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China, Bijbelsverspreiding 

MOGE DE BRON VAN LEVEN 
ONOPHOUDELIJK STROMEN…

JIANGSU – In het oosten van het graafschap Sihong, vier uur rijden vanuit Nanjing, ligt het meer van 

Hongze. Dit is het op vier na grootste zoetwater meer in China. Gedurende het bloeiseizoen is het 

meer bedekt met een zee van roze lotusbloemen. Dicht bij het meer (op zo’n 10 minuten rijden over 

een modderige weg) ligt het vissersdorp met de Life Spring kerk. Hier zijn kortgeleden 

alfabetiseringscursussen begonnen. Op het schoolbord staan woorden als ‘Les zeven’, ‘zoon en 

schoondochter’, ‘geloof in Jezus’, ‘we houden van elkaar’, die weergeven waar de studenten die dag 

mee bezig zijn. 

Life Spring heeft zo’n  500-600 leden, 

die overwegend werken als vissers en  

schelpdierkwekers. Ouderling Ma 

Cuihong, 47, coördinator van de kerk 

en docent van de cursus vertelt: 

“Vanwege de slechte economische 

omstandigheden in het verleden is 

ongeveer twee derde van de 

gelovigen analfabeet of semi-

analfabeet. Daarom is er een grote 

behoefte aan alfabetisering, waarbij 

gelovigen leren Gods Woord te lezen.  

Een van hen is de gepensioneerde Duan Guanghua, 72, die als kind maar drie jaar naar school ging. 

Hij miste de kans weer toen de Chinese overheid het alfabetiseringswerk in de dorpen begon te 

stimuleren na de Culturele Revolutie. Omdat het leven in die dagen moeilijk was, moest hij hard 

werken om zijn gezin te onderhouden en was hij niet in de gelegenheid de cursus bij te wonen. 

‘In het verleden werd er geen prioriteit gegeven aan het volgen van onderwijs en zelfs mijn kinderen 

zijn nooit naar school gegaan. Dit maakt het dagelijkse leven moeilijk. Eenvoudige dagelijkse zaken 

als van de ene naar de andere plek reizen zijn ingewikkelder. Alfabetiseringscursussen zijn goed en 

noodzakelijk, omdat het ons leert hoe we het Woord van God kunnen lezen. Ook leren we woorden 

die we dagelijks gebruiken. Ik ken een paar simpele woorden maar telkens als ik een woord in de 

Bijbel tegenkom dat ik niet ken, raak ik ontmoedigd. Nu ben ik zo blij dat ik meer woorden in de klas 

kan leren,’ aldus Duan. 

Ouderling Ma Cuihong  
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De kerk ziet niet alleen ouderen boven de zestig jaar naar de cursussen komen, maar ook kerkleden 

onder de zestig doen mee. Voorganger Zhao Huijuan, Algemeen Secretaris van Jiangsu CC/ TSPM zei: 

“Tijdens onze bezoeken en onderzoeken waren we verbaasd te zien dat ook de groep veertigers en 

vijftigers baat kunnen hebben aan deelname aan de cursussen. Daardoor is het aantal deelnemers 

verdrievoudigd van 50 naar 150”. 

Een van de jongere deelnemers is Duan Yujing, 53. ‘Analfabeten zoals wij lukt het niet om zelfs maar 

een heel vers uit de Bijbel te lezen, laat staan om die te begrijpen in zijn context. Voor ons is de 

alfabetiseringsklas als een feestmaal om het Woord van God te vieren door middel van het leren 

lezen en schrijven. Ons geestelijk leven wordt hierdoor enorm gevoed en verrijkt. We danken Kerk in 

Actie voor het voorbereiden van zo’n overvloedige maaltijd voor ons! Veel gelovige analfabeten 

verlangen ernaar dichter naar God te groeien door Zijn Woord te lezen, maar ze raken ontmoedigd 

door de vele woorden die ze niet kennen.’ 

Liu Guanxian, 58, een krabteler, geniet van de kans om met 

Gods Woord te leren lezen en schrijven. Hij komt uit een 

groot gezin en was niet in de gelegenheid om naar school te 

gaan. Nadat hij een paar jaar geleden tot geloof is gekomen, 

leerde Liu bidden en gezangen zingen bij de 

ontmoetingsplek, waar hij en andere gelovigen samenkomen. 

Maar zij zijn gestopt met het kort lezen van de Bijbel omdat 

zij analfabeet zijn. ‘Voorheen was het onmogelijk voor ons 

om zelf de Bijbel te lezen. In de klas, dankzij een gift van Kerk 

in Actie, kunnen we nu de Bijbel beter lezen en begrijpen. 

Het lezen van de Bijbel is belangrijk, omdat het ervoor zorgt 

dat gelovigen de aanvallen van de duivel kunnen weerstaan. 

Doordat we het Woord van God beter begrijpen, ervaren we 

meer vrede en vreugde. Nu ben ik zo dankbaar dat ik simpele 

aantekeningen kan maken tijdens de kerkdiensten en ze thuis 

kan herlezen.’ 

 

Op een van de muren van de kerkzaal is op een banier te lezen ‘Moge de bron van leven 

onophoudelijk stromen’. Inderdaad, moge de Heer Zijn Woord van Leven continu laten stromen in de 

Life Spring Kerk.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Liu Guanxian, 58, krabteler,  

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met uw Kerk in Actie 
gemeenteadviseur of met de Servicedesk 
van Kerk in Actie: (030) 880 1456 

servicedesk@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseur 
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