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De Vliegende Start voor Soedan
Noorse zendeling pleit voor onderwijsmateriaal voor explosief
groeiende Soedanese kerk
Alkmaar, 20 april 2010
De Noorse zendeling Jan Ernst Gabrielsen vraagt aandacht voor de grote behoefte aan
Bijbels onderwijs in Soedan. De nieuwsmedia berichten regelmatig over de economisch en
politieke instabiliteit van dit door burgeroorlogen geteisterde land met zijn miljoenen
ontheemde inwoners. Vrijwel onbekend daarentegen is de opmars van de christelijke kerk in
zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van het land en de toenemende openheid voor
het evangelie onder het islamitische deel van de bevolking.
Deze explosieve groei van de Soedanese kerk stelt haar leiders voor een nieuw probleem:
Hoe maak je van al deze nieuwe gelovigen ook daadwerkelijke volgelingen van Jezus? Hoe
geef je degelijk en toegankelijk Bijbels onderwijs aan zo veel nieuwe christenen?
Jan Ernst Gabrielsen beschrijft het probleem kernachtig: “De Soedanese kerk is groot in
enthousiasme maar klein in kennis.” Vanaf 1996 bezoekt hij Soedan minstens eens per
kwartaal om gedurende drie tot vier weken leiders van kerken te trainen tijdens druk
bezochte seminars. In verschillende regio‟s komen leiders van heinde en verre om een
aantal dagen naar gedegen onderwijs op het gebied van Bijbelse leerstellingen en geestelijk
leiderschap te luisteren. Gabrielsen: “Het is zeer dankbaar werk. Ze absorberen de kennis
als een spons en keren vol enthousiasme terug naar hun gemeenten. Daar onderwijzen ze
hun mensen datgene wat ze zelf geleerd hebben met zeer positieve resultaten als gevolg.
Als ik later terugkeer voor een vervolgseminar heeft bijna iedereen wel een verhaal over hoe
hun gemeente door het onderwijs in aantal en diepgang is gegroeid.”
Onderdeel van zijn zendingswerk is de verspreiding van Bijbelstudiemateriaal. Mondeling
onderwijs is belangrijk, maar de predikanten moeten ook literatuur kunnen meenemen voor
persoonlijke studie en als lesmateriaal voor wanneer zelf onderwijs geven. Gabrielsen maakt
voor leiderschapstraining gebruik van het materiaal van Equip, het christelijke
trainingsinstituut van John Maxwell. Equip heeft hem toestemming gegeven om de Arabische
vertaling van het materiaal in Soedan te drukken en te verspreiden, wat hij dan ook op grote

schaal doet. De drukkosten worden voor het grootste deel betaald met zendingsgiften.
Onderwijs op het gebied op leiderschap is niet het enige dat een jonge, snelgroeiende kerk
nodig heeft. Er is ook behoefte aan gestructureerd onderwijs over de basiszaken van het
christelijk leven. Nieuwe gelovigen hebben een „starterscursus‟ nodig, vooral omdat velen
geen enkele Bijbelkennis hebben. Ook moeten christenen worden getraind in het goed
kunnen uitleggen hoe je christen wordt en wat de eerste stappen zijn die God van je
verwacht.
Gabrielsen: “Wat we nodig hebben is een Arabische vertaling van De Vliegende Start, dat
door de Nederlandse uitgeverij Arrowz al is uitgegeven in het Nederlands, Engels en het
Spaans. De Vliegende Start is een fundamentencursus op papier en dat is precies wat
Soedanese gemeenten nodig hebben om hun eigen fundamentencursus te kunnen opzetten.
Het is compleet, zeer toegankelijk en kan op grote schaal worden verspreid vanwege de
compacte vorm en relatief lage drukkosten.”
“Dat is de reden dat ik samen met uitgeverij Arrowz het project “De Vliegende Start voor
Soedan” heb opgezet. De kosten van één exemplaar plus het ondersteunende
trainingsmateriaal zijn €2,50. Het doel is om €25.000,- in te zamelen, zodat we 10.000
exemplaren van De Vliegende Start in het Arabisch kunnen verspreiden.”
De gepassioneerde Noorse zendeling vat zijn pleidooi samen met de woorden: “Dit is een
unieke periode in de geschiedenis van Soedan met grote kansen voor de zending. Hoe lang
dit duurt weten we niet, maar wat we wel weten is dat de christenen in Soedan dit materiaal
nu nodig hebben. Er is een duidelijke urgentie en ik roep iedereen op zijn of haar deel te
doen.”
Wie tien Arabische exemplaren weggeeft, ontvangt zelf een Nederlands exemplaar gratis.
Uitgeverij Arrowz geeft een gratis exemplaar van De Vliegende Start aan een ieder die € 25,=
of meer overmaakt op bankrekening 4510668 van stichting Nieuwe Kracht te Alkmaar o.v.v.
„De Vliegende Start voor Soedan‟. (Nieuwe Kracht heeft ANBI-status. Giften zijn
belastingaftrekbaar.) Voor meer informatie zie www.overwinnendleven.nl onder „Projecten‟.

Ondersteunend beeldmateriaal
1. De Noorse zendeling Jan Ernst Gabrielsen
2. Omslag van De Vliegende Start. Gabrielsen bereidt de verspreiding voor van 10.000 naar
het Arabisch vertaalde exemplaren van deze fundamentencursus. (2-dimensionaal)

3. Omslag van De Vliegende Start. Gabrielsen bereidt de verspreiding voor van 10.000 naar
het Arabisch vertaalde exemplaren van deze fundamentencursus. (3- dimensionaal)
4. In Soedan gedrukte boeken van Equip klaar voor distributie.
5. Seminar in Khartoum
6. Seminar in Maua
7. Seminar in Juba

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitgeverij Arrowz. De snelste manier is het
zenden van een e-mail met uw vraag en telefoonnummer(s) waaronder u bereikbaar bent. U
wordt dan z.s.m. gebeld.
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