
Vier de verschillen 

Een paar jaar geleden was dit het onderwerp van een huwelijk die wij mee maakten. Twee geliefden 

uit twee totaal andere werelddelen werden in het echt met elkaar verbonden. Zo verschillend en ook 

zo gelijk aan elkaar. 

Dat is wat wij ervaren wanneer we in Azië zijn. We zijn zo verschillend en toch zo hetzelfde van 

elkaar. Wanneer we mogen delen over Zegenend Helpen dan komen de waarden die God ons heeft 

gegeven in het middelpunt te staan. Daar ligt ook onze verbinding met elkaar als mens. 

Gerechtigheid, vrede, blijdschap, geloof hoop, liefde en de vreze Gods is overal hetzelfde. 

Als we elkaar in stilte zegenen dan spreekt God door zijn Geest in de taal van de ander. We hebben 

het wonder van Gods genade mogen ervaren en zien, bij onszelf en bij de ander.   

De cultuur in Azië is 180˚ anders dan bij ons. Echt alles is anders. Eten, drinken, wonen, werken, 

denken, leren, kleding…noem maar op of het is anders. Dit jaar waren wij er voor de derde keer en 

het aanpassen gaat steeds beter. Twee keer per dag Dal Bath (rijst met groente en linzen) eten wordt 

net als bij ons brood en aardappelen. Zoete milk-tea in plaats van zwarte koffie went ook.  

In de contacten met de mensen daar zien we Gods grootheid terug. Hij is daar in alles wat de mensen 

doen en Zijn aanwezigheid staat helemaal centraal. Er is behoefte aan studie en handreikingen uit 

Gods woord hoe met elkaar om te gaan in pastoraat. Zegenend Helpen past daar goed omdat Gods 

Geest daarin aan het werk is en zich aansluit bij de cultuur. 

   

Zegenen in de praktijk. 

Het moeilijkste voor de mensen was het zwijgen en luisteren naar Gods stem. Dat was echt nieuw 

voor hen. God spreekt in de stilte en dat hebben de mensen echt mogen leren ervaren.  

En God gaat door. Daar wij dachten dat we misschien konden overdragen en terugtrekken werd het 

tegenovergestelde ons duidelijk. De honger naar de genade en vrede van God is enorm groot. We 

verwachten nog een aantal keren terug te gaan als God het ons geeft. Er liggen mooie contacten die 

hoopgevend zijn voor de toekomst. 

Voor belangstellenden zijn wij bereid een avond te organiseren om te delen over ons werk in Azië.  

Hartelijks en Zijn wil geschiedde!  

Henk en Maria Minnen 


