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Verschrikkelijke
berichten
grensvanTsjaad.
momentdat er nog geen100kilometerbij onsverOp hetzelfde
gavenwij les
in koelenbloedewerdenvermoord,
wijderdtweeduizend
christenen
vanTsjaad,
staatde theologide hoofdstad
in hetlezenvande Bijbel.In N'Djamena,
'shalom',
kerkenworden
uit achtverschillende
waarpredikanten
schehogeschool
gereformeerde
docent,dr. MichaelMulder,en
opgeleid.Hoezijn een christelijke
in
ds.Jan-Matthijs
van Leeuwen,
gereformeerde
zendingswerker,
eenvrijgemaakt
Tsjaad
terechtgekomen?

Bangui

kannog maarheelbeperktfunctio- ram nadrukkelijkdichterbij. Dat hebben
FATEB
en
is deelsin ballingschap.
De mas- we zelf ervarentoen we er waren.
Afrika
neren
Toerusting
StichtingEvangelische
(EvTA)
vindtplaatsin Kameroen.
Kosteuntal dertigjaarde theologische teropleiding
Afrikaanse mendezomerhopendaartweedocenten We hebben ook ervaren hoe goed het is
opleidingin Bangui- Centraal
Republiek.
Deschoolin Banguileidtpredi- namensEvTAnaartoe te gaan.Tegelijk dat hier acht verschillendekerken samen
kantenen kerkelijkeleidersop uit een vraagtEvTAzichaf:kunnenwe onzesteun een theologischeschoolvan academische
kerkenookverbreden niveau onderhouden, De EcoleSupérieure
grootaantalFranstalige
landen. aande Afrikaanse
Afrikaanse
de ThéologieEvangéliqueShalom (ESTES)is
Dr.Bennovan den Torenwerd naardeze
in N'Djamena
een prachtig instituut.De opleiding is geopening
faculteit(deFATEB)
uitgezonden
doorde- Een
kansen
ziet
nieuwe
in
Tsjaad,
een
heel Afrikaans,speelt in op de behoefte
De
EvTA
putatenbuitenlandse
zendingvan CGK.
Daarnaastzendt EvTA,een hoofdzakelijk enorm groot land,dat met ijzerenvuist van de eigen kerken,isverbondenmet een
Nederlands
Gereformeerde
stichting,elk wordt geregeerddoor een moslimpresi- netwerk van academischeopleidingenen
jaartwee docentennaarBanguiom daar dent.Er is daar(nog)ruimtevoor christe- krijgt erkenning door de overheid en van
weettweerivaliserendei nternationaleorganisaties.
Ookverschillen- nen.Depresident
enkelewekente doceren.
predikan- groepenin het noordenen enkelechriste- Tijdens ons verblijf opende de nieuwe
de Christelijke
Gereformeerde
een project met ambilijkestammenin het zuidenvan het land Masters-opleiding,
ten zijndaarvoor
uitgezonden.
hoopt
dat
de opleidingveel kan
In 2010braker eenopstanduit in de Cen- zo tegen elkaaruit te spelen,dat de ties.ESTES
gaan
voor
de kerkenin de hele
steeds
in
evenwicht
betekenen
Tot op de dag machtsverhoudingen
traalAfrikaanse
Republiek.
geweld
ESTESons uitregio.
Toen
het
van
Boko
Hainternationale
Wel
komt
blijven.
onveilig.
van vandaagis het in Bangui
nodigde om in N'Djamenate doceren,zagen wij een nieuwe deur opengaanom de
steun van de EvTAte verbreden.Het plan
is nu om met regelmaat,als het lukt zelfs
elkjaar,ook predikantenen docentennaar
Tsjaaduit te zenden. Met nadruk is onze
hulp hieringevraagd.

Daar
wil ikookheen!
- zo'n
waaraan
wij lesgaven
De studenten
dertig zijn grotendeelsal predikant.
Door hun kerkwordenzij vrijgesteldvoor
Nadezethedriejaarstudieaande'ESTES'.
danveelkrijgtzo'npredikant
ologiestudie
al een leidendepositiein eenvan de genoemdekerken.
Tijdensde lessenhebbenwe samenhet
gelezen.
Prachtig
hoede
boekOpenbaring
beeldenuit dat boekop een directemaoverde grenzenvanonzeeinierspreken,
gen cultuur heen. Met Boko Haramzo
dichtbijwas het niet moeilijkde demoni-
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schemachtente herkennen
waarOpenbaring over spreekt.Maarwe herkendensamenook de machtvan de HereJezus,
die
zichzelf
vooronsgafalsofferlam
enjuistzo
- alslam- allemachtontvangenheeft.Jezus'machtis groteren meerdan die duivelsekrachtenvooronzeoqen.

"Met Boko Haram zo
dichtbij was het niet
moeilijk de demonische
machten te
herkennenwaar

Openbaringover
spreekt."

Het mooistemomentwaswellichttijdens
eenvande laatstecolleges,
overhet nieuwe Jeruzalem.
Eénvande studenten
legde
zijn pen neeren keekeen tijdje voor zich
uit. Hij stakzijn hand op om een vraagte
stellen.
Wat hebbenwe overvan allesgediscussieerd.
Maardezekeerwasde vraag
anders."Meneer,daar wil ik ook graag
heen!"
Op dat momentwarenwe met elkaargewoonevenstil.Ontroerend
om hetverlangen naarhet nieuweJeruzalem
bij elkaar
te herkennen.Afrikaansedomineesuit
Tsjaaden wij uit Nederland,wat zijn we
verschillend.
Maarwe delenhetzelfde
verrangen.
Drs.JonMotthijs
vonLeeuwen,
theologisch
adviseurvan
DVN(De
Naosten)
Dr.Michael
Mulder,
docent
Nieuwe
Testament
aandeTUA
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