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Je kent het vast wel: 

iemand in je omgeving die 

er helemaal doorheen zit. 

Soms weet je niet meer 

hoe je verder moet... Hoe 

mooi is het dan als je toch 

weer hoop krijgt. In deze 

les gaan we ontdekken hoe 

christenen in Mozambique 

mensen opzoeken die het 

moeilijk hebben en word 

je zelf ook uitgedaagd om 

anderen hoop te geven! 

MOZAMBIQUE
FEITJES OP EEN RIJ
• Mozambique is bijna 20 keer groter dan Nederland.• Er wonen 27 miljoen mensen (in Nederland 17 miljoen).• Het is een van de armste landen in de wereld.• De gemiddelde levensverwachting is maar 46 jaar.• Ongeveer 56% van de mensen in Mozambique is christen.• De Protestantse Kerk in Mozambique bestaat al meer dan 100 jaar. Maar is tot 1975 ondergronds geweest omdat deze kerk niet was toegestaan. 



WAT ZOU JIJ DOEN?

Je kunt je geld maar één keer uitgeven. En ook je tijd is kostbaar. 

Regelmatig moet je dus keuzes maken. En weet je, dat is voor 

jongeren in Mozambique eigenlijk niet anders. Wat zou jij doen 

als je in hun schoenen zou staan?

Casus 1
Stel: je hebt € 8 te besteden (dit 

is voor mensen in Mozambique 

een kapitaal). Waar zou jij het aan 

uitgeven?

 o Een Bijbel

 o Schoolgeld voor de middelbare 

school

 o Medicijnen voor de buurvrouw

 o Fiets (iedereen legt zijn € 8 in 

zodat jullie één fiets kunnen 

kopen voor het hele dorp)

 o Spullen om weer te kunnen 

verkopen op de markt

Casus 2
Je hebt het geluk dat jouw ouders 

je schoolgeld kunnen betalen, dus zit 

je de halve dag op school. Maar waar 

houd je je de rest van de dag mee 

bezig?
 o Oefenen met het koor van de kerk

 o Je gaat wandelen over de markt

 o Je gaat op bezoek bij een aantal 

jongeren die je al een paar keer 

hebt gemist bij de jeugdgroep

 o Je houdt geen tijd over, want je 

school is op 2 uur lopen van je huis

 o Je bezoekt een zieke, oudere 

buurvrouw

Het werk van Chiyembekezo
Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het belangrijkste doel van deze 

organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere 

zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozam-

bique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers van Chiyem-

bekezo trekken de dorpen in, lezen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over 

het Evangelie en bidden voor de zieken die ze bezoeken. En als dat nodig is, 

geven ze ook wat geld voor medicijnen of vervoer.

De vrijwilligers van Chiyembekezo hebben zelf vaak moeite om de eindjes 

aan elkaar te knopen. Toch geven zij hun tijd om mensen te bemoedigen 

en hoop te geven. Ook zetten zij zich in voor de jongeren in hun omgeving. 

Echt bijzonder, juist omdat ze ook iets hadden kunnen doen waar ze zelf 

wat aan hebben, maar ze zien het als roeping van God om zich in te zetten 

voor hun naaste.

Chico is begin twintig; hij is maar tot zijn tiende naar school geweest. Het gezin waar 

hij uitkomt is arm en kon zijn hulp op het land goed gebruiken. Wanneer hij gaat 

vertellen over zijn jeugdgroep begint zijn gezicht te stralen. Hij is enthousiast lid 

van het jongerenkoor van de kerk. Het meest geniet hij van de jeugdbijeenkomsten, 

waarbij ze in kleine groepen langsgaan bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen. 

Daar zingen ze, lezen ze uit de Bijbel en geven ze praktische hulp. De mensen die ze 

bezoeken genieten enorm van de aandacht en de Bijbelverhalen. Praktische hulp geven 

is vaak lastig. Want geld om medicijnen of eten te kopen is er niet. Terwijl ze er zo naar 

verlangen om de ander verder te helpen. Waarom Chico dit doet? Hij kan en wil niet 

anders: “God vraagt dit van ons als christen!”

CHICO



MARRIËEËTTA 

Met een kleurige rok aan en op blote voeten loopt Marriëtta door het dorp. Ze weet 
precies wie waar woont en wat deze mensen nodig hebben. Ze werkt als vrijwilliger voor 
Chiyembekezo. Tijdens een bezoek aan een oudere vrouw, gaat ze dicht tegen haar aan 
zitten om goed contact te kunnen maken. De oudere vrouw is voor een deel verlamd. Ze zit 
op de grond en hangt wat tegen haar kleine huisje aan. Ze vertelt zacht hoe het met haar 
gaat. Haar leven is zwaar. Gelukkig kijken er nog wel mensen naar haar om, maar ze kan niet 
meer voor zichzelf zorgen. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en ze bidden samen. 
Ook kijken ze welke praktische hulp deze vrouw verder nog kan gebruiken. Marriëtta is 
blij dat ze dit werk als vrijwilliger kan doen. “De Bijbel vraagt van ons om om te zien naar 
de mensen om ons heen, dus ik kan niet anders!” Tegelijk is het ook zwaar werk. Het is 
vrijwillig en het kost veel tijd. Deze tijd kan ze nu niet gebruiken om op het land te werken 
of spullen te verkopen op de markt. Dus het kost haar daadwerkelijk iets. Dat is zwaar, toch 
zou Marriëtta er niet graag mee stoppen. Wat mensen er soms ook van zeggen. “Het gaat er 
uiteindelijk om dat we God dienen! En dat doe je ook door naar anderen om te zien.”

Bijbelstudie
Hoe vaak heb jij een mailtje, appje of brief gekregen 

waarin je het ene na het andere compliment krijgt? Vast 

niet zo supervaak. In de brief aan de gemeente in Thes-

salonicenzen strooit Paulus volop met complimenten. 

Complimenten over de manier waarop zij uiting en vorm 

geven aan hun geloof.

1. Lees het gedeelte twee keer aandachtig door. Kies 

1 vers uit dat je mooi vindt en 1 vers dat je moeilijk 

vindt.
2. Beschrijf in eigen woorden welke complimenten 

Paulus aan de gemeente in Thessalonicenzen geeft.

3. Paulus legt in vers 3 de nadruk op:  

- werk van het geloof 

- inspanning van de liefde 

- volharding van de hoop 

Wat valt op aan deze woorden?

4. Geloven, hopen en liefhebben is niet iets wat alleen 

maar voor jezelf is (vers 8). Op welke manier zie je 

dat terug in Mozambique? En op welke manier kun 

jij je geloof delen? Probeer dit eens zo concreet 

mogelijk te maken.

5. Stel dat jullie een brief zouden schrijven aan jullie 

gemeente, welke complimenten zouden jullie dan 

geven?

HOOP GEVEN
Zowel de mensen waar Paulus zijn brief aan schrijft, maar ook Chico 
en Marriëtta vinden het heel vanzelfsprekend om het goede voor 
anderen te zoeken en hen hoop te geven. Hoe werkt dat bij jou?

1. De belangrijkste reden voor mij om geen hoop te geven 
aan anderen:

 o Te druk voor
 o Twijfel zelf nog teveel
 o Nog geen belijdenis gedaan
 o Er is weinig hoop om door te geven
 o Weet niet goed hoe
 o Anders, namelijk

2. Bedenk nu eens een tegenargument: Waarom kun óók jij 
hoop geven aan anderen?

..



MEER WETEN?

SPAAR MEE!
Wat mooi als jullie met je catechesegroep ook willen sparen voor Mozambique! Het catecheseproject is een samenwerking met het HGJB Diaconaal Project. Een filmpje over het project en meer informatie kun je vinden op www.gzb.nl/catecheseproject en  

www.diaconaalproject.nl. 

Gespaard geld kan overgemaakt worden naar IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen 
o.v.v. Catecheseproject Mozambique MZ.1.000.

Complimenten
Paulus bemoedigt de gemeente door hen 
te schrijven wat hem zo blij maakt. Dat 
moet echt een enorme bemoediging voor 
de lezers van de brief zijn geweest. Het 
helpt hen om door te gaan om in woorden 
en daden hun geloof te delen.

Bedenk met elkaar welke mensen, waar-
onder ook leeftijdsgenoten, jullie een 
compliment of bemoediging zouden 
willen geven. Je kunt denken aan mensen 
in de gemeente, maar ook daarbuiten. En 
wat is er dan leuker om daar ook iets mee 
te doen! Schrijf je compliment/bemoedi-
ging op een kaartje en stuur ‘m op!

MAAK JIJ 

HET VERSCHIL?
Uiteindelijk hoeven het geen grote dingen te zijn waarmee je mensen in 

je omgeving een beetje hoop kunt geven. Het enige wat het van je vraagt 

is om de stap te zetten. Samen is dat soms makkelijker dan alleen. 

Durven jullie de uitdaging aan te gaan? Doe dan mee met de week van de 

‘Geef-Hoop-Challenge’! 

 » Maak een lijst met zoveel mogelijk manieren waarop jullie in jullie 

eigen omgeving hoop kunnen geven. Denk aan de vuilnisbak buiten 

zetten voor de buurvrouw, je klasgenoot helpen met zijn huiswerk, 

bidden met een vriend die het moeilijk heeft, een kaartje sturen naar 

iemand die ziek is, etc.

 » Kies vervolgens 7 challenges - voor elke dag 1 - uit die jullie allemáál 

(ja, echt iedereen doet mee) gaan uitvoeren. 

 » Maak een leuke foto als bewijs en zet die in jullie groepsapp.

 » Praat de volgende keer als jullie bij elkaar komen eens door  

hoe deze challenge is bevallen. Welke reacties hebben  

jullie gekregen? Hoe was het om het te doen? Waarom  

is het misschien niet gelukt?

• Dank voor alle jongeren in Mozambique, zoals 

Chico, die er op uit trekken om anderen hoop te 

geven. Dank voor hun geloof en inzet!

• Bid voor de kerk in Mozambique, dat zij blijft 

volharden in het brengen van hoop.

• Bid ook voor jullie zelf, dat de Heere God je wil 

helpen bij de ‘geef-hoop-challenge’ en dat men-

sen daarin iets van Gods liefde mogen ervaren. 

GEBEDSPUNTEN

Postbus 28
3970 AA Driebergen
Telefoon 0343-512444
E-mail info@gzb.nl
Instagram gzbzending
Facebook gzbzending
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45
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