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BEN JIJ 
OOK ZO 
BANG?
84 % van de Nederlanders maakt zich zorgen over de oorlog in Oekraïne. 
Een derde van de huishoudens heeft momenteel moeite om rond te komen. 
Eén op de zes Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar denkt er serieus over 
een einde aan zijn of haar leven te maken. Angst lijkt steeds meer om zich heen te 
grijpen in Nederland. Ben jij ook zo bang?

DE HEER IS MIJN LICHT, MIJN 
BEHOUD, WIE ZOU IK VREZEN? 
BIJ DE HEER IS MIJN LEVEN 
VEILIG, VOOR WIE ZOU IK 
BANG ZIJN?

PSALM 27:1

Eén op de zes Nederlandse 
jongeren is suïcidaal 🙁

Eén derde van de huishoudens 
heeft moeite om rond te komen💰

maakt zich zorgen over 
de oorlog in Oekraïne84 % 💣
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WEES NIET BANG

SAMEN JEZUS
ZICHTBAAR MAKEN

Wees vastberaden en standvastig. 
Wees niet bang en laat u niet 
afschrikken, want het is de Heer, 
uw God, die met u meegaat. Hij 
zal niet van uw zijde wijken en u 
niet verlaten.

Deuteronomium 31:6

Uw hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt 
de Geest ontvangen om Gods 
kinderen te worden. 

Romeinen 8:15

Wees niet ongerust, 
maar vertrouw op 
God en op Mij. 

Johannes 14:1

Want ik ben de Heer, je 
God, Ik neem je bij je 
rechterhand en zeg je: 
Wees niet bang, Ik zal je 
helpen. 

Jesaja 41:13

Wees over niets bezorgd, 
maar vraag in alle 
omstandigheden aan God 
wat u nodig hebt en dank 
Hem in uw gebeden.

Filippenzen 4:6

Ik zocht de Heer en Hij gaf 
antwoord, Hij heeft mij van 
alle angst bevrijd. 

Psalm 34:5

Wees dus niet bang, jullie 
zijn meer waard dan een 
hele zwerm mussen.

Mattheus 10:31
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HET ANTWOORD 
OP ANGST
Angst is niet ongewoon. Iedereen heeft er wel eens mee te 
maken. We leven in een onrustige tijd waarin er veel op ons 
afkomt. Gelukkig hebben we de beloften van God: zo staat er 
bijna 400 keer in de Bijbel dat we niet bang hoeven te zijn, 
wat een bemoediging! 

Doe mee
Wil jij samen met ons Jezus zichtbaar maken bij 3 miljard mensen
die nu niet de kans hebben om Hem te leren kennen? Word dan 
donateur van CAMA Zending of geef je eindejaarsgift. 
Met jouw gift kunnen we het licht van Jezus op die 
plekken brengen waar de angst het grootst is.

Overleden boeddhist
Willem en Nienke - CAMA zendelingen in een 
gesloten land in Azië - hebben ook veelvuldig 
met angst te maken. Kortgeleden nog werden 
ze gevraagd om te bidden in het huis van een 
overleden boeddhist. Sinds de dood van deze vrouw 
durfde niemand het huisje meer binnen te gaan. 

De kust is veilig
Willem en Nienke durfden wel! Ze hebben simpelweg 
gebeden dat de duisternis zou verdwijnen en Gods 
licht zichtbaar zou worden in de buurt. Buren bekeken 
het buiten van een afstandje en kwamen na het 
gebed voorzichtig naar binnenschuifelen, toen ze 
voelden dat de kust weer veilig was. Wat een mooie 
ervaring!

Het antwoord op angst
Het overgrote deel van de bevolking waar 
zendelingen Willem en Nienke wonen is boeddhist of 
animist. Boeddha en de geesten moeten tevreden 
worden gehouden, mensen leven in constante 
angst. Willem en Nienke hebben het antwoord op 
deze angst: Jezus! Zij maken Jezus zichtbaar op deze 
duistere plek.

We zijn allemaal geroepen om - op onze eigen plek - 
het antwoord te geven wanneer er sprake is van 
angst: de uitzonderlijke, onvoorwaardelijke en warme 
liefde van Jezus. 



GEEF VOOR DE 3 MILJARD

CAMA Zending is op zoek naar 100 nieuwe donateurs. 
Word jij één van de 100? Samen maken wij Jezus 

zichtbaar, waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. 

Wij zoeken donateurs
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10 mensen

€100
per maand

30 mensen

€50
per maand

60 mensen

€10
per maand
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