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Nieuws

Gedurende een flink aantal jaren hebben wij, 
samen met een team, in een gesloten land 
gewerkt, waar zendelingen niet welkom 
waren. Onze aanwezigheid werd getolereerd 
vanwege onze medische hulp, die nodig en 
gewenst was. Wat leert de Heer Jezus ons? 
Hoe moeten wij Hem in zo’n situatie dienen? 

Hard tegen hart?
Door T.W.
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Tegenwerking
Vooral de eerste jaren waren niet makkelijk. 
Hoewel veel mensen wel vriendelijk 
voor ons waren, riepen de kinderen 
ons na en gooiden stenen naar ons. Er 
werden leugens over ons verteld en onze 
motieven werden in twijfel getrokken. 
Er was tegenwerking en er werden soms 
dreigementen geuit. De mensen zaten niet 
bepaald op het evangelie te wachten, en 
we hadden wel eens het gevoel dat we als 
schapen onder de wolven waren gestuurd. 
Het voelde als ploegen op de rotsen.

Kijken met andere ogen
Als je geconfronteerd wordt met een 
harde mentaliteit, loop je het risico zelf ook 
je hart te verharden. Dan wordt het hard 
tegen hard. Ik kan alleen maar zeggen dat 
het aan Gods genade te danken is geweest, 
dat we hiervoor bewaard zijn gebleven.
De Heer schonk ons het vermogen om met 
andere ogen naar de bewoners van ons 
gastland te gaan kijken. We ontdekten dat 
die maatschappij ook veel positieve kanten 
had. 

Positieve kanten ontdekken
De mensen waren gastvrij, ze zorgden 
goed voor hun ouderen en ze waren 
kindvriendelijk. We gingen zien dat ook 
zij naar het beeld van onze Schepper en 
hemelse Vader geschapen waren. God gaf 

ons liefde in onze harten 
voor deze waardevolle mensen 
en we beseften dat de meeste 
van hen helemaal geen wolven waren, 
maar eigenlijk schapen zonder herder. 
We gingen ook zien dat de weerstand 
tegen het Evangelie niet altijd uit harde 
harten voortkwam, maar vaak meer uit 
loyaliteit aan de eigen religie en tradities. 

Bidden en zegenen
In Zacharia 12:10 lezen we dat God beloofde 
dat Hij Zijn Geest zou uitgieten: de Geest 
van genade en van gebeden. Die genade en 
gebeden zijn ons geheime wapen geweest 
in ons gastland. We mochten in onze 
medische dienst de liefde en genade van 
de Heer Jezus laten zien. Sommige mensen 
erkenden: “Jullie hebben genade, en wij 
kennen die eigenlijk niet.” We konden 
bidden voor onze patiënten, onze buren 
en onze vrienden en onze tegenstanders 
mochten we zegenen. 

Van hart tot hart
Hiermee geef ik misschien de indruk dat wij 
ware ‘heiligen’ waren en dat is echt niet zo. 
We hebben in onvolkomenheid gediend, 
met lek en gebrek.  Maar de mensen zagen 
de intentie van onze harten en zo was het 
niet langer ‘hard tegen hart’, of ‘hard tegen 
hard’, maar ‘van hart tot hart’. 
 
Genade overwint
Hebben we veel vrucht gezien? Nee, 
helemaal niet. Maar we hebben wel 
veel mogen zaaien en obstakels kunnen 
opruimen. En nu – jaren later - bereiken 
ons berichten van mensen die Jezus 
ontmoeten en willen volgen. 
Eens overwint toch de genade!

Mijn thuis op aarde
Door een werker in Azië

Gods hart voor de naties is mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders dienden God in het buitenland en daar groeide ik de eerste 
8 jaar van mijn leven op. Gods wil zoeken is onderdeel van mijn leven geworden en ik geloof dat Hij het op mijn hart legde om 
leerkracht Engels en Frans te worden. Ik vind het fantastisch om les te geven en geniet van de relatie met mijn studenten. 

Maria
In de begintijd van mijn verblijf in dit land kende ik de taal nog niet goed. Samen met een collega leerde ik aanbiddingsliederen 
in de lokale taal en we zongen deze met de studenten. Eén van de studenten, Maria, was boeddhist. We konden haar en andere 
studenten in contact brengen met Joke, de enige christen uit hun streek. Joke vertelde ons dat Maria na hun eerste ontmoeting 
al aangaf de Heer te willen volgen. De vraag hoe mensen in mijn omgeving tot geloof zouden komen, hield mij erg bezig. Deze 
gebeurtenis liet me zien dat het Woord van God ‘de kracht is voor degenen die geloven’. Maria en een andere gelovige mochten 
nog een andere student tot Christus leiden. Het was een prachtige tijd waarin wij met deze gelovigen konden samenkomen 
rondom Gods Woord en met hen konden bidden en God aanbidden. 

Onbereikt
Sinds een paar jaar woon ik in een ander gebied. Ieder semester geef ik les aan meer dan 
300 studenten. Rond Kerst en Pasen kan ik iets delen van het Evangelie. Vaak is het de 
eerste keer dat studenten dit nieuws horen. Wanneer ik naar nieuwe afgelegen gebieden 
reis om de families van mijn studenten te bezoeken, valt het me op dat de mensen 
nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Het zijn totaal onbereikte gebieden. De 
geestelijke doorbraak moet nog komen!

Droom
Ik heb nog niet veel mensen tot een levend en volhardend geloof zien komen. Het is 
harde grond waarop ik werk. Maar ik zie ook hoe God begint Zijn gemeente te bouwen, 
waar geestelijke groei aanwezig is en het Evangelie verspreid wordt in vele gebieden. 
In vergelijking met twintig jaar geleden zijn er veel meer mensen die van Jezus hebben 
gehoord. Ook zijn er verschillende materialen in de lokale taal geproduceerd, zoals 
Nieuwe Testamenten, kinderbijbels, aanbiddingsliederen en de Jezus-film.  God is het 
enige antwoord op de noden van de mensen onder wie ik werk. Mijn droom is dat God 
een beweging op gang brengt, die levens en gemeenschappen transformeert met als 
resultaat Koninkrijk-gerichte, gepassioneerde lokale gemeenten.

Open Dag 
 
Op zaterdag 2 oktober a.s. hopen we weer 
een Open Dag te organiseren.
De locatie voor deze dag is kerkgebouw ‘De 
Meerkerk’ in Hoofddorp. Bij deze willen we u 
alvast van harte uitnodigen voor deze dag van 
inspiratie en onderlinge ontmoeting. Noteer 
de datum alvast in uw agenda! Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op onze 
website: Open Dag | WEC Nederland - Wereldwijde zending (www.wec-nederland.nl). 

Ooit ontving ik een profetie van een onbekende vrouw dat ik zou worden 
uitgezonden naar een land in Azië. Ik wist niet eens waar het land lag. Inmiddels 
werk ik er al ruim 20 jaar vol passie en enthousiasme en het is mijn verlangen 
dat ik hier de rest van mijn leven mag blijven!

mailto:info@wec-nederland.org 
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Getuigen zonder zichtbaar resultaat
“Wat ga jij doen? Jij bent gezond en hebt armen en benen!” Met deze woorden sprak God tot het hart van Vera* tijdens een 
jongerenweekend, waar twee dames vertelden over hun werk onder melaatsen in Congo. Inmiddels werkt zij al jarenlang in een land 
in het Midden-Oosten.

Eigenlijk wilde Vera niet reageren op de 
vraag van God, maar het liet haar niet los. 
Ze wilde het liefst laboratoriumwerk gaan 
doen in combinatie met het brengen van 
het Evangelie. Ze wilde zich aansluiten bij 
WEC, maar daar werd haar gevraagd om 
verpleegwerk te gaan doen. Omdat ze 
ooit getuige was van een ernstig ongeluk, 
zag ze zulk werk niet zitten: “Ik dacht echt 
dat God een fout had gemaakt, Hij wist 
toch wat ik had meegemaakt? Uiteindelijk 
ging ik op mijn knieën en zei tegen God: 
“Heer, als U het wilt, moet U het doen, 
want ik kan het zelf niet.” Daarna ben ik de 
verpleging in gegaan en heb een opleiding 
tot verloskundige gevolgd”. 

Vertrouwen
God gaf Vera een passie voor de Arabische 
wereld. Eerst moest ze een taalbarrière 
doorbreken en de lokale taal leren. Ook 
kostte het tijd om vertrouwen te winnen 
bij de lokale bewoners. Toen er eenmaal 
relaties waren gelegd, durfden de vrouwen 

bij Vera en haar collega te komen om hulp 
bij de bevalling. Dat was een opening om 
diepe vriendschappen op te bouwen en 
iets van het leven met Jezus te delen. 

Wonderen
God is een God van wonderen. Dat heeft 
Vera van dichtbij meegemaakt: “Op een 
dag was er een vrouw die tijdens en na de 
bevalling leed aan een hevige bloeding. 
Wat we ook deden en welke injectie we 
ook gaven, de bloeding stopte niet. We 
besloten om voor deze situatie te bidden. 
En God verhoorde ons gebed! De bloeding 
stopte. We konden het bijna niet geloven, 
maar deze vrouw kreeg een gezonde 
dochter. Zelfs jaren later herinnert zij ons 
nog aan deze gebeurtenis.” 
Helaas zijn er ook verhalen met een minder 
goede afloop. Vera vertelt over een vrouw 
die de boodschap van het Evangelie had 
gehoord en dit vol blijdschap met haar 
man wilde delen: “Haar man gaf zijn vrouw 
te kennen dat het allemaal ‘nonsens’ was. 

En zij geloofde hem, wat binnen de cultuur 
begrijpelijk is. Vrouwen moeten hun man in 
alles gehoorzaam zijn.” 

Zaaien
Gods Woord delen met de mensen om 
haar heen. Dat is wat Vera al jaren doet. 
Haar verlangen is dat de mensen waar ze 
mee in aanraking is geweest Jezus als hun 
Heer leren kennen en mogen aannemen. 
Islam als heersende godsdienst bepaalt 
echter een groot deel van de cultuur. 
Een cultuur waarin mannen het voor het 
zeggen hebben. Vera grijpt iedere kans aan 
om te getuigen, maar is er tegelijkertijd van 
overtuigd dat het God is die het gestrooide 
zaad laat ontkiemen. 

* In werkelijkheid heeft Vera een andere 
naam

Op 25 mei overleed Derek Cook onverwachts op 84-jarige leeftijd.

Derek groeide op in Birmingham, waar hij de Heer persoonlijk leerde kennen en een verlangen 
kreeg om Hem te dienen in de zending. Op de WEC-bijbelschool in Glasgow leerde hij Jennie van 
Boven kennen. Ze kregen een roeping voor de moslims in Tsjaad. Derek ging er in 1962 heen. Kort 
daarop volgde Jennie en in 1963 trouwden ze. Ze kregen drie dochters. Derek maakte makkelijk 
contacten en evangeliseerde in de dorpjes. Hij bood ook praktische hulp zoals het slaan van putten, 
bouwen van een dam en voedseldistributie tijdens een hongersnood. De EO kwam er filmen en dat 
genereerde veel hulp. 

Het was voor hen moeilijk toen ze in 1977 hun oudste dochters in Nederland achter moesten laten 
voor vervolgonderwijs. In 1979 moesten ze vluchten vanwege de oorlog. Ze gingen in Worthing 
(Engeland) wonen, waar ze het Franstalige evangelisatieblaadje Bientôt opzetten, dat verstuurd 
werd naar alle Franssprekende landen. Ook organiseerde Derek een WEC-trek voor jongeren uit 
Engeland en Nederland om in Frankrijk te gaan evangeliseren. 

In 2001 kwamen ze voorgoed naar Nederland en bleven ze meewerken aan het blad Bientôt. 
Daarnaast was Derek actief in zijn gemeente in Oldebroek en werkte met vluchtelingen met wie hij Arabisch kon spreken. We 
zijn dankbaar voor wie hij was en voor zijn passie voor Gods Koninkrijk.

In Memoriam - Derek Cook

Harde grond voor het Evangelie

“Vanaf het begin hebben wij ons altijd erg 
welkom gevoeld bij de lokale bevolking. 
We hebben vele warme vriendschappen 
kunnen sluiten. Maar voor het Evangelie 
is de moslimwereld zeker harde grond. 
Dat komt niet alleen doordat moslims 
van kinds af aan zijn opgegroeid met een 
geloof waarvan, ondanks verscheidene 
overeenkomsten, de essentie haaks staat 
op de boodschap van het christelijke 
geloof. Kennis over de Here Jezus, als Zoon 
van God, als de Verlosser van de wereld die 
ook Heer van ons leven wil zijn, ontbreekt. 
Ook het verbod op het verkondigen van 
een andere boodschap dan die van de 
Islam, de doodstraf voor iedere ‘afvallige’ 
en de grote sociale controle maken het 
lastig voor het Evangelie om vaste voet 
aan de grond te krijgen”.

Bijzondere ontmoetingen
Andreas en Tanja vertellen graag over 
de vele mensen die ze hebben mogen 
ontmoeten gedurende de tijd dat zij in het 
buitenland hebben gewerkt: “Sommigen 
van hen hadden een aanstekelijk geloof, 
zoals onze oudere broeder David*. Op 
een bijzondere manier was hij door God 
geroepen om gelovigen in het Midden-
Oosten te bemoedigen en van Bijbels 

te voorzien. Daarbij ging hij altijd heel 
open en vrijmoedig te werk. En hoewel 
David enkele keren bij binnenkomst in 
één van de Golfstaten is vastgehouden 
en zelfs voor een religieuze rechtbank 
is verschenen, werd zijn geloof nooit 
beschaamd. Deze werkwijze was in het 
land waar wij werkten niet mogelijk, maar 
toch kwam hij soms op bezoek om ons 
met zijn verhalen en getuigenissen te 
bemoedigen. We kwamen ook in contact 
met iemand die zijn land was ontvlucht, 
maar zijn geloof in de Here Jezus heeft 
bewaard. Dat is niet vanzelfsprekend, 
gezien de weerstand in zijn omgeving. 
Inmiddels werkt hij zelf bij een organisatie 
die gericht is op de moslimwereld. Hij 
vertelt ons dat er, ondanks alle strijd en 
offers die het volgen van Christus met zich 
meebrengt, meerdere kleine groepen van 
gelovigen zijn ontstaan”. 

Vergeefse moeite?
Heeft het wel zin om iets van Gods liefde 
uit te dragen in een omgeving waar 
zoveel weerstand tegen het Evangelie is? 
Volgens Andreas en Tanja komen er wel 
degelijk mensen tot geloof, al zijn het 
geen grote aantallen. Ook voor mensen 
uit de moslimwereld geldt de belofte 

over het komende Koninkrijk uit Jesaja 60 
vers 6: ‘Een vloed van kamelen zal je land 
overspoelen, jonge kamelen uit Midjan 
en Efa. Uit Scheba komen ze in groten 
getale, beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van 
de Heer’. De gelijkenis van het verloren 
schaap is in dit opzicht ook hoopvol. Jezus 
is op zoek naar andere (verloren) schapen 
die nog niet bij Zijn stal horen. Ook die wil 
Hij weiden en dan zal er sprake zijn van één 
kudde en één Herder. Moslims die in de 
Here Jezus weer één volk worden met de 
andere zonen en dochters van Abraham. 
Wat een toekomst!

Genade en waarheid
In de tijd dat Jezus op aarde leefde was 
er al weerstand tegen de boodschap die 
Hij verkondigde. Raakte Hij daardoor 
ontmoedigd? Integendeel, de woorden 
die Hij sprak getuigden van liefde en 
bewogenheid. Deze liefde en bewogenheid 
hebben Andreas en Tanja mogen brengen 
in het Midden-Oosten. Zij zaaiden uit 
geloof, vertrouwend op de grote oogst die 
God gaat binnenhalen. 

*Andreas, Tanja en David zijn gefingeerde 
namen

Dankbaar kijken Andreas* en Tanja* terug op de periode van 40 jaar, dat 
zij God in het Midden-Oosten hebben gediend. Het verlenen van medische 
zorg stond centraal, wat tevens een geweldige gelegenheid was om in 
contact te komen met de lokale bevolking. Het Midden-Oosten is niet 
bepaald een eenvoudig gebied is om de boodschap van het Evangelie te 
brengen. Hoe hebben Andreas en Tanja dit ervaren?


