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1 het echte geluk is voor mensen die we-
ten dat ze god nodig hebben. Want voor 
hen is gods nieuwe wereld.
ik had de neiging deze eerste zaligspreking 
aan me voorbij te laten gaan. Geluk voor 
mensen die weten dat ze God nodig hebben... 
Wel, dat wordt spannend als ik denk aan mijn 
Kosovaarse, islamitische vrienden. Zij weten 
dat zij allah nodig hebben. Kunnen zij met die 
wetenschap en door hun eigen zoektocht, via 
mijn aanwezigheid hier, zien wie onze God is 
én zo delen in Gods nieuwe wereld?

2 het echte geluk is voor mensen die 
die verdriet hebben. Want god zal hen 
troosten.
Verdriet is iets van alle tijden en plaatsen. 
ook Kosovaren kennen het. Verdriet om 
de uitzichtloze situatie van de politieke im-
passe en de corruptieschandalen. Verdriet 
om het niet kunnen vinden van werk. Ver-
driet om geliefden die tijdens de oorlog het 
leven lieten. Verdriet... en wij maar wijzen 
op onze God die troost. Maar dat Hij troost, 
dat zien we gelukkig regelmatig. ondanks 
heftige en pijnlijke situaties is Hij er Zelf bij!

3 het echte geluk is voor mensen die 
goed zijn voor anderen. Want god zal 
goed voor hen zijn.
De enorme vluchtelingenstroom die mo-
menteel over de Balkan trekt, komt bij deze 
zaligspreking in mijn gedachten op. Deze 
stroom van mensen is een schreeuw om 
goedheid! Goedheid die zij niet ervoeren in 
hun land van herkomst. Hoe kan de kerk, in 

en buiten Kosovo, goed zijn voor deze men-
sen? Hoe kunnen wij, als eCM, onze goed-
heid tonen? Want “alles wat jullie gedaan 
hebben voor één van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders en zusters, dat hebben 
jullie voor mij gedaan”.

4 het echte geluk is voor mensen die 
vrede sluiten. Want zij zullen kinderen 
van god genoemd worden.
Vrede sluiten is een woordenpaar dat hier 
niet bepaald gemakkelijk in de mond geno-
men wordt. onvrede, vijandschap: het is er! 
Dit kwam weer aan de oppervlakte tijdens 
een voetbalwedstrijd. Waar sport normaal 
verbroedert, was het deze keer een splijt-
zwam met rellen en mishandelingen tot 
gevolg. Vredestichters zullen kinderen van 
God genoemd worden. ik droom van een 
Kosovo – en een Servië – met veel van deze 
kinderen van God, die vredestichters zijn.

5 het echte geluk is voor mensen die 
lijden omdat ze doen wat god wil. Want 
voor hen is gods nieuwe wereld.
Wekelijks organiseer ik een discipelschap-
straining, met jongvolwassen mannen. op 
een avond ging het over het christen-zijn. 
aan het einde van de avond vroeg één van 
de deelnemers: “rik, een volgeling van Je-
zus Christus zijn, kan dat wel zonder lijden?” 
er volgde een stilte van mijn kant, want 
deze vraag vraagt niet om een rationeel, 
dichtgetimmerd antwoord, maar om een 
geloofsantwoord. “neem mijn leven, laat 
het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.”

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal 
in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde, 
vrede en gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk 
is te vinden in Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In 
deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf 
zaligsprekingen en reageert erop. Dit keer: Rik Lubbers.

Vijf keer het echte 
geluk voor Europa

Rik LubbeRs (33)
peja, kosovo 
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eCM bouwt

overal in europa mee

aan Gods nieuwe wereld. 

Hier is geld voor nodig. 

Bouwt u mee?

Geven kan via

nL02 inGB 0000 2549 97

tnv eCM nederland.
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Dat Hij troost, dat zien we gelukkig 
regelmatig. Ondanks heftige en 
pijnlijke situaties is Hij er Zelf bij!
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Hoop voor Bulgarije: 
het begint bij de 
lokale kerk
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De zendingsorganisatie New Hope International is sinds 
31 december onderdeel van ECM. New Hope richt zich 
specifiek op Oost-Europa, met als nieuwste zendingsveld 
Bulgarije. Teamleider Dimitrie Todorov vertelt over het werk 
dat daar gebeurt. “We zijn een katalysator voor de lokale 
kerk.”

“We willen het lichaam 
van Christus sterker 
maken, zodat de leden 
van dat lichaam eropuit 
trekken en nieuwe 
discipelen maken”

Met het samengaan met new 

Hope international bereikt eCM 

nog meer landen en nog meer 

mensen in europa. Wilt u ons 

zendingswerk ondersteunen? 

Maak dan een gift over naar 

nL02 inGB 0000 2549 97 tnv 

Stichting eCM nederland.

new Hope international en eCM hebben 
één en dezelfde missie: europeanen met 
het evangelie bereiken. new Hope doet dat 
sinds 1971. Tot de val van het communisme 
trainde en bemoedigde de organisatie 
christelijke leiders achter het iJzeren Gor-
dijn, sinds de val richt new Hope zich op 
het toerusten van lokale kerken in de voor-
malige Sovjet-unie, zodat zij de mensen in 
hun omgeving met de liefde van Christus 
kunnen bereiken.
Dimitrie Todorov raakte in 2008 betrokken 
bij new Hope. Hij was al vijf jaar werkzaam 
voor een andere zendingsorganisatie toen 
hij werd gevraagd om new Hope Bulgaria 
op te starten. Met hulp van zijn netwerk 
bouwde hij een team op dat nu overal in 
het land lokale kerken toerust en sterkt in 
hun missie om mensen met het evangelie 
te bereiken. Dimitrie onderstreept dat 
belang van de lokale kerk. “Mijn team en ik 
zijn niet de ‘hot shots’ die al het werk doen. 
Wij zijn er enkel om te dienen. We zijn een 
soort katalysator: we willen het lichaam 
van Christus sterker maken, zodat de leden 
van dat lichaam eropuit trekken en nieuwe 
discipelen maken.”

uit dE CoMfortzonE
Het werk van new Hope in Bulgarije bestaat 
onder meer uit het maken van toerustings-
materiaal, het geven van trainingen aan 
kinder- en jeugdleiders en het faciliteren 
van evangelisatieteams.

Dimitrie en zijn team geven daarnaast ook 
de Kairos Course. “Daarmee willen we de 
kerk inspireren tot interculturele zending. 
Veel kerken dienen vooral in hun eigen 
comfortzone. Maar we hebben de opdracht 
gekregen om iedere natie en ieder volk te 
bereiken met het evangelie. Dus moeten 
we uit onze comfortzone treden en probe-
ren alle bevolkingsgroepen in het land te 
bereiken. De Kairos Course helpt daarbij.” 
new Hope heeft het cursusmateriaal van 
Kairos vertaald in het Bulgaars en het een 
nieuwe lay-out gegeven. inmiddels wordt 
de cursus overal in het land gegeven. 

turkijE
Het new Hope-team heeft speciale aan-
dacht voor de Turkse bevolkingsgroep in 
Bulgarije. De geschiedenis van Bulgarije is 
onlosmakelijk met die van Turkije verbon-
den, door het ottomaanse rijk, maar ook 
door het simpele feit dat het buurlanden 
zijn en dat er nog altijd veel Turkse moslims 
in met name Zuid-Bulgarije wonen. “ook 
deze moslims willen we bereiken”, zegt Di-
mitrie. “We sturen nu regelmatig zendings-
teams naar het zuiden van Bulgarije en ook 
Turkije in.”
new Hope werkt voor dit specifieke onder-
deel van haar bediening samen met een 
kerk in istanbul en met teams van ex-mos-
lims uit Centraal-azië (Kazachstan, Turk-
menistan, oezbekistan). Deze christenen 
hebben een grote drive om hun voormalige 
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“Bid voor een opwekking in 
Europa en moedig alle christenen 
aan om mee te bidden”

toErusting in istanbul

kindErwErk in bulgarijE

tip uit
bulgarijE

Bid voor europa. Bid voor een opwekking. Bid dat God een wonder verricht.

diMitriE todorov 
En zijn gEzin

geloofsgenoten met het evangelie te berei-
ken. “Wij fungeren als een soort brug tussen 
hen en het werk in Turkije. We helpen hen 
met de taal – ze hebben daar engels voor 
nodig, maar die taal beheersen ze vaak niet 
goed – en faciliteren hun werk in Turkije.”

opwEkking
Dimitrie is zelf van een generatie die begin 
jaren negentig de kerk ontdekte. Hij is 
geboren en getogen onder het communis-
tische regime in Bulgarije, maar kwam na 
de val al snel in contact met het evangelie 
door iraanse en later amerikaanse zendelin-
gen. “Twee, drie jaar lang maakte Bulgarije 
een grote opwekking door”, zegt Dimitrie. 
“er werden veel nieuwe kerken geboren en 
veel mensen van mijn leeftijd vonden een 
plek in de kerk. Maar daarna was het alsof 
de deur dichtging en de kans om mensen 
te bereiken voorbij was. Het zendingswerk 
stagneerde. en dat is nu al vele jaren zo. 
natuurlijk zijn er wel sporen van groei te 

zien, maar het algemene beeld is dat van 
stagnatie. Veel kerken zijn gekrompen.”
Dimitrie gelooft heilig in de weg van het 
gebed om een keer in deze situatie te 
brengen. “We moeten onder ogen zien 
dat ons werk vaak te weinig uitwerking 
heeft. We doen heel veel, maar de mensen 
komen niet. Het lijkt erop dat we in europa 
de kracht van Gods aanwezigheid verlo-
ren hebben. Wat we nodig hebben, is een 
opwekking, een ‘awakening’. Dat mensen 
geraakt worden door hun zondigheid en 
tot bekering komen. We moeten bidden 
dat God een wonder verricht. We moeten 
harder bidden dan ooit tevoren!” 
“in de geschiedenis van het christelijke 
geloof zie je telkens weer dat er pas opwek-
kingen komen nadat christenen eensgezind 
bidden”, vervolgt Dimitrie. “Bid dus voor een 
opwekking in europa en moedig alle chris-
tenen aan om mee te bidden. Dat is wat we 
– veel meer dan geld – nodig hebben. Bid 
voor europa!”
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ColuMn

Vluchtgedrag

Bij eCM bereiden we ons voor op een inter-
nationaal werkoverleg over moslims en 
migranten. overal in europa staan onze 
zendingswerkers voor de vraag: wat doen we 
als vluchtelingen eenmaal zijn geland en mi-
granten zijn geworden? De liefde gebiedt ons 
tot eerste hulp bij vluchtelingennood, maar als 
de nood structureel wordt, doet de liefde een 
beroep op de wijsheid. What would Jesus do? 
Waar overheden en politieke stromingen bot-
sende ideeën hebben bij dit migratieproces, 
hebben wij als christenen onze eigen verant-
woordelijkheid. Laten we ook hier maar klein 
beginnen, net zoals bij de individuele vluchte-
ling op onze weg. 
in onze missionaire opdracht zijn we gewend 
om met elkaar naar wegen te zoeken om 
Christus’ liefde te delen. Daarbij ontmoeten 
we mensen die Christus niet kennen, maar wel 
nodig hebben. omdat we de Griek een Griek 
willen zijn, maken we onderscheid tussen ver-
schillende doelgroepen: hedonisten, nihilisten, 
agnosten, atheïstisten, humanisten, ietsisten 
en vele andere gelovigen, ieder met hun eigen 
denkwereld, taal en subcultuur. aan die groe-
pen zijn we allang gewend in europa. Maar nu 
komt daar dus die zogenaamde ‘tsunami’ van 
moslims bij. Migranten die overigens bijna alle-
maal teleurgesteld zijn in de islam, dus we kun-
nen ons afvragen of de ‘tsunami’ van hedonis-
ten en agnosten niet een veel grotere uitdaging 
voor ons christenen is... Hoe dan ook: let’s surf 
the wave! Wat een kans om het evangelie op 
een nieuwe manier zichtbaar en verstaanbaar te 
maken voor een verdwaalde doelgroep!

Hans Kuijpers, directeur eCM nederland

In beeld:
Bairro Alto, 
Lissabon
ECM bouwt overal in Europa mee 
aan liefdevolle gemeenschappen die 
in de voetsporen van Jezus treden en 
het goede nieuws met woord en daad 
verspreiden. In deze rubriek lichten 
we telkens een gemeente uit. Dit 
keer: het gemeentestichtingsproject in 
Bairro Alto, Lissabon.

Bairro alto is één van de oude wijken van Lissabon. overdag 
hangt er een traditionele, haast dorpse sfeer. op straat zie je 
dan vooral de bewoners (grotendeels ouderen), die elkaar 
goed kennen. ‘s avonds transformeert de wijk tot één van de 
populairste uitgaansgebieden van de stad. De straten zijn 
dan vol met mensen die vertier zoeken in de vele bars en 
jazzclubs.
in deze wijk willen Manuel en Vera rainha vanuit hun 
baptistengemeente igreja Vida nova een nieuwe gemeente 
stichten. een gemeente die niet alleen de bewoners van 
de wijk bereikt, maar óók het uitgaansvolk. “De bewoners 
houden niet van het nachtleven in hun wijk en de mensen 
die op het nachtleven afkomen, kennen de bewoners niet. 
Wij willen hen samenbrengen”, vertelt eCM-zendingswerker 
peter Crawford, die als mentor van Manuel bij het project 
betrokken is. “Dit past helemaal binnen eCM’s visie voor 
de stad. We willen namelijk alle lagen van de samenleving 
bereiken. Want het evangelie heeft veel te bieden, zowel 
aan de seculiere jonge generatie als aan de traditioneel-
katholieke oude generatie.”
Manuel en Vera organiseren inmiddels 
regelmatig bijbelstudies in bars. ook houden ze 
evangelisatieactiviteiten en werken ze samen met allerlei 
lokale instellingen en projecten. “er is de afgelopen 
maanden veel progressie geboekt”, zegt peter.
om de mensen in Bairro alto nog beter te bereiken, willen 
Manuel en Vera midden in de wijk gaan wonen. Dat is echter 
niet goedkoop. 
eCM helpt met de 
fondsenwerving 
voor het project. 
Wilt u een steentje 
bijdragen? Maak 
dan een gift over 
naar nL02 inGB 
0000 2549 97 tnv 
eCM nederland 
o.v.v. ‘Bairro alto’.

Lissabon,Portugal

ManueL en Vera rainHa



Steun het ECM-werk
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baby’s
oud-zendingswerker Suzanne Coppoolse-Bikker en haar man 
Willem werden op 19 december verblijd met de geboorte van hun 
dochter annemijn Genoveva. Jeroen en Marieke Baks mochten op 8 
januari hun vierde kindje uit Gods hand ontvangen, Timon. Gerrit en 
Jorine van Dijk zijn sinds september als zendingswerkers begonnen 
in rostock. op 26 januari werd hun dochter noraly Gerda (nora) 
geboren. Samen met de ouders zijn we God dankbaar voor deze 
nieuwe wondertjes.

oproEp

ecMi biennial steunfonds
De Biennial is de tweejaarlijkse conferentie van eCMi, die dit keer 
van 2 t/m 9 april plaatsvindt in umag, aan de Kroatische kust. De 
Biennial is een onmisbaar instrument in de toerusting, verfrissing en 
bemoediging van onze zendingswerkers en hun vele Mission Kids. 
naast het vaste programma blijkt ook de onderlinge ontmoeting erg 
waardevol te zijn. 
Voor enkele zendingswerkers is het om diverse redenen niet haalbaar 
gebleken om voldoende voor de Biennial te sparen. Voor hen is het 
Biennial Steunfonds opgericht. Met uw gift van bijvoorbeeld € 20,
€ 50 of € 100 helpt u deelname aan de Biennial mogelijk te maken. 
ruim zestig mensen gingen u hierin voor!
Steunen kan via nL02 inGB 0000 2549 97 o.v.v. ‘Biennial Steunfonds’. 
opgeven voor de Biennial kan ook nog. Zie www.ecmnederland.nl/
biennial.

agEnda

save the date: ecM stepRace 15 oktober 2016!

Gods koninkrijk 
groeit door gebed


