Een verslag van drie Bijbelconferenties in Mputu, Noordoost Congo
in september en november 2018 en februari 2019
"... Genade en vrede zij u van Hem Die is en Die was en Die komt…” (Openbaring 1: 4)
Bijna twee jaar lang hebben we een heel belangrijk onderwerp overdacht gedurende Bijbelconferenties
voor verantwoordelijke broeders in Mputu, Mambasa, Noordoost Congo. Dit onderwerp, getiteld "Van
eeuwigheid tot eeuwigheid”, omvat de zeven bedelingen van de Bijbel en bracht ons tot het bestuderen
van een groot aantal Bijbelse gebeurtenissen. Het stelde ons ook in staat om “het Woord van de waarheid
recht te snijden” (2 Tim. 2:15) om daardoor de huidige verwarring in het christendom met betrekking tot
de verschillende bedelingen van de Bijbel te vermijden. We begonnen vanuit het eeuwige verleden, en
overdachten de verschillende perioden en belangrijke gebeurtenissen die hen kenmerken, tot aan de
eeuwige toekomst.
Tijdens al deze conferenties, die tweemaandelijks gehouden worden in het “Bible Conference Center”
(BCC) in Mputu, begonnen we steeds met een overzicht van deze bedelingen in Lucas 16: 1-2, waar we
vier belangrijke kenmerken van deze zeven bedelingen vinden: - 1 Twee partijen (God en mens)
vertegenwoordigd door de rijke man en de rentmeester; - 2 de verantwoordelijkheid die de mens door God
is toevertrouwd om zijn goederen te beheren (getuigenis op aarde); - 3 de mens heeft deze aan hem
toevertrouwde goederen verspild (zijn falen); - 4 voortaan moet hij verantwoording afleggen over zijn
administratie en kan hij geen rentmeester blijven (het vonnis).
Elke keer dat we bij de bestudering van de bedelingen naar deze cyclus (1-4) verwezen, merkten we dat
God in alle perioden niet ophield een mens of een groep mensen op aarde te vinden aan wie Hij Zijn
rijkdom toevertrouwt en aan wie Hij de verantwoordelijkheid geeft om zijn getuigenis te handhaven. Deze
mens of groep mensen is echter altijd tekortgeschoten in hun verantwoordelijkheden, hoewel God trouw
blijft aan zijn beloften.
Met behulp van een speciaal ontworpen boekje in het Frans en het Swahili, inclusief een afbeelding van
de zeven bedelingen, en een grote spandoek met de tijdlijn van de bedelingen, werden tussen september
2018 en februari 2019 drie bijbelconferenties gehouden in het Mputu / Mambasa, Noordoost Congo.
Tijdens deze conferenties werd de zorgvuldige studie van dit thema dat bijna twee jaar geleden begon,
voortgezet. We behandelden de gebeurtenissen tussen de vijfde bedeling, de bedeling van de wet, en de
zesde periode, de bedeling van genade (door o.a. de profetische geschiedenis van de Gemeente op
aarde, in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring).
Deze Bijbelconferenties waren voor ons
allemaal tot grote geestelijke zegen, de Heer
voedde de zielen door zijn Woord naar de
behoeften van elke aanwezige.
Van de bijbelconferenties in september en
november waren geen verslagen gemaakt. Het
was dan ook nodig een algemeen overzicht te
maken van de bestudeerde onderwerpen van
deze twee conferenties.
< Een voorbereidende bespreking vond
plaats op 21 februari en een volgende
bespreking na de conferentie. Tijdens deze
besprekingen vond een evaluatie plaats van de
eerste twee conferenties en er werd ook een
verslag van de derde opgesteld.
Dit verslag geeft in het kort informatie over
deze drie conferenties.
Evaluatie van de conferenties van 21 tot 13 september 2018 en van 16 tot 18 november 2018
De ontwikkeling van het thema
Tijdens de Bijbelconferentie in september hebben we de tijd van de twee koningen van Israël (Saul en
David) bestudeerd tot aan de terugkeer van het overblijfsel na 70 jaar gevangenschap.

Tijdens de Bijbelconferentie in november hebben we gesproken over de 70 weken van Daniëls jaren en
de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus.
Tijdens deze conferenties, die in de middag op de eerste dag van de week eindigden, werden de zusters
en allen die niet voor de conferentie waren,
uitgenodigd om een korte samenvatting van het
onderwijs van de eerste twee dagen van de
bijbelconferentie te volgen.
<Bay Maurice (l) en Kitsa Thomas (r)

Deze samenvatting werd op zondagmiddag
gegeven.
We hebben het o.a. gehad over een of meer
onderwerpen die tijdens deze Bijbelconferenties
waren bestudeerd:
- Op zondag 23 september hebben we ’s middags
het onderwerp van het huis van God op aarde
overdacht. Hier hebben we de verschillende wijzen
besproken waarin God onder de mensen wilde
wonen: de ark van het verbond (Numeri 10: 35-36),
de tabernakel (Exodus 26: 1), de tempel van
Salomo (1 Koningen 6: 1), de tempel herbouwd
door Zerubabel (Ezra 1: 2, Nehemia 3), de Heer Jezus (Johannes 2: 13-22), de Gemeente (1 Kor. 3:16;
Efeziërs 2:22; 1 Timotheüs 3:15), de tempel in het duizendjarig rijk (Zacharia 6:12), het nieuwe Jeruzalem
(Openbaring 3:12; 21:22). We spraken ook over de valse tempel die zal worden herbouwd voor de Joden
na de opname van de Gemeente, en waarin voor de ware God geen plaats zal zijn (Daniël 9:27) omdat
het in een puur menselijk kader wordt gebouwd door de Antichrist en wereldmachten tijdens de eerste
helft van de 70e week van Daniël, maar die zal worden vernietigd vóór de regering van Christus op aarde.
- Op zondag 18 november spraken we ’s middags over de twee stadia van de terugkeer van de Heer
Jezus tot het rijk van duizend jaar.
- Op zondag 24 februari werden onze harten door de Heer diepgaand bepaald bij de grootte van de
schuld die de Heer Jezus voor ons aan het kruis betaalde, voornamelijk door enkele gelijkenissen in de
evangeliën (Mattheüs 18: 23 - 35, Lucas 7: 36 - 47,
1 Timotheüs 1:15) te overdenken met betrekking tot
de gevolgen van zijn dood en opstanding voor
gelovigen.
Enkele deelnemers aan deze drie conferenties>

Deelname
Tijdens deze drie conferenties varieerde het
aantal deelnemers tussen 140 en 160 broeders. De
conferentie werd alleen georganiseerd voor
broeders die verantwoordelijkheid dragen in hun
plaatselijke vergaderingen van de regio tussen de
steden Goma-Kisangani-Bunia, waaronder ook de
plaatsen Butembo en Beni. Tijdens deze
Bijbelconferenties merkten we de actieve
deelname aan de bediening van het Woord door
enkele verantwoordelijke broeders die tijdelijk
werden vrijgesteld van materiële of administratieve
taken om zich op het Woord te concentreren.
Hoogtepunten en nieuwe elementen
• Het invoegen van handarbeid in het dagprogramma van de dag ervoor en de eerste en tweede dag
van de conferentie.
• De beschikbare tijd voor Bijbelstudie was onvoldoende tijdens de eerste twee conferenties. De
organisatoren wilden meer tijd voor de derde conferentie door de middagpauze te verkorten. Ook is de
begintijd van de conferentie verplaatst van 8.30 u. naar 8.00 u. Deze aanpassing voegde ongeveer 2 uur

per dag toe voor Bijbelstudie, wat ons enorm hielp bij de voortzetting van de behandeling van het
onderwerp.
• Actieve deelname aan het onderwijs door de broeders die verantwoordelijk zijn voor het werk in Mputu,
vooral degenen die tijdelijk werden vrijgesteld van een aantal administratieve en materiële taken.
• De behoefte aan een geluidsinstallatie werd ook genoemd, vooral voor algemene conferenties met veel
deelnemers. Het is de bedoeling dat de reeds beschikbare apparatuur vòòr de algemene conferentie in
april 2019 zal worden geïnstalleerd, De conferentieruimte is dusdanig groot dat men achterin de sprekers
niet kan horen zonder luidsprekers.
• Gezien de toenemende belangstelling van zusters voor dit onderwerp, dat oorspronkelijk zonder hen
werd behandeld (want bestemd voor broeders die verantwoordelijkheid dragen in hun plaatselijke
vergaderingen dragen), werd voorgesteld om na afloop van deze bijeenkomsten een samenvatting te
geven. Zusters en andere geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd voor samenvatting van het
onderwerp.
• Om meer tijd te hebben voor de Bijbelstudies, hebben we ervoor gekozen om eerder te beginnen
begintijden en de pauzes te verkorten, te beginnen met de conferentie van februari 2019.
De Bijbelconferentie van 22-24 februari 2019
Zoals verwacht vond de conferentie plaats ondanks het nieuws over de verspreiding van het ebola-virus
in de regio, met name het gebied tussen Kanyabayonga en Beni, waar een groot aantal deelnemers aan
de conferentie vandaan komt.
Hygiënische maatregelen
Om besmetting te voorkomen, werden enkele
preventieve maatregelen genomen, waaronder
het wassen van handen met water en zeep bij alle
ingangen van het terrein van de Bible Conference
Center en de conferentiezaal, het gebruik van
een laserthermometer in onze kleine < kliniek om
de temperatuur op te nemen voor diegenen die
medische zorg nodig hadden tijdens de
conferentie.
Daarnaast waren begroetingen met een
handdruk of en andere vormen van lichamelijk
contact verboden. Er werd extra zorg besteed
aan alle activiteiten op het terrein en andere
hygiënische maatregelen genomen in de slaapzalen waar de deelnemers waren gehuisvest.
De conferentie werd gehouden met maatregelen en we danken de Heer dat hij ons allemaal bewaard
heeft tot het einde van de conferentie, zonder enige incident.
De ontwikkeling van het thema
Tijdens deze conferentie hebben we gekeken naar de zegenrijke gevolgen van de hemelvaart van
Christus voor gelovigen en de profetische geschiedenis
van de Gemeente. We bestudeerden de brieven van de
Heer Jezus aan de zeven gemeenten van Klein-Azië in
Openbaring 2 en 3. De sprekers gaven verschillende
praktische toepassingen van de ontwikkeling van het
kwaad in de Gemeente van Pinksteren tot de
wederkomst van de Heer, die met grote belangstelling
door alle deelnemers werden gevolgd, inclusief gasten
en geïnteresseerden die uit een aantal denominaties
komen.
Toekomstige wensen
Deze verhoogde interesse van de deelnemers leidde
tot de wens om de zusters > te laten deelnemen aan de
overdenking van de laatste fase van dit thema, namelijk
de verwachte terugkeer van de Heer Jezus tot de
toekomstige eeuwigheid.

Er werd voorgesteld om in april een algemene conferentie te houden om het onderwerp van de
dispensaties af te sluiten. Op deze manier kan iedereen de samenvatting van dit inddrukwekkend
onderwerp volgen.
Laatste observatie
Deze leer over de toekomst wordt grotendeels genegeerd door de meeste gelovigen die bang zijn om
het boek Openbaring te bestuderen. Het is van het grootste belang om niet afgeleid te worden door sekten
die profiteren van onwetendheid en die antisemitische leringen overnemen en zelfs de persoon van onze
Heer Jezus aanvallen.
Bijbel Conferentie Centrum in Mputu
Gedurende elke conferentie waren we erg dankbaar voor de faciliteiten van het "Bible Conference
Centre" (BCC) in Mputu. Zonder deze gebouwen zouden we geen Bijbelconferenties kunnen houden voor
verantwoordelijke broeders, Bijbelconferenties voor gezinnen, of jeugdkampen in Noordoost-Congo. Het
< Bible Conference Centre omvat een
grote vergaderruimte, een christelijke
boekhandel, een kleine kliniek, drie
slaapzalen en enkele huizen voor
broeders die verantwoordelijkheid
dragen voor het werk van de Heer in
dit deel van Congo.
Vanaf de tijd dat deze broeders op
het terrein van het BCC wonen, is het
aantal broeders en zusters in de
plaatselijke vergadering van Mputu
verdrievoudigd en veel buren wonen
op zondag de samenkomsten bij,
waaronder een toenemend aantal
Pygmeeën uit zes verschillende
nederzettingen in het oerwoud
tegenover het terrein van onze BCC.
We danken u allen, broeders en zusters, die ons financieel en geestelijk steunen, dat deze conferenties
mogelijk zijn. Samen, u en wij, heffen onze ogen op naar onze Heiland en Heer die spoedig komt. Moge
Hij ons vinden zoals Hij graag wil: onze geest, ziel en lichaam onberispelijk bij de komst van onze Heer
Jezus Christus (1 Thess. 5:23).
Namens alle betrokken broeders,
Kitsa Thomas
(15 februari, Goma, DR Congo)

PS: Zo de Heer wil, zal ik van 10 – 24 april Noordoost Congo en Kenya bezoeken.
Met hartelijke broedergroet,
Hilvert Wijnholds

