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Introductie
Hallo. Ik heet Jasper en ik ben jouw gids op onze
gebedsreis door Oost-Azië. Onderweg zullen we
leren om steeds meer van Jezus te houden
en van de wereld die Hij heeft gemaakt.
Ik heb er zin in.
Mijn ouders komen uit Nederland, maar ik ben
geboren in Thailand − het beste land van Oost-Azië.
Wij wonen daar om mensen over Jezus te vertellen.
Johannes 3:16 is mijn favoriete bijbelvers. Daardoor
weet ik dat God een plan heeft: dat de hele wereld
Jezus leert kennen.
Het spannende is dat God zelf aan ons vraagt
om aan dat plan mee te doen. In dit boek lees
je alles over een geweldige manier om mee te
helpen, zonder zelfs je huis uit te hoeven: door
te bidden voor Oost-Azië. Als wij aan God
vragen om ervoor te zorgen dat mensen
over de hele wereld Jezus ontmoeten, dan
verhoort Hij dat gebed.
Dit boek helpt ons ook om veel over OostAzië te weten te komen. De kaart op pagina
2 en 3 geeft je een idee waar Oost-Azië ligt.

Hoe is het daar?
In Oost-Azië wonen miljoenen mensen die duizenden
verschillende talen spreken. Ze slurpen noedels, jongleren
met eetstokjes en eten ‘kleefrijst’ met hun handen. Veel Aziaten
wonen in reusachtige miljoenensteden. Anderen wonen in tenten en
zijn de enige mensen in de wijde omtrek. Sommige Oost-Aziaten
zitten op elkaar gepropt in oude bussen die krakend en piepend over
bochtige bergwegen rijden, anderen reizen met hogesnelheidstreinen
die precies op tijd vertrekken.
God houdt van al deze mensen en stuurde Jezus om hen te redden. Maar
velen van hen hebben nog nooit van Jezus gehoord. Daarom moeten
volgelingen van Jezus naar hen toe gaan om over Hem te vertellen.
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Hoe gebruik je dit boek?
Ons avontuur bestaat uit 21 delen die je samen met je gezin kunt
doorwerken. Je mag zelf weten hoelang je over de reis doet. Je
kunt elke dag een hoofdstuk doen of aan de slag gaan wanneer
het uitkomt − er is geen haast bij. Elk deel beginnen we met
een gebed, we lezen samen een stukje uit de Bijbel en denken
na over twee vragen over dit bijbelgedeelte. Dan kijken we
op de kaart of we de plek kunnen vinden waar we deze keer op
avontuur zullen gaan. Daarna duiken we in een bijzonder verhaal,
waardoor we meer over Oost-Azië te weten komen en ontdekken
hoe God daar mensen ontmoet. Ten slotte praten we met
God over wat we ontdekt hebben. Elke keer zijn er een paar
boeiende weetjes en vaak is er een leuke activiteit waarbij je
de handen uit de mouwen moet steken.

Ben je er klaar voor?
Laat het gebedsavontuur maar beginnen.
‘Christenen die thuis bidden, kunnen net
zoveel voor de wereld betekenen als de
mensen die in verre landen zendeling zijn.’
– James Fraser

Woorden die je moet
onthouden
Tijdens onze reis door Azië gebruiken we een
aantal woorden die je misschien nog niet
kent:

- zendelingen − gewone christenen die de
Johannes 3:16

Bijb el

Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft
gegeven ...

-

wereld intrekken om mensen over Jezus te
vertellen.
onbereikt volk − een groep mensen met
te weinig christenen om iedereen in deze
groep over het goede nieuws van Jezus te
vertellen. Om dat te doen, hebben deze
christenen de hulp nodig van zendelingen.
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Welkom
Waar zijn we ?
Kun jij Nederland,
België en China
vinden op de kaart?

G

eb ed

Vader, dank U dat U Jezus
naar ons hebt toegestuurd.
Help ons om steeds meer
van Hem te houden.
Openbaring 7:9-10

den
ken

Bijb el

Om
over n a te
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1.

Wie zullen in de hemel
het lam aanbidden?
(Het lam is Jezus.)

2.

Waarom is het zulk goed
nieuws voor iedereen dat Jezus
naar de aarde is gestuurd?

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand
tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en
taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze:
‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en
van het lam.’

n ing

Op verken

Ik heb zo’n zin in mijn
verjaardagsfeestje. Ik ben
al weken bezig te bedenken
wat we dan gaan doen en
wie ik zal uitnodigen.
Misschien ben jij
wel net als ik.
Veel christenen kijken zelfs
nog meer uit naar de dag waarover
we net gelezen hebben in Openbaring 7.
Deze christenen vertellen mensen in andere landen
over Jezus, zodat die mensen straks óók voor
Jezus’ troon zullen staan. Zulke christenen
noemen we ‘zendelingen’.

Toen Hudson volwassen was, ging hij met de boot
naar China om de mensen daar over Jezus te vertellen.
Hij werd een zendeling. Maar na een poosje kreeg hij in de
gaten dat hij dit werk niet alleen kon doen. Meer christenen
moesten meedoen aan dit avontuur.
Daarom begon Hudson in 1865 met de China Inland
Mission (CIM), zending voor het binnenland van China.
Door de CIM hoorden duizenden mensen over Jezus.
De zendingsorganisatie moedigde ook christenen over de
hele wereld aan om te bidden voor het Chinese volk.
Sommigen stuurden leden van hun kerk naar China,
anderen gingen er zelf heen. Dankzij avontuurlijke
christenen zoals Hudson zijn er nu miljoenen mensen
in China die in Jezus geloven.
Toch zijn er nog steeds massa’s mensen die nog nooit
van Jezus hebben gehoord. Daarom gaat het werk van
de CIM door – al heet de organisatie niet meer CIM,
maar OMF International.

Wies tdat . . .
j
… Hudson en de eerste zendelingen
er wel vier maanden over deden om
per boot naar China te reizen? Ze
leden twee keer bijna schipbreuk.

b ed

Ge

Een van de grote zendelingen was
Hudson Taylor. Bijna tweehonderd jaar geleden
groeide Hudson op in een christelijk gezin in Engeland. Zijn
vader en moeder vertelden hem over de miljoenen Chinezen
die nog nooit over Jezus hadden gehoord. Hudson wilde iets
doen, zodat de Chinezen Jezus zouden leren kennen.

Vader, dank U wel
dat het uw wil is dat
iedereen U leert kennen.
Help ons om net als U
te houden van mensen
uit alle landen van de
wereld.
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Het
Lisu-volk
Zuidwest-China
Lukas 11:9
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Vader, dank U dat we
met U kunnen praten
en U beter kunnen leren
kennen. Help ons daar
nu bij.

en

O
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n
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Wise tdat . . .
j
… de Lisu-christenen vijf dagen
lang Kerst vieren?
Meer dan duizend mensen uit
vijftig verschillende dorpen komen
dan bij elkaar. Elk dorp bereidt een
aanbiddingslied of -dans voor dat
ze tijdens het kerstfeest aan de
anderen laten horen of zien.
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Bijb el

1.

Wat mag je in je gebed volgens
Jezus doen?

2.

Hoe moedigen Jezus’ woorden
ons aan om te blijven bidden?

Daarom zeg Ik jullie: vraag en
er zal je gegeven worden, zoek
en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan.

nn i
ng

In Openbaring 7 lazen we dat op
een dag een grote mensenmassa
van elk land, stam en volk Jezus
zal aanbidden in de hemel. Eén
van de stammen die daar zullen
zijn, is het Lisu-volk. Ik wil je vertellen
over een Britse zendeling, James, die hen
hielp om Jezus te leren kennen.

Kun je Zuidwest-China
op de kaart vinden?

James ging bij de Lisu-stam in de bergen van Zuidwest-China wonen.
Toen hij daar kwam, hadden ze hun eigen traditionele religie. Ze
hadden nooit eerder van Jezus gehoord en bijna niemand wilde over
Hem horen. Er waren een paar mensen die wel naar James luisterden,
maar ze waren zijn gepraat over Jezus al snel zat.
James werd daar verdrietig van en dacht erover om het op te geven.
Maar in plaats daarvan schreef hij een brief aan zijn moeder in Engeland.
Hij vroeg haar om samen met anderen voor het Lisu-volk te gaan
bidden. De moeder van James en haar vrienden en vriendinnen baden
heel veel. James stuurde hen brieven met kaarten van het gebied,
zodat ze meer over de Lisu te weten kwamen. Ze bleven bidden.
Een paar jaar later kwamen heel veel Lisu-gezinnen tot geloof in Jezus.
Algauw waren er zelfs Lisu-kerken. Deze nieuwe christenen gingen
andere stammen in de buurt over Jezus vertellen. Vandaag de dag zijn
acht van de tien Lisu-mensen christen.
God werkte door James en andere zendelingen, en Hij verhoorde
de gebeden van de gebedsgroep in Engeland. Is het niet geweldig
dat wij hetzelfde kunnen doen? Wij kunnen bidden voor mensen
die we nog nooit ontmoet hebben, die op plaatsen wonen
waar we nog nooit geweest zijn. God verhoort onze
gebeden door hun levens te veranderen. Wauw!
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Waar zijn we ?
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Vader in de hemel, we bidden dat
zendelingen het volhouden om
de mensen over Jezus te blijven
vertellen, ook als dat moeilijk is.
Help ons om hen te bemoedigen
door voor hen te bidden.
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