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Vanwege de corona perikelen niet met ver-
lof naar Nederland

In de achterliggende weken werd duidelijk dat het niet gemakkelijk zou 
vallen om naar Nederland af te reizen voor het tweejaarlijks verlof. Tot 
heden zijn de vliegvelden van Malawi gesloten voor geregeld vlieg-
verkeer. Dat heeft alles te maken met het feit dat juist nu het aantal be-
smettingen met het corona virus in Malawi toeneemt. Het is belangrijk 
om daaraan toe te voegen, dat het aantal besmettingsgevallen en het 
aantal sterfgevallen ver achterblijft bij wat in de eerste maanden van 
dit jaar in Europa zich voordeed. 
Wanneer er werkelijk noodzaak zou zijn voor vertrek, dan zou er een 
vlucht voor ons te regelen zijn. Maar er pleiten op dit ogenblik meer 
redenen tegen het opnemen van ons verlof dan ervoor. Natuurlijk zien 
we graag onze kinderen en kleinkinderen en niet te vergeten onze 
(schoon)vader en de verdere familie en vrienden. We zouden ook graag 
de gemeenten weer zien die we mochten dienen. Daartegenover staan 
vragen die moeilijk of niet te beantwoorden zijn. Om er een paar te 
noemen: Zal er gelegenheid zijn in september om wat van het zen-
dingswerk te laten horen en zien op gemeenteavonden zonder beper-
kende maatregelen? Is er enige garantie dat we aan het eind van de 
maand september kunnen terugkeren naar Malawi? 
In goed overleg met de Commissie Zending is besloten om ons verlof 
uit te stellen voor onbepaalde tijd. Daarmee samenhangend zijn de 
afgesproken preekbeurten teruggegeven. Hetzelfde geldt van afspra-
ken voor de invulling van zendingsavonden. We hopen en bidden dat er 
aan het eind van dit jaar en aan het begin van 2021 gelegenheid zal zijn 
om in Nederland te doen, wat we ons voor de komende twee maanden 
voorgenomen hadden. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar 
de HEERE stiert zijn gang (Spreuken 16 vers 9).
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Wat er tijdelijk niet mo-
gelijk is
We schreven in april al, dat het onder-
wijs aan het seminarie noodgedwon-
gen stilligt. Afstandsonderwijs met 
behulp van internet is hier niet moge-
lijk. Niet een student aan de opleiding 
beschikt thuis over elektriciteit. Met 
een lege batterij van zijn telefoon moet 
hij naar een naburig dorp, waar wel 
elektriciteit beschikbaar is. Daar kan 
hij tegen betaling zijn telefoon laten 
opladen. Een internetverbinding is dus 
niet beschikbaar. We geven als docen-
ten door middel van sms berichtjes aan 
de studenten opdracht om samenvat-
tingen te schrijven van studieboeken 
die in de achterliggende jaren aan hen 
zijn uitgereikt. Dat is bijna het enige 
wat binnen ons bereik ligt.
In de achterliggende jaren gingen we 
elke zondag voor in een andere kerkelij-
ke gemeente. Uit voorzorg laten we dat 
nu al een paar maanden achterwege. 
Het is nu eenmaal niet uit te sluiten 
dat binnen enkele weken na bezoek 
aan een gemeente zich daar een geval 
van corona aandient. We willen voor-
komen dat verwijtend gekeken wordt 
naar onze kerk en naar ons als zen-
dingsechtpaar. Daarom blijven we tot 
nader order op zondag thuis en leven 
mee met de gemeente te Woudenberg 
waar de meeste van onze kinderen ter 
kerk gaan. 

Waar nu juist wel 
gelegenheid voor is 
De eerste weken nadat in Malawi 
noodmaatregelen werden getroffen 
vanwege het corona virus lag alles stil. 
Eind april is er een voorzichtig begin 
gemaakt met activiteiten waar weinig 
mensen bij betrokken zijn. 
Allereerst is daarbij te denken aan 
bouwactiviteit. Er was al eens iets 
gedaan om de capaciteit van de 
toiletten uit te breiden op het terrein 
van het seminarie. Na enkele jaren is 

gebleken dat de maatregelen die toen 
werden genomen onvoldoende zijn 
voor de langere termijn. Er is nu een 
begin gemaakt met het bouwen van 
een aantal extra toiletten. De kelder 
is uitgegraven, de wanden ervan zijn 
opgemetseld. De vloer voor de toiletten 
is gestort. Wat rest is het afbouwen van 
de toiletten bovengronds.

De Commissie Zending heeft toestem-
ming verleend om de verkorte versie 
van de Bijbelverklaring van Matthew 
Henry te vertalen in het Chichewa, de 
landstaal van Malawi. Een viertal verta-

lers is aangetrokken voor dit werk. De 
vertalers krijgen ieder steeds een Bij-
belboek toegewezen. Naast hun eigen 
vertaalwerk controleren ze ook elkaars 
vertaalwerk. Mijn collega ds. N.K. Banda 
controleert vervolgens de vertaling van 
de meest inhoudelijke gedeelten van 
de Bijbelverklaring van iedere vertaler. 
De eindredacteur, mijn andere collega 
dr. J.M. Jumbe, doet een laatste con-
trole op kwaliteit, zowel inhoudelijk als 
taalkundig. Mijn eigen taak is er op toe 
te zien dat er inderdaad volgens deze 
afspraak wordt gewerkt en uiterste 
zorgvuldigheid in acht wordt genomen. 
We mogen na enkele maanden in dank-
baarheid tegenover de HEERE consta-
teren, dat Matthew Henry’s verklaring 
van het eerste tiental Bijbelboeken in 
eerste aanleg voltooid is! 
Elke vertaler is aangesteld op basis van 
zijn ervaring met vertaalwerk. Boven-
dien werken de bijzondere omstan-
digheden er aan mee, dat elk van de 
vertalers meer gelegenheid heeft om 
zich aan dit vertaalproject te geven dan 
onder gewone omstandigheden het 
geval zou zijn geweest. Het voornemen 
is om de verkorte Bijbelverklaring van 
Matthew Henry uit te geven in losse 
deeltjes. Op deze manier is er al binnen 
het tijdsbestek van een jaar iets af 
te ronden. De eerste deeltjes kunnen 

De eerste twee deeltjes eenvoudige uitleg en toepassing van de Bijbel.

De vloer voor de nieuwe toiletten op het 
terrein van het seminarie.



naar we hopen aan het eind van dit 
jaar worden gedrukt en uitgereikt aan 
predikanten en ouderlingen. Ze zullen 
ook via de boekwinkel worden verkocht 
in het land.
Gelijktijdig met dit Matthew Henry 
project is er begonnen met het schrij-
ven van een heel eenvoudige verklaring 
van de Bijbel. De Reformed Presbyterian 
Church of Malawi is ontstaan uit het 
werk dat Schotse zendelingen ter hand 
namen. Dat brengt met zich mee dat 
ouderlingen, naar Schotse traditie, in 
de kerk hier bevoegdheid hebben om 
in eigen gemeente te preken. Echter, 
veel ouderlingen beheersen de Engelse 

taal niet of ze beheersen die taal niet 
voldoende om een Engelstalig com-
mentaar te kunnen lezen en verwerken. 
Bij de voorbereiding op de zondagse 
prediking hebben ze slechts drie mid-
delen tot hun beschikking: De Bijbel, 
de Korte Catechismus van Westminster 
(met een verklaring in het Chichewa) 
en het gebed. Te vrezen valt dat ook de 
verkorte Bijbelverklaring van Matthew 
Henry in het Chichewa voor een aantal 
ouderlingen nog wat hoog gegrepen is. 
Vandaar dat er voor een bepaald deel 
van de ouderlingen een nog eenvou-
diger verklaring wordt geschreven van 
een aantal Bijbelboeken. In de achter-
liggende maanden is op deze manier 
van de Bijbelboeken Genesis en Exodus 
een eenvoudige uitleg met een geeste-
lijke en praktische toepassing geschre-
ven. Deze boekjes zijn vertaald in het 
Chichewa en ook gedrukt. Ze zullen zo 
spoedig mogelijk worden uitgereikt 
aan de ouderlingen en predikanten in 
de kerk. Daarnaast worden ook deze 
boekjes te koop aangeboden in boek-
winkels door het hele land. We hopen 
en bidden dat dit werk op deze manier 
ook zijn vrucht mag afwerpen buiten 
de kerk die we hier terzijde staan.

Een nieuwe docent aan 
het seminarie:
dhr. A.R. Chakholoma
Aan het eind van het jaar 2019 heeft 
dr. Jumbe laten weten dat hij een jaar 
onbetaald verlof zou willen opnemen. 
Dat verzoek is geboren uit het feit, dat 
hij door de jaren heen ook betrokken is 
geraakt bij het werk van andere orga-
nisaties van gereformeerde signatuur. 
Het totaal van werkzaamheden dreigde 
hem boven het hoofd te groeien, zeker 
toen een nieuwe taak zich aandiende 
die hem verantwoordelijk maakt voor 
het opzetten van Studiecentra in 
Bijbelse Apologetiek in geheel Afrika 
bezuiden de Sahara. 
We konden besluiten om dhr. Chakho-
loma aan te trekken als docent. Ver-
schillenden van u zullen hem kennen 
als mentor/vader van de wezen die op 
het terrein van de Stichting Stephanos 
verblijven. Vele jaren heeft hij die taak 
met ernst en liefde vervuld. Hij heeft 
zijn masters diploma behaald in de 
theologie en we hebben er vertrouwen 
in dat hij een positieve inhoudelijke 
bijdrage zal leveren aan het onderwijs 
aan de studenten theologie. 
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De nieuwe docent aan het seminarie dhr. Chakholoma, tijdens de uitreiking van zijn mastersdiploma

Ds. N.K. Banda, lid van de Generale Com-
missie voor de Tucht.



Schrijven van een prak-

tische toelichting op de 

nieuwe kerkorde
Eind 2019 is een nieuwe kerkorde aan-
vaard door de synode van de Reformed 
Presbyterian Church of Malawi. Deze 
tijd waarin het doceren stil ligt biedt 
gelegenheid om een praktische toelich-
ting te schrijven op de nieuwe kerk-
orde. Zodra die praktische handleiding 
is vertaald in het Chichewa, kunnen 
predikanten, ouderlingen en diakenen 
op een eenvoudige manier uitvoering 
geven aan het kerkelijke leven volgens 
de orde van de kerk. Een kerkorde 
heeft tot doel dat de bediening van de 
verzoening ongehinderd voortgang 
hebben zal.
Een praktische toelichting op het werk 
van de benoemde Generale Commis-
sie voor de Tucht is al geschreven en 
vertaald. Binnenkort zal een instructie 
dag worden georganiseerd zowel voor 
de benoemde leden van de genoemde 
Commissie (onder andere de vroegere 
synode presessen ds. Ben en ds. Fala-
menga en mijn mededocent ds. Banda), 
als voor de leden van het moderamen 
van de synode.

Zodra de beperkende maatregelen van 
de overheid worden opgeheven, zullen 
alle predikanten tijdens een terugkom 
week met deze dingen vertrouwd wor-
den gemaakt. 
Daarnaast is het voornemen om cur-
sussen voor alle ambtsdragers te geven 
in elke classis over de nieuwe kerkorde, 
zodra dat weer toegestaan is. 

En de Geest liet het hun niet toe (…) en 
zij kwamen af tot Troas
In de achterliggende maanden kwa-
men regelmatig de verzen zes tot acht 
van Handelingen 16 ons voor de geest. 
Daar lezen we dat de apostel Paulus de 
Boodschap van eeuwig heil verbreidt 
in wat nu Turkije is. Meerdere keren 
weet hij zich verhinderd door de Heilige 
Geest om die Boodschap uit te dragen, 
waar hij meende dat te moeten doen. 
Door Gods Geest geleid komt hij aan in 
Troas, aan de oever van de Egeische Zee. 
Hij moet naar Europa. Deuren werden 
toegesloten. Andere deuren werden 
geopend. Gods werk moest worden 
volvoerd, niet naar het plan van Paulus, 
maar naar Gods raad. 
Geen zendingspredikant is ook maar 
een schaduw van de apostel Paulus. We 

durven ons zomaar niet met hem te 
vergelijken. Maar Gods werk is hetzelf-
de toen en nu. Sluit Hij enerzijds deu-
ren toe, nu de wereld in de greep wordt 
gehouden met een besmettelijk virus, 
anderzijds opent Hij nieuwe deuren. 
Zijn werk gaat voort. Opdat Zijn Huis 
vol worde. Laat het uw en jullie blijvend 
gebed zijn dat het werk dat juist nu 
gebeuren mag, dienen mag tot Zijn eer 
en tot eeuwig welzijn van velen, zowel 
binnen de Reformed Presbyterian 
Church of Malawi als daarbuiten!

Fam. ds. C.J.P. van der Bas
Zomba, Malawi
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P.S.: Deze nieuwsbrief mag door 
plaatselijke zendingscommissies 
worden vermenigvuldigd en bij de 
uitgang van de kerk worden gelegd!
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het vertaalteam in overleg over het Matthew Henry Bijbelverklaring project (met 
o.a. dr. Jumbe, dhr. Zuze, en ds. Banda.

De nieuwe kerkorde van de R.P.C.


