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‘De eerste plicht van liefde is luisteren’, luidt een gezegde. Pas 
wanneer we tijd nemen om de ander te ontmoeten en naar 
zijn of haar verhaal te luisteren, ontstaat er werkelijk contact.
In dit boek ontmoet u vijftien personen uit verschillende landen. 
In sommige gevallen zijn hun namen veranderd vanwege de 
veiligheid. We maken kennis met ze, we luisteren naar ze en 
mogen hen even in het hart kijken. Ze vertellen over armoede, 
lijden en vervolging. Over hun zoektocht naar een beter bestaan 
of de zin van het leven. Maar ze mogen ook getuigen van hoop, 
uitredding en ontmoetingen met God.

Bijzondere Noden, als handen van de kerk, helpt en ondersteunt 
waar nodig door barmhartigheid te tonen, door te gehoorzamen 
aan de opdracht om elkanders lasten te dragen.
De titel van dit boek is Geef mij je hand. Wij mogen dat zeggen 
tegen de personen die we ontmoeten met de betekenis: ‘Ik wil 
je helpen.’ Maar tegelijk zeggen zíj ook tegen ons: ‘Geef mij je 
hand; wees welkom in mijn land, in mijn huis, in mijn kerk 
en luister naar mijn verhaal.’

Woerden, maart 2018 Jan Drost
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1. De aardbeving

Ecuador
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Het is zaterdagavond. De stad Portoviejo bruist. Overal waar 
je kijkt, zie je beweging en hoor je het geluid van stemmen, 
blaffende honden en muziek. Mensen zoeken elkaar op in één 
van de vele straattentjes na de warme dag. Anderen zitten op 
straat voor hun huis, pratend en rondkijkend. Ondertussen 
raast het verkeer met veel lawaai over de drukke hoofdweg die 
dwars door de stad loopt. Het is een beeld van mensen die 
onderweg zijn. Op zoek naar invulling en vervulling van het 
leven. Iedere dag opnieuw.

En dan gebeurt het, plotseling, van het ene op het andere 
moment. Een lichte trilling, gevolgd door meer trillingen, 
sneller en harder. Muren van huizen en gebouwen beginnen te 
schudden. Elektriciteitsmasten zwiepen heen en weer. Er klinkt 
gekraak en geknal. Licht valt uit en muziek verstomt. Vrolijke 
stemmen veranderen in geroep, gehuil en gegil, en vermengen 
zich met de geluiden van piepende remmen en neervallend 
puin. De aarde beeft. Hout, metaal, steen en beton bewegen. 
Mensen verdwijnen onder het stof. Binnen enkele minuten 
lijkt niets meer te zijn zoals het was.

Aardbeving! flitst het door mij heen. Boven in ons huis valt een 
kast om. Er klinkt gerinkel. Ondertussen probeer ik overeind 
te komen van de bank om te schuilen onder de tafel. Dat lukt 
niet. Het is te donker en de grond golft te erg. Naast mij hoor 
ik een kinderstem van één van de zendingskinderen aan wie ik 
les geef. De Naam van de Heere klinkt, gevolgd door een roep 
om hulp. We beginnen te bidden. Allemaal, en door elkaar. 
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Ons geschreeuw voegt zich samen tot één noodgebed tot God. 
Een krachtig geluid, sterker dan het gekraak van het huis dat 
elk moment kan instorten. Ondertussen vinden woorden uit 
de Bijbel weerklank in mijn hart: ‘Vrees niet, geloof alleen!’ Ik 
zal het wél maken en verwondering zal overblijven!
 Dan hoor ik opnieuw een kinderstem. ‘Wanneer stopt de 
aardbeving? Help!’ Seconden lijken uren te duren... terwijl de 
dood ons in de ogen kijkt en we zelf niets kunnen doen. Nietig, 
kwetsbaar en klein. Alle ogenschijnlijke zekerheden wankelen. 
Eén ding blijft over. ‘Die in de schaduw des Allerhoogsten is 
gezeten, Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ 
O God, ontferm!

Onverwachts is het weer rustig. Een korte stilte in een donkere 
kamer volgt. Even zijn er geen blaffende honden te horen. Even 
is er niet het geluid van luide muziek en brommend verkeer. 
Ondertussen dringen zich allerlei vragen aan ons op. Hoe zou 
het met de mensen van de zendingspost zijn?
 De bewogenheid met hen en de mogelijkheid die wij heb-
ben (wij hebben een auto, zij niet) om naar hen toe te gaan, 
dringt ons om direct op pad te gaan. Op de tast zoeken we 
naar sleutels en haasten ons daarna naar de auto. Met elkaar 
vertrekken we naar de wijk El Floron. Hoe zou het daar zijn? 
Wat zullen we daar te horen krijgen?
 In de wijk is het een chaos. Mensen lopen in paniek rond. 
Kinderen huilen. We proberen te troosten, bidden met mensen 
op straat en doen wat we kunnen. Ondertussen bereiken berichten 
uit het centrum ons. Daar moet het helemaal verschrikkelijk zijn...
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De volgende morgen, het is zondag, rijden we opnieuw richting 
de zendingspost, dit keer via het centrum van het Portoviejo. 
We weten niet waar we kijken moeten. Woningen zijn letter-
lijk van de grond getild. Van veel andere huizen en gebouwen 
zijn verdiepingen ingestort. En soms is er niet anders dan een 
berg puin te zien. Er wordt met man en macht gezocht naar 
slachtoffers.
 In de auto is het stil. Woorden zijn er niet voor deze 
gebeurtenis. Voor onze ogen zien we de voetstap van Koning 
Jezus. Hij komt, Hij komt... Met die gedachten komen we bij 
de zendingspost aan. Zullen er mensen zijn? Het antwoord 
verwondert ons. Rond en in het kerkje is het druk. Overval 
vandaan zijn er mensen naar de plek van Woord en gebed geko-
men. Verslagen, verdrietig, terneergedrukt, maar ook opzoek 
naar hoop en houvast.
 Het kerkje zit die morgen vol. Het Woord van God klinkt 
en er wordt samen gebeden. Aan het eind van de dienst is er 
gelegenheid om verhalen te delen, gebeurtenissen een plekje 
te geven en bemoedigd te worden. Om zo gemeente te zijn en 
in deze nood naast elkaar te staan en toevlucht te nemen tot 
de God van het leven. Op een verscheurde aarde bindt de kerk 
samen en brengt God mensen bij elkaar. Net zoals de discipelen 
in de storm op zee zich vastklampten aan elkaar en bevend tot 
Jezus riepen. En in de stilte die Hij gaf, riepen ze uit: ‘Wie is 
toch Deze?’
 Zal vanmorgen deze vraag ook gesteld worden?

Diep geraakt luister ik naar het verhaal van hermana Alexandra. 
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Zij krijgt na de dienst als eerste het woord. Jaren geleden is zij, 
als een van de eerste mensen uit de wijk, lid geworden van de 
zendingsgemeente. Met enige emotie, maar tegelijk ook krachtig 
en rustig, begint ze te spreken. ‘Gisteravond was ik hier in de 
kerk voor de jeugdvereniging. Op andere avonden ben ik op die 
tijd altijd thuis en leg ik mijn kleinkind op bed. Meestal ga ik 
zelf dan ook even rusten. Na de aardbeving ben ik direct naar 
huis gegaan. Getroffen en verwonderd kwam ik boven. Op de 
plek waar ik normaal mijn kleinkind neerleg, zag ik een grote 
baksteen liggen. Snel keek ik de andere kant op. Daar stond 
mijn eigen bed. Een grote houten stok was door het bed heen 
gestoken. M’n ogen schoten van de baksteen naar de stok. In 
een flits ging het door mij heen: God heeft mij wat te zeggen! 
Hij heeft het leven van mij en mijn kleinkind bewaard!’
 Stil gaat ze weer zitten, waarna hermana Mariouxi volgt. Zij 
is deze morgen in het centrum van Portoviejo geweest. Ze had 
zoveel verschrikkelijke verhalen gehoord, dat ze het met eigen 
ogen wilde zien. ‘Ik ben niet verder gekomen dan twee straten...’ 
Ze stopt even, terwijl ze ondertussen bewogen en indringend 
alle mensen aankijkt. ‘Wij dachten een mooie stad te hebben, 
met een mooi centrum. En nu... ’t Is alleen maar puin en stof.’ 
Haar stem klinkt verdrietig en neerslachtig, totdat ze plotseling 
krachtig begint te spreken.
 ‘Maar mensen, daarom moeten we nu juist hier in de kerk 
zijn! Hier horen we de boodschap van God en Zijn Zoon Jezus. 
Zelfs geen aardbeving kan ons scheiden van God, van Zijn liefde 
en trouw! Alle leden van de gemeente zijn door Hem bewaard!’
 Een derde hermana bevestigde deze laatste woorden. Zij 
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wilde graag de was gaan doen, boven op het platte dak. Ze was 
al onderweg toen, zonder reden, haar dochter riep: ‘Mam, u 
hoeft vanavond niet de was te gaan doen!’ De hermana wilde 
toch naar boven gaan, maar opnieuw riep haar dochter: ‘Mam, 
u hoeft vanavond niet de was te gaan doen.’ En zo bleef ze 
beneden, zonder dat ze wist waarom. Enkele tellen later kwam 
de aardbeving. Het rommelende geluid boven zei hen genoeg. 
De muren rondom het platte dak waren omgevallen...
 In stilte begin ik te bidden, terwijl ik om me heen kijk naar 
al die mensen die gekomen zijn. Zou God een diepere bedoeling 
hebben met deze aardbeving? Want Wie is toch deze God Die 
Zijn beschermende hand uitstrekt naar Zijn kinderen én laat 
zien dat Hij regeert en Hem niets uit de hand loopt? Zijn het 
Zijn lichtstralen die doordringen op het levenspad van mensen?

Het is maandagavond. Twee dagen na de aardbeving. Met elkaar 
zitten we rond de eettafel. Zojuist is het bericht uit de wijk El 
Floron gekomen dat het water op is. Er moet water komen. 
Zeker met de hoge temperaturen in Ecuador. Wat moeten we 
doen? Kunnen wij ergens water vandaan halen? Hoe zou het in 
de rest van het land zijn? Zijn de wegen begaanbaar? Waarom 
ligt het transport stil? Veel informatie hebben we nog niet kun-
nen krijgen. Elektriciteit is er nog steeds niet.
 Samen met de kinderen vouwen we onze handen. Opnieuw 
zoeken we de toevlucht tot God. Ik denk aan één van de psalm-
versjes: ‘God Die helpt in nood, is in Sion groot.’ Zou Hij het 
zeggen en niet doen?
 Met de witte bus gaan we op weg. Door het donker, niet 
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wetend waar we precies heen moeten, maar toch in vertrouwen 
dat de Heere meegaat! En onverwachts, na drie kwartier rijden 
door de heuvels op een redelijk goed begaanbare weg, komt er 
een verrassende ontmoeting. Langs de kant van de weg staat 
een klein eettentje. Buiten, tegen de zijkant, staan vijf grote 
blauwe waterbidons. We stoppen, vragen naar de eigenaar en 
leggen onze situatie uit. De man kijkt ons aan en zegt: ‘Hoeveel 
waterbidons hebben jullie nodig?’
 Even is het stil, maar algauw klinkt het antwoord: ‘Zoveel 
als we in onze bus mee kunnen krijgen.’
 Hij antwoordt bijna direct: ‘Ik ga jullie aan water helpen!’
 Een uur later rijden we met een volle bus terug naar Porto-
viejo, naar El Floron. De leden van de zendingsgemeente zijn 
op de hoogte gebracht. We delen de waterbidons met vreugde 
uit. En steeds klinkt de vraag: ‘Hoe komen jullie hieraan? Hoe 
komen jullie hieraan?’
 En steeds is ons antwoord: ‘Hier heeft de God van de Bijbel 
voor gezorgd!’
 Ondertussen zingt het in mijn hart:

 Opent uwe mond,
 eist van Mij vrijmoedig,
 op Mijn trouwverbond;
 Al wat u ontbreekt,
 schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
 mild en overvloedig.

In de dagen en weken die daarop volgen wordt deze hulp verder 
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uitgebreid. Vanuit de zendingsgemeente zijn we op deze manier 
van betekenis voor vele mensen in de wijk. Als handen van de 
kerk mogen we dienstbaar zijn om te helpen in de bijzondere 
nood van het Ecuadoraanse volk. Hierbij worden we gesteund 
vanuit Nederland met gebed en giften. Zo kan er zelfs een pro-
ject gestart worden om in de wijk El Floron kapotte en ingestorte 
(houten) huizen weer op te bouwen. Ecuadoraanse christenen 
verspreiden zo licht in hun omgeving. Opdat mensen de weg 
naar het Woord zullen vinden en hét Licht zal doorbreken!

* De namen in het verhaal zijn gefingeerd.
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