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Ga mee op visiereis naar
de Noord-Kaukasus



INFORMATIE

VRIJDAG 1 T/M 
VRIJDAG 8 APRIL 2022
Een reis vol bijzondere ontmoetingen, 

getuigenis van Jezus-volgers en 

veranderde levens. 

“ Het verlangen is om deze 
generatie te inspireren om 
Gods liefde uit te delen.”
De missie voor de Noord-Kaukasus
Bouwen aan levendige gemeenschappen van 

Jezus-volgers in de Noord-Kaukasus: dat is 

waar het allemaal om draait. Daarvoor gaan 

we 50 nieuwe werkers mobiliseren, trainen én 

uitzenden. Het verlangen is om deze generatie 

te inspireren om Gods liefde uit te delen, 

door waardevolle relaties op te bouwen 

met de inwoners, zodat ze hen het 

goede nieuws kunnen verkondigen. 

Hoe dit er in de praktijk uitziet 

gaan we met elkaar in deze week 

ontdekken.

Informatie over het gebied 
De Noord-Kaukasus is een 

regio van zeven republieken 

in de Russische Federatie tussen de Zwarte 

Zee en de Kaspische Zee. Met zijn rijke historie 

en indrukwekkende bergpartijen is het een 

uniek grensgebied tussen Europa en Azië. 

Tegelijkertijd hebben ruim 5 miljoen moslims 

te maken met conflicten, extremisme en 

armoedige omstandigheden. Er leven meer 

dan 50 etnische groepen, waarvan 99,9% nog 

nooit het Evangelie heeft gehoord. 

Wanneer je in de Noord-Kaukasus tot 

geloof in Jezus komt, hangen daar enorme 

consequenties aan. Er is een grote merkbare 

weerstand tegen christenen. Om tot het punt 

van geloofsverandering te komen is tijd en 

vertrouwen nodig.Aanmelden voor deze visiereis kan tot uiterlijk 
26 februari 2022.



Een programma waar alles in zit
Samen met tien personen gaat u op rondreis 

door de landen van de Noord-Kaukasus. Het 

gaat om een volledig verzorgde reis onder 

leiding van twee gepassioneerde reisleiders 

van OM. Alles staat in het teken van de mensen 

die nog niet met het Evangelie bereikt zijn. 

Daarbij staan heel wat ontmoetingen gepland 

met voorgangers van lokale kerken en andere 

veldwerkers. Zij vertellen u alles over wat God 

op dit moment doet. 

Uiteraard nemen we ook de tijd om kennis 

te maken met de rijke cultuur en natuur. 

Denk aan de Blue Lakes, de indrukwekkende 

overblijfselen van de oude citadel Nair Kala, de 

oudste stad van Rusland en meer. Om écht te 

ervaren hoe het leven in de Noord-Kaukasus 

is, logeren we in eenvoudige gastenverblijven 

en bij lokale gelovigen. Op 1 april komen we 

aan in de stad Makhachkala en begint een reis 

vol avontuur en ontmoeting met God en de 

mensen. Gaat u met ons mee?

Het Woord van God brengt leven in harten 
van mensen! 
De werkers van OM helpen de mensen om 

op een eenvoudige manier de Bijbel te leren 

kennen. Via de Discovery Bible Study (DBS) 

leren ze een Bijbeltekst met elkaar door te 

spreken. Wat zegt de tekst over God, wat 

betekent het voor je persoonlijk en hoe kun 

je deze tekst aan anderen doorgeven? Op 

deze manier zijn er al verschillende mensen 

tot geloof gekomen. Zij getuigen erover dat 

Jezus wonderen in hun leven doet. De zaadjes 

van het Woord zijn nog pril en het blijft een 

uitdaging voor hen om het Evangelie door te 

vertellen. De groepsdruk is namelijk erg groot 

en het is heel gevaarlijk om de islam op te 

geven voor het christelijk geloof. Bidt u mee 

voor hen? 

Добро пожаловать в нашу 
страну!
Van harte welkom in ons land! 

– Vera, veldwerker OM

PROGRAMMA



 
 
WAT KOST DE REIS?
De reis is all-inclusive en bedraagt:  

€ 1.795,-  

WAT VERSTAAN WE ONDER ALL 
INCLUSIVE?
Inclusief vliegtickets, overnachtingen, 

eten en drinken, visa aanvraag en 

reisverzekering. Over de noodzakelijke 

vaccinaties voor de Noord-Kaukasus 

zullen we u nog informeren. Deze zijn niet 

inbegrepen in de prijs. 

AANMELDEN
Klik op onderstaande button om u aan te 

melden.

Praktische 
informatie

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 februari. 

Goed om te weten is dat de reis doorgaat 

bij minimaal 8 personen.

MEER INFORMATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Caroliene van den Berg  

caroliene.vandenberg@om.org  

of via 06 362 054 72

“ Eindelijk kon ik mijn ontvoerders vergeven”, 
vertelt Igor uit Rusland. “Als jonge tiener was 
hij door radicale moslims uit de Kaukasus 
regio ontvoerd en mishandeld. Dit liet een 
behoorlijk litteken achter. Nadat ik in een 
afkickkliniek Jezus leerde kennen, liet God 
mij zien dat ook mijn ontvoerders Jezus nodig 
hebben. Ik kreeg een onverklaarbare liefde in 
mijn hart voor de mensen in de Kaukasus.”  
 
NU DEELT IGOR VOL PASSIE HET EVANGELIE UIT. HIJ 

HEEFT VEEL CONNECTIES MET ANDERE GELOVIGEN. HIJ 

HELPT HEN OM DISCIPELEN VAN JEZUS TE WORDEN EN 

LEVENDIGE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN OP TE RICHTEN. 

GELIJK AANMELDEN  →

https://mijnom.formtitan.com/origin/evenement/?fld14=a1R1v00000DKDjv#/
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“ Ga dan heen en 
maak alle volken 
tot Mijn discipelen.” 
M A T T H E Ü S  2 8 : 1 9 A


