
 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
 

Geachte lezers,                                                       Kampen,  juli 2010 Nieuws nr.2

Sinds onze laatste brief van oktober 2009 zijn wij er redelijk aan gewend om niet meer 
uitgebreide studies te maken en te publiceren. Wij hebben ons kantoor anders gemaakt en 
hebben onze aandacht gericht op een aantal contacten in het buitenland. In onze vorige brief 
schreven wij hier al over. Deze contacten hebben wij niet aangezocht, maar zij kwamen 
spontaan onze computer binnen. Wij geloven dat niet zomaar gebeurde, maar dat in deze zaak 
ook Gods hand aanwezig was en nog is. In een volgende brief in de komende herfst, zullen 
wij  uitgebreider in gaan op deze buitenlandse contacten, want eerst nog iets anders, iets zeer 
actueels en iets zeer verheugends, nl.  er is een opwekking in Swaziland in Zuid-Afrika 

Terwijl de hele wereld, de voetbalwereld,  zich opwindt over de voetbalresultaten van de 
diverse landen, gebeurt er in Swaziland, een vroeger thuisland tijdens de apartheid, iets zeer 
bijzonders. God is op een geweldige  manier aan het werk tijdens tentcampagnes van Kees en 
Else Lugthart en medewerkers (hoofdmedewerker Wesley) en studenten van een nabij 
gelegen Bijbelschool. Wij zijn hier zo blij mee, dat wij besloten hebben om het grootste 
gedeelte van deze brief voor dit geestelijk nieuws in te ruimen. U vindt daarom hieronder het 
verslag van deze gebeurtenissen weergegeven door Kees en Else. Kees Lugthart is een van de 
zonen van wijlen Dick Lugthart die via de Hooge Paaschberg te Ede de Heer diende in zijn 
leven. Kees en Else zijn al jaren onze broeder/zuster vrienden en trouwe lezers van de 
publicaties van de werkgroep Terug naar de Bijbel. 
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Wat zijn er veel wonderlijke dingen gebeurd in de afgelopen maanden! Dat willen wij graag 
met jullie delen, want onze vreugde kent geen grenzen. Dit keer doen wij het echter zonder 
een fotoverslag.

                      DE TENTCAMPAGNE IN MAART 2010

Met een team van negen medewerkers is Wesley de 2e Maart naar Enkhaba in het 
Noordwesten van Swaziland gereden om een tentcampagne van drie weken te houden. Van 
23-31 Maart heeft hij het nazorgwerk behartigd.
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In die campagne zijn 146 personen tot geloof in de Here Jezus Christus gekomen. Dat is 
echter niet zonder problemen verlopen! Redelijk aan het begin heeft een gangster zijn leven 
aan de Here Jezus gegeven, iets wat zijn vrienden beslist niet beviel. Op een avond werden 
alle kruidenierswaren voor de drie weken en alle cosmetica gestolen. Maar dat maakte het 
team nog meer vastberaden om door te gaan en daarna zijn er bijna elke avond mensen tot 
geloof gekomen! De tent was daarna zo propvol, dat zij de zijflappen er af moesten halen en 
met de vertoning van de Jezus-film waren er om en nabij 550 bezoekers. De HIV/Aids- avond 
werd heel goed bijgewoond en toen werden ze gevraagd om naar enkele huizen te komen, om 
dat ook aan hun afwezige kinderen te verduidelijken.

Wat was onze blijdschap groot over deze krachtige werking van de Geest van God in deze 
plaats. Zoiets hadden we nog niet eerder beleefd.

Gedurende de dagen van nazorg waren zij er allemaal en vertelde Wesley met enthousiasme 
over de wonderlijke geest die steeds onder hen heerste en de vrijmoedigheid en de interactie 
die hij tijdens de bijbelstudies ondervond. Nadat de tent weg was kregen ze toestemming om 
in de schoolzaal bij elkaar te komen. 
Wilt u voor deze 146 nieuwe christenen blijven bidden?

                  DE TENTCAMPAGNE IN JUNI 2010 in het midden-noorden in Emsaweni

Wesley had reeds op 29 mei de  tent in Manzini gehaald en alles opgezet. Hij had twee 
personen gevonden die op de tent zouden passen en is toen met een team van acht 
medewerkers op 2 juni ’s avonds met de diensten begonnen. De kinderevangelisten zijn 
goedopgeleide jonge mannen. De eerste avond waren er 76 mensen en zouden ze de volgende 
dag met hun volle program beginnen.

Donderdagmorgen vroeg, 4juni, kwam er een SMS van Wesley met de geweldige verrassing: 
“We hadden wonderlijke diensten gisteren. We bezochten drie scholen. 55 tienerscholieren  
gaven hun leven aan Christus, geen kinderen (dit zijn leerlingen van de Middelbare School).  
De bijwoning in de tent was 97 volwassenen, van wie 36 hun leven aan Christus overgaven.  
In totaal zijn er gisteren 91 mensen tot geloof gekomen. Wij werken samen als een team,  
verenigd als voorheen en vertrouwen God voor meer zielen.”

De volgende dag per SMS: “Gisteravond is het woord gebracht aan een bijwonertal van 192,  
waarvan 33 volwassenen hun leven aan Christus gaven. Op de drie scholen die we bezochten,  
waren er 21 leerlingen die Christus aangenomen hebben. Totaal dus 54.
Maandag zullen we op het Hoofdkwartier zijn om bij 980 soldaten het Evangelie te mogen 
brengen. We vertrouwen voor redding aldaar”

Kunnen jullie je onze intense vreugde en dankbaarheid indenken na de SMS die we op 7 juni 
ontvingen?
“Zaterdag en zondag was de tent volgepakt. Zaterdagavond namen 42 volwassenen Christus  
als Heer en Verlosser aan en zondag 25. De dienst (op maandag) voor de soldaten ging erg 
goed. 986 soldaten hoorden het Evangelie en de Geest van God werkte zo geweldig in de 
harten van de aanwezigen, insluitend de Hoofdcommandant. 280 soldaten gaven hun hart  
aan Jezus Christus ( velen met tranen vertelde Wesley later). We kregen toestemming om met  
de berading voort te gaan. Ik moet mijn program nog uitwerken hoe de berading in te passen.  
Er is een program van actie waar ik in gedachten mee bezig ben. Zo gauw als ik dat  
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uitgewerkt heb, ik zal dit met jullie delen. Dit gaat om het helpen van de soldaten die tot  
geloof gekomen zijn.”   

Dinsdag 8 juni luidde de SMS: “Wij danken God dat we als team in eenheid voor hetzelfde  
doel werken, omdat we allemaal weten dat de voetbalkoorts voor de Fifa Wereldbeker over  
heel Afrika en de wereld hoog loopt. We werken snel en met grote vastberadenheid om zoveel  
mogelijk zielen te winnen. Gisteravond hebben nog 18 mensen Christus aangenomen.” 

Op 9 juni twee SMSen:   “Gisteren vertoonden we de Jezus-film en was de tent volgepakt
We telden 89 volwassenen die de Heer aangenomen hebben. Tijdens de openluchtdienst waar 
we evangelisatie deden, waren er 36 die tot geloof kwamen. We vertrouwen de Heer voor  
meer zielen vanavond.”
“De avonddienst was heel goed. De dienst en de bijwoning was prachtig. Er waren 23  
volwassenen die hun leven aan de Here Jezus gaven.”
Het is ongelofelijk wonderlijk dat er nu – na een week - al 640 mensen tot geloof  in de Here 
Jezus gekomen zijn! Absoluut overweldigend!!

10 juni –   “De 280 soldaten ontvingen allen een Nieuw Testament, maar deze vroegen de  
gehele Bijbel! Ik vertelde hen dat het moeilijk zou zijn, maar dat ik mijn best zou doen.” 
Vandaar de oproep aan het einde van deze brief om hiervoor giften te geven.

11 juni – “Gisteren waren we bij de soldaten waar we het woord gedeeld hebben en nazorg  
gedaan. We kochten Bijbels van het geld dat u reeds in het geloof heeft overgemaakt en zullen  
deze vanmiddag om één uur uitdelen. De avonddienst verliep erg goed met 21 personen die  
hun leven aan de Here Jezus gaven. Gedurende persoonlijke evangelisatie namen nog 17 
mensen de Heer aan.”  

12 juni – “Gisteren begonnen we 30 minuten later vanwege de voetbalwedstrijd tussen  
Bafana Bafana en Mexico. Ongeveer om zeven uur  begonnen de mensen te komen en we 
sloten af om negen uur. De bijwoning was goed. Er waren 27 mensen die tot geloof  kwamen.  
De Heer is aan het werk, Mhulu.” (dit is hoe ik, Kees, genoemd word)

13 juni -  “Gisterenavond hadden we een goede dienst met zingende mensen, die biddend hun 
Almachtige God aanriepen. Het Woord van God werd verkondigd en werd goed ontvangen.  
19 mensen kamen tot geloof in de Here Jezus.”

15 juni – Twee SMSen:  “Afgelopen zondag hebben 23 mensen de Heer aangekomen en 
gisterenavond kwamen er 47 mensen tot redding.
Op maandagmiddag 12 uur vertoonden we de HIV/AIDS – DVD op het hoofdkwartier van de  
soldaten, waarna vragen en berading. De atmosfeer was warm en aandoenlijk. Inderdaad 
God heeft ons allen lief.
De diensten verliepen zo goed, mensen kwamen in grote getallen en de tegenwoordigheid van  
de Heer was zó merkbaar. Mensenlevens werden aangeraakt en veranderd.”

“Na de dienst met de soldaten, terwijl wij onze toerusting inpakten, braken er op mysterieuze  
wijze twee poten af van de tafel waar de laptop op stond. De laptop viel op de vloer en de 
hard-drive en het scherm braken. De elektricien zei: “Dat kan niet meer gerepareerd worden,  
Ik zal een nieuwe moeten kopen. Dit was een gift van J.M. en kost 1100 euro.”
Wij hebben beslist een vijand. 
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16 juni –   “Gisteren zijn de diensten erg goed gegaan. De avonddienst en de persoonlijke  
evangelisatie waren zo gezegend. Gedurende de dag hebben 36 mensen Christus aangenomen 
en in de avonddienst nog 17.” 

17 juni –   “Gisteravond was het koud ( het is hier nu hartje winter, 3 graden Celcius ‘s 
nachts) maar dat verhinderde de mensen niet om te komen luisteren naar het Woord van God.  
Zoals gewoonlijk hadden we een goede bijwoning en hebben 22 mensen de Here Jezus  
Christus aangenomen.”

In verband met de tijdsdruk van het klaar maken van dit verslag voor publicatie, kon Kees 
Lughart  de laatste paar dagen van de tentcampagne hier niet meer weergeven. 
Toch wist hij er nog wat aan toe te voegen door het volgende op de buitenkant van de envelop 
te schrijven:
“Tijdens de nazorg zijn er nog een groot aantal mensen tot geloof gekomen. Wesley bedient  
elke avond 934 nieuwe gelovigen. Hij doet dat in twee groepen, de eerste groep van 4.30-6.30 
uur en de tweede groep van 6.40-8.30 uur allemaal in de tent. We zullen deze maand met  
elkaar bespreken hoe het nu allemaal verder moet.
Ik zal de bijbellessen en de traktaten moeten gaan drukken en we verwachten van de Heer  
hoe dit moet. Ook voor onze medewerker Wesley zal het een en anderen. 
Dank voor jullie meeleven en gebeden. Is het niet geweldig allemaal?! “

            HOE NU VERDER EN HOE KUNT U HELPEN ??

Wat nu het meest nodig is, zijn Bijbels. We danken de Heer voor spontane reacties waar we 
een groot aantal Swazi-Bijbels voor konden aanschaffen, maar met zoveel nieuwe gelovigen 
hebben we er nog veel meer nodig!  
Nieuwe Testamenten zijn geweldig fijn om uit te geven, maar de goede Bijbelse 
Discipelschapscursus die Wesley als nazorg met de nieuwe gelovigen behandelt, neemt hen 
door de hele Bijbel heen en daarvoor is het N.T. alleen  dus niet toereikend genoeg.  

Mogen we daarom dit Swazi Bijbelproject onder jullie aandacht brengen om biddend te 
overwegen hoe jullie ons kunt helpen? Liederenboekjes zijn ook nodig want zingen willen zij 
graag en er is een goede zangbundel beschikbaar waar veel bekende en geliefde liederen in 
staan. Een Bijbel kost R60 (7,50 euro) en een zangboek R30 (3,75 euro).

We danken de Heer voor jullie liefde en betrokkenheid in het werk in Swaziland. Bidt met ons 
mee voor verdere wijsheid in het “hoe nu verder?” als het werk op deze wijze zou blijven 
doorgaan!
Hartelijke groeten in verbondenheid met de levende Heer,  Kees en Else Lugthart.

De voortgang van het werk is o.a. afhankelijk van giften van giften. Deze kunnen worden 
overgemaakt op de volgende banknummers: Giro 81.51.98  of ABN-AMRO 48.63.80.335 
beide nummers staan op naam van de Ned. Gemeenschap voor Wereldevangelisatie te 
Hoenderloo met duidelijke vermelding: gift voor Kees en Else Lughart.

Verdere praktische gegevens:
Postadres: Postbus 454, Piet Retief  2360  Suid-Afrika   
Tel/fax: *27-17 8261395  
Mobiel : 072 7973016
e-mail :   c.lugthart@lando.co.za
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