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      NO 
CHOICE

Latifa kan niet voor Jezus kiezen. Ze 

heeft geen keus, want ze heeft nog 

nooit over Hem gehoord. Net als 

 3 miljard andere mensen. Dat is 

40% van de wereldbevolking. 

Ga naar no-choice.nl, lees en deel  

hun verhalen!
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E Twee jaar geleden nodigde ik onze buurvrouw van een paar 
huizen verderop uit voor de Alpha cursus in onze kerk. We hadden 
een kort gesprek waarin ze aangaf dat het niets voor haar was, 
maar dat haar broer waarschijnlijk wel geïnteresseerd was. 
We namen afscheid en ik dacht niet meer van haar te horen. 

Een paar dagen later stond de 
buurvrouw op de stoep met 
vochtige ogen. Ze vertelde dat 
de persoonlijke uitnodiging haar 
niet had losgelaten en ze gaf 
aan toch te willen komen. Bij de 
tweede avond was het raak: onze 
buurvrouw kwam tot geloof in 
Jezus. Wij stonden erbij en keken 
ernaar. Wat wonderlijk is het toch 
hoe God mensen toevoegt aan  
zijn Koninkrijk!

Mijn buurvrouw had eenvoudig 
toegang tot het Evangelie 
doordat er in haar straat een 
aantal christenen woont die van 
Jezus kunnen getuigen aan niet-
christenen. Heel anders is dat voor 
zo’n 40% van de wereldbevolking 
(!). Deze kolossale groep heeft niet 
de gelegenheid om voor of tegen 
Jezus te kiezen, om de simpele 
reden dat het Evangelie niet 
gehoord kan worden. 

Als ik daar over nadenk dan slaat 
de schrik me om het hart. Zoveel 
mensen die geen toegang hebben 
tot het evangelie en daardoor 
geen kans krijgen om te ontdekken 
hoe God deze wereld en hun leven 

bedoeld heeft. Geen uitzicht op 
verzoening en een hersteld leven. 
Wat vreselijk is dat!

Juist daarom hebben vijftien 
organisaties zich verbonden 
aan No Choice: een 
bewustwordingscampagne voor 
christenen in Nederland om deze 
schrikbarende cijfers bekend te 
maken. Waarom? Zodat de lokale 
kerk opnieuw geactiveerd wordt 
om dat geweldige Evangelie van 
Jezus Christus tot aan de uiteinden 
van de aarde te brengen. Zodat 
elke wereldbewoner in ieder geval 
de mogelijkheid krijgt om over 
Jezus te horen. Ik word daar heel 
blij van!

Jan Wolsheimer
Bestuurslid CAMA Zending  
Directeur MissieNederland
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REZA
MIDDEN-OOSTEN
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Samen met andere vluchtelin-
gen werkt hij in een fastfood 
restaurant. Eén van zijn colle-
ga’s is christen en probeert hem 
elke dag wat van Jezus te ver-
tellen. Dat is nieuw voor hem, 
hij heeft nog nooit iets over het 
Evangelie gehoord. Maar hij 
hoort het alleen maar aan. “Ik 
kon er niet zoveel mee.”

Een paar jaar later gaat Reza op 
een avond met de trein naar een 
andere stad. Daar ziet hij een bord 
van een Arabische kerk. “Ik had 
twee jaar lang verhalen gehoord 
over Jezus, maar ik geloofde het 
niet. Toch werd mijn nieuwsgier-
igheid gewekt. Het leek wel of ik 
naar binnen moest. In de kerk stond 
een groepje mensen te bidden en 
midden uit die groep kwam een 
man op mij af. Het was de oud-col-
lega die mij twee jaar lang over 
Jezus had verteld!”

De man reageert enthousiast: ‘Hal-
leluja, God heeft Reza bij ons ge-
bracht!’ Een gesprek volgt en Reza 
neemt die avond een besluit: “Ik 
kon er niet meer omheen, God had 
mij hier gebracht en ik besloot Jezus 
te gaan volgen.” Reza voelt zich 
een compleet ander mens: “Eerder 
voelde ik altijd een soort angst. Maar 
die angst bestond niet meer. Mijn ziel 
was vrij!”

In het Aziatische land waar Reza 
vandaan komt, is geen ruimte voor 
het christelijke geloof. Veel mensen 
hebben nog nooit het Evangelie 
gehoord en kunnen dus niet kiezen 
voor Jezus.

* Niet zijn echte naam, om
veiligheidsredenen gefi ngeerd

Reza* heeft helemaal niets met het geloof. Hij is atheïst. Hij gelooft niet 
in Allah of de profeet Mohammed, al is het overgrote deel van de bev-
olking moslim. Hij gaat vaak in discussie met studievrienden, maar het 
duurt niet lang of hij wordt in de gaten gehouden door de politie. Hij 
vlucht het land uit en komt in Duitsland terecht. 

Gebedspunten:
• Bid dat Reza vasthoudt aan zijn geloof en 

vol vrijmoedigheid mag getuigen
• Bid dat mensen uit het land van Reza in 

aanraking komen met het Evangelie
• Bid voor moed en volharding voor 

christenen in gesloten landen
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Ama en haar familie horen 
bij de Bilala, een moslimvolk. 
Ze wonen in een lemen hut 
met een rieten dak in een 
klein dorpje. De hoofdman 
heeft een iets grotere hut. 
Het leven is niet gemakkeli-
jk. Het land is heel droog en 
er zijn vaak confl icten. Boko 
Haram heeft er de afgelopen 
jaren veel schade aangericht. 
Ama is blij dat ze haar dorp 
nog voorbij zijn gegaan, maar 

ze vreest het moment dat het 
geweld ook in haar omgeving 
oplaait.

Zouden Ama en haar familie 
Jezus willen leren kennen? Miss-
chien wel. Maar ze hebben geen 
keus, want er is niemand die hen 
het goede nieuws vertelt.

* Ama is niet haar echte naam

Elke morgen staat ze vroeg op om voor de dieren te zorgen. 
Ama* en de rest van de familie hebben schapen, paarden, 
kamelen en wat runderen. Ze melkt de dieren en samen met 
haar schoonzussen maakt ze boter. Ze zijn blij dat ze dit vee 
hebben, want verder hebben ze weinig. Ze verbouwen wat, 
maar het is heet en droog in het Afrikaanse land waar Ama 
woont. Bijna iedereen leeft onder de armoedegrens.

Gebedspunten:
• Bid voor de Bilala, dat ze bereikt worden 

met het Evangelie
• Bid dat er meer zendelingen op pad gaan 

om het geloof te brengen bij de minst 
bereikte volken

• Bid dat mensen in deze Afrikaanse landen 
beschermd worden tegen het geweld 
van Boko Haram

ze hebben geen keus“ “
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BID, DEEL, GA
CAMA Zending is één van de 

initiatiefnemers van No Choice. Wij zien 
de kracht van het Evangelie, het enorme 

potentieel van de kerk, maar ook de 
nood om Jezus bekend te maken. 

Daarom werken we samen met 15 
organisaties om de ‘minst bereikten’ te 

bereiken met het Evangelie.

Wij doen dit door middel van zendingswerk op 
locatie, via internet, social media, tv en radio en 

door het vertalen van de Bijbel in verschillende talen

Steun ons met gebed en met jezelf. Deel de 
verhalen die je raken. Zo vragen we samen 

aandacht voor deze 3 miljard mensen.
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