
De kracht van bijbelverhalen 
in de Golfstaten



Bijbelverhalen geven christenen 
nieuwe moed en kracht
Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de 
Golfstaten groeit de kerk sneller dan waar ook ter wereld. Deze enorme groei 
wordt veroorzaakt door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als 
India, Nepal en de Filippijnen. 

In de Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders 
voor een schamel loon. Ze hoopten te kunnen sparen 
voor een betere toekomst, maar weten nauwelijks te 
overleven. Velen van hen zijn christen en willen graag 
meer weten over de Bijbel. 

Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt met veel 
succes de Storytelling methode om arbeidsmigranten 
met de Bijbel in aanraking te brengen. Simply the Story 
is een mondelinge methode om bijbelverhalen door te 
geven. Mensen horen de verhalen, vervolgens wordt 
gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot 
de toepassing te maken naar het eigen leven.

Voorgangers en gemeenteleden worden getraind om 
bijbelverhalen op een pakkende manier te vertellen 
tijdens bijbelstudies, vrouwenbijeenkomsten en 
kerkdiensten en erover door te praten in kleine 
groepen. De bijbelverhalen worden vervolgens weer 
gedeeld met familie ver weg, bijvoorbeeld door een 
gesproken WhatsApp-bericht. 
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Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.

“Jezus zelf legde Gods Woord uit 
door het vertellen van gelijkenissen. 

Met Simply the Story treden wij 
in zijn voetsporen. En het werkt! 

Vrouwen herkennen zich in de 
bijbelverhalen en denken erover na.” 

Liandu, vrijwilliger pastoraat 

in vrouwengevangenissen

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  10 boekjes met uitleg over de Storytelling methode 
 en voorbeeldstudies kosten 50 euro
• Training van een voorganger kost 100 euro 


