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jaap laat zich zien!

Herder voor
vluchtelingen
uit Zuid-Soedan
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Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan een
onafhankelijk land. Zendingswerker
Jaap Haasnoot was erbij. Hij liep mee
in een vrijheidsmars in het dorp waar
hij toen woonde. Mensen waren opgelucht, blij en hoopvol. Eindelijk
konden ze zelf beslissen over hun
toekomst. Dachten ze. Jaap vertelt
hoe het nu is.

“H

et is ruim zes
jaar later als ik
op een zondag
mag preken in
een vluchtelingenkamp voor
Zuid-Soedanezen in NoordOeganda. Een oud-student van
mij van de predikantenopleiding leidt de dienst. We zitten
onder een tentzeiltje bij een
boom die nog wat schaduw
geeft. De openluchtdienst
wordt goed bezocht. Mensen
nemen hun eigen plastic stoel
mee, anderen zitten op de
grond. De verslagenheid is op
de gezichten te lezen. Voor
sommigen is dit al de derde
keer dat ze hebben moeten
vluchten. Ze zeggen: ‘We
moeten wel zwaar gezondigd
hebben dat God ons zo straft.
Het lijkt erop dat Hij ons
vergeten is.’
Waar moet ik over preken? Ik
wil mijn broeders en zusters
bemoedigen. Een andere boodschap is niet mogelijk in deze
situatie. Ik kom uit bij Jesaja
40: ‘Troost, troost Mijn volk’. Ik
hoef niet erg mijn best te doen
om de woorden van Jesaja toe
te passen op de situatie van de
Zuid-Soedanese vluchtelingen

in Noord-Oeganda. God zei
tegen Israël: ‘Ondanks jullie
zonden ben Ik nog steeds jullie
God; jullie zijn nog steeds Mijn
volk’. En dat zeg ik ook tegen
de gemeente daar in dat vluchtelingenkamp: ‘God is jullie
niet vergeten. Hij wil vergeven.
Hij houdt van jullie. Verlies de
hoop niet!’
Ik vraag me af hoe ik me zou
voelen als ik alles achter
moest laten en terechtkwam
in een zelfgemaakt hutje. Hoe
houd je het vertrouwen in
God dan vast? Terug naar mijn
preek. Iedere Zuid-Soedanees
weet wat een herder is. Ik leg
uit dat de Heere God is als een
herder die voor Zijn kudde
zorgt. Hij zal de lammetjes
in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen,
staat er in Jesaja 40. Hij zorgt
vooral voor de zwakken, voor
mensen die vergeten zijn en
niet gezien worden. ‘Jezus is
de Goede Herder die Zijn leven
gaf voor Zijn schapen’, zeg ik.
‘Hij kent onze pijn. Hij weet
van jullie ellende. Hij weet wat
lijden is.’”

Meer horen over die vergeten strijd in Zuid-Soedan?
Over de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda?
Over hoe God vluchtelingen
ziet, hoe Jaap ze ziet en hoe
wij ze kunnen zien? Op de
GZB-dag vertelt zendingswerker Jaap Haasnoot
meer! Kom luisteren!

