
        Maha Sarakham, 16 oktober 2020 

 
Beste Woudenbergers, 

Een voor jou wellicht overbekend verhaal uit de bijbel. Voor veel Thaise 
mensen zijn de verhalen uit de bijbel helemaal nieuw. 

“2000 jaar geleden was er een man, zijn naam is Jezus. Hij reisde 
naar Jeruzalem met zijn leerlingen, 12 man. Ze kwamen in een dorp 
en werden daar gastvrij ontvangen door Martha. Martha had een zus, 
Maria. Maria ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. 
Martha was veel te druk met het klaarmaken van het eten. Na enige 
tijd werd het haar teveel, ze ging naar Jezus toe en vroeg hem hoe Hij 
goed kon keuren dat haar zus Maria daar zat te luisteren en zijzelf al 
het werk moest doen. Martha wou graag dat Jezus tegen Maria zou 
zeggen om te gaan helpen in de keuken. Jezus noemde Martha bij haar 
naam en legde uit dat Martha zich niet zo druk moest maken, want er is 
niet zoveel nodig in het leven. Eigenlijk is er maar 1 ding nodig. En dat ene 
heeft Maria ontdekt en dat kan niet van haar worden afgenomen.’ 

Om te ontdekken wat er nu eigenlijk in zo’n verhaal gebeurd stellen we na het horen van zo’n 
verhaal verschillende vragen. Doe je mee? 

Wat wordt er gezegd in dit verhaal?  
Wat wordt er gedaan in dit verhaal? 
Welke keuzes worden er gemaakt? 
Welke keuzes hadden mensen kunnen maken in plaats van de keuze’s die ze maken? 
Wat zijn de resultaten van de gemaakte keuze’s? 
Wat zijn de gevolgen? 

Zomaar iets waar wij momenteel actief mee bezig zijn. Thaise mensen houden enorm van verhalen. 
En wij vertellen niet zomaar verhalen. Wij vertellen verhalen uit de bijbel waardoor ze God en Jezus 
kunnen leren kennen. Momenteel volgen wij een training en oefenen om bijbelverhalen verhalend 
te vertellen. Heb je onze BLOG hierover al gelezen? GZB.nl/thomasencobi en kijk dan even bij 
“nieuws”. 

In het nieuws lazen en hoorden wij dat Nederland weer gedeeltelijk in lock down is. Wij weten niet 
wat dit voor jou persoonlijk betekent, maar wij verwachten dat het op een of andere manier wel 
invloed heeft. In ieder geval gaat het ontmoeten van broeders en zusters niet meer zo gemakkelijk 
en geeft het je meer moeilijkheden. In welke situatie je je ook begeeft, we hopen dat je Gods 
nabijheid ervaart.  

http://www.gzb.nl/thomasencobi


Wellicht vraag je je af hoe het er in Thailand voor staat met de corona besmettingen. Dit is zeer 
minimaal. We moeten mondkapjes op in supermarkten of winkelcentra en daar wordt ook onze 
temperatuur gemeten. Daarnaast merken wij er eigenlijk zeer weinig van.  

Inmiddels wonen wij 3 maanden in onze nieuwe woonplaats, Maha Sarakham. We kunnen steeds 
meer de weg vinden, dus het is heerlijk om niet altijd navigatie te moeten gebruiken. Verder 
ontstaan er steeds meer contacten in onze buurt en op de universiteit, waar we regelmatig zijn. 
Iedere zaterdagavond zijn wij in het studentencentrum te vinden waar wij met onze collega’s 
Engelse les geven aan de hand van bijbelverhalen. Dat gaat ongeveer zoals aan het begin van deze 
brief. Er wordt een bijbelverhaal gedeeld, we gaan in groepjes uit elkaar en praten erover aan de 
hand van de vragen. Daarnaast doen we vaak nog een spel, zingen een lied en eten wat lekkers. Een 
fijne manier om met studenten in gesprek te raken over de bijbel en om relaties op te bouwen.  

Eind oktober beginnen we op maandagavond, in samenwerking met een lokale voorganger en 
gemeente, een bijbelstudie groep voor mensen die geïnteresseerd zijn om meer te leren over God. 
Dit is een begin en daardoor kwetsbaar. Als je nou maandagochtend op staat en je week weer 
begint, bid je dan mee voor deze bijeenkomsten? Bid dat God er mensen heen brengt die wij 
uitnodigen en dat mensen Jezus leren kennen door middel van deze bijeenkomsten.  

Sterkte in deze onrustige tijd. 
Zegen en groet, 
Thomas, Cobi en Tim Roest  


