
Zending in Tsiaad?!
Doon Jnru Mnrrsus vnt Leruwell eru Mrcsnrr MuLoen

Verschrikkeli jke berichten vernemen we over aanvallen van de Boko Haram aan de

grens van Tsjaad. Op hetzelfde moment dat er nog geen 100 kilometer bij ons ver-

wijderd tweeduizend christenen in koelen bloede werden vermoord, gaven wij les

in het lezen van de Bijbel. In N'Djamena, de hoofdstad van Tsjaad, staat de theologi-

sche hogeschool 'shalom', waar predikanten uit acht verschil lende kerken worden

opgeleid. Hoe zijn een christeli jke gereformeerde docent, dr. Michael Mulder, en

een vri jgemaakt gereformeerde zendingswerker, ds. Jan-Matthijs van Leeuwen, in

Tsjaad terecht gekomen?

Bangui
Stichting Evangelische Toerusting Afrika
(EvTA) steunt al dertig jaar de theologische
opleiding in Bangui - Centraal Afrikaanse
Republiek. De school in Bangui leidt predi-
kanten en kerkeli jke leiders op uit een
groot aantal Franstalige Afrikaanse landen.
Dr. Benno van den Toren werd naar deze
faculteit (de FATEB) uitgezonden door de-
putaten buitenlandse zending van CGK.
Daarnaast zendt EvTA, een hoofdzakelijk
Nederlands Gereformeerde stichting, elk
jaar twee docenten naar Bangui om daar
enkele weken te doceren. Ook verschil len-
de Christeli jke Gereformeerde predikan-
ten zijn daarvoor uitgezonden.
In 2010 brak er een opstand uit in de Cen-
traal Afrikaanse Republiek. Tot op de dag
van vandaag is het in Bangui onveil ig.

FATEB kan nog maar heel beperkt functio-
neren en is deels in ball ingschap. De mas-
teropleiding vindt plaats in Kameroen. Ko-
mende zomer hopen daar twee docenten
namens EvTA naar toe te gaan. Tegeli jk
vraagt EvTA zich af: kunnen we onze steun
aan de Afrikaanse kerken ook verbreden

Een opening in N'Djamena
De EvTA ziet nieuwe kansen in Tsjaad, een
enorm groot land, dat met i jzeren vuist
wordt geregeerd door een moslim presi-
dent. Er is daar (nog) ruimte voor christe-
nen. De president weet twee rivaliserende
groepen in het noorden en enkele christe-
l i jke stammen in het zuiden van het land
zo tegen elkaar uit te spelen, dat de
machtsverhoudingen steeds in evenwicht
bli jven. Wel komt het geweld van Boko Ha-

ram nadrukkel i jk dichterbi j .  Dat hebben

we zelf ervaren toen we er waren.

We hebben ook ervaren hoe goed het is

dat hier acht verschi l lende kerken samen

een theologische school van academische

niveau onderhouden, De Ecole Supérieure

de Théologie Evangélique Shalom (ESTES) is

een prachtig inst i tuut. De opleiding is ge-

heel Afr ikaans, speelt in op de behoefte

van de eigen kerken, is verbonden met een

netwerk van academische opleidingen en

kri jgt erkenning door de overheid en van

i nternationale organisaties.
Ti jdens ons verbl i j f  opende de nieuwe

Masters-opleiding, een project met ambi-

t ies. ESTES hoopt dat de opleiding veel kan

gaan betekenen voor de kerken in de hele

internationale regio. Toen ESTES ons uit-

nodigde om in N'Djamena te doceren, za-

gen wij  een nieuwe deur opengaan om de

steun van de EvTA te verbreden. Het plan

is nu om met regelmaat, als het lukt zelfs

elkjaar, ook predikanten en docenten naar

Tsjaad uit  te zenden. Met nadruk is onze

hulp hierin gevraagd.

Daar wil ik ook heen!
De studenten waaraan wij lesgaven - zo'n
dertig - zijn grotendeels al predikant.
Door hun kerk worden zij vrijgesteld voor
drie jaar studie aan de'ESTES'. Na deze the-
ologiestudie kri jgt zo'n predikant dan veel-
al een leidende positie in een van de ge-
noemde kerken.
Tijdens de lessen hebben we samen het
boek Openbaring gelezen. Prachtig hoe de
beelden uit dat boek op een directe ma-
nier spreken, over de grenzen van onze ei-
gen cultuur heen. Met Boko Haram zo
dichtbij was het niet moeil i jk de demoni-
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sche machten te herkennen waar Openba-
ring over spreekt. Maar we herkenden sa-
men ook de macht van de Here Jezus, die
zichzelf vooronsgaf alsofferlam en juistzo
- als lam - alle macht ontvangen heeft. Je-
zus' macht is groter en meer dan die dui-
velse krachten voor onze oqen.

"Met Boko Haram zo
dichtbij was het niet

moeilijk de demonische
machten te

herkennen waar
Openbaring over

spreekt."

Het mooiste moment was well icht t i jdens
een van de laatste colleges, over het nieu-
we Jeruzalem. Eén van de studenten legde
zijn pen neer en keek een tijdje voor zich
uit. Hij stak zijn hand op om een vraag te
stellen. Wat hebben we over van alles ge-
discussieerd. Maar deze keer was de vraag
anders. "Meneer, daar wil ik ook graag
heen!"
Op dat moment waren we met elkaar ge-
woon even sti l. Ontroerend om het verlan-
gen naar het nieuwe Jeruzalem bij elkaar
te herkennen. Afrikaanse dominees uit
Tsjaad en wij uit Nederland, wat zijn we
verschil lend. Maar we delen hetzelfde ver-
rangen.

Drs. Jon Motthijs von Leeuwen, theologisch
adviseurvan DVN (De Naosten)

Dr. Michael Mulder, docent Nieuwe Testament
aan deTUA
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