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nieuwsbrief of op één van onze socialmediakanalen 
de volgende zin wel eens hebt gelezen ‘Samen 
Jezus zichtbaar maken, daar waar hij niet of 
nauwelijks gezien wordt.’ En dat is niet voor niets, 
want de nood is hoog.

Nog steeds hebben 3 miljard 

mensen niet of nauwelijks van Jezus 

gehoord. Mannen en vrouwen, 

kinderen en bejaarden, moslims 

en atheïsten. Personen zoals jij en 

ik met elk een kostbaar leven, wat 

er toe doet voor de eeuwigheid. 

Maar hoe kunnen deze mensen 

over Jezus horen als er niemand is 

die hen het Goede Nieuws verteld? 

Jezus heeft de Kerk geroepen 

om discipelen te maken onder 

alle volken. Het is de Kerk die het 

mandaat gekregen heeft om er 

voor te zorgen dat niemand het 

Evangelie mist en iedereen een 

eerlijke kans heeft om Jezus te 

leren kennen. 

In Nederland hebben we de 

vrijheid om te geloven, om naar 

een kerk te gaan, publiekelijk 

te bidden en we hebben zelfs 

meerdere Bijbelvertalingen 

in onze eigen taal. Maar niet 

iedereen heeft zoveel kansen en 

mogelijkheden zoals wij. 

Heb je wel eens gehoord van de 

Touareg in West-Afrika? Een stam 

van meer dan 1 miljoen mensen, 

waar misschien 1000 christenen 

bekend zijn? Of wat dacht je van 

Tsjechië waar ongeveer 70 % van 

de bevolking aangeeft ‘niet-

religieus’ te zijn? Of Marokko waar 

99 % van de bevolking Moslim is? 

Zo zijn er talloze voorbeelden van 

gebieden, stammen en landen 

waar Jezus nauwelijks gezien 

wordt. Daarom maken we samen 

Jezus zichtbaar, wereldwijd. Op 

welke manier doe jij mee?

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

NOG STEEDS HEBBEN 3 
MILJARD MENSEN NIET 
OF NAUWELIJKS VAN 
JEZUS GEHOORD.
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Paulus schrijft dat alle delen van het 
lichaam elkaar nodig hebben. Zo kan 
de zendeling niet tegen zijn of haar 
achterban zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’. 
En een kerk in Nederland kan niet tegen 
degene die uitgezonden willen worden 
zeggen: ‘Wij hebben jullie niet nodig’. 

Jezus zichtbaar maken doen we samen. 
Om de drie miljard mensen te berei-
ken die Hem nog niet kennen. Die ook 
niet de kans zullen krijgen Hem te leren 
kennen, wanneer wij Hem niet samen 
zichtbaar maken waar Hij nu niet gezien 
wordt. 

Christenen in Nederland kunnen niet 
zonder zendelingen. De uitzendende 
organisatie kan niet zonder ondersteu-
nende kerken. De projecten op het zen-
dingsveld kunnen niet zonder betrokken 
ondernemers. De één is hierin volstrekt 
niet belangrijker dan de ander. De één 

is niet meer of minder onmisbaar dan de 
ander.  

Samen zijn we het lichaam van Christus. 
Hierin hebben we allemaal onze eigen 
plaats. We hebben elkaar nodig en 
kunnen niet zonder elkaar. Als lichaam 
van Christus is het onze opdracht om 
naar de volken te gaan die Hem niet 
kennen. Ook hierin nemen we allemaal 
onze eigen plaats in, vormen we samen 
één Lichaam dat hier in Nederland, 
maar ook wereldwijd gezien wordt. Een 
Lichaam dat bestaat uit vele delen, 
maar die allemaal even onmisbaar zijn.

Zendeling, donateur, kerk of gemeente, 
betrokken ondernemer, vrijwilliger, TFT-lid 
of bidder…  Samen één lichaam. Samen 
maken we Jezus zichtbaar waar Hij het 
minst gezien wordt.   

In 1 Korintiërs schrijft Paulus dat we weliswaar één lichaam zijn, maar 
dat dit lichaam uit verschillende delen bestaat, die echter niet allemaal 
dezelfde functie hebben. Zo is het zendingswerk een taak van het hele 
lichaam en hebben we ook hierin verschillende functies. Maar we 
doen het wel samen. Samen maken we Jezus zichtbaar waar Hij niet of 
nauwelijks gezien wordt. 

De apostelen hebben drie jaar met 
Jezus opgetrokken. Ze hebben Hem 
gehoord, gezien, aangeraakt. Ze 
hebben met hem gegeten, gewandeld, 
wonderen gedaan, geleden. En wat zij 
van Jezus hebben gezien, vertellen zij.

Wat wij van Jezus hebben gezien en 
gehoord, beleefd en beleden, dat 
willen we aan allen laten zien. We zien 
Jezus in Gods woord, Zijn schepping, Zijn 
gemeente en ervaringen. We zien dat 
Jezus de afstraling van Gods heerlijkheid 
is. In Jezus zien wij God. Hij is vóór alles 
en door Hem zijn alle dingen gemaakt 

en worden ze gedragen. Hij is het die 
verzoening en vernieuwing brengt. Hij 
herstelt wat kapot is. Hij is Koning over 
alles.

Alleen door Jezus is er vervulling voor de 
Jood, vergeving voor de Moslim, bevrij-
ding van angst voor de voorouderver-
eerder, verlossing van het lijden voor de 
Boeddhist, en een thuiskomen voor de 
Seculier. Bij het zien van Jezus worden 
wij veranderd, voor eeuwig.

Met jou willen wij de wereld in zodat 
mensen Jezus kunnen zien, vooral daar 
waar Jezus niet gezien wordt. Waarom? 
In de woorden van 1 Johannes, ‘opdat 
ook u gemeenschap met ons hebt; en 
deze gemeenschap van ons is er ook 
met de Vader en met Zijn Zoon Jezus 
Christus.’ En waarom willen wij dat? 
‘Opdat uw blijdschap volkomen wordt.’

In 1 Johannes 1:2 staat ‘Want het leven is geopenbaard en wij hebben 
het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij 
de Vader was en aan ons is geopenbaard’. Dat is de kern van het werk 
van CAMA Zending.

SAMEN ›› ››JEZUS 

Jezus zichtbaar maken 
doen we samen.

Een Lichaam dat 
bestaat uit vele delen, 
maar die allemaal 
even onmisbaar zijn

Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij 
getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader 
was en aan ons is geopenbaard

Wat wij van Jezus 
hebben gezien en 
gehoord, beleefd en 
beleden, dat willen we 
aan allen laten zien.

SAMEN JEZUS ZICHTBAAR MAKEN SAMEN JEZUS ZICHTBAAR MAKEN



Het is een prachtig beeld van hoe God 
jou en mij wil gebruiken om Zijn Licht 
zichtbaar te maken in de wereld. In 
Romeinen 8:29 lezen we dat God ons er 
van tevoren toe heeft bestemd om het 
evenbeeld te worden van Zijn Zoon. Met 
andere woorden: jij en ik zijn gemaakt 
om Jezus zichtbaar te maken en te 
weerspiegelen in de wereld. Om te zijn 
als Hem, dat is onze missie. 

Net als de maan zijn wij zelf geen bron 
van licht. Maar wanneer wij gericht 
blijven op God kan het niet anders 
dan dat wij Zijn liefde, kracht en macht 
weerspiegelen. Hoe meer wij ons naar 
God toedraaien, des te meer wij Hem 
zichtbaar kunnen maken.

Jezus zichtbaar maken gaat niet 
vanzelf. Zijn offer vraagt om een reactie 
van Zijn kinderen om alles achter te 

laten en Hem te volgen, wat dat ook 
betekent. We zijn geroepen om samen 
Jezus zichtbaar te maken op de plekken 
waar het duister is.

Nog steeds zijn er volken van miljoenen 
inwoners waar minder dan 1 % van de 
bevolking een levende relatie met Jezus 
heeft. De duisternis is er groot. Het raakt 
ons dat mensen nauwelijks de kans 
hebben om Jezus te leren kennen. En 
het is noodzakelijk dat we juist naar die 
plekken gaan om licht te schijnen in de 
duisternis.

Of we nu verpleegkundige, leraar, theo-
loog, boer of timmerman zijn. We zijn er 
op gericht om samen Jezus zichtbaar 
te maken, op die plekken waar Hij het 
minst gezien wordt. Samen weerspiege-
len we Zijn licht in de wetenschap dat 
licht altijd overwint. Hoe duister de om-
geving ook is, Jezus licht is altijd sterker. 

Gebed
Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig om 
zendingswerk te kunnen doen. Ook al ken je de zendelingen 
persoonlijk niet, toch kun je iets belangrijks betekenen.
Bid je met ons mee?

www.camazending.nl/bidden

Geven
Zendingswerk heeft partners nodig. Sommige mensen worden 
zendeling, anderen hebben de kans om financieel betrokken te 
zijn bij zending. Wil jij zending financieel ondersteunen?

www.camazending.nl/doneer

Gaan
Heb jij interesse om te ontdekken of zending echt iets voor jou 
is? Kom gerust eens langs voor een informeel koffie-gesprek. Of 
ontdek onze actuele zendingsvacatures op de website.

www.camazending.nl/zendeling-worden

›› ››DOE JIJ OOK MEE?
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Is het je wel eens opgevallen hoe helder de maan schijnt in een 
donkere nacht? Hoewel de maan zelf geen bron van licht is 
weerspiegelt hij het krachtige en heldere licht van de zon. Hoe duister 
het ook is, de maan zorgt voor licht in de nacht. 

ZICHTBAAR MAKEN

Samen weerspiegel-
en we Zijn licht in de 
wetenschap dat licht 
altijd overwint.

We zijn geroepen om 
samen Jezus zicht-
baar te maken op 
de plekken waar het 
duister is.

SAMEN JEZUS ZICHTBAAR MAKEN

https://www.camazending.nl/bidden
https://www.camazending.nl/doneer
https://www.camazending.nl/zendeling-worden


ZENDEN DOOR NALATEN

Nog steeds hebben miljoenen mensen wereldwijd niet de kans gekregen 
om Jezus te leren kennen zoals Hij is. Om ook deze volken te kunnen 

bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus zijn de komende jaren 
nog eens tientallen extra zendelingen nodig. U kunt helpen om ook bij de 
minst bereikte volken het evangelie te brengen, bijvoorbeeld door CAMA 

Zending op te nemen in uw testament. 

Persoonlijk gesprek
Soms is het helpend om uw vragen in een persoonlijk gesprek kwijt te kunnen. Wij 
komen – geheel vrijblijvend – graag bij u langs om meer te vertellen over het werk 

van CAMA Zending en over de mogelijkheden om na te laten.

Dankzij nalatenschappen kan het wereldwijde 
zendingswerk verder worden uitgebouwd. Uw 

nalatenschap kan het verschil maken voor 
mensen die Jezus nog niet kennen.

Boudewijn van Schoonhoven.

www.camazending.nl/nalatenschap
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