
 

Zendingsproject: Betrokken predikanten opleiden in Zambia 
 
Aan de Justo Mwale University in Lusaka studeren 130 
theologiestudenten. 
Sinds zomer 2018 zijn Thijs en Marike Blok uitgezonden naar Zambia.  
Zij geven daar les aan de Theologische Faculteit.  
Hierdoor hebben zij natuurlijk veel contact met de studenten en horen 
hun verhalen.  
Dit is het verhaal van Matthew Maunda, vierdejaars student. 

 
“Mijn vader is dominee en daarom 
dacht men dat ik niet gevoelig was 
voor verslaving. 
Maar het tegendeel was waar.  
Op een avond was ik alleen thuis en 
wachtte op de nachtfilm, 
misschien kon ik wat porno zien, want 
ik was verslaafd aan porno. 
Ik zag opeens een film over een gezin 
met allerlei problemen. 
Dit gezin ging door een diep dal, ze 
verloren een baby en er was veel 
ruzie.  

 
Maar na een lange weg realiseerden ze zich dat God zorgt, ook in 
problemen.  
Het was als in het verhaal over de verloren zoon.  
Ze vertelden daarover aan anderen.  
De man sprak zelfs op tv.  
Hij bereikte veel mensen met zijn verhaal.  

Zo maakte hij Christus bekend. 
Ik dacht bij mezelf: die man, dat zou ik kunnen zijn.  
Ik moest huilen.  
De volgende dag vertelde ik dat tegen mijn vader. 
Hij zei: “Dat is goed, deze weg kunnen we samen lopen”.  
Hij bracht me in contact met jongeren met hart voor God.  
Zij bemoedigden me en baden met me. 
 
Vanaf dat moment groeide mijn verlangen het evangelie te delen. 
Jongeren houden van experimenteren, net als ik vroeger.  
Ik wil ze graag behoeden voor nare ervaringen en ze meegeven dat ze 
zich niet hoeven te bewijzen, omdat God van hen houdt. 
 



Voor ik theologie ging studeren had ik een goed betaalde baan als 
accountant. Die baan heb ik opgezegd.  
Dat was niet makkelijk, ook niet voor mijn vrouw, want we gingen 
er financieel flink op achteruit.  
Maar God zorgde voor ons tijdens mijn vierjarige opleiding op Justo 
Mwale.  
Nu zit mijn opleiding erop.  
Binnenkort mag ik aan de slag als dominee, samen met mijn vrouw, 
dochter en zoon!” 
 
Ans Martens, ZWO 


