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‘O

m deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader
van onze Heere Jezus Christus,
naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de
aarde genoemd wordt,
opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de
innerlijke mens,
opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u
in de liefde geworteld en gefundeerd bent,
opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis
te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de
volheid van God.’
(Efeze 3:14-19)
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Niet te meten

Breedte, lengte, diepte, hoogte. Woorden die Paulus gebruikt
om de grootheid van God mee te onderstrepen. Hij noemt
er meteen iets bij: ‘samen met alle heiligen’. Met hen ga je die
grootheid ontdekken. Je hebt elkaar gekregen om meer over
God te leren en Hem steeds beter te begrijpen.
‘Alle heiligen’. Daar kun je veel kanten mee op. De GZB gelooft dat die heiligen christenen zijn die wereldwijd aan elkaar zijn gegeven. Om elkaar te bemoedigen, te inspireren en
samen te leren.
In dit boekje met bijbelstudies ontmoet je mensen uit
Gods wereldwijde kerk. Tien christenen uit de vijf regio’s
waar de GZB werkt delen hun geloof met ons. Hun persoonlijke verhalen laten zien waar hun vreugde zit en waar hun
vragen. Het zijn verhalen die helpen om meer zicht te krijgen
op de grootheid van God.
Onze reis door de wereldkerk begint in Azië: een jonge, dynamische kerk met duizenden nieuwe christenen. We ontmoeten er Pi en Toe. Wie tot geloof is gekomen wil groeien.
Daarmee maken we de stap naar de groeiende kerk in Afrika,
waar Oscar en Norbert bij horen. Naast groeien is delen een
wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof: de mensen in
je gemeente en omgeving dienen. Dionicio en Daimler uit
Latijns-Amerika laten zien hoe zij dat doen. Dat het helemaal
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niet vanzelfsprekend is om naar de kerk te kunnen en in vrijheid te geloven, vertellen Akram en Jake uit de bedreigde
kerk in het Midden-Oosten. We eindigen onze reis in de kerk
die we maar al te goed kennen. In de lege kerk van Europa
ontmoeten we Peter en Inka. Zij delen met ons hun verlangen om tegen de stroom in christen te zijn.
Breder, langer, dieper, hoger. Tien momenten om te ontdekken dat de kerk wereldwijd is, om van elkaar te leren en om je
te verwonderen over de grootheid van God.
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Voor iedereen
In Efeze 3 laat Paulus er geen misverstand over bestaan. Met
alle heiligen samen ontdek je de grootheid van God. Dit
boekje is daarom geschreven om met elkaar te kunnen lezen.
Een boekje voor de hele gemeente, jong en oud. Voor geoefende bijbellezers en voor wie de Bijbel beter wil leren kennen.

Met iedereen
Bedenk eens hoe je op een creatieve manier met elkaar in gesprek kunt gaan. Laat jongeren en ouderen bijvoorbeeld samen een bijbelstudie doen. Of doe bijbelstudie 4 over Efeze 3
met elkaar op een gemeenteavond.

Opzet van de bijbelstudies
Elke bijbelstudie heeft een vaste opbouw. Per werelddeel is
er een korte introductie. Daarna volgen de twee bijbelstudies
uit de betreffende regio. Elke bijbelstudie bestaat uit een inleiding op het thema, een portret, een bijbelgedeelte met toelichting, verwerkingsvragen, gebedspunten en een lied.

Goed om te weten
Bidden
Aan het eind van elke avond wordt een aantal gebedspunten
genoemd: persoonlijke punten, dingen voor je gemeente of
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omgeving en gebedspunten voor degene die je die avond hebt
ontmoet.

Zingen
Bij elke bijbelstudie staat een lied. Je ziet ook in welke bundel je de muziek kunt vinden. Er is een keuze gemaakt uit
Op Toonhoogte (2015) en Weerklank.

HSV
Voor de bijbelstudies is gewerkt met de Herziene Statenvertaling.
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De jonge kerk - Azië

E

en jonge kerk. Zo kun je de kerk in Azië wel noemen. Zo lang als er een kerk in andere regio’s is,
zo nieuw is zij op veel plaatsen in Azië. Jong én
dynamisch. In bijvoorbeeld China en Nepal groeit het
aantal christenen met duizenden per jaar. Enthousiast
delen ze direct wat ze hebben ontvangen. Het goede
nieuws van Jezus Christus moet verder. Zo ontstaan er
overal kleine, jonge gemeenten.

Dat gaat niet altijd vanzelf. Vaak wordt de komst van christenen en kerken als een bedreiging ervaren. Omdat ze culturele
en religieuze tradities van boeddhisme en hindoeïsme doorbreken. Wie de overstap maakt naar het christelijk geloof, ervaart dat als een bevrijding. Al die regels om je eigen geluk
te verdienen kun je loslaten. Maar voor familie en religieuze
leiders kan deze stap weerstand oproepen. In deze dubbelheid leven christenen in Azië. Vol vreugde over hun geloof,
in spanning omdat niet iedereen hun enthousiasme deelt.
We maken kennis met de jonge kerk in Azië door de verhalen van Pi en Toe. Zij wonen in Thailand en zijn daar tot
geloof gekomen.
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1. God laat je kijken met andere ogen

Alsof je met andere ogen naar de wereld kijkt. Dat is de ervaring van veel mensen als ze tot geloof zijn gekomen. Een
nieuwe start in je leven. Weet je nog hoe dat voor jou was?
Hoe kwam het eigenlijk zover dat je bent gaan geloven? Aan
het begin van dit boekje beginnen we daar waar je geloofsreis ook echt is begonnen: aan de start. We kijken naar de
verhalen van Pi uit Thailand en een kamerheer uit Ethiopië
die op bezoek ging in Jeruzalem. Alle twee hebben ze een bijzonder verhaal over hoe ze tot geloof zijn gekomen en wat
er toen gebeurde. Pi en de kamerheer helpen ons om na te
denken over misschien wel de belangrijkste stap die je in je
leven kunt zetten.

Het verhaal van Pi
Dit is Pi (40) uit Thailand. Ze is een
alleenstaande moeder van drie kinderen. Haar
man heeft haar in de steek gelaten. Pi was
boeddhist, net als zoveel mensen in haar land.
Totdat ze de taalhulp van een zendingswerker
werd. Een van de ‘lesboeken’ was het
Markusevangelie.
‘Ik ontdekte dat ik geloofde wat ik daar las’,

