
Juni 2022

Kracht om te
getuigen

PIONIER
WWW.CAMAZENDING.NL



KR
A

C
HT

 O
M

 TE
 G

ET
UI

G
EN

Wat is de beweging waar wij deel van maken enorm 
krachtig! Onze Held en Voorloper stond op uit de dood! 
Hij bewees voor eens en altijd Koning en Heer te zijn. Niet 
alleen hoog en verheven, maar ook heel intiem en dichtbij. 
Aan een klein, bang en verward groepje geeft Jezus 
de belofte: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest 
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen 
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot 
aan het uiterste van de aarde (handelingen 1:8).’

Tijdens Pinksteren worden bange 

discipelen krachtige getuigen. Ze 

krijgen de opdracht om te getuigen 

van Jezus, om naar alle volken 

wereldwijd te gaan om Jezus 

zichtbaar te maken. En daarvoor 

ontvangen ze de kracht van de 
Geest van Jezus, die noodzakelijk is 

om hun opdracht te vervullen.

Zoals opgedragen komen er 

duizenden in Jeruzalem tot geloof. 

Het Evangelie komt in de harten 

van mensen in Judea en Samaria. 

Zelfs onder de heidenen komen er 

volgelingen van Jezus, tot aan Rome 

toe, de hoofdstad van het rijk. 

Het boek Handelingen volgt vooral 

Petrus en Paulus. Uit de geschiedenis 

weten we dat de grootste 

verspreiding van het Evangelie door 

alledaagse mensen kwamen. Ze 

getuigden van wat zij met Jezus 

meemaakten, in de kracht van de 
Heilige Geest. En velen kwamen tot 

geloof! 

De beweging van de Geest van 

Jezus is vandaag de dag ook 

krachtig. In onze eigen omgeving in 

Nederland maken wij Jezus zichtbaar. 

Maar ook gaan wij uit naar volken en 

landen waar Jezus nog niet gezien 

wordt. En wie dáár tot geloof komt 

gaat weer verder om Jezus zichtbaar 

te maken in de eigen omgeving. 

De kracht van de Heilige Geest 
maakt gewone mensen tot 

buitengewone zegen. We ontvangen 

kracht om te getuigen, in Jeruzalem 

als in Heel Judea en Samaria. En tot 

aan het uiterste van de aarde! 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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MAAR U ZULT DE KRACHT 
VAN DE HEILIGE GEEST 
ONTVANGEN, DIE OVER 
U KOMEN ZAL; EN U ZULT 
MIJN GETUIGEN ZIJN.

HANDELINGEN 1:8 
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De onbereikte Mano 
bevolking
Er brak een burgeroorlog uit. Op zijn 
motorfiets moest hij via junglepa-
den ontsnappen aan de rebellen. 
Hij kwam in Guinee met alleen wat 
een motorfiets kon dragen en een 
stapel bijbels in de Mano taal, een 
onbereikt volk. Moise, een van de 
weinige Mano gelovigen hoorde dit 
en zocht hem op. Ze werden broers 
en medestrijders voor het Evangelie 
onder de Mano. 

Er was veel weerstand. Dit onbereikt 
volk was toegewijd aan de duivel. 
In de meeste dorpen is er een 
“heilige boom”. Wanneer een dorp 
wordt gesticht wordt een tiener-
meisje levend begraven en boven 
haar hoofd een boom geplant. 

Zo wordt het dorp gewijd aan de 
geesten. Jonge mannen worden  
ingewijd in de “Devil Society”. Ze 
worden naar de bush gebracht om 
tegen de duivel te “vechten”. Ze 
worden tegen de grond gedrukt 
en er worden tussen de 30 en 100 
sneden in hun huid gemaakt. Dit 
worden later de tanden van de 
duivel genoemd. Wanneer de 
duivel besluit om de stad in te 
komen, worden alle niet-ingewij-
den, inclusief vrouwen en kinderen, 
gedwongen naar binnen te gaan.

Jon en Moise zijn het evangelie 
gaan verkondigen onder de Mano. 
Er was strijd. De grote confrontatie 
tussen de bevolking en de christe-
nen kwam vanaf het moment dat 
Moise begon op te staan en nee te 

CAMA zendeling Jon Erickson heeft een hart 
voor wat er in Handelingen 1:8 staat ‘maar u zult 
de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u 
zult Mijn getuigen zijn… tot aan het uiterste van 
de aarde’. Hij was in Liberia aangekomen als 
zendeling. Al gauw ontdekte hij dat dit het land 

was met  de meeste christenen van West Afirka, terwijl buurland Guinee 
veel onbereikte volken had en weinig zendelingen. Hij bad ‘Heer, zend 
mij naar de minst bereikten’. Hij wilde getuigen waar mensen Jezus nog 
niet kenden.

Mano-volk Guinee 
bereikt met het Evangelie

Guinee
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zeggen tegen het sluiten van hun 
deuren wanneer de duivel besloot 
het dorp te bezoeken. Dit was dan 
ook de echte geboorte van de 
kerk, want voorheen domineerde 
angst de weinige Mano-gelovi-
gen die in Guinee woonden. In 
de woorden van Handelingen, ze 
kregen kracht om te getuigen.

Het volgende onbereikte volk
Na 25 jaar werken onder de Mano 
werd Jon door CAMA gevraagd 
om het werk onder de Mano te 
stoppen. De heilige boom staat 
nog steeds. De inwijdingsrituelen 
van de duivel gaan door. De ‘be-
zoeken van de duivel’ zijn er nog. 
Maar de gemeente van Christus 

is geplant. In elk dorp in de hele 
regio van Mano zijn er kerken of 
bijeenkomsten van gelovigen. Ma-
no-evangelisten vertellen hun eigen 
mensen om zich van de duivel af te 
keren en Christus te volgen. 

Het werk onder de Mano is voor 
Jon klaar, maar niet onder de 
minst bereikte volken van Guinee. 
Jon richt zich nu op een ander 
onbereikt volk om daar het evan-
gelie te brengen. Dat doet hij 
ook met Mano gelovigen. Samen 
maken ze Jezus zichtbaar waar 
hij niet gezien wordt, tot aan het 
uiterste van de aarde!

Dit was dan ook de echte geboorte van 
de kerk, want voorheen domineerde 
angst de weinige Mano-gelovigen die in 
Guinee woonden. 
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…TOT AAN
HET UITERSTE
VAN DE AARDE.

BRON: GLOBALRIZE

Landen Inwoners Aandeel christenen (%)
1. Afghanistan 38.0 miljoen 0.02 %
2. Somalië 16.1 miljoen 0.02 %
3. Jemen 30.2 miljoen 0.05 %
4. Marokko 37.1 miljoen 0.08 %
5. Tunesië 11.9 miljoen 0.19 %
6. Turkije 83.8 miljoen 0.20 %
7. Mauritanië 4.8 miljoen 0.23 %
8  Niger 24.1 miljoen 0.26 %
9. Algerije 43.3 miljoen 0.30 %
10. Noord-Korea 25.8 miljoen 0.38 %
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TOP-10 LANDEN* MET HET LAAGSTE 
AANDEEL CHRISTENEN   * LANDEN MET MEER DAN

 1 MILJOEN INWONERS
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3 miljard mensen hebben niet de kans om 
Jezus te leren kennen zoals Hij echt is. Help 
jij mee om Jezus zichtbaar te maken daar 
waar Hij niet gezien wordt?
Met jouw (maandelijkse) donatie kunnen
wij meer zendelingen uitzenden! 

IBAN: NL76 ABNA 0484 6740 48

www.camazending.nl/doneer
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ACTUELE VACATURES

Staat jouw ideale vacature er niet tussen maar wil 
je wel meer weten over zendingswerk?
Kom dan langs voor een vrijblijvend koffie-gesprek 
met onze directeur Boudewijn van Schoonhoven.

www.camazending.nl/koffie

Manager Cultureel Centrum

Zendingswerker

Bedrijfsleider & Evangelist

https://www.erwintenham.nl

