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All Nations is een begrip 

bij veel zendingswerkers. 

Uit heel de wereld komen 

studenten, echtparen en 

gezinnen naar de Engelse 

Bijbelschool om zich voor 

te bereiden op het werken 

in Gods Koninkrijk. De 

cultuurverschillen tussen 

studenten leveren soms 

botsingen op, maar zijn 

vooral leerzaam.

O
p het landgoed

Easneye, midden tus-

sen de velden en bos-

sen ten noorden van

Londen, bevindt zich het All Nati-

ons Christian College. Een inter-

culturele christeljke gemeenschap

van ruim honderd studenten uit

heel de wereld: van Engeland tot

Kenia, van Griekenland tot Korea,

van Zuid-Afrika tot China.

Sommigen verbljven er enkele

weken, anderen maanden of jaren.

Vanuit Nederland sturen organi-

saties zoals Interserve, Mission

Aviation Fellowship (MAF), Over-

seas Missionary Fellowship (OMF),

Kimon en de Gereformeerde Zen-

dingsbond (GZB) zendingswerkers

naar de opleiding.

Louisa Evans (42) uit Maleisië

geeft sinds drie jaar samen met

haar Engelse man Richard les op

All Nations. Ze was vorige week

op bezoek in Nederland bj enkele

zendingsorganisaties, waaronder

MAF en Kimon, en oud-studenten.

Ze noemt de Bjbelschool

„uniek. Christenen komen hier

om te studeren, maar worden

tegeljk ondergedompeld in een

grote interculturele christeljke

gemeenschap. Dat levert mooie

leerervaringen op. Je kunt immers

een boek lezen over Afrika of een

video erover bekjken, maar hier

zit je naast Afrikanen in de klas en

moet je met hen samenwerken en

samenleven. Je ervaart de cultu-

rele verschillen aan den ljve.”

Een deel van de studenten werkt

inmiddels als zendeling in een

andere cultuur en komt naar de

Bjbelschool voor verdieping en

toerusting, zegt Evans, die met

haar man predikant was in Malei-

sië en Nepal. Een ander deel voelt

zich geroepen tot zending, maar

heeft nog geen concrete plannen.

„Wj organiseren regelmatig een

zendingsbeurs waarop verschillen-

de organisaties zich presenteren.

Het komt ook voor dat studenten

besluiten om in hun eigen land te

bljven. In sommige landen, zoals

Nederland, hoef je niet ver weg te

gaan om mensen uit andere cultu-

ren te ontmoeten.”

Emoties

Het aantal studenten bljft de

laatste jaren stabiel, aldus Evans.

Wat wel verandert, is dat er meer

vraag is naar korte cursussen. „De

meeste studenten hebben al een

diploma voor het hoger onderwjs

of de universiteit. Een opleiding

van drie jaar vinden ze te lang.

Bovendien valt er tegenwoordig

ook veel informatie te vinden op

internet. Daarom kiezen er veel

voor En Route: een cursus van tien

weken waarin de basisprincipes

van zending worden behandeld.”

All Nations denkt na over het

ontwikkelen van een onlineoplei-

ding. „We bieden momenteel al

via internet een mastercursus aan.

Met name zendelingen die in het

buitenland werken maken daar

gebruik van. Ze hebben behoefte

aan toerusting en het bespreken

van ervaringen

met anderen.”

Aan het leren

op afstand

zitten volgens

Evans echter

ook haken en

ogen. „Het

risico van een

onlinegemeen-

schap is dat je elkaar niet echt

leert kennen. Je kunt je werkeljke

emoties gemakkeljk verbergen

achter een scherm. Bovendien mis

je de ervaring van het leven in een

interculturele gemeenschap en de

botsingen die dat soms met zich

meebrengt.”

Evans en haar man geven voor-

nameljk les aan studenten die de

cursus En Route volgen. „Onze

lessen zjn niet alleen gericht op

hoofd, maar ook op hart en han-

den. Het gaat ons om de houding

van studenten. Dat ze openstaan

voor andere culturen en ervan

willen leren. Het is prachtig om te

zien hoe studenten in tien weken

veranderen.”

Wat is haar boodschap? „Ik

zeg vaak tegen mjn studenten:

God houdt van jou, je bent Zjn

kind. Uit genade, en niet omdat

jj dingen doet voor Hem. Dat is
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belangrjk om te benadrukken

bj toekomstige zendingswerkers.

Ze lopen algauw het gevaar om

zending te zien als een activiteit

om Gods gunst te verdienen.

Als je leeft uit genade, kan God

verbazingwekkende dingen met je

doen.”

Evans vindt het belangrjk dat

studenten leren openstaan voor

andere meningen. „Ook voor

meningen van mensen die totaal

anders zjn dan zj qua cultuur,

theologie en karakter. Veel stu-

denten denken bjvoorbeeld dat

er maar één manier is om naar

een Bjbelgedeelte te kjken, maar

ontdekken hier dat er wel acht

verschillende visies op een tekst

kunnen bestaan. Dat is moeiljk,

maar ook leerzaam. Het leert hun

om goed naar anderen te luiste-

ren.”

Bruidstaart

Bjzonder voor Evans zjn de

momenten waarop studenten met

elkaar delen hoe ze God hebben

leren kennen en hoe Hj hen helpt

in hun leven. „Dat gebeurt in geor-

ganiseerde lessen waarin studen-

ten hun getuigenis mogen geven,

maar soms ook spontaan tjdens

het avondeten.”

Grote culturele fouten heeft de

Maleisische zelf nooit gemaakt.

„Wel was ik eens op een bruiloft in

Nigeria waar ik na het aansnjden

van de bruidstaart een microfoon

in mjn handen kreeg geduwd. Ik

moest wat zeggen over de manier

waarop de bruid de taart aan had

gesneden, maar wist werkeljk niet

wat. Ik zei dat ze het goed gedaan

had, maar dat was niet de bedoe-

ling. Ik had een toekomstvoorspel-

ling moeten doen op basis van

haar manier van snjden. Nou ja,

wie bedenkt dat nu?”

Over de toekomst van All Nations

is Evans hoopvol. „Het aantal stu-

denten is stabiel. We hebben sinds

kort een nieuwe directeur die

ontzettend enthousiast en creatief

is. Sommige Bjbelscholen in Enge-

land moeten hun deuren sluiten,

maar daar ben ik bj ons niet zo

bang voor. We proberen mee te

gaan met onze tjd en God te vol-

gen in de dingen die we doen.”

„Hier zit je 

naast Afri-

kanen in de 

klas en leef 

je samen”

Evans.
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Het is een beetje een luguber verhaal

maar het moet even. Een al wat ou-

dere vrouw ging met haar dochter en

schoonzoon op vakantie naar Spanje.

Geheel onverwachts blies ze daar

haar laatste adem uit. De dochter en

haar man voorzagen een grote bu-

reaucratische rompslomp als ze zich

bj de autoriteiten zouden melden. Daarom legden

ze hun dierbare op de achterbank en koersten ze

op huis aan. Maar onderweg moest er toch gegeten

worden. Ter hoogte van Parjs maakten ze een stop

bj een wegrestaurant. Het stel meende terug te gaan

naar de auto maar dat was plotseling een probleem

geworden. De auto stond er niet meer. Gestolen. De

twee hebben de auto nooit meer teruggezien, net zo

min als hun oude moeder.

Volgens de overlevering heeft dit verhaal zo rond

1960 in diverse bladen gestaan. Dan weer in de ene,

dan in de andere. Het was een eigen leven gaan lei-

den en op zeker moment kwam het journalisten net

iets te bekend voor. Het werd niet meer geplaatst.

Het moest verzonnen zjn. Het was zoals dat heet een

broodje aap.

Het broodje is weer helemaal terug van wegge-

weest, zj het onder een andere naam: nepnieuws.

Er is de laatste weken veel over te doen. Dat komt

vooral door het bericht dat tjdens de Amerikaanse

verkiezingen circuleerde over de paus die Trump zou

steunen. Daar bleek naderhand geen snars van te

kloppen maar toen had het fabeltje zjn wereldwjde

weg via internet al gevonden.

Een ander nepnieuwtje was dat Clinton als minister

van Buitenlandse Zaken wapens had verkocht aan IS.

Ook in reformatorische kring doen of deden

verhalen de ronde die bj nadere beschouwing als

nepnieuws moeten worden betiteld. Ik kan me nog

levendig het verhaal herinneren over een lifter die

aan eenieder die hem meenam het einde van de

wereld voorspelde. Hj was verdwenen voordat ver-

bouwereerde autorjders zjn naam hadden kunnen

vragen. Hj loste in het niets op. Voor wie het geloven

wilde, was het een engel.

Een ander hardnekkig nepverhaal heeft betrekking

op de engelenwacht van oudvader Smjtegelt. Hj

zou in het holst van de nacht door engelen zjn be-

schermd tegen snode lieden. Hj heeft er zelf echter

nooit melding van gemaakt en de anekdote begon

pas eeuwen na zjn dood te circuleren.

Gevestigde media moeten niet denken dat zj van

het verschjnsel nepnieuws zjn vrjgesteld. De afgelo-

pen decennia moesten de Volkskrant en Trouw diep

door het stof vanwege journalisten die hun zeer

dikke duim hadden gebruikt. Tja, nepjournalistiek is

een monster in vele gedaantes. Nog even en je kunt

ook columnisten niet meer vertrouwen.

Nep
tekst Jan van Klinken
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„Ik ergerde me aan laatkomers voor corvee”

Anneke Kempeneers uit Voort-

huizen (34) volgde onlangs de 

tienwekelijkse cursus En Route 

op het All Nations Bible College 

in Ware. Kempeneers, lid van de 

hersteld hervormde gemeente 

in Garderen, bereidt zich voor 

op het doen van jongerenwerk 

in Suriname. „Een paar jaar 

geleden heb ik vrijwilligerswerk 

gedaan in een kindertehuis in 

Suriname. Ik heb contact gehou-

den met de mensen daar en ben 

inmiddels een paar keer terug 

geweest voor vakantie. Vanuit 

een lokale baptistengemeente 

kreeg ik het verzoek om te sol-

liciteren op de vacature van jon-

gerenwerker. Momenteel ben ik 

op zoek naar een organisatie die 

me wil ondersteunen.”

Ze koos voor een cursus bij All 

Nations omdat ze graag meer 

wilde leren over de omgang 

met andere culturen. De Bijbel-

school voldeed in dat opzicht 

volledig aan haar verwachtin-

gen. „Ik leefde drie maanden 

lang met mensen van allerlei 

nationaliteiten op een campus. 

We aten alle maaltijden geza-

menlijk, deden samen Bijbelstu-

die en corvee en gingen naar 

gebedsgroepen en zanguurtjes. 

Ik heb zelfs een paar weken met 

iemand een 

kamer ge-

deeld.”

Het omgaan 

met an-

dere culturen 

zorgde ook 

weleens voor 

een conflict. 

„Voor het 

ontbijt moes-

ten we elke morgen een halfuur 

corvee doen. Twee studenten 

kwamen vaak te laat, zodat de 

rest dubbel zo hard moest wer-

ken. Dat irriteerde mij. Ik ben 

vervolgens het gesprek aange-

gaan en gelukkig zijn we eruit 

gekomen.”

Het mooiste moment vond ze 

de keer dat ze als studenten aan 

elkaar vertelden wie God voor 

hen was. „Iedereen was heel 

open. Je hoort mooie en ver-

drietige verhalen. Samen baden 

we voor elkaar. Soms gebeurde 

dat in een taal die je zelf niet be-

greep. Het was bijzonder en het 

maakt je als groep heel hecht.”

Behalve lessen missiologie, 

theologie, antropologie en 

pastoraat konden studenten ook 

praktische cursussen volgen. 

„Je kon bijvoorbeeld leren 

koken of haarknippen of een les 

EHBO of computeren volgen.”

Kempeneers raadt iedereen die 

zich voorbereidt op zending een 

verblijf op All Nations aan. „Het 

is heel nuttig om een aantal 

weken uit je veilige omgeving te 

stappen. Niet alleen leer je veel 

over jezelf, het is een bijzondere 

ervaring om dag en nacht met 

studenten uit andere culturen 

op te trekken.”

Kempeneers.

Een groep studenten. Links: Anneke Kempeneers.


