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Een andere lesmethode voor de 
predikantenopleiding

Met vreugde hebben we het werk in de dienst van de HEERE op het 
zendingsveld weer ter hand genomen. Na een maandje vakantie in 
Nederland keerden we begin september weer terug naar huis. 
Naast de examens voor ouderejaars studenten en voor jongerejaars 
studenten lag er een andere taak te wachten: De opstart van een ver-
binding met een andere leverancier van lesmateriaal voor ons semina-
rie. 
Tot heden gebruikten we materiaal vanuit de Verenigde Staten. In 
Miami is een Internationaal Theologisch Seminarie op gereformeerde 
grondslag dat gratis lesmateriaal ter beschikking stelt. We blijven hun 
materiaal gebruiken tijdens de Bachelor en Masters opleiding die we 
aanbieden aan predikanten nadat ze hun opleiding tot predikant heb-
ben voltooid. 
Maar, zeker voor de jongerejaars studenten was dat lesmateriaal te 
hoog gegrepen. 
Een tijdje terug maakten we kennis met een Theologische Hogeschool 
in Zuid Afrika, het Mukhanyo Theological College. Dat is ook een hoge-
school op gereformeerde grondslag. Ze wordt ondersteund vanuit het 
Puritan Reformed Seminary in de Verenigde Staten. 
Het lesmateriaal wat door hen geschreven wordt, is toegesneden op 
het niveau van onze studenten. Een extra voordeel is, dat de voorbeel-
den die ter verduidelijking worden gebruikt, passen in de belevingswe-
reld van de studenten.
Nu had die verandering wel wat voeten in de aarde. Eerst hebben we 
een tweetal lesboeken van hen gebruikt, gedurende een half jaar. We 
wilden als docenten graag met enige zekerheid weten dat deze om-
schakeling werkelijk een verbetering zou betekenen voor de studen-
ten van ons seminarie. Toen dat het geval bleek te zijn, is een verzoek 
gericht aan de Commissie Zending om extra financiële steun. Het 
lesmateriaal in Zuid Afrika is namelijk niet gratis. Bovendien moesten 
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we als docenten een aantal instruc-
tiedagen bijwonen in Zuid Afrika om 
de overgang zo goed mogelijk te laten 
verlopen.
Met dankbaarheid schrijven we uit, dat 
de Commissie Zending ruimhartig de 
deur voor deze nieuwe ontwikkeling 
heeft open gezet!  Tenslotte werd het 
een kwestie van toelatingsformulieren 
invullen en bewijzen van opleidingsni-
veau verzamelen van de jongerejaars 
studenten. 
Inmiddels gebruiken we het lesmateri-
aal van het Mukhanyo Theological Col-
lege al een paar weken in het nieuwe 
academisch jaar. En dat doen we met 
vreugde!
Eigenlijk alle onderwerpen die in ons 
opleidingspakket waren opgenomen, 
worden ook door hen aangeboden. 
Dat maakte de omschakeling tamelijk 
eenvoudig. 
We bidden en hopen dat deze nieuwe 
ontwikkeling voor de studenten van 
waarde mag zijn. Uiteindelijk is het 
doel dat de kerk er mee gediend zal 
zijn. En daarmee de eer van God!

Leerkrachten op de 
theologische opleiding
Zoals hierboven al geschreven, we 
blijven het materiaal van het Miami 
Theologisch Seminarie gebruiken voor 
de Bachelor en Master opleiding. We 

zien tot onze 
vreugde, dat niet 
alleen studenten 
die hun predi-
kantsopleiding 
hebben voltooid 
zich aanmelden. 
De laatste tijd 
voegen zich 
steeds meer leer-
krachten vanuit 
het basisonder-
wijs en vanuit 
het middelbaar 

onderwijs onder de studenten aan deze 
opleiding. Dat is een positieve ontwik-
keling. Elke docent die zich verdiept 
in de gereformeerde theologie zal die 
kennis inbrengen in de school waar hij 
zijn taak heeft. Daar zal een positieve 
invloed van uit gaan op allerlei plaat-
sen in het land!

Vrouwenbijeenkomst
In augustus zijn vrouwen uit een tien-
tal classes van de kerk voor een tweede 
keer naar het seminarie gekomen. 
Tweemaal in het jaar nodigen we twee 
vrouwen uit elke classis (in totaal zijn 
er 20 classes) uit 
om een weekje 
Bijbelse toerus-
ting te ontvangen 
in Zomba. Zoals 
al eens eerder 
gemeld nemen 
drie vrouwen uit 
Zomba dat werk 
ter hand. Het zijn 
de vrouwen van 
ds. N.K. Banda en 
van dr. J.M. Jumbe, 
mijn mededo-
centen aan het 
seminarie, en een 
oudere godvre-
zende vrouw uit de 
gemeente, mevr. 
Pambala. 

Veelal zijn het vrouwen van ouderlin-
gen die komen. Ook zij hebben prakti-
sche handvatten nodig voor de taak die 
ze als vrouw van een ambtsdrager in de 
gemeente hebben. Elke predikant hier 
dient minstens vijf tot acht gemeenten. 
In extreme gevallen loopt dat aantal 
zelfs op tot in de twintig. Met andere 
woorden de taak van ouderlingen en de 
taak van vrouwen van ouderlingen is 

Bijeenkomst predikantsvrouwen.

Synodevergadering.

Kerkdienst onder een boabab boom.



toch wat breder dan in Neder-
land doorgaans het geval is.
Hoe belangrijk is het dan ook, 
dat deze vrouwen van ou-
derlingen aangereikt krijgen 
vanuit de Bijbel, wat ze nodig 
hebben om andere vrouwen 
(en meisjes) in de gemeenten 
te onderwijzen in geestelijke 
en praktische dingen. 

Een extra synode 
vergadering
Vorig jaar december zijn een 
aantal kerkordelijke voorstel-
len ter synode aangeboden. De 
bedoeling daarvan was om de kerkorde 
te vereenvoudigen. Tot heden was het 
wel eens wat ingewikkeld om als ker-
kenraad, classis en synode te besluiten 
en te handelen volgens de kerkorde 
omdat de kerkorde zo omvangrijk was. 
Aan het eind van dit jaar zal onder het 
voorbehoud van Jakobus een extra 
synode vergadering gehouden om over 
wijzigingen in kerkordezaken te beslui-
ten. De voorbereidingen daarvoor zijn 
in volle gang. Doel is dat de dienst van 
de verzoening er goede voortgang door 
zal ondervinden.

Leren lezen
Een vorige keer lieten we u weten, 
dat mijn vrouw begonnen is om aan 
een vrouwelijk personeelslid van het 
seminarie een cursus lezen en schrij-
ven aan te bieden. Met dankbaarheid 
mogen we vermelden dat die cursus 
nog steeds wordt gegeven en dat mevr. 
Mandala er werkelijk plezier in heeft én 
vorderingen maakt!
Aan het moderamen van de synode 
hier is de vraag voorgelegd, of het ook 
niet waardevol zou zijn om predikants-
vrouwen die niet kunnen lezen een 
dergelijke cursus aan te bieden. Dat 
voorstel werd positief ontvangen. 
Een ontmoeting met een zendingsecht-
paar in Nederland, ds. en mevr. Schaaf-

sma, die lange tijd werkzaam zijn ge-
weest in Malawi, leidde tot een mooie 
ontdekking. Mevr. Schaafsma had een 
tweetal cursusboeken die zonder aan-
passing kunnen worden gebruikt voor 
dit doel! Met blijdschap hebben we dit 
materiaal in ontvangst genomen. Het 
vergemakkelijkt de voorbereidingen 
voor dergelijke lessen aanmerkelijk!
Mijn vrouw hoopt volgend jaar in 
de weken dat er géén andere lessen 
worden gegeven aan het seminarie, 
deze predikantsvrouwen uit te nodigen 
(een week per maand) om die lees- 
en schrijfcursus te komen volgen. De 
vrouw van ds. Ben, een van de oud-
ste predikanten in de kerk hier, heeft 
andere predikantsvrouwen wel eens 
het volgende voor gehouden: ‘Eerst 
kon ik niet lezen of schrijven. Als een 
vrouw bij de pastorie aanklopte, kon ik 
haar niet bemoedigen vanuit de Bijbel. 
Ik heb een cursus gevolgd om te leren 
lezen en schrijven. Nu mag ik door Gods 
goedheid vrouwen in de gemeente 
behulpzaam zijn in geestelijke dingen!’ 
Deze waardevolle uitspraak was mede 
aanleiding voor mijn vrouw om te den-
ken aan een cursus lezen en schrijven 
voor predikantsvrouwen. 
De bedoeling om de predikantsvrou-
wen ook wat praktische vaardigheden 
aan te leren, zoals breien, haken en mis-
schien naaien.
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Instructie dagen Theologische School Mukhanyo, Zuid Afrika.



Preken in allerlei 
gemeenten van de kerk
Elke zondag bezoeken we een andere 
kerk van de Reformed Presbyterian 
Church of Malawi. We verdelen de 
preekbeurten zo eerlijk mogelijk over 
alle classes van de kerk. 
Op deze manier krijgen we een beeld 
van de situatie waarin de kerkelijke 
gemeenten verkeren. Met eigen ogen 
zien we welke inspanningen bepaalde 
predikanten moeten leveren om in 
ver afgelegen en moeilijk bereikbare 
gebieden het Woord te bedienen. Veelal 
valt het ons niet zwaar om die veraf-
gelegen plaatsen te bereiken. Ons is 
een terreinauto ter beschikking gesteld 
door de Zending van onze kerk. Maar de 
predikanten hier hebben veelal alleen 
een fiets. Een motor zou hen soms ook 
niet helpen, omdat er niet genoeg geld 
beschikbaar is voor benzine en onder-
houd aan een motor. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat 
het niet altijd de beste oplossing is om 
wat extra geld over te maken vanuit 
Nederland. We zoeken naar een route 

om de kerk ook 
financieel zelfstan-
dig te maken. Iets 
wat door ons wordt 
mogelijk gemaakt, 
moet in de toe-
komst wel uitvoer-
baar blijven voor 
de kerk hier, als ze 
financieel (meer) op 
eigen benen staat. 
Ofwel, er moeten 
regelmatig afwe-
gingen worden 
gemaakt, die niet 
eenvoudig zijn. Wat van het hoogste 
belang is, is dat de verkondiging van 
Wet en Evangelie haar voortgang heeft. 
Ook in de meest verafgelegen streken. 
Laat het uw en jouw gebed zijn, dat de 
prediking van het Evangelie van vrije 
genade vrucht mag afwerpen van be-
kering en geloof. Van verheerlijking van 
God Drieënig!

Fam. ds. C.J.P. van der Bas
Zomba, Malawi
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P.S.: Deze nieuwsbrief mag door 
plaatselijke zendingscommissies 
worden vermenigvuldigd en bij de 
uitgang van de kerk worden gelegd!
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Een kerk van klei met een grasdak.

Binnenplein Theologische School Mukhanyo.


