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Het synodebestuur met ons tijdens de vergadering in Medellín in oktober

Barmhartige gerechtigheid
Barmhartige gerechtigheid is de naam die we
hebben gegeven aan de
module die we momenteel aan het ontwikkelen
zijn over Bijbelse gerechtigheid. Deze benaming
kwam voor ons als vanzelfsprekend naar voren
na het bestuderen van
de Bijbel, het lezen van
literatuur over dit onderwerp en naar aanleiding
van de meer dan 40 interviews die we hebben
gehouden.
Afgelopen
oktober mochten we
voor het synodebestuur
van de kerk de voortgang
presenteren van de ontwikkeling van de tweede
module
van
Somos

Diáconos. We waren blij
dat men enthousiast was
en dat er wordt uitgekeken naar de conferenties
die we D.V. in verschillende delen van Colombia met lokale kerken
mogen houden in 2019.
De module Barmhartige
gerechtigheid bestaat uit
twee momenten. Tijdens
de eerste conferentie
zullen we uitgebreid de
Bijbelse basis behandelen wat betreft gerechtigheid en het onderwerp
‘conflict’. We gaan met
lokale kerken in gesprek
over de betekenis van
Gods gerechtigheid voor
onderwerpen als vergeving, waarheid, verzoe-

ning en straf. Onze wens
is dat deze dialoog helpt
bij te dragen aan een
kerk die in woord en
daad Gods gerechtigheid
weerspiegelt in de maatschappij. Tijdens de
tweede conferentie behandelen we de thema’s
economie en klimaat in
relatie tot Bijbelse gerechtigheid. Met de synode is afgesproken dat
deze tweede conferentie
een nationale bijeenkomst wordt waarbij afgevaardigden van kerken
over het hele land naar
Medellín komen. Op de
volgende pagina is de
planning te zien voor
2019. ▪
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Leven in afhankelijkheid
In november hadden we een gesprek met Jaime Moli- heeft hij mogen ontdekken dat God altijd voorziet voor
na, een Colombiaanse arts. Een aantal maanden daar- hen die in volledige afhankelijkheid van Hem leven. Hij
voor, bij het uitwisselen van contactgegevens, gaf hij zei: “Ik geloof niet in Gods voorzienigheid, ik weet het
zijn telefoonnummer onder
zeker!” Jaime vertelde dat
voorbehoud dat het mogelijk
een leven in afhankelijkwas dat zijn nummer in de loop
heid een heel ‘licht’ en ge“Ik
geloof
niet
in
Gods
van de tijd veranderd zou zijn,
lukkig leven is. Hij hoeft
zijn telefoon wordt namelijk
voorzienigheid, ik weet het zeker!”
zich niet druk te maken om
regelmatig gestolen. Jaime is
van alles en nog wat, zoals
arts en hij voelt het als zijn roebezittingen, want hij weet
ping om arts te zijn voor daklozen. Een tijd lang heeft dat God voor hem zorgt. De blijdschap op zijn gezicht
hij in een woning gewoond waarin hij 30 daklozen ver- was mooi om te zien en deed ons beseffen dat Jaime
zorgde. Veel van zijn spullen zijn ontvreemd door zijn
een voorbeeld is. ▪
patiënten. Vaak zijn zij verslaafd
aan verdovende middelen en
voor een telefoon en zelfs een
medische encyclopedie kan je
een aantal shotjes kopen.
Jaime heeft gekozen voor een
leven in armoede, naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi.
We vroegen hem waarom hij er
niet voor koos om als arts een
goedbetaalde baan te hebben.
Als medicus kun je in Colombia
een leven leiden met een hoog
inkomen. Jaime vertelt ons het
‘geheim’ dat schuilgaat achter
een leven in afhankelijkheid. Hij
heeft nauwelijks bezittingen en
heeft geen geld om ver vooruit
te plannen. Via deze levensstijl
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Bericht van de Thuisfrontcommissie
In een verwachtingsvolle en vierende periode verschijnt deze nieuwsbrief, zo ook het vaste onderdeel van de TFC.
Het is bijzonder dat we ons als TFC weinig zorgen hoeven te maken. “Geloof in Colombia” wordt in financiële zin
vrijgevig gesteund door mensen binnen en buiten de gemeente. Het is een dankbare, maar ook een gezellige taak
om deel uit te maken van dit team en op deze manier Cora en Antonie en het werk in Colombia te ondersteunen.
Zaken die momenteel onze aandacht hebben zijn het voorbereiden van de informatieavond (2e kwartaal 2019) en
het voorbereiden van een kraam voor de jaarlijkse GZB-dag. Hier willen we restanten handwerk en creatieve materialen verkopen. Wij vragen u om uw overtollige materialen aan ons ter beschikking te stellen, zodat wij andere
mensen blij kunnen maken. De opbrengst van deze kraam is bestemd voor het kinderwerk van Ds. Germán in Colombia. In één van de kerkbladen van de komende maanden zult u hierover meer lezen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Aris van der Kooij, bereikbaar via nummer 0348-423446.
We wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
Hartelijke groet, TFC Geloof in Colombia, Jeanette, Hilbert, Donald, Rhodé, Willy-Janne, Nico en Aris ▪

Kort in Nederland
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel
mensen geïnterviewd voor de module Barmhartige gerechtigheid. Eind december/begin
januari zijn we een korte periode in Nederland
om met nog een aantal mensen te spreken,
vooral op het gebied van economie en klimaat.
In totaal hebben we dan 50 interviews afgenomen. We spraken met onder andere slachtoffers van conflicten in Peru, Colombia en El
Salvador. Daarnaast spraken we met diverse
professionals over theologie, politiek, economie en klimaat. Onder de geïnterviewden bevinden zich tien verschillende nationaliteiten.
Op deze manier kunnen we gerechtigheid vanuit verschillende perspectieven en culturen
belichten. We vinden het bijzonder dat zoveel
mensen hun tijd en verhaal met ons hebben
willen delen. Door het bestuderen van de Bijbel, het
lezen van literatuur en het horen van de verhalen van
de geïnterviewden kregen we een steeds completer
beeld van Gods gerechtigheid, ook in relatie tot actuele
thema’s als conflict, economie en klimaat.

“Gerechtigheid is je kunnen
verplaatsen in andermans schoenen”
We spraken onlangs met de Colombiaanse gospelzanger Santiago Benavides. Hij gaf een korte en bondige
definitie van gerechtigheid. Volgens Santiago is gerechtigheid “je kunnen verplaatsen in andermans schoenen”. In veel samenlevingen is het belang van het indi#4-2018

Santiago Benavides

vidu belangrijker dan het bedenken wat de ander nodig
heeft. Santiago maakt met zijn definitie duidelijk dat
Gods gerechtigheid verbonden is met het denken aan
wat de ander, de naaste, nodig heeft. Geïnteresseerd in
de muziek van Santiago? Het is te vinden op zijn YouTube kanaal.
Op dit moment zetten we de puntjes op de ‘i’ van het
boek, waarin alle informatie is verwerkt. Het boek dient
als basis voor de negen conferenties die we D.V. in
2019 hebben met lokale kerken. Daarnaast hopen we
dat de informatie niet alleen in Colombia blijft maar
ook mensen daarbuiten mag inspireren. Niet alleen de
kerk in Colombia is geroepen om Gods gerechtigheid te
weerspiegelen in de maatschappij, dit is ook de taak
van christenen en kerken elders in de wereld. Op de
volgende pagina staan bijna alle portretten van de geïnterviewden. ▪
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Geïnterviewden voor de module Barmhartige gerechtigheid

Dank & voorbedepunten
BARMHARTIGE GERECHTIGHEID. Dankbaar dat er binnen de kerk veel enthousiasme is over de module
Barmhartige gerechtigheid. Bid voor goede conferenties volgend jaar in lokale kerken verspreid over Colombia, waarbij kerken geïnspireerd worden om Gods gerechtigheid in de praktijk te brengen.
EEN LEVEN IN AFHANKELIJKHEID. Dank voor de nederige levenshouding van Jaime Molina. Bid dat hij mensen
inspireert met de wijze waarop hij leeft in afhankelijkheid van God. Bid voor veiligheid tijdens zijn werk met
de daklozen.

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl

Geloof in Colombia
www.gzb.nl
www.geloofincolombia.nl
tfc@geloofincolombia.nl
cora@geloofincolombia.nl
antonie@geloofincolombia.nl

KORT IN NEDERLAND. Dank met ons voor de gesprekken die we het afgelopen anderhalf jaar hebben gehouden. Dankbaar voor de open- en bereidheid van de geïnterviewden om hun verhaal, ervaring en kennis met
ons te delen. Bid dat deze verhalen bijdragen aan een
dialoog tijdens de conferentie. Bid voor een goede reis
naar Nederland. Bid voor goede gesprekken over Gods
gerechtigheid ten aanzien van economie en klimaat. ▪

Colofon
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze
nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U
kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door
een gift over te maken op IBAN: NL51 FVLB 0225 389657
t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden inzake ‘geloof in Colombia’ of via de doneerknop op de website. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun!

