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EEN BOODSCHAP VAN

hoop en liefde

B

este mensen, wat is 2020 een bijzonder jaar

weer het geloof verspreiden in hun omgeving!

geworden. Wie had kunnen denken dat een

Wat een exponentiële groei zal dat geven!

virus de wereld zou lamleggen, dat economieën
tot stilstand zouden komen en dat er zoveel

Tegelijkertijd is ‘sociaal isolement’ voor

mensen getroffen zouden worden door dit

onze partner in Afghanistan de dagelijkse

coronavirus, zowel fysiek als geestelijk. Ook in

werkelijkheid. Vanwege de christenvervolging

het leven van mijn vrouw en mij stormde het

kunnen Afghanen die zich inzetten voor Gods

toen zij begin dit jaar ernstig ziek bleek te zijn.

Koninkrijk hun land nooit meer in. Dat betekent

Maar wat zijn we gezegend met de wetenschap

dat ze nooit meer hun familie en vrienden

dat wij hier niet alleen in staan. We hebben een

kunnen zien. Dat geeft ons ‘sociaal isolement’

God die van ons houdt en voor ons zorgt, onder

een heel nieuw perspectief. Die ongelooflijke

alle omstandigheden.

inzet motiveert ons om aan deze kant van de
wereld harder dan ooit te werken en elke dag

Deze boodschap van hoop en liefde brengen we

méér mensen van het evangelie te laten horen.

nog steeds dagelijks in onze landen. Zeker in
tijden van lockdowns en ‘sociaal isolement’ zijn

Met uw gebed en gift stelt u ons in staat om

moderne media zoals social media, internet en

mensen in moeilijk bereikbare landen een

televisie nog belangrijker geworden. Dat zien

boodschap van hoop en liefde door Jezus

we ook in de resultaten. Voordat we bij onze

Christus te brengen! Alvast hartelijk dank!

partner in Afghanistan betrokken waren, kregen
zij zo’n 1.000 reacties per jaar. Dit jaar komen
we uit op minimaal 10.000 reacties! Dat is een
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vertienvoudiging in drie jaar! Wat een kleurrijke
toekomst wordt het als al die mensen zich
mogen aansluiten bij lokale kerken en zelf ook

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur
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Getuigenissen

Dit is waar we het allemaal voor

Help ons om nog meer mensen zoals Hajar,

doen. De getuigenissen van

Moussa, Salma en Emal te bereiken met een

mensen wereldwijd die Jezus

boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus!

leren kennen. De boodschap

Bid voor ons werk en geef!

van hoop en liefde die levens

Scan de QR-code met uw mobiel.

voorgoed verandert.

GEBED IN
TELEFOONTJE NAAR

Egypte

Afghanistan

“Mijn moeder en ik houden ervan om naar uw programma te luisteren.
Ik hoop dat het een keer zal gaan over demonen. Ik heb al drie jaar last
van geesten. Ik ben naar onze religieuze leiders en priesters geweest,
maar niets heeft mij geholpen. Ik belde met uw organisatie en deze

“Ik kijk uit naar uw telefoontje. Ik ben 2,5 jaar

persoon liet mij zien hoe Jezus Christus kwade geesten uitdreef. Hij vroeg

geleden in Jezus Christus gaan geloven. Ik studeer

of hij met mij mocht bidden in het geloof dat Jezus mij kon helpen. Ik

regelmatig in de Bijbel maar ik ben nog niet

wilde dat graag! Daarna ben ik in Jezus Christus gaan geloven.”

gedoopt. Kunt u mij helpen? Ik wil heel graag het
evangelie onder mijn Afghaanse volk in Egypte
verspreiden.”

Moussa

“

Na ons contact ben ik in Jezus Christus
gaan geloven”

Salma

een filmvoorstelling in de buurt en ik zag de film
Sadhu Sundar Singh over de gelijknamige Indiase
zendeling. Die film veranderde mijn leven! Ik
leerde dat we als volgeling van Jezus Christus
moeten lijden voor Zijn naam, maar als we trouw
blijven aan Hem dan komt Hij Zijn belofte in ons

GETUIGENIS UIT

Afghanistan

“Ik werkte voor een machtige man, maar hij

leven na. Na de film voel ik langzaam en gestaag

FILMVOORSTELLING IN

Pakistan

betaalde mij niet. Ik was zo wanhopig dat

Ik heb twee zussen en zes broers. Ik kom uit een

ik zelfmoord wilde plegen. Toen zag ik uw

arm gezin, waardoor ik alleen mijn middelbare

Facebookpagina. Deze woorden gaven mij

schooldiploma heb. Ik had wel eens van God

vrede. Dank u dat u voor mij bidt.”

gehoord, maar ik ging niet naar de kerk. Mijn

Hajar
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leven was moeilijk en zwaar. Op een dag was er

een verandering in mijn leven. Ik ben naar de
kerk gegaan en heb een instrument leren spelen.
Daarmee speel ik nu regelmatig met het koor om
de eredienst te leiden. Daarnaast breng ik ook
meer tijd door in gebed.

“

Die film veranderde mijn
leven!

Emal
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Column

“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,

GEVOLGEN
CORONA

voor ons werk

Net als bij zoveel organisaties kwam ook het werk van 3xM onder
druk te staan door het coronavirus. Dankbaar zijn we dat we net
vóórdat het virus organisaties en werkzaamheden plat legde, wij
onze teams hebben getraind in online nazorg en social media.
Wat een leiding en voorziening!

naar het onbekende land.”
Het zijn de eerste regels van een 100 jaar oud
lied wat nog steeds veel gezongen wordt door
christenen. Het was ruim 10 jaar geleden dat ik in
een kerkdienst zat en dit lied me enorm raakte.
We zaten als gezin in een moeilijke periode met

Daarnaast moesten wij op het kantoor in

veel zorgen rondom de kinderen. Bij het couplet:

Nederland, zoals in elk kantoor, overschakelen
Zoals in Psalm 71:5 “U bent mijn enige hoop, HEER,

naar thuiswerken. Ook daarin hebben we

“Laat mij niet mijn lot beslissen:

mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.”

Gods leiding ervaren, aangezien we net onze

zo ik mocht, ik durfde niet.

En Psalm 119: 14 “Bij u schuil ik, U bent mijn schild,

ICT-structuur hadden aangepast waardoor

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

in Uw woord stel ik mijn hoop”.

thuiswerken een stuk gemakkelijker werd.

Als Gij mij de keuze liet!”
Hopen op God, dát is krachtig. Dat gaat veel verder

Als we naar onze projecten kijken, was de impact

moest ik heel hard huilen (tot ontsteltenis van

dan hopen op een goede toekomst. Ik zie het bij

van het coronavirus in Pakistan het grootst. Wij

het meisje naast me). Het is zo waar, maar ook

de mensen om me heen. Mensen die hopen op

werken daar door middel van filmvoorstellingen,

zo moeilijk!

heelheid, het geloof voor hun kind, beterschap voor

die al snel verboden werden. Dat gold ook voor de

hun zieke partner maar die boven alles vertrouwen

landen in West-Afrika waar we filmvoorstellingen

op God. Indrukwekkend vind ik dat.

gebruiken om het evangelie te vertellen, zij het

De toekomst is een wonderlijk iets. Je kunt ernaar
verlangen, en tegenop zien, een kijkje in willen

op kleinere schaal dan in Pakistan.

nemen, het naar je hand willen zetten. Maar

Terugdenkend aan die bewuste kerkdienst en hoe

gelukkig is dat ons mensen niet gegeven. Het zou

God ons leven ten goede heeft gekeerd moet ik

Tegelijkertijd zagen we dat in Oost-Afrika

ook wat zijn, als iedereen zijn eigen toekomst kon

erkennen: gelukkig is het God die ons leven leidt.

onze partner een rol kreeg in een landelijke

bepalen. Het zou een grote chaos worden. Wat

Verrassend en kleurrijk. Ik had het zelf niet beter

gebedsoproep door de overheid. Zij mochten

In alle landen zagen we een nog belangrijkere

ons wel is gegeven is hoop! Zo gesteld klinkt dat

kunnen bedenken.

een christelijke boodschap laten horen op

rol voor social media, internet en televisie: onze

wat karig, maar als je de Bijbel erop na slaat is

televisie en internet. Wat een kans! Nog nooit

hoofdtaak! Met de training die onze teams kregen

hoop is groots, iets heel krachtigs. Denk maar aan

Ik wens jullie allen een mooi en kleurrijk 2021 toe,

was een Somalisch christelijk programma op de

in januari, konden zij op volle kracht focussen op

het rijtje ‘geloof, hoop en liefde’: dat is niet niks.

aan Gods hand.

nationale televisie uitgezonden. Bid dat deze

het brengen van het evangelie via deze moderne

uitzendingen mogen leiden tot reacties en

media. Hierdoor ging ons werk door en konden ook

contact met ons nazorgteam!

dit jaar miljoenen mensen het evangelie horen!

Toen ik ging zoeken in de Psalmen op het woord
‘hoop’ las ik dat hoop altijd genoemd wordt in
combinatie met God.
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Jacqueline Dam
Relatiemanager
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GEEF HET EVANGELIE DOOR

KLEURRIJK

Nieuws

aan volgende generaties

Dankzij giften kunnen wij doorgaan met ons werk: het
verspreiden van het evangelie in moeilijk bereikbare
landen, het bieden van nazorg en het maken van
discipelen.

UITDAGING!

Heeft u al eens nagedacht over uw geestelijke erfenis?

In oktober hebben we een

Met uw nalatenschap zorgt u ervoor dat wij de 3 miljard

groot aantal kerken benaderd

mensen die Jezus Christus nog niet kennen, het goede

met de vraag om ons op het

nieuw kunnen blijven brengen!

“

collecterooster te zetten in 2021,
of om een collecte aan ons werk

“Ik wil dat mensen het evangelie kunnen blijven

toe te wijzen. 3xM heeft altijd

horen, ook in gebieden waar zendelingen moeilijk

kunnen rekenen op een vaste

kunnen werken. Via mijn nalatenschap help ik 3xM

bron van inkomsten uit collectes.

op een bijzondere manier ook in de toekomst”

Door de sluiting van de kerken
rondom corona is dat in 2020

Een trouwe donateur

helaas verminderd. Wij dagen u

3XM START IN

Thailand

3xM is na een periode van gedegen onderzoek, in Thailand
begonnen met een pilot project. We hebben een lokale partner

graag uit! Benader uw diaconie,
en vraag of er een collecte voor
3xM gehouden kan worden.
Wij rekenen op u!

EVANGELISEREN OP HET

Noordelijk halfrond

gevonden die al jaren in dit land werkt en zich richt op het

3 miljard mensen hebben nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord. Het is ons verlangen

maken van discipelen onder de Thaise bevolking in rurale

om hen te bereiken en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. Onze focus ligt op een aantal landen

gebieden. In een land waar slechts 1,2 % christenen deel uit

en regio’s in het 10/40 raam, het gebied tussen de 10e en 40e graad op het noordelijk halfrond. Weinig

maken van de Thaise bevolking van ongeveer 66,56 miljoen

zendelingen werken in deze regio, waar het moeilijk is openlijk te evangeliseren. Dankzij onze aanpak

inwoners in 2019, groeide de kerk jarenlang nauwelijks. Sinds

via social media, internet en televisie kunnen wij deze mensen wel bereiken en een kans geven om Jezus

een paar jaar zien we hoe de Heilige Geest beweegt in het werk

Christus te ontmoeten.

van onze nieuwe partner. In het najaar is er een doopdienst
gehouden, waar 1435 dorpelingen zijn gedoopt. Geweldig!
Wij voegen hier ons specialisme in de vorm van moderne
media aan toe. Gezamenlijk hopen we de vele Thai te bereiken

We verlangen ernaar om naast deze bestaande projecten ook

die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord. Hoewel

nieuwe projecten te starten in andere landen zoals Japan, om

er wel al 200 jaar wordt geëvangeliseerd, heeft 95% van de

het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen. Voor zowel

dorpen en steden nog geen kerk of gemeente. Door onze

deze nieuwe projecten als voor de bestaande projecten is uw

samenwerking kunnen wij het bestaande traject versterken

steun hard nodig! Help ons om Gods koninkrijk zichtbaar te

door het inzetten van social media en internet en op deze

maken. Steun ons: bid voor ons werk en geef! Scan de QR-code

manier nog veel meer mensen bereiken. Wilt u bidden voor

of ga naar www.3xm.nl/helpen.

een vruchtbare samenwerking?
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“

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in
Christus Jezus.
Filippenzen 4:6-7

DE KRACHT VAN

Bidt u ook mee?
Meld u dan aan voor onze
gebedsupdates! Kies voor de online versie
die per week wordt gemaild, of voor de
papieren gebedsbrief eens per maand.
Ga naar www.3xm.nl/bidden en bid mee!

Gebed

Bidden. Vrijwel iedereen doet het wel eens. Van een
klein schietgebedje in geval van nood tot een urenlange
bidstond: bidden is niemand vreemd.

3xM gelooft in de kracht van gebed. Daarom
begint het team elke maandagochtend
gezamenlijk met gebed en maandelijks is er een
uitgebreide gebedsbijeenkomst. Vóór corona
gezamenlijk op kantoor, later ieder vanuit zijn
of haar eigen huis, maar online verbonden. We
bidden voor ons werk, voor alle projecten, voor
onze achterban en voor elkaar. Wat een kostbare
manier om de week te beginnen!
“Ik geloof al een tijd in Jezus Christus, maar
vandaag heb ik gebeden en Jezus Christus
aangenomen als Redder. Dank u voor het uitleggen
van de wereld van God aan mij. Ik voel zoveel
plezier en vrede!”
Ook uit onze landen komen regelmatig

Bid voor ons! Voor het werk in de landen, voor de

getuigenissen over gebed. Mensen kennen

mensen die onze programma’s zien, voor onze

3xM vanwege het uitzenden van christelijke

nazorgteams, voor onze partners en voor het team

programma’s via internet, social media en televisie.

in Nederland. Ieder gebedspunt is waardevol en

Maar ons werk begint eigenlijk pas echt als die

willen we graag delen. Daarom maken we van de

programma’s worden bekeken en mensen contact

gebedspunten een gebedsbrief, die zowel per post

opnemen met ons nazorgteam. Zij vertellen over

als digitaal naar onze achterban wordt verstuurd.

Gods liefde, Zijn plan met ons en de kracht van

Ook delen we regelmatig gebedspunten op social

gebed. Regelmatig komen mensen tot geloof!

media en in onze digitale nieuwsbrieven.
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Samen
IN GEBED
In dit magazine heeft u kunnen lezen wat de

kracht en impact is van gebed. Daarom willen
wij u vragen met ons te blijven bidden zodat God
door ons heen kan blijven werken.
Met uw gebed:
• Helpt u ons om miljoenen mensen te bereiken
met het goede nieuws van Jezus Christus.
• Ziet God dat velen het werk bij Hem brengen en
belangrijk vinden.
• Steunt u onze lokale partners die soms met
gevaar voor eigen leven hun werk doen.
• Geeft u kracht aan onze vrijwilligers,
medewerkers en bestuursleden.
• Worden nieuwe deuren geopend.

Blijf op de
hoogte van onze
gebedspunten!
Meld u aan voor onze gebedsupdates!
Ontvang ze wekelijks per mail of
iedere maand per post.

