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LEVENDE GETUIGENIS 

 NETGROUP 
Daar gingen ze, Sofia en Anna. Al vier 
dagen lang waren ze onderweg naar 
een onbereikt gebied midden in het Hi-
malaya-gebergte. In dit gebied wonen 
mensen die voornamelijk Hindoe zijn, 
niemand in hun omgeving is christen ze 
hebben zelfs nog nooit van Jezus ge-
hoord. 

Het was warm en de zon brandde op hun 
gezichten. Hun tassen zaten vol met boek-
jes die zij uit zouden delen in de onbereikte 
dorpjes. Ze waren op weg naar het dorpje 
Rugin. Dat dorpje was niet te bereiken met 
een auto of een bus. Nee, Sofia en Anna 
moesten een aantal dagen lopen om het 
dorp te bereiken. Eenmaal aangekomen 
in het dorp werden zij hartelijk ontvangen. 
Ze kregen een bloemenkrans om hun 
nek en iedereen vond het fantastisch dat 
twee ‘westerse vrouwen’ hen kwamen be-
zoeken. Ze luisterden aandachtig naar de 
getuigenissen van Sofia en Anna en naar 
de uitleg van het Evangelie. Op de vraag 
of de mensen weleens van Jezus hebben 
gehoord werd er gevraagd of je dat kan 
eten. Ieder huishouden in het dorp kreeg 
een boekje met daarin het Bijbelboek Luk-
as uitgereikt. Sofia en Anna waren na hun 
bezoek erg blij dat zij de mensen in Rugin 
konden ontmoeten.
Na twee maanden kregen Sofia en Anna in-
eens een telefoontje. Ze hoorden dat twee 

mensen uit het dorpje Rugin erg geïnteres-
seerd zijn in het Evangelie. Wat bijzonder 
om achteraf, na een lange tocht met veel 
inspanning, zulk krachtig nieuws te horen! 
De twee mensen uit het dorpje worden nu 
ondersteund door christenen uit hetzelfde 
land die hen onderwijzen uit de Bijbel.
Veel mensen op de wereld hebben het 
Evangelie nog nooit gehoord. Zij wonen in 
de onbereikte landen van onze wereld. Zij 
hebben eigen godsdiensten of aanbidden 
de natuur. Ze hopen dat zij met hun goede 
daden een mooi ‘hiernamaals’ zullen ont-
vangen. Zij zijn bang en hebben geen hoop. 
Bedenk samen in je groepje in welke lan-
den deze onbereikte mensen wonen. Via 
www.operatiemobilisatie.nl/wiezijneronbe-
reikt kan je dit ook opzoeken. 

→  Lees samen Psalm 105:1-3.
→  Wat heeft God gedaan in jullie leven? 

Denk hierbij ook aan psalm 136 van de 
vorige maand. Welke dingen heb je afge-
lopen week nog meer ontdekt over Gods 
goedertierenheid?   

→  Dank God voor al deze punten en bid 
voor een gezegende tijd met God tijdens 
de Big Adventure.

BIG ADVENTURE 
Lydia, de purperverkoopster
→  Lees Handelingen 16:6-15
→  Wat valt je op als je dit Bijbelgedeelte 

leest?

De Heilige Geest hield Paulus en Timothe-
us meerdere malen tegen om naar een 
bepaalde plek te gaan. Nadat Paulus het vi-
sioen zag, besloot hij om samen met Timo-
theüs te luisteren naar Gods roeping om 
naar Macedonië te gaan. God spreekt tot 
ons op verschillende manieren. Zo spreekt 
God door de Bijbel met bijvoorbeeld een 
mooie tekst, door andere mensen heen 
met bijvoorbeeld een bemoedigend 
woord, door de natuur met bijvoorbeeld 
een prachtige zonsondergang wanneer 
je dat nodig hebt of een mooie vogel die 
ineens langs je vliegt, door dromen en/of 
visioenen, door een gedachte of door een 
lied. Er zijn nog meer manieren hoe God tot 
ons kan spreken. 
→  Heeft God wel eens tot jou gesproken?
→  En op welke manier heeft God dat ge-

daan?

Paulus en Timotheüs ontmoeten Lydia in 
de stad Thyatira. Er staat geschreven dat 
de Heere het hart van Lydia opende en dat 
zij zich liet dopen met haar huisgenoten. 
Wanneer Paulus en Timotheüs niet had-
den geluisterd naar de roeping van God, 
hadden zij Lydia en vele andere mensen 
niet ontmoet. 
→  Wat heeft God aan jou gevraagd? 
→  En heb je gedaan wat God van je heeft 

gevraagd? Waarom wel/niet? 

Paulus en Timotheüs gingen voor het eerst 
vanuit Troas naar Europa. Europa was op 
dat moment nog niet met bereikt met het 
evangelie. Dat is iets wat wij ons misschien 
niet voor kunnen stellen. Toch zijn er nog 
veel gebieden in de wereld die niet met 
bereikt zijn met het evangelie. Veel men-
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sen hebben nog niets gehoord van Jezus 
of hebben geen idee wie Jezus is. Ook in 
Nederland weten veel mensen niet wie Je-
zus is. 
→  Ken jij iemand in jouw omgeving die nog 

nooit van Jezus heeft gehoord of niet 
weet wie Jezus is?

Opdracht: neem iemand in gedachten 
die nog nooit van Jezus heeft gehoord. 
Dat kan een bekende van jou zijn, maar dat 
kan ook een bevolkingsgroep zijn waarvan 
jij weet dat Jezus daar nog niet bekend is. 
Bid elke dag voor deze persoon/groep dat 
zij Jezus mogen leren kennen. Begin daar 
op dit moment al mee. Bid dat God deze 
persoon op een bijzondere manier zal 
aanraken.

BACK TO YOUR GROUP 
→  Bespreek met elkaar wat jullie opviel in 

het Bijbelgedeelte uit Handelingen.

Een getuigenis is bijvoorbeeld en moment 
dat God tot je spreekt, waar je de leiding 
van God in je leven zien of wat God in jouw 
leven doet. 
→  Deel met elkaar de getuigenissen uit jul-

lie levens.
→  Wat neem je mee uit deze Bijbelstudie? 

En hoe breng je dat in de praktijk?

DAan het begin van deze Bijbelstudie 
spraken we al over de onbereikte men-
sen in verschillende landen. Deze mensen 
hebben nog nooit van Jezus gehoord en 
hebben ook de mogelijkheden niet om 
van Jezus te kunnen horen. Verschillen-
de christelijke organisaties, zoals Opera-

tie Mobilisatie, zenden groepen mensen 
naar deze plekken uit om daar het Goede 
Nieuws over Jezus te verspreiden. Deze 
mensen worden zendelingen genoemd. 
Er zijn ook andere manieren om iets te 
kunnen doen voor onbereikte mensen, 
zoals het bidden voor deze mensen (via 
https://mijnom.formtitan.com/gebeds-
kaarten#/ kan je je inschrijven om een ge-
bedsdoosje te ontvangen van OM. Met 15 
gebedskaarten brengen we de mensen 
die Jezus nog niet kennen én de pas gelo-
vigen graag wat dichterbij. Hun naam, hun 
verhaal. Haal de kaarten in huis en gebruik 
ze voor jouw gebedstijd!). En/of je kan ook 
een zendeling of een organisatie financi-
eel steunen voor het werk wat ze doen. 
→  Wat wil & kan jij doen voor de onbereikte 

mensen? 

Bid voor de persoon links naast je in je 
groepje. Dank voor de getuigenissen die 
God deze persoon heeft gegeven. Dank 
God dat Hij zichzelf aan deze persoon 
heeft laten zien. Bid voor deze persoon 
wanneer hij/zij graag meer van God zou 
willen zien in zijn/haar leven en omgeving. 
Bid voor hulp en wijsheid bij het uitvoeren 
van de wens om de onbereikte mensen te 
helpen.

DIGGING DEEPER 
We gaan iets verder in duiken op de psalm 
die we aan het begin van de Big Adventure 
hebben gelezen. 
→  Lees psalm 105:1-6.
→  Wat valt op voor jou wanneer je dit ge-

deelte verder leest?

→  Waar wil jij vandaag de Heere voor lo-
ven?

Met de getuigenissen van ons leven kun-
nen wij naar mensen uitreiken die nog 
nooit van Jezus hebben gehoord of men-
sen die in hun zoektocht zijn naar God. 
Psalm 105 spreekt van deze getuigenis-
sen, bijvoorbeeld in vers 2: “Spreek aan-
dachtig van al zijn wonderen”. Met het 
vertellen van de wonderen van God in 
jouw leven en het dagelijks loven van God 
mogen wij een bemoediging zijn voor de 
mensen om ons heen. In je groep heb jij 
misschien wel een getuigenis van iemand 
gehoord die jou weer heeft geholpen om 
op God te hopen. Misschien heb jij wel ie-
mand kunnen bemoedigen met jouw ge-
tuigenis. 

Voor het delen van onze getuigenissen 
hebben wij de kracht en wijsheid van God 
nodig. Dit staat ook in Psalm 105:4. 
Opdracht: bid tot God voor kracht en wijs-
heid in jouw leven om de getuigenissen uit 
jouw leven te vertellen aan de mensen om 
je heen. Bid voor de persoon die je bij de 
eerdere opdracht in gedachten hebt ge-
nomen om voor te bidden. 

De wonderen die wij zien in ons eigen 
leven, zijn ook bemoedigingen voor ons-
zelf. De psalmist benoemt in vers 5 dat 
wij mogen denken aan de wonderen, te-
kenen en de oordelen van Zijn mond in 
onze eigen levens. 
Opdracht: Schrijf een bemoediging voor 
jezelf en hang het ergens in jouw kamer 
op, zodat je daar elke keer weer door be-
moedigd wordt wanneer je het ziet.
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SAVE THE DATE

MELD JE NU AAN

29 DEC 2022
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