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Een koning, daar kunnen wij ons alles bij 

voorstellen. We hebben als land een koning. 

Als christenen hebben we dé Koning. En 

hoewel deze twee in de praktijk wezenlijk 

verschillen, begrijpen we de essentie van het 

begrip. 

Hoe anders is dat in de landen waar wij 

werken. En niet alleen voor wat betreft het 

begrip Koning. Termen als zonde, vergeving, 

wetten, goden en rechtvaardigheid hebben 

in landen zoals Afghanistan, Japan of in 

de boeddhistische regio waar ons werk 

plaatsvindt, een hele andere lading dan hier. 

“Als je de koe van de buurman op eet, dát is 

zonde”, horen we van de mensen waarmee 

ons nazorgteam contact heeft. En onze 

God kan voor hen zo maar één van de vele 

goden zijn waaraan ze zich onderwerpen. 

Dan kom je niet weg met het leren van “Uw 

God is Koning”. Het vereist een totaal andere 

aanpak van mensen tot geloof brengen dan 

bijvoorbeeld hier in het westen.

Daarom zijn we zo dankbaar voor onze lokale 

partners. Zij weten wat er in de hoofden van 

de mensen die contact opnemen, omgaat. Zij 

weten welke uitdagingen zij tegenkomen en 

hoe hun culturele opvattingen passen bij of 

juist in de weg zitten van het Evangelie dat 

wij brengen. In onze ogen een vereiste als het 

gaat om evangeliseren in dit soort landen. 

Ook in 2022 brengen wij weer een boodschap 

van hoop en liefde in landen waar nog geen 

1% van het wereldwijde zendingsbudget wordt 

uitgegeven. 3 miljard mensen kennen het 

Evangelie nog niet. We geloven dat ook deze 

mensen over Jezus Christus mogen en moeten 

horen. Doet u ook dit jaar mee? Bid voor ons 

werk en geef! Ons werk is alleen mogelijk 

dankzij uw betrokkenheid. Dank u wel!
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In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur

UW GOD IS Koning
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede 
boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap 
brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: 
Uw God is Koning.  • • • • • Jesaja 52:7
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PRODUCTIE INAfghanistan
Ons team in Afghanistan werkt vrijwel geheel online. 

Ze produceren dramaseries, televisieprogramma’s, 

radioshows en doen veel op social media zoals 

Facebook en zelfs TikTok. Als mensen contact 

opnemen bieden ze bijvoorbeeld de Bijbel in 

PDF aan zodat Afghanen de Bijbel op hun mobiel 

kunnen lezen. Maar ze organiseren ook online 

Bijbelcursussen. Het werk is zeker in deze tijd 

uitdagend. Veel Afghanen zijn bang dat hun geloof in 

Jezus Christus uitkomt. De gevolgen hiervan kunnen 

fataal zijn. Tegelijkertijd zijn Afghanen meer dan ooit 

op zoek naar een boodschap van hoop en liefde.

ONZE PLANNENvoor 2022

DRAMASERIE INBangladesh
In Bangladesh gaan we door met de productie van een 

populaire dramaserie op YouTube. Daarnaast werken we via 

social media. Halverwege 2021 is het team flink uitgebreid 

om alle reacties te kunnen beantwoorden. Bangladesh 

is één van de armste landen ter wereld. Minder dan 1% 

van de inwoners is christen en vooral christenen met een 

moslimachtergrond worden vervolgd.

Ook in 2022 gaat ons werk onverminderd door. We brengen een boodschap van hoop 
en liefde in moeilijk bereikbare landen. Dat doen we door middel van berichten en 
programma’s op social media, internet en televisie, die oproepen tot reageren. Onze 
lokale nazorgteams beantwoorden alle telefoontjes, e-mails en online berichten van 
mensen die contact opnemen. Daarnaast bieden zij discipelschapstrajecten aan om 
mensen in hun eerste stappen in geloof te begeleiden.

Een vrouw belde huilend ons nazorgteam: 

“Onze families zijn erachter gekomen 
dat ik Jezus Christus heb aanvaard, en ze 
komen me elke dag onder druk zetten om 
terug te keren. Ik volg Jezus, maar ik weet 
niet eens hoe ik moet bidden!” 
Onze collega stelde haar gerust en leerde 

haar het gebed dat Jezus Christus zijn 

volgelingen leerde. Ze zei: 

“De laatste paar dagen heb ik God 
gevraagd me te laten zien of ik gelijk heb 
of een fout heb gemaakt. Nu weet ik dat ik 
de juiste weg heb gekozen. God heeft jou 
gestuurd om me te troosten. Dank u.
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Ons team in Pakistan is goed voorbereid voor 2022. We gaan door met 

het dorpenproject, maar zijn ook bezig om kerken op te leiden om zelf 

filmvoorstellingen te organiseren. Onze veldwerkers laten ook dit jaar de films 

zien op hun laptop in klein verband. Daarnaast verspreiden we het Evangelie 

via twee Facebook kanalen, waarvan één zich speciaal richt op moslims 

omdat we merken dat er veel reacties en vragen uit deze hoek komen. 

In deze regio merkten we vorig jaar dat we met ons werk weliswaar 

veel mensen bereikten, maar dat zij zich buiten de taalgroep van 

onze partner bevonden. Daarom is het doel om dit jaar een nieuwe 

partner te vinden in de taalgroep die we hebben bereikt om hen zo 

het Evangelie te kunnen brengen. Dat is een grote uitdaging, want 

in deze landen geloven veel mensen in een ingewikkeld systeem 

van goden en wetten waar ze lastig uit kunnen komen. Daarnaast is 

er een grote groepsdruk waardoor mensen snel weer terugvallen in 

oude patronen van geloof.

OP ZOEK NAAR NIEUWE PARTNERS INBoeddhistische landen

Ook in Centraal-Azië (vanwege de 

veiligheid noemen we de naam van het 

land niet) is YouTube zeer populair. Ons 

Youtube kanaal kreeg in 2020 zelfs een 

YouTube award omdat we meer dan 

100.000 abonnees hebben. We zenden 

een dramaserie uit over maatschappe-

lijke problemen. Het mag geen explicie-

te christelijke boodschap verkondigen, 

maar het ademt wel een herkenbare 

christelijke sfeer. De uitdaging is ook 

in 2022 om het nazorgteam op peil te 

houden, want het huidige team kan 

alle reacties nauwelijks aan.

NAZORGTEAM INCentraal-Azië

Sinds 1 november 2021 werken we in het land van 

de rijzende zon. Ons doel is om het ware Licht van 

de wereld te verspreiden in deze uitdagende, geslo-

ten cultuur. Het staat immers haaks op de Japanse 

cultuur om te zeggen ‘Dit is het ware geloof’. Voor 

Japanners is het moeilijk om te geloven dat er één 

God is die alles heeft gemaakt. Na tien jaar van 

voorbereiding en het zoeken van een mogelijkheid, 

ontmoetten we in 2021 een geschikte lokale part-

ner. Hij zal zich met name richten op social media 

en een project onder studenten. 

STARTEN IN Japan

PakistanACTIEF IN
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De regio waar we het langst werken: West-Afrika. 

Nergens anders is zo mooi de vooruitgang te zien van 

evangelisatie via televisie naar social media en internet. 

Met beide gaan we in 2022 door. Ons omvangrijke lokale 

netwerk van contactpersonen in de verschillende landen 

zorgt voor eenheid in ons werk en tegelijkertijd een 

persoonlijke, plaatselijke benadering. 

Als we al deze projecten uit eigen kracht moesten 

doen, zouden we niet ver komen. Gelukkig 

weten we ons gedragen door het gebed van onze 

achterban. Bidt u al mee? We sturen elke maandag 

een mail met gebedspunten. Vraag hem aan!

Ook in 2022 blijven we onder 

de Somaliërs het Evangelie 

verspreiden. We spreken bewust 

van ‘Somaliërs’ en niet van 

Somalië, omdat onze berichten 

over de hele wereld door 

Somaliërs worden gelezen. We 

werken met meerdere Facebook 

kanalen en campagnes, waarvan 

er één speciaal gericht is op 

vrouwen. Via de website worden 

verschillende bijbelcursussen 

aangeboden.

In Thailand werken we samen met een lokale partner 

die gespecialiseerd is in dorpenevangelisatie. Wij voegen 

daar onze social media expertise aan toe. Zie het als de 

lucht- en de landmacht. In 2021 kwamen meer dan 1.000 

mensen tot geloof via ons social media project. We zien 

uit naar wat God in 2022 in dit land gaat doen. 

SAMENWERKING 
IN Thailand

BIJBELCURSUSSEN 
VOOR Somaliërs

VOORUITGANG ZIEN INWest-Afrika
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Het Woord van God zegt: “Zalig zijn de 
vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden” (Mattheüs 5:9). Als 3xM zijn 
wij sterke voorstanders van het verenigen 
van de wereld door de boodschap van vrede 
die gevonden wordt in onze verlossing door 
Christus. Als ontvangers van Zijn vrede die 
alle menselijk begrip te boven gaat, worden 
wij door het woord van de profeet Jesaja 
aangespoord om wakers te zijn, die juichen 
bij de komst van de Heer.

Het is door de verkondiging van de verlossende 

kracht van het bloed van Jezus Christus, dat Jesaja 

zegt dat de mensen van een gebroken stad/wereld 

verlost zullen worden van het juk waaronder ze 

gebukt gingen. Het is een eer voor ons om als 3xM 

beschouwd te worden als wachters en bewaarders 

van het woord van God, die het goede nieuws 

brengen naar de bergen van vergeten steden.

In antwoord op Paulus’ vraag aan de Romeinen, 

waarin hij verwees naar Jesaja en zich afvroeg 

-“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij 

niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 

van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 

horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet gezonden worden?”  

(Romeinen 10:14-15) - gaan wij als 3xM de wereld 

in als degenen die door God gezonden zijn om 

Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Wanneer we verder lezen in Jesaja 52, zegt de 

Heer dat Hij de verwoeste stad zal herstellen, en 

dat alle mensen tot aan de uiteinden van de aarde 

Zijn redding zullen zien wanneer Hij zijn arm 

uitstrekt. Als leden van het lichaam van Christus 

(1 Korinthe 12:27) beschouwen wij onszelf in dit 

verband als deel van Gods arm.

Met deze openbaring herinneren wij onszelf, 

en u als onze achterban, eraan dat wij allen 

(ongeacht welke rol wij spelen in de opbouw van 

het Koninkrijk) leden zijn van hetzelfde lichaam; 

geroepen om vrede en verlossing te verkondigen 

in onbereikte regio's van de wereld. Mogen wij dit 

nieuwe jaar ingaan met een hernieuwde energie 

voor Gods woord, en met een ijver om onze 

gezamenlijke inspanningen om Zijn goede nieuws 

tot aan de uiteinden van de aarde te brengen, 

voort te zetten.

"Hoe lieflijk zijn op de bergen de 
voeten van hem die het goede 

boodschapt, die vrede laat horen, 
die een goede boodschap 

brengt van het goede, die heil 
laat horen, die tegen Sion 

zegt: Uw God is Koning" 
Jesaja 52:7

BOUWEN AANGods huis

Mike Plaatjies
Medewerker Internationale Communicatie & 
Fondsenwerving



KLEURRIJKNieuws

Op 9 november organiseerde 3xM voor het eerst sinds de coronapandemie 

weer een ondernemersevent. Het was een indrukwekkende avond, waarin 

we met een groep ondernemers van gedachten konden wisselen over ons 

werk en onze missie. We kijken er met dankbaarheid op terug! Zowel voor de 

interactie, het gebed, de input tijdens de brainstorm, de toezeggingen voor 

het ambassadeurschap en alle giften. Dank!

Op 22 maart 2022 organiseren we een nieuw event. Mail naar info@3xm.nl 
en we houden u graag op de hoogte!
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Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van 

onze vrijwilliger Piet van der Veen. Piet is jarenlang 

actief geweest voor 3xM in diverse functies, waar-

van de laatste jaren in de functie van vrijwilliger 

ICT en gebedscoördinator. Hij is van onschatbare 

waarde geweest voor het werk van 3xM. We hebben 

Piet bedankt tijdens onze eindejaarsbijeenkomst.

‘Door persoonlijke omstandigheden heb ik in decem-

ber van vorig jaar afscheid genomen van 3xM. Met 

veel plezier heb ik daar bijna 18 jaar als vrijwilliger 

gewerkt! Uit liefde voor Jezus Christus en bewogen-

heid voor mensen mocht ik meewerken om het goede 

nieuws bekend te maken aan miljoenen mensen in 

vele landen. Bij 3xM kreeg ik de kans om de gaven 

die God mij gegeven heeft in te zetten. Ook ben ik 

dankbaar voor het grote vertrouwen wat ik mocht 

genieten binnen deze organisatie. Tegelijk heb ik daar 

in meerdere opzichten veel geleerd. 

Zo samen als christenen uit verschillende denomi-

naties je in eenheid in te mogen zetten voor de grote 

opdracht heb ik bijzonder gewaardeerd. Al heb ik jullie 

fysiek los moeten laten, 

in gebed blijf ik nog 

dagelijks aan jullie 

denken. 

Medewerkers, vrij-
willigers, partners en 
achterban hartelijk 
bedankt, en ik wens 
jullie allen Gods rijke 
zegen toe!’

SAVE THE DATE:  22 MAART

PIET VAN DER VEEN
Afscheid 

ondernemersevent 
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In september 2021 gaven we de jubileum editie van 

In Beeld uit, waarin we een oproep deden aan onze 

donateurs voor hun steun bij het werven van fond-

sen voor onze partner in Bangladesh. Onze partner 

had de ambitie om Kerstmis naar Bangladesh te 

brengen door een speciale kerstfilm te maken.

We zijn blij te kunnen aankondigen dat dankzij 

de gulheid van onze donateurs, onze partner de 

fondsen heeft ontvangen die nodig waren om de 

film en een aantal programma’s daaromheen te 

filmen. Kerst ziet er in de landen waar wij werken 

heel anders uit dan bij ons. 

We zijn blij dat we met deze film een boodschap 
van hoop en liefde konden brengen aan de Ben-
galen.

BangladeshKERSTFILM IN

Kerst is letterlijk en figuurlijk FEEST in Pakistan. 

De hele maand december stond ook in 2021 in 

het teken van kerstfestiviteiten. Een uitgelezen 

kans voor onze Pakistaanse partner om een 

boodschap van liefde en hoop te brengen. Zo is 

het mediateam op pad geweest naar de dorpen 

om speciale filmvoorstellin-

gen te organiseren. Daar-

naast organiseren ze allerlei 

activiteiten voor jong en 

oud. Naast de filmvoorstel-

lingen, kinderactiviteiten en 

kerstvieringen zijn er ook 

kerstpakketten uitgedeeld 

aan de allerarmsten in de 

dorpen. 

EEN KERSTPAKKET 
VOOR DE Pakistani



Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering

vaak gaat het totaal anders maar laten we even  

bij dit spoor blijven. In de Bijbel staat “En komt  

tot Hem, de levende steen (…) en laat u ook zelf  

als levende stenen gebruiken voor de bouw van  

een geestelijk huis, om een heilig priesterschap 

te vormen, tot het brengen van geestelijke offers,  

die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.”  

(1 Petr 2:4-5). Een prachtig beeld. De eerste steen 

was Jezus Christus. De Hoeksteen (Ps. 118). Daarop 

kwamen de levende stenen van de apostelen. 

Na jaren doorbouwen werd het steentje van de 

geïnterviewde gestapeld op het steentje van de 

nazorgmedewerker. En het steentje van de vriend 

op dat van zijn vriend die het programma keek. 

En tussen al die stenen kwam het cement van het 

geloof.  

“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken...” 

Jawel, die opdracht is er niet alleen voor ver weg, 

maar ook voor jou en mij. 

Het zou toch geweldig zijn 

als er ook op jou en mij 

vele, vele levende stenen 

gebouwd worden? 

KLEURRIJKEColumn
Levende stenen

Het afgelopen jaar presenteerden dr. Brown 
en dr. Fraser (Regent University, USA) hun 
eindconclusies naar aanleiding van een 
onderzoek naar de effectiviteit van 3xM. 
Daarvoor hadden we een paar jaar geleden 
geld gekregen vanuit een groot vermogens-
fonds. Het werd een prachtig onderzoek in 
Ivoorkust, Niger, Centraal-Azië, Pakistan en 
Afghanistan. Eén facet wil ik er in deze In 
Beeld graag uitpikken; mijn verbazing over 
wat er in al die landen gebeurt. 

Zo kwam er tijdens de interviews in Centraal-Azië 

iemand tot geloof. Onder de ogen van de we-

tenschappers. Doordat onze nazorgmedewerker 

het op haar hart had om over Jezus Christus te 

vertellen en elke gelegenheid daarvoor aangrijpt. 

Of een verhaal uit West-Afrika, ik meen Ivoorkust. 

Iemand vertelde dat hij zijn vriend al heel wat 

keren over het geloof had verteld. Maar het sloeg 

niet aan. Totdat de vriend onze programma’s zag 

en het kwartje viel. Alles wat hij bij de vriend 

gezaaid had kwam tot bloei. 

Het begint bij God die geloof geeft, dan de 

bereidheid van jou en mij en onze projectpartners 

om het Evangelie door te geven, dan het je 

uitstrekken naar de ander, dan God die iemand 

op je pad plaatst en kansen geeft en dan het 

begin van een nieuw leven en wedergeboorte. 

Natuurlijk, dit klinkt allemaal te rechtlijnig en 
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EEN       VERHAAL
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Bouwen van Gods Koninkrijk:

Dit jaar nemen we u in de vier edities van In Beeld mee in het levensverhaal 
van Amir. Dit waargebeurde verhaal is één groot getuigenis van Gods trouw. 
In dit eerste deel gaan we terug naar het begin van zijn leven. Het zal het 
begin zijn van een indrukwekkende geschiedenis.

In de volgende In Beeld 

leest u het vervolg van 

het leven van Amir. Heeft 

u hart voor de Afghanen? 

Geef dan via de QR!

waargebeurd

Amir wordt zo’n dertig jaar geleden geboren in 

Afghanistan. In een gezin met twee ouders en een 

aantal broers en zussen groeit hij op in een dan 

door de Taliban overheerste staat. Zijn jeugd staat 

in het teken van verdrukking, het leven is hard en 

moeizaam. Gelukkig vindt hij troost en steun in 

zijn buurmeisje Nisa. Samen fantaseren ze over een 

betere toekomst elders met z’n tweeën.

 

De tijd verstrijkt, tot ze samen door hun ouders 

naar een buurland worden gestuurd vanwege 

de bezetting in het land. Daar komen ze op een 

kostschool terecht onder een zwaar Russisch 

regime. De jaren verstrijken, maar het jonge stel 

blijft verliefd op elkaar. Wanneer ze terugkeren naar 

Afghanistan besluiten ze te trouwen. Volgens goed 

gebruik komen ze te wonen bij de ouders van Amir.

 

Amir houdt van Nisa. Ze zijn dol op elkaar. Wat tot 

gefronste wenkbrauwen leidt bij Amirs ouders. 

Zij zien veel liever dat Amir Nisa als een ‘echte’ 

Afghaan behandelt. Vrouwen zijn minder waard 

dan mannen en dat moeten ze voelen ook, is de 

norm. In de jaren die volgen wordt de kritiek op de 

houding van Amir steeds groter. Hij besluit om het 

advies van zijn ouders te volgen en begint Nisa te 

kleineren en te mishandelen. Nisa wordt met het 

jaar ongelukkiger.



hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.”

Opwekking 710

MAAK ONS TOT EEN ZEGEN; 

Wat een zegen zien wij op ons werk in 2021! We hopen in de 

komende In Beeld een overzicht te geven, maar er zijn zoveel 

mensen bereikt en daarvoor is zoveel gegeven. Hier zijn we 

dankbaar voor. Tegelijkertijd willen we u vragen om ons ook dit 

jaar te ondersteunen:

Wilt u voor ons werk 

bidden? Wij versturen elke 

maandagochtend een aantal 

gebedspunten. 

Meld u aan via de QR

Wilt u ons werk ook financieel ondersteunen? 
U kunt op verschillende manieren geven.  

Kijk op www.3xm.nl/geef en doe mee.

Hartelijk dank! 

“ Vader, 


