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Cittibabu woont in het dorpje 
Karuvempampoondi met zijn vrouw 
en twee dochtertjes. Achteraf kwam 
ik er pas achter dat ik ook een rol heb 
gespeeld in het grote wonder dat 
God in zijn leven heeft gedaan. Elke 
ontmoeting met Cittibabu is dan ook 
een feest, vooral als ik stil sta bij alles 
wat er aan dit grote wonder vooraf is 
gegaan. Lees hieronder dit moderne 
Paulusverhaal.
 
Veertien jaar geleden hoorde Cittibabu 
voor het eerst het evangelie, maar hij 
moest er niets van hebben. Integendeel, hij 
had een bloedhekel aan christenen. Maar 
hij had ook nog een ander probleem: hij 
gebruikte drugs en zijn verslaving begon 
zijn leven steeds meer te beheersen. Zijn 
huwelijk leed er zo onder dat zijn vrouw 
geen andere uitweg meer zag dan bij hem 
weg te gaan. In zijn eenzaamheid sloot 
hij zich aan bij een bende. Om in rang en 

aanzien te stijgen bij de andere bendeleden 
moest hij wel iets ‘heldhaftigs’ doen. Zo 
ontstond het plan om het kerkgebouw 
van de christenen met een bulldozer te 
verwoesten. Gedreven door zijn haat 
voegde hij de daad bij het woord, regelde 
een bulldozer en maakte de kerk met de 
grond gelijk. Toen de voorganger zich 
tegen zijn plan verzette, sloegen ze hem 
ook maar gelijk halfdood.
Maar al deze wandaden brachten 
geen verlichting in zijn eenzaamheid. 
Integendeel, het werd alleen maar 
erger. Tot overmaat van ramp kreeg hij 
ook nog een ernstig ongeluk waarbij 
zijn linkerbeen verbrijzeld werd. Nu 
kon hij alleen nog maar platliggen 
en naar het plafond staren. Hij was 
wanhopig en dacht aan zelfmoord.    

Goede werken
Toen hij hoorde dat er een ‘Levend Water 
Festival’ gehouden zou worden, dacht 

hij terug aan hoe hij tien jaar eerder het 
evangelie had afgewezen. ‘Zou dit dan 
toch een antwoord zijn op mijn probleem?’ 
Hij bezocht het festival, hoorde de 
boodschap van Gods liefde en vergeving, 
kwam naar voren en gaf zijn leven aan 
Jezus. Maar er gebeurde nog veel meer, 
want zijn verbrijzelde been werd genezen. 
Hij kon weer gewoon lopen... wat een 
wonder! Door de verandering in zijn leven, 
kreeg zijn vrouw weer vertrouwen in de 
toekomst en zo werd ook hun huwelijk 
hersteld. Wow!

Dankbaar voor het wonder dat God had 
gedaan, wilde hij graag iets terug doen voor 
deze geweldige God. Hij liep steeds achter 
onze Indiase partner Kingsly Lazarus aan 
en bood allerlei hand- en spandiensten aan. 
Aanvankelijk was Kingsly achterdochtig, 
want wat wilde deze man? 
Omdat Cittibabu was opgegroeid in het 
gebied waar wij actief zijn, kende hij het 
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op z’n duimpje. En omdat hij had gehoord 
dat wij meer multifunctionele dorpshuizen 
wilden bouwen, wilde hij graag bemiddelen 
in de aankoop van de grond en meehelpen 
met de bouw.

Kingsly legde Cittibabu uit dat hij door 
genade was gered en zijn behoud niet 
kon afkopen met goede werken. Cittibabu 
begreep dit heel goed, maar vroeg onder 
tranen of hij toch mocht meehelpen. Hij 
was zo dankbaar voor het wonder dat God 
had gedaan. Niet alleen in zijn lichaam, 
maar ook in zijn hart en dat ook alles 
weer goed was gekomen tussen hem en 
zijn vrouw en kinderen. Toen drong het 
tot Kingsly door dat God een geweldig 
wonder in het leven van deze verslaafde, 
suïcidale, depressieve en zieke man had 
gedaan. Daarom gaf hij Cittibabu de 
vrijheid om mee te zoeken naar een stukje 
grond in zijn dorp voor de bouw van een 
multifunctioneel dorpshuis.

Nieuwe kerk op oude plek
Wat we toen nog niet wisten, was dat 
Cittibabu zijn oog had laten vallen op de 
plek waar hij de oude kerk met de grond 
gelijk had gemaakt. En zo verrees er met de 
hulp van Cittibabu een spiksplinternieuwe 
kerk op de plek waar hij de oude had 
afgebroken. Gods wegen zijn echt heel 
wonderlijk!
Cittibabu is nu een trouwe en toegewijde 
steunpilaar in deze kerk en in het mooie 
werk dat Abba Child Care samen met 
Sharing Hands India in dit gebied aan 
het doen is. Toen ik tijdens dit festival 
het evangelie predikte, en duizenden 
mensen naar voren zag rennen om Jezus 
aan te nemen, had ik niet het flauwste 
besef van het wonder dat God in het 
leven van Cittibabu zou gaan doen. Wat 
een voorrecht om achteraf zijn verhaal te 
horen. Altijd als ik hem ontmoet, zie ik 
zoveel vreugde en tranen van dankbaarheid 
in zijn ogen schitteren. 

Met God verheug ik mij over deze verloren 
zoon, die dood was, maar weer levend is 
geworden.

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
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