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’s-HERTOGENBOSCH – „In Gods plan is bepaald dat Jezus Christus de 
Middelaar der verzoening en de Middelaar van de bediening zal zijn. 
De mens heeft daar geen hand in gehad. God heeft dat alles gedaan 
vanuit Zijn eeuwig welbehagen.”
Dat zei ds. S. Khumalo, predikant in Bulawayo in Zimbabwe, zaterdag op de 
48e Mbuma Zendingsdag, die gehouden werd in de Brabanthallen te ’s-
Hertogenbosch. De zendingsdag werd door ongeveer 4000 mensen bezocht.
Ds. Khumalo, die enkele jaren geleden ook sprak op de Mbuma Zendingsdag, 
is een van de drie predikanten in Bulawayo, een stad met 500.000 inwoners. 
Binnenkort krijgt hij versterking van een predikant.
Daarnaast is er in Bulawayo een zendingspredikant werkzaam vanuit de Free 
Presbyterian Church of Schotland. De Stichting Mbuma Zending ondersteunt 
het geestelijk en medisch zendingswerk van de Schotse Vrije Presbyteriaanse 
Kerk in Zimbabwe en Kenia.
Ds. Khumalo noemde het een gewichtige verplichting om zending te bedrijven. 
„Het gaat er immers om dat zondaren verzoend worden door het werk van de 
Heere Jezus Christus”, zei hij. Hij sprak zijn dank uit voor de ondersteuning 
door Mbuma Zending van het zendingswerk in Zimbabwe en Kenia.
Middelaar 
De Zimbabwaanse predikant zei naar aanleiding van 2 Korinthe 5:18-21 
verwonderd te zijn dat God Zijn Zoon overgaf. „De mens ligt onder de zonde 
besloten. Maar in het plan van God is Hij gekomen voor Zijn in zonden 
verloren volk. Dat is hun redding. Dat volk dacht niet aan Hem, maar Hij had 
goede gedachten over hen. De genade van God ligt daarin besloten. Hij heeft 
Jezus Christus aangesteld als Middelaar der verzoening. Hij heeft ons verzoend 
met Hem en heeft de vijandschap tussen God en mens vernietigd. Hij was de 
brug waar de zonde onderdoor stroomt. Het verbond der genade is verzegeld 
door Zijn bloed. Dat Evangelie mag hier en in Zimbabwe gepredikt worden”, 
aldus ds. Khumalo. 
Ds. Tj. de Jong, emeritus predikant te Staphorst (Hersteld Hervormde Kerk) 
en voorzitter van de Mbuma Zending, opende de zendingsdag vanuit Jesaja 
26:13. „Heere, onze God! Andere heren, behalve Gij, hebben over ons 
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geheerst.” Ds. De Jong ziet met de kanttekenaren in „andere heren” de 
Babyloniërs. 
Marnix van Sint Aldegonde heeft er volgens hem in zijn tijd de tirannie onder 
verstaan. „Ook in Afrika heerst tirannie”, aldus ds. De Jong. Er is een honger 
naar democratie, maar die is gestoeld op dezelfde wortel van het oude regime. 
Daarom houden Afrikaanse christenen hun hart vast. „Het is goed het 
zendingswerk daar te ondersteunen. Dat kan alleen als God door Zijn Geest in 
onze harten overkomt. Zonder die Geest blijft alles verloren. Is er een volk dat 
mag weten van de tirannie die het hart doorwondt?” zo vroeg ds. De Jong.
De voorzitter van de Mbuma Zending vertelde dat vorig jaar 1,8 miljoen euro 
kon worden overgemaakt naar de zending van de Free Presbyterian Church in 
Schotland. De Schotse zendingscommissie vraagt voor 2012 een bedrag van 
2.006.000 euro. De opbrengst van de zaterdag gehouden zendingsdag
bedroeg ruim 51.900 euro.
Werk van de Heere
De morgenvergadering werd afgesloten door ds. A. van Voorden, predikant 
van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden. Hij sprak over 
Hebreën 9:27 en 28. „Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna 
het oordeel.” De brief aan de Hebreën is volgens ds. Van Voorden doortrokken 
van het werk van de Heere en in het werk van de apostel geopenbaard. „Daar 
is van ons niets bij. Dat moet ook de grondslag zijn van ons zendingswerk. 
Daar zullen we rekenschap van moeten afleggen. Dat Christus is geofferd om 
de zonden weg te nemen, daar ligt de grondslag van de zaligheid.”
De middagbijeenkomst werd geopend door de oud gereformeerde eerwaarde 
heer P. van Veen uit Benthuizen. Hij verving ds. Th. L. Zwartbol, die door 
ziekte was verhinderd. Van Veen sprak over Filippensen 3:10. „Opdat ik Hem
kenne en de kracht van Zijn opstanding, de gemeenschap van Zijn lijden en 
Zijn dood gelijkvormig wordende.” „Er is wat gebeurd in het leven van Paulus”, 
zei Van Veen. „God kwam hem tegen. Hij wordt als een vervolger en vijand 
neergezet. Dan wordt hij ingeleid in de kennis van Christus.” 
A. B. den Breejen uit Werkendam vertelde een verhaal onder de titel ”Vervolgd 
om der gerechtigheid wil”. Het speelde in de eerste eeuw. Een ernstig zieke 
keizer wordt door een christendokter gewezen op Jezus. De keizer laat daarop 
de christenen niet meer vervolgen. Later gaat hij echter toch weer over tot 
onderdrukking. Dat kost veel christenen die hun Meester niet willen 
verlochenen, het leven.
De zendingsdag werd afgesloten door de hersteld hervormde ds. A. C. Rijken
(Gameren). Hij zei te hebben ervaren dat op de zendingsdag kerkmuren en
wereldgrenzen mochten wegvallen.
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