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Ze geven zich volledig aan Hem over, en 
we zien een paar maanden later dat 
Sebastiao van bed komt en op het randje 
gaat zitten. Enkele weken later zien we al 
dat hij een paar stappen loopt.  Op dit 
moment loopt hij ongeveer 500 meter. 
Afgelopen zondag gaven ze hun 
getuigenis in de kerk, en Sebastiao zegt: 
Door de genade van Jezus Christus leef ik, 
en ik wil niet meer zonder Hem verder. 
Amen!

AL SPRAK IK MET DE TALEN VAN ALLE MENSEN EN DIE VAN DE ENGELEN, MAAR IK 
HAD DE LIEFDE NIET, IK ZOU NIET MEER ZIJN DAN EEN SCHALLENDE CIMBAAL

1 Corinthiers 13:1

Laatste maandje Mozambique. Het is ontzettend leerzaam geweest hier, en ik heb erg genoten. 
Vooral heb ik geleerd dat de Liefde de meeste is, en dat we alle volken tot Zijn dicipelen moeten maken.
We worden heel veel gevraagd om in de bossen de mensen te komen onderwijzen over het woord van God. Er is 
een verlangen, vooral onder de vrouwen, om dichter bij God te komen en van Hem te leren. Veel vrouwen 
kunnen niet lezen en schrijven, en diegene die wel kunnen lezen, kunnen vaak erg moeilijk lezen, omdat ze het 
gewoon nooit doen.
Ze willen dus erg graag vrouwensamenkomsten hebben, en veel leren uit de bijbel.

De kliniek:
We werden geroepen om een vrouw te helpen bij de bevalling, en gingen op weg. Anna en ik. We reden door 
zandwegen, over heuvels, tussen de struiken door, en wisten niet waar we moesten zijn. Op een gegeven 
moment stond er een jongetje aan de weg, en die wees. Hij stapte in, en we reden door nog meer zandwegen en 
struiken en opeens stonden we op een erf van een huis.
De dames wezen naar een bosje waar een kapelana hing, en wij lopen naar het bosje toe. Achter het bosje zit 
een vrouw, en de baby is inmiddels al geboren. De placenta ligt op de grond en wij helpen de vrouw met de 
navelstreng doorknippen, wassen ( zo goed en zo kwaad als het kan) en geven de baby in de armen van de 
overgrootmoeder.

S ebastiao:
Sebastiao kwam een paar maanden geleden naar de kliniek, en was vel over been, stervende, vol met aids. 
Samen met zijn vrouw komt hij naar de kliniek. De vrouw verzorgd hem, ze leren de Here Jezus kennen.
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Christina:
Christina komt van ver bij ons in de kliniek bevallen, want in Inharrime worden ze als honden behandeld. Ik 
heb zelf  gezien hoe er met de mensen omgegaan wordt, en dat is niet leuk. Christina zit vol met aids, en 
heeft allemaal vlekken op haar huid van de aids, en ook van de toverdokter. Tijdens de bevalling komen we 
erachter dat ze een tweeling krijgt. Twee schattige meisjes, maar we weten dat ook deze kinderen besmet 
zijn. Ik zei tegen Anna: Ik wil graag met haar praten, en haar over Jezus vertellen.
We haalden een vertaler, alhoewel ze wel portugees sprak is mijn portugees niet voldoende voor een 
volkomen gesprek. We hebben haar haar leven voorgelegd, en verteld dat ze echt in een beroerde situatie 
zit. Het evangelie uitgelegd, en haar verteld dat ze anders moet gaan leven. We hebben het met heel veel 
liefde verteld, en ik vroeg haar of ik haar de handen mocht opleggen en voor haar mocht bidden. Dit 
mocht, ze kende inmiddels zelf de Here Jezus al en we moedigden haar aan om naar de vrouwengroepjes te 
gaan. We begonnen te bidden, en het was een krachtige gebedsminuten waarin dan iedereen meebid, en 
diegene die het gebed leidt die eindigt het dan. 

De volgende dag liep ze weer 8 km terug met haar 2 babytjes en 2 vriendinnen. Hoe ze ooit thuisgekomen 
zijn.... 
's Maandags in de kliniek komt ze mijn kamertje binnen met haar babys en een oudere dochter. Haar ogen 
stralen, en ze glimlacht naar me als ze me ziet. Het is geweldig om dit zo te mogen meemaken, zo tot een 
zegen te mogen zijn. 
Ik blijf voor haar bidden dat het goed mag gaan en dat ze het mag overleven samen met haar kinderen.

Over 21 dagen terug naar Zuid-Afrika en de 28e weer terug 
naar huis. Heb ik ook weer zin in. Mijn kinderen zien, de rest 
van de familie.

Heel hartelijk dank voor jullie gebeden en steun.
In Jezus verbonden 

Marijke


