De kracht van bijbelverhalen
in de Golfstaten

Bijbelverhalen geven christenen
nieuwe moed en kracht
Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de
Golfstaten groeit de kerk sneller dan waar ook ter wereld. Deze enorme groei
wordt veroorzaakt door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal en de Filippijnen.
In de Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders
voor een schamel loon. Ze hoopten te kunnen sparen
voor een betere toekomst, maar weten nauwelijks te
overleven. Velen van hen zijn christen en willen graag
meer weten over de Bijbel.
Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt met veel
succes de Storytelling methode om arbeidsmigranten
met de Bijbel in aanraking te brengen. Simply the Story
is een mondelinge methode om bijbelverhalen door te
geven. Mensen horen de verhalen, vervolgens wordt
gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot
de toepassing te maken naar het eigen leven.
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Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• 10 boekjes met uitleg over de Storytelling methode
en voorbeeldstudies kosten 50 euro
457 457 457
• Training van een voorganger kost 100 euro
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