zoete aardappel
Daarna moesten de deelnemers een lijst maken van
welke gebruiken/rituelen zij in hun dorp hadden.
De zoete aardappel werd als voorbeeld gebruikt. Boven de grond groeien de
bladeren, dat zijn de acties/de gebruiken. Maar zij hebben wortels in de grond waar
ook de zoete aardappels groeien die je zo op het oog niet ziet. De wortels en zoete
aardappels zijn de onderliggende gevoelens, angsten, geloof die maken waarom je
de acties uitvoert. Als je alleen maar de acties/gebruiken verbiedt, dan groeien de
wortels gewoon door en uiteindelijk groeit ook het blad weer aan. Tijdens deze
workshop gaan we dus vooral graven naar de onderliggende gedachten, angsten etc.
van een ritueel.
Dromen
Dan was er een les over dromen. Dromen hebben hier vaak een belangrijke rol, vaak worden op basis van dromen
beslissingen gemaakt.
Een aantal uitdagende vragen werden besproken:
- Hebben alle dromen een betekenis?
- Wat zegt de Bijbel over dromen, welke Bijbelverhalen kennen we over dromen?
- Waar komen dromen vandaan?
- Hoe kunnen we weten welke dromen van God komen en welke niet?
Daarna werd de groep verdeeld in groepjes (per dorp) en koos elk
groepje één ritueel/gebruik uit om verder te bestuderen.
Voorbeelden van onderwerpen waren: jacht, bruidsprijs,
toverspreuken om een levenspartner te vinden, genezen van zieken.
Allereerst moesten ze een lijst maken welke acties allemaal bij het
ritueel/gebruik hoorden. Bijvoorbeeld voor het jagen waren dat
onder andere: het schrapen van gember over de speer, het eten van
gember, het uitspreken van toverspreuken, het offeren aan de
geesten, de nacht ervoor niet in de buurt van je vrouw slapen, etc.

Willem & Esther in Papoea-Nieuw-Guinea

Thuisfront comité

Jan Poot, voorzitter
06 – 18 55 45 75
Rineke Fokker, secretaresse
tfc@willemenesther.nl
Nico den Hollander,
penningmeester
010 – 474 03 05
Jorinda Maasland,
algemeen lid
Elisabeth de Jonge,
activiteiten fondsenwerving
06 – 43 92 79 83
Marjonneke Poot,
PR/Fondsenwerving

Geven

Online
doneren/machtigen
www.willemenesther.nl
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe ATP-West
Team
Elke euro die u geeft komt
volledig ten gunste van de
werkzaamheden van
Willem & Esther. Uw giften
zijn fiscaal aftrekbaar;
Wycliffe is een ANBI
organisatie en heeft CBFkeur ontvangen.

Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers
Hoofdstraat 55/ Postbus
150
3970 AD Driebergen
0343–51 74 44
info@wycliffe.nl
www.wycliffe.nl

ZGG

De Zending Gereformeerde
Gemeenten staat Willem &
Esther bij door middel van
praktische en financiële
ondersteuning.
0348-48 99 50
info@zgg.nl
www.zgg.nl

Daarna moesten ze een lijst maken van welke
angsten hier onder lagen. De vraag was: als je
deze punten niet opvolgt, wat gebeurt er dan?
En welk geloof zit achter dit ritueel?
Waarna de groepjes zelf vragen moesten maken
waar ze het antwoord voor in de Bijbel op
moesten zoeken.
Als voorbeeld hier wat vragen die opgesteld werden over het onderwerp ‘jagen’:
•
•
•
•
•

Wie geeft ons eten?
Waar komt de kracht om een dier te vangen vandaan?
Wie beschermt mij als ik op jacht ga?
Wie regeert/bestuurt er over de dieren?
Waar komt mijn kracht vandaan?

Wat zegt de Bijbel
Hierna volgde een les over hoe je de Bijbel kan gebruiken bij het
vinden van antwoorden; wat een concordantie is en hoe je die
kan gebruiken. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de
slag met het zoeken van antwoorden in de Bijbel op hun vragen.
Om uiteindelijk tot de laatste vraag te komen: ‘Kunnen we dit
ritueel nog uitvoeren? Moeten we het veranderen? Of moeten
we het helemaal afschaffen?’
Een aantal reacties van deelnemers:
‘We aanbidden en gebruiken eigenlijk allemaal de geesten. We dachten dat dat wel
kon, naast ons christelijke leven. Maar deze cursus heeft ons zo duidelijk laten zien dat
God dit veroordeelt! We moeten echt onze gebruiken aan gaan passen.’
‘Wij leren hier zoveel. In onze kerken hebben we al de overduidelijk slechte dingen
afgeschaft. Maar veel mensen (ook christenen) in ons dorp praktiseren het nog. Nu
leren we vanuit de Bijbel heel goed te onderbouwen waarom sommige dingen niet
goed zijn, hoe we dat moeten onderzoeken, en wat we moeten veranderen.’
‘Eerst dachten we dat het gewoon allemaal kennis van onze voorouders was, die we
volgden. Maar nu, na deze lessen, zien we dat het de satan is die ons misleidt.’
Satan zit niet stil als hij ziet dat hij terrein
verliest. Hij zal er alles aan doen om Gods werk
tegen te houden. Wilt u meebidden dat ze
datgene wat ze geleerd hebben in deze
workshop, ook zullen toepassen in hun
dagelijks leven, ondanks de tegenstand die ze
zullen ervaren in hun dorpen?
Met vriendelijke groet,
Willem en Esther van de Bruinhorst
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