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“Een woord, in juiste vorm 
gesproken, is als gouden 

appelen op zilveren schaal.” 
 

Spr.25:11 

Beste zendingsvrienden,   
Het woord 
De Italiaanse Bijbel vertaalt ”Een woord, in 
juiste vorm gesproken,...” als volgt “Een 
woord uitgesproken op de juiste tijd...” Een 
christen behoort op de juiste wijze en op het 
juiste moment (de juiste tijd) iemand toe te 
spreken of antwoord te geven. Dan zal dat 
doeltreffend zijn. Wij gebruiken vaak teveel 
nodeloze woorden “Iemand heeft vreugde, 
als hij een gepast antwoord geeft en hoe 
goed is een woord op zijn tijd!” (Spr.15:23) 
Op die wijze kan je tot zegen zijn. Dat geldt 
ook als je met iemand spreekt door een 
woord te geven vanuit de Bijbel; een 
verwijzing naar een verhaal of een 
gebeurtenis uit Jezus’ leven, een spreuk… 
Ook een schrijven via social media met een 
wijs en positief woord geeft echte inhoud. 
Dat zal hem of haar juist op dat moment 
raken! Ik heb dit de laatste tijd zo ervaren. 
Beter weinig woorden met wijsheid 
uitgesproken dan vele woorden zonder 
inhoud of zonder betekenis; loze woorden 
die kant noch wal raken. Wij, als Gods 
kinderen kunnen voor de mensen tot grote 
steun en zegen zijn! 
 
Communicatie 
De gemeente van Jezus Christus moet Gods 
Wil op aarde uitvoeren (“Uw Wil geschiede 
op aarde,...!”) Dat houdt in dat wij met onze 

woorden en daden in het dagelijks leven het 
getuigenis van Gods Plan voor de mensheid 
brengen.  
 

Ik heb vele malen de gelegenheid gehad om 
diverse mensen te interviewen, zoals 
bijvoorbeeld een bouwkundig ingenieur en 
de directeur van een vakantiedorp hier in de 
bergen. Ook met een vijfendertig jarige 
vrouw die tien jaar geleden blind werd door 
een virus aan haar oogzenuwen. Zij ging niet 
bij de pakken neerzitten, maar deed juist 
vaak mee aan sportieve uitdagingen zoals de 
triatlon (200 meter zwemmen, dan op een 
tandem fietsen en daarna vele kilometers 
hardlopen). Zij heeft daarmee -ondanks haar 
handicap- enkele medailles gewonnen!  
Na zo’n interview verwijs ik vervolgens naar 
Bijbelse waarden, normen of principes. Een 
volgeling van de Heer is geroepen om te 
dienen, de volle inzet te geven, 
vastbeslotenheid of beslistheid te tonen, 
passie en liefde voor de medemens te laten 
zien. Dat geldt zeker voor de gemeente. 
 

De voorganger zal op het juiste moment een 
woord van wijsheid brengen door een 
bezoek aan een gemeentelid of door een 
preek. Ik ben bijzonder blij met mijn dochters, 
Esther en Debora, die deze Godsgezindheid 
van dienen hebben: door naast mensen te 
staan via woord of daad. Zij zijn hierdoor tot 
grote steun voor verschillende gemeente-
leden. Het is van enorm belang dat wij door 
onze levenshouding en door wat we com-
municeren Christus naar de mensen 
brengen. Ik ken mensen die de tv-program-
ma's hebben gezien en zodoende het 
Evangelie hebben leren kennen: het Goede 
nieuws dat vrede, geloof en zekerheid aan-
reikt. Een persoonlijke getuigenis van een 
broeder of zuster in Christus via radio of 
televisie laat de mensen begrijpen dat Jezus 
werkelijk vrij maakt! 
 
Noodzaak 
Veel gemeenten hebben een nieuwe 
opwekking nodig: veel christenen leven té 
oppervlakkig. Ze zijn traditioneel voor wat 
betreft het bezoeken van de gemeente, maar 
er ontbreekt iets: een sprankelend leven, 
samen met Christus. Helaas zijn er 
gelovigen, die niet meer de “eerste liefde” 
bezitten. De Italiaanse mentaliteit -of, meer 
toegespitst- de Calabrese, is té vaak van: 
“Het gebeurt, zoals het moet gebeuren”. “Ik 
kan er niets aan veranderen!” “Ik ben nu 
eenmaal zo!” Daarin bemerk ik heel sterk 
een gelatenheid, een onverschilligheid, iets 
dat ook zijn weerslag heeft in vele 
Evangelische gemeenten. Triest! 

Debora zingt met gitaar voor  
de ChiesaBethel-groep op video 



De Italiaanse mentaliteit van 
zelfgenoegzaamheid, gelatenheid 

en traditie, kan veranderen tot een 
echt leven met Christus.  
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Het resultaat hiervan is dat mensen niet 
ingaan op de boodschap die ik doorgeef 
in een persoonlijk gesprek of via de tv-
programma's. Het is belangrijk dat 
mensen gaan inzien dat het mogelijk is 
om veranderingen ten goede in het 
leven of in een situatie aan te brengen. 
Wanneer er geen inzet is of een gebrek 
aan vastbeslotenheid, er geen lust is om 
jezelf of een situatie te veranderen, dan 
leidt men een nutteloos en inhoudsloos 
leven. Deze gelatenheid, een gebrek 
aan passie, spoort mij hoe dan ook aan 
om mensen te stimuleren tot een 
wilsdaad te komen. Namelijk om Jezus 
aan te nemen en écht Nieuw Leven te Esther en Debora. 

Co Kaptein 

ontvangen, in plaats van te blijven 
‘hangen’ in hun religieuze en traditionele 
situatie. 
 

Maar er zijn ook gelovigen die erg trouw 
zijn aan hun taak en het bezoeken van 
de diensten. Daar mogen we ons over 
verheugen! In hun leven zijn zij een 
getuigenis van Jezus. Dan denk ik aan 
mijn dochters en hun mannen, die zich 
volledig voor de gemeente inzetten en 
anderen bijstaan met berichtjes via 
WhatsApp en telefoongesprekken. 
Esther vindt het belangrijk dat de 
moeders van de gemeente om de twee 
weken op zaterdagavond bij elkaar 
komen voor een kleine studie en gebed 
(Mom's in Prayer). Deze ontmoeting 
wordt erg gewaardeerd en de moeders 
worden daardoor erg gezegend! Verder 
vind ik het noodzakelijk om de 
gemeente te stimuleren in het Jezus 
daadwerkelijk volgen in ijver en volle 
inzet in het dagelijks leven. In woord en 
daad! Dat doe ik door middel van een 
boodschap en tijdens de Bijbelstudie.  
 

Ik vind het belangrijk om de kinderen en 
de tieners van de gemeente iedere 
zondagdienst te zegenen en hen te 
wijzen op en te waarschuwen voor 
zondige, wereldse zaken waarmee ze in 
aanraking komen. 
 

Hartelijk dank voor uw medeleven in 
giften en in gebed! De Heer zegenen u 
allen.  
   

Dank- en gebedspunten 

• De gemeente. Dat zij een voorbeeld 
mag zijn van een zuiver en echt 
christenleven! 

• Het tot zegen en tot voorbeeld te 
zijn voor de mensen die ik ontmoet: 
via de dagelijkse 

• Bijbelse overdenking via WhatsApp 
en in de gemeente. 

• De mensen die de tv-uitzendingen 
zien. Dat zij overtuigd zullen worden 
om in beweging te komen en hun 

leven te veranderen door zich aan 
Jezus over te geven. Dat zij 
bereidwillig worden om het echte 
leven van Hem te ontvangen! 

• Een onbekeerd persoon die ik 
mocht interviewen: om na te denken 
over het woord en het Goede 
nieuws.  

• De oudsten en ook voor mij (als 
voorganger van de gemeente): om 
steeds positief te blijven en met ijver 
en geduld het werk voor de Heer te 
blijven doen. 

Moeders gebed. Esther, Debora, Rosa Fiorella en Adele . 

Ik bid met jongens. Matteo, Pia, Giovanni, Mara, Daria,  
Enea, Alan, Rubi, Noemi in de armen van Roberto 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Co+Kaptein
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.kaptein.news2all.org/

