
Inspiration Faith Food Music Walk

Handreiking 
ZAMSAM-avond



Inleiding

Deze handreiking is samengesteld naar aanleiding van de ZAMSAM-tour die we - 
Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten - in de periode mei-juli ’19 organiseerden: op vijf 
bijzondere locaties in Groningen en Fryslân raakten mensen met elkaar in gesprek over 
hun geloof, het delen ervan met anderen en onze wereldwijde verbondenheid, in het 
bijzonder met Zuid-Afrika. Verschillende ingrediënten maakten de ZAMSAM-avonden 
tot bijzondere en inspirerende avonden. De reacties van deelnemers waren unaniem 
enthousiast: ‘Een cadeautje, deze avond!’. Op www.zuidafrikamission.nl/zamsam vind je 
een sfeerimpressie (foto’s) van de verschillende ZAMSAM-avonden in 2019.

De ontwikkelde materialen (filmpjes en gespreksvragen) en de verschillende 
ingrediënten zijn prima geschikt om als huiskring, Bijbelstudiegroep, jeugdvereniging 
of gemeentegroep eenzelfde ZAMSAM-avond te beleven. In deze handreiking vind je 
een kort overzicht van de verschillende ingrediënten voor een geslaagde ZAMSAM-
avond en een handleiding voor de gespreksleider. Uiteraard geldt hiervoor: je kunt het 
zo ‘groots’ en uitgebreid oppakken als je zelf wilt. Wat centraal staat, is het creëren van 
een ontspannen setting om met elkaar door te praten over ‘geloof delen wereldwijd’. Ter 
inspiratie voor je eigen geloof en tot opbouw van de Gods wereldwijd kerk.

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen! Deel ze met ons (onze contactgegevens vind je op 
www.zuidafrikamission.nl). En post wat foto’s via onze Facebook-pagina: www.facebook.
com/zuidafrikamission. 

Regionale voorlichtingscommissie Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten



Ingrediënten ZAMSAM-avond

De volgende ingrediënten droegen eraan bij dat onze ZAMSAM-tour bijzondere en inspirerende 
avonden werden. Doe er je voordeel mee, en organiseer ook zo’n bijzondere avondje uit, mét 
inhoud:

1. Locatie: kies een bijzondere buitenlocatie voor een ZAMSAM-avond. Niet een zaaltje in de 
kerk, maar bijvoorbeeld een (zorg)boerderij, (mini-)camping, de kantine van de ijsvereniging 
of een theeschenkerij. Ook de tuin of het erf van een gemeentelid is uiteraard geschikt. Vraag 
of er een gezellige chill-plek is, met mogelijkheden voor een kampvuur (of vuurkorf).

2. Samen eten: start de avond met een gezamenlijke maaltijd. Bij de ZAMSAM-tour hadden 
we hiervoor een foodtruck ingehuurd, maar dat kan natuurlijk ook anders. Bijgaand vind je 
een aantal links naar Zuid-Afrikaanse recepten, waaronder de beroemde boboti en tips voor 
een geslaagde braai (BBQ): 
 a. 16x lekker Zuid-Afrikaans eten: www.kaapstadmagazine.nl/zuid-afrikaanse-gerechten
 b. Zuid-Afrikaanse recepten op Smulweb: www.smulweb.nl/recepten/zuid+afrika
 c. Zuid-Afrikaanse recepten op Culy: www.culy.nl/inspiratie/zuid-afrikaansespecialiteiten/ 
 d. Braairecepten en tips: www.kaapstadmagazine.nl/braairecepten
Verder: zorg voor (rooibos-)thee op het rustpunt (tijdens de wandeling) en een hapje/drankje 
bij de afsluiting, bij het kampvuur. 

3. Samen zingen: zorg ervoor dat je een of meerdere muzikanten vraagt die een aantal 
liederen kunnen begeleiden.

4. Wandeling: zet een geschikte wandeling uit van zo’n 5 km (denk aan een avondvierdaagse-
rondje voor de kinderen), met onderweg een rustpunt.

5. Gespreksleider: zorg dat iemand de ZAMSAM-avond leidt. Verderop vind je een 
handleiding voor de gespreksleider.

6.	 Zuid-Afrikaanse	filmpjes:	om	met	elkaar	in	gesprek	te	komen	over	‘geloof	delen	
wereldwijd’,	zijn	er	vier	verschillende	filmpjes,	plus	een	vijfde	filmpje	(bij	thuiskomst).	Deze	
filmpjes	vind	je	op	Youtube.	De	linkjes	kun	je	mailen	of	appen	naar	de	deelnemers.	Ook	kun	je	
de	1e	twee	filmpjes,	en	evt.	ook	het	vierde	filmpje,	op	de	start-	en	eindlocatie	bekijken.	Zorg	
dan wel voor een beamer, (beeld)scherm en geluid.

7.	 Gespreksvragen:	bij	filmpje	2,	3	en	4	zijn	kaartjes	beschikbaar	met	gespreksvragen.	Deze	
kun je downloaden via www.zuidafrikamission.nl/zamsam, net als deze handreiking en de 
filmpjes.	Zorg	voor	voldoende	printjes	van	de	gespreksvragen.		
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Handleiding gespreksleider

Onderstaande handleiding is samengesteld door ds. Sjoerd Heij (ZAM-bestuurslid en predikant in 
Harkstede). Hij was gespreksleider bij de ZAMSAM-tour en komt in de verschillende filmpjes in beeld, 
samen met z’n collega ds. Piet Magagula, zendeling in Soshanguve F4 (Zuid-Afrika). 

Opening
•	 Heet	iedereen	van	harte	welkom	en	leg	kort	de	opzet	van	de	avond	uit:	‘Het	gaat	vanavond	om		
 geloof delen wereldwijd, hoe gaat dat in Zuid-Afrika, hoe zijn wij daar mee bezig en wat kunnen  
 we daarin voor elkaar betekenen?’
• We beginnen met een maaltijd om in de sfeer te komen en elkaar te ontmoeten.
• Lees een toepasselijk gedeelte uit de Bijbel, bid samen en zing als het kan een of meer liederen.
• Voorbeelden om te lezen: Psalm 96, Matteüs 6: 19-21, Kolossenzen 4: 2-6, 1 Petrus 3: 8-17 en  
 om te zingen: GKB 38 (Zoek eerst het koninkrijk van God), GKB 161 (Heer, U bent mijn leven) of  
	 het	Zuid-Afrikaanse	lied	‘In	die	hemel	is	die	Heer’	(https://youtu.be/9hDqh7d3e-E).
• Geef de deelnemers twee vragen mee om tijdens de maaltijd over te praten: 
 o Wat weet je over Zuid-Afrika?
 o Wat heb je met geloof delen?
• Geef zelf een korte voorzet door iets persoonlijks te vertellen over wat je met Zuid-Afrika hebt  
 en met het delen van je geloof. Alles is goed: als je bijvoorbeeld niet meer weet over Zuid-Afrika  
 dan dat Nelson Mandela daar vandaan kwam… dan vertel je dat. 
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Voor de wandeling
•	 Introduceer	de	filmpjes:	‘Dominee	Piet	Magagula	uit	Soshanguve	en	dominee	Sjoerd	Heij		
 uit Harkstede hebben elkaar hier in Nederland ontmoet en daar zijn korte videofragmenten  
 van gemaakt.’
•	 Vervolgens:	‘We	gaan	vier	filmpjes	kijken	en	die	gebruiken	we	als	aanleiding	om	met	elkaar		
	 in	gesprek	te	komen.	In	het	eerste	filmpje	leer	je	Sjoerd	en	Piet	kennen	en	vertellen	ze	iets		
 over de bedoeling van deze avond.’
•	 Laat	filmpje	1	(introductie)	zien:	https://youtu.be/ABZCtnWix7A. 
• Maak daarna duidelijk wat iedereen kan verwachten van de wandeling, wat betreft   
	 de	lengte	en	de	route.	En	vertel	dat	ze	een	gesprekskaartje	meekrijgen	voor	onderweg.
•	 ‘Het	filmpje	voor	onderweg	gaat	over	het	volgen	van	Jezus	Christus.	En	de	vraag	‘waarom		
	 volg	je	Jezus?’	Als	het	goed	gaat,	waar	heb	je	Hem	dan	voor	nodig?	En	als	het	slecht	gaat,		
 wat heb je er aan om te geloven?’
•	 Laat	filmpje	2	zien:		https://youtu.be/U-0E7nD3jTs. 
• Laat de deelnemers in groepjes van twee vertrekken en geef hen het eerste kaartje met  
 gespreksvragen (met Bijbeltekst: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het  
 koninkrijk van de hemel, Matteüs 5:3).

Halverwege de wandeling
•	 Tijd	voor	een	kop	rooibosthee	of	een	andere	(Zuid-Afrikaanse)	versnapering.
•	 Je	kan	mensen	uitnodigen	wat	van	hun	ervaringen	en	gesprekken	te	delen:	‘Ik	ben		 	
 benieuwd om iets te horen van wat jullie besproken hebben, wie wil er wat over vertellen?’ 
• Breng zo nodig het gesprek op gang door iets van het gesprek in je eigen groepje te   
 noemen
•	 Introduceer	filmpje	3:	‘Nu	gaan	we	het	proberen	praktisch	te	maken:	hoe	ziet	Jezus	volgen		
	 er	uit?	En	hoe	doe	je	dat:	je	geloof	delen?	Daarover	gaat	dit	filmpje.’
•	 Kijk	met	elkaar	filmpje	3:	https://youtu.be/vSydnStM62k. 
•	 Deel	het	tweede	kaartje	uit	(met	Bijbeltekst:	U	bent	zelf	een	brief	van	Christus,	door	ons		
 opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen  
 platen gegrift maar in het hart van mensen, 2 Korintiërs 3:3) en vervolg de wandeling.
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Terug op locatie
•	 Introduceer	filmpje	4:	‘Hierin	vertellen	dominee	Piet	en	Sjoerd	waarom	zij	in	Jezus	geloven		 	
 en welke uitdagingen zij daarbij voor zich zien.’
•	 Bekijk	het	filmpje	4:	https://youtu.be/7emOWMyQorI. 
• Praat erover door in tweetallen of groepjes van max. 7 personen, hierbij kan gebruik    
 gemaakt worden van gesprekskaartje 3 (met Bijbeltekst: Als jullie dus, ook al zijn jullie   
 slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel   
 dan het goede geven aan wie hem daarom vragen, Matteüs 7:11).

Bij het kampvuur, ter afronding
•	 Breng	het	onderlinge	gesprek	op	gang,	plenair:	‘Welke	uitdagingen	zie	jij	als	het	gaat	om		 	
	 geloven	in	Jezus?	Wat	nemen	we	van	deze	avond	mee?’
• Verzamel gebedspunten: er is meer dan genoeg om voor te danken en te bidden, zowel 
 in Nederland als in Zuid-Afrika. Sluit aan bij onderwerpen die door de deelnemers zijn   
 genoemd.
• Wijs de deelnemers op de site van www.zuidafrikamission.nl voor meer informatie en   
 inspiratie, bedank hen voor hun bijdrage en betrokkenheid.   
• Zing met elkaar nog een paar liederen en geniet van elkaars gezelschap en een hapje en   
 drankje. 
•	 Mail	of	app	de	deelnemers	na	afloop	(’s	avonds	of	de	volgende	dag)	het	laatste	filmpje.		 	
	 Daarin	wensen	dominee	Sjoerd	en	Piet	de	deelnemers	Gods	zegen	toe:	
 https://youtu.be/8A9ONF3s1p4
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Baie belangrijk!
• We stimuleren dat je creatief gebruik maakt van het materiaal: het bovenstaande is alleen   
 bedoeld als handreiking.
• Maak het vooral zo geschikt en concreet mogelijk voor jullie eigen gemeente.
• Via www.zuidafrikamission.nl/zamsam	kun	je	een	filmpje	(mini-documentaire)	vinden	van		 	
 de zendeling die aan jullie gemeente is verbonden.
• We zijn ervan onder de indruk dat we dezelfde Bijbel lezen en in dezelfde God geloven als   
 onze broeders en zusters aan de andere kant van de wereld.
• We hebben dezelfde roeping en ondanks verschillende omstandigheden vergelijkbare   
 uitdagingen.
• We zijn er van overtuigd dat geloof delen in je eigen omgeving verrijkt en versterkt wordt   
 door betrokken te zijn bij geloof delen ver weg.
• We hopen dat jullie dit ook ervaren en een gezellige en opbouwende avond hebben. 
• We horen graag jullie reacties en ideeën. Onze contactgegevens (regionale     
 voorlichtingscommissie) vind je op www.zuidafrikamission.nl.  



‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk 

van de hemel.’ 
(Matteüs 5:3) 

‘U bent zelf een brief van Christus, door ons 
opgesteld, niet met inkt geschreven maar met 

de Geest van de levende God, niet in stenen 
platen gegrift maar in het hart van mensen.’ 

(2 Korintiërs 3:3)

‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, 
je kinderen al goede gaven schenken, 

hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel 
dan het goede geven aan wie hem daarom 

vragen.’ (Matteüs 7:11)



Bespreek met elkaar (tijdens eerste deel wandeling)

• Je hart volgen en Jezus volgen hoeft geen dilemma te zijn. Hoe is  
 dat voor jou?
• Waarom zou je Jezus volgen als je toch heel je leven arm blijft? 
 Of waarom zou je Hem  volgen als je alles hebt waar je naar 
 verlangt? 
• Wanneer heb jij in de afgelopen weken gemerkt dat je Jezus 
 nodig hebt? Kan je daar wat over vertellen?

Bespreek met elkaar (tijdens tweede deel wandeling)

•	 Rofhiwa	zegt	dat	het	belangrijk	is	om	elke	dag	tijd	vrij	te	maken		
 voor persoonlijke Bijbelstudie en gebed. Hoe sta jij daarin en hoe  
 ben je er mee bezig?
• Hoe probeer jij de geloof te delen?

Bespreek met elkaar of overdenk voor jezelf (terug op startlocatie)

• Volgens dominee Piet Magagula moeten we zonder uitstel 
 luisteren als God tot ons spreekt. Wat stimuleert jou om dat te   
 doen?
• Je leven delen met de mensen om je heen… hoe deed onze Heer  
 Jezus Christus dat eigenlijk?  
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