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Zendingspionier Oswald J. Smidt zei: 
‘Waarom zal iemand het evangelie 
twee keer horen, terwijl anderen het 
nog geen een keer hebben gehoord?’ 
Dit is precies onze drijfveer om de 
onbereikte en afgelegen dorpen in 
Zuid-India te bereiken. Er ontstond 
visie voor een podiumtruck die van 
dorp tot dorp zou kunnen gaan 
om het evangelie te brengen met 
de slogan ‘Reaching the unreached, 
touching the untouched and loving the 
unloved’. 

In 2018 bouwden we de Healing Gospel 
Truck en sindsdien gaat hij vijf keer per 
week op pad om het goede nieuws te 
delen. In de afgelopen jaren hebben we ook 
vijftig kerkjes gebouwd en elke pastor krijgt 
de truck een week tot zijn beschikking om 
deze dorpen te bereiken. Ook de jongeren 
die we trainen in onze bijbelschool helpen 
mee om de oogst binnen te halen. Sinds 

de start in 2018 heeft de Gospel Truck al 
meer dan 341 dorpjes bereikt, hebben 
bijna 100.000 mensen de boodschap 
van Gods liefde gehoord en hebben ruim 
42.000 mensen Jezus aangenomen, 
zijn ze gedoopt en lid geworden van een 
dorpskerk. Onze kerkjes groeien dus heel 
snel. Dit is fantastisch, maar we willen nog 
veel meer onbereikten bereiken.

Een grote oogst 
Wanneer we in de dorpjes Gods troostrijke 
boodschap van leven, liefde en hoop 
brengen, zien we hoe de mensen hunkeren 
naar liefde, aandacht en aanvaarding. 
Hun dankbaarheid is gewoonweg 
hartverwarmend. Deze dorpelingen 
werken heel hard, maar verdienen 
desondanks maar bitter weinig. Enige vorm 
van afleiding is er nauwelijks. Dus wanneer 
onze truck hun dorpje binnenrijdt, worden 
alle bewoners enthousiast en nieuwsgierig. 
Al snel loopt het hele dorp uit om te zien 

wat we komen doen. Daarom is deze 
truck bij uitstek zo’n goed middel om hen 
te bereiken met de boodschap van Gods 
liefde.
Het voordeel van een truck is dat we 
geen vergunning nodig hebben. We 
rijden gewoon een dorp in en openen 
het podium met één druk op de knop. 
Tijdens het rijden worden de extra 
accu’s automatisch opgeladen, zodat 
we altijd over stroom beschikken voor 
licht en geluid. De komst van de truck 
is een grote bezienswaardigheid. Met 
muziek, sketches, dans, drama, film en 
de prediking van Gods Woord, wordt het 
evangelie aanschouwelijk gemaakt voor 
deze ongeletterde dorpelingen. De respons 
is vaak overweldigend, want we zien elke 
avond wel zo’n 150-170 mensen tot Jezus 
komen. 
We zouden iedereen allang hebben bereikt 
als we niet zo vaak waren gestoord door 
de vele tegenstanders. Dan worden we 
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uitgescholden, met stenen bekogeld en met 
de dood bedreigd. Ook worden we soms 
met grof geweld aangevallen, waardoor 
sommige teamleden zwaargewond zijn 
geraakt. Pastor Suriya, een van onze 
zendelingen, is daarbij zelfs op brute 
wijze vermoord. Dat heeft ons enorm 
aangegrepen. U begrijpt dat we onze 
avonden om die reden soms voortijdig 
moeten afbreken. Maar dwars door dit alles 
heen is onze God trouw en heeft Hij het 
werk van onze handen rijkelijk gezegend 
met een grote oogst van kostbare zielen. 
En daar doen we het dan ook voor.

Nieuwe uitdagingen
Goede vrienden schonken recentelijk een 
tweede gospeltruck, waardoor we nu twee 
keer zoveel mensen kunnen bereiken. 
Maar het is ook een enorme uitdaging, 
omdat de truck ons €2.000,- per maand 
kost. Inderdaad, de oogst is groot, maar 
arbeiders zijn weinig en de tijd is kort. We 

geloven dat iedereen het goede nieuws van 
Jezus zou moeten kunnen horen. 
De andere uitdaging waar we voor staan, is 
het starten van kerkjes in de dorpjes waar 
de mensen voor het eerst Jezus als hun 
Verlosser hebben aangenomen. We willen 
daarom naar elk dorp een zendeling sturen 
om een   kerk te stichten. We willen hen 
ook allemaal een Bijbel geven. Een Bijbel 
kost ons €5,- en we hebben er zeker 5.000 
nodig.

Oproep   
Wat een voorrecht om bij dit mooie werk 
betrokken te mogen zijn en er zelf deel 
van uit te maken. Bid dat onze teams 
bewaard blijven voor het toenemende 
geweld tegen christenen in India. En dat 
God zal voorzien in het geld om de bus te 
laten rijden en Bijbels voor deze mensen te 
kopen. Laten we de handen ineenslaan om 
deze uitdaging samen aan te gaan. 
Abba Child Care heeft vele mooie projecten 

die gebed en financiële steun behoeven. 
Zaaien in deze projecten zal vele mensen 
in India redden en helpen! 

Steun het werk van Abba 
Child Care en help het Indiase 
volk om de kracht van het 
evangelie te ervaren. Kijk op 
www.abbachildcare.org


