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ZENDINGSREIS VAN EVANGELIST RUUD PHAF,  

NAAR HET GEESTELIJK DONKERE  
LAND BURUNDI IN AFRIKA 

 
 

 
 
 
 
 

GOD WAS MET ONS OP DEZE REIS EN BEVESTIGDE ZIJN HEERLIJK WOORD 
MET WONDEREN EN TEKENEN. 

 
 
 
 
 
 

Hoe God zijn dienstknecht gebruikte tot redding van velen die nog in duisternis leven. 
 
 

 



ZENDINGSREIS BURUNDI OKTOBER 2010 
Van evangelist Ruud Phaf en pastor Jean Mbonimpa. 

 

 
 
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus 
Christus, onze Heer 1Korintiërs 1:9 
 
Pastor Jean Mbonimpa en ik (evangelist.Ruud Phaf)  ontvingen van God de opdracht 
om samen naar Burundi te gaan, om daar het evangelie van onze Heer Jezus te 
prediken. God Zelf heeft ons als twee pastors/zendelingen bij elkaar bracht.  
 
Mijn reis naar Burundi. 
Op vrijdag 15 oktober ben ik vertrokken om 11:30 naar de luchthaven van Brussel te 
België vanwaar ik zou gaan vertrekken, naar Burundi Afrika. Na een lunch onderweg 
ergens nabij Antwerpen reden we door naar de luchthaven, waar we rond 15:30 
arriveerden.  
 
Ik had twee koffers waarvan een koffer van broeder uit Burundi, voor zijn familie en 
een koffer waar de basgitaar in zat een gift van de Oase gemeente te Hoofddorp. 
Zonder moeite gingen de koffers door de controle op de laadband, maar de basgitaar 
die ik als hand bagage wilde meenemen gaf een probleem, dit mocht niet, het was te 
groot. Er moest €125.00 bij betaald worden en ging het ruim in. Jammer van zoveel 
geld [weer iets geleerd]. Het was voor mij, de eerste keer dat ik v.a. Brussel ging 
vliegen en mijn eerste indruk was, dit kan alleen in België. 
 
Na het uitvinden, dat er met nummers wordt gewerkt voor welke incheckbalie ik 
moest hebben, werd ik eindelijk verlost van de vele bagage en ontving ik mijn tickets. 
Het eerste gedeelte was gedaan, nu nog door de douane en controle voor de hand 
bagage en daarna lekker rusten een hapje eten. dan instappen en weg wezen. 
 
Om 19:40 zou ik gaan vertrekken, maar ik had bij Ethiopian airlines geboekt, dus 
gaat het op z’n Afrikaans, gewoon 20 min later. 



 
Rond acht uur in de avond was het dan zover en vlogen we naar Parijs in Frankrijk 
voor een tussen stop om brandstof te tanken en nieuwe passagiers op te halen. 
 
Om negen uur verlieten we Parijs en vlogen verder naar Addis Ababa in Ethiopië 
waar we om half zeven zaterdag morgen aankwamen, de hele nacht door gevlogen 
en in de nacht om kwart voor één avond eten genuttigd, (wel bijzonder). Er was een 
keuze van kip, vlees of vis. Ik was dankbaar dat ik niet voor de vis had gekozen want 
een aantal mensen werden ziek en vaak is de oorzaak, dat de vis opnieuw wordt 
ingevroren. Het gebeurd vaak in de Afrikaanse landen dat de stroom uitvalt, de vis 
ontdooid en vervolgens gewoon weer wordt bevroren, maar de bacteriën zitten er 
dan al in en dus worden mensen alsnog ziek. 
Verder was de airco in het vliegtuig slecht,  het was dus warm binnen en het rook 
naar van alles. 
 
In de terminal op de luchthaven van Addis Ababa heb ik regelmatig even 
rondgelopen om de benen even te strekken. De volgende vlucht zou om vijf voor 
twaalf in de avond zijn, dus alle tijd om wat dingen te bekijken. 
 

 
Ik heb een winkel gezien waar je op rituele wijze thee kunt drinken en een winkel 
waar afgoden werden verkocht, ja, ja de boze doet overal zaken. 
 
Om tien uur in de avond mocht ik door de controle voor de volgende vlucht, ook hier 
was het geduld oefenen [Afrika]. Alles bij elkaar duurde het heel wat langer als op 
Schiphol. Deze vlucht zou van Addis Ababa naar Bujumbura, Burundi gaan, het was 
een continentale vlucht van drie uur en ben uiteindelijk om half elf vertrokken in de 
morgen. 
We vlogen met een toestel met twee propellers [met de nodige herrie] met een 
maximum van honderd twintig passagiers. Om half twee  in de middag, lande  we op 
het vliegveld van Bujumbura alwaar ik hartelijk werd  onthaald door een aantal 
broeders en zusters van de gemeente waar ik mee zou samenwerken.  
We hadden elkaar nog nooit gezien, maar de liefde van God doet elkaar herkennen, 
God is één in zijn kinderen, tijd en afstand vallen dan weg. God is goed en zeer te 
prijzen, welk een voorrecht dat ik daar heen mocht gaan, om de blijde boodschap uit 
te dragen, broeders en zusters te mogen bemoedigen en aan te vuren in de kracht 
van de Heer. 
 
Na de begroeting reden we naar het Hotel wat broeder Jean, de broer van John 
(broeder in Nederland die komt uit Burundi) had gereserveerd. Daar aangekomen 
mocht ik nog even alles inspecteren voor dat ik definitief de boeking deed. Volgens 
de Hotel manager was er in de badkamer warm en koud water, maar ik had ontdekt 



dat alleen de douche warm water gaf, als de kraan vijf minuten open stond. De 
wasbak in de badkamer had wel een keuze kraan warm en koud, maar de 
warmwaterleiding was niet aan gesloten, de airco op de slaapkamer zong zijn eigen 
melodie iedere nacht. Niet echt prettig als je licht slaapt. 
 
Wel ik was niet op vakantie maar op zendingsreis en dat betekent strijden en 
overwinnen. Dus de koffers werden neer gezet, even wat opfrissen en dan naar de 
eerste dienst, werken in Gods wijngaard. De eerste dienst werd gehouden in een tent 
die tegen de [kerk]  was gezet.  
 

 
 

                             ingang kerkje 
 
In deze eerste dienst werd er gedanst en gezongen en God groot gemaakt door een 
koor van jonge mensen en natuurlijk het woord van God gepredikt. 
Ik heb gesproken over vergeving aan de hand van Efeze 4:31-32. Het woord was in 
vele harten doorgedrongen, na de prediking stromen mensen naar voren om hun 
zonden te beleden en anderen hebben elkaar in de dienst vergeving geschonken. 
Het was duidelijk God was al voor mij komst bezig geweest en had de harten 
voorbereid. 
 
Zondag 17 oktober, 
De dienst begon met een geweldige praise and worship dienst op z’n afrikaans, 
daarna mocht ik het Woord brengen en de Heer gaf mij te spreken over  “werkzaam 
geloof”. (Jacobus 2:17-18) Ook nu mocht ik de broeders en zusters aangesporen om 
bezig te zijn met de dingen die van God zijn. 
 
Na de lunch was er een samenkomst gepland in kerk die boven op een berg was 
gebouwd. De naam van deze kerk was Moria Church, hoe toepasselijk. 
 

 
  



Ik werd met de auto eerst de berg opgereden en de laatste honderd meter moesten 
we te voet gaan. Alles bij elkaar een hele beklimming, maar daar aangekomen was 
de kerk helemaal vol, ondanks dat er zoveel moeite moest worden gedaan om er te 
komen, hoe makkelijk zou het niet zijn om te zeggen ik ga die beklimming niet 
maken. 
 
 

  
Tijdens deze samenkomst mocht ik spreken uit Gods woord over de kracht van de 
Heilige Geest volgens wat we lezen in Handelingen 8:5-25. In iedere dienst mocht ik 
ook vertellen wat God heeft gedaan in het leven van mijn vrouw Marja en mij zelf. 
Een aantal mensen gaven voor de allereerste keer hun leven aan de 
Heer onder  belijdenis van hun zonden. Daarna was er gelegenheid om met de 
zieken te bidden. Ik had zalfolie meegenomen om hen te zalven, maar toen de 
anderen zagen dat er met olie gezalfd werd kwam de hele gemeente voor gebed 
naar voren. De dienende broeder van deze gemeente vroeg aan mij of het wat 
sneller kon, maar je kunt niet tegen de Heer zeggen opschieten want ik heb haast ik 
wil naar huis. 
 
Na de dienst die behoorlijk was uitgelopen zijn we naar buiten gegaan naar de achter 
zijde van de kerk, die uitzicht gaf op de stad Bujumbura, alwaar we met een aantal 
broeder-voorgangers zonden hebben beleden en voorbede hebben gedaan, terwijl 
wij onze handen naar de stad hadden opgeheven. De co pastor die er bij was 
vertelde mij dat hij de afgelopen week, een week van gebed had gehad, maar dit had 
hij nog nooit gedaan. Hij was zeer geraakt in zijn hart door wat er was gebeurd en 
zou nu regelmatig met de gemeente op deze wijze voorbede gaan doen bij de troon 
van God. 
 
Maandag 18 oktober 
Op deze dag was er een seminar voor voorgangers georganiseerd. Het 
onderwerp  in de ochtend: ‘Babylon in de kerk’ volgens Genesis 11:1-9. 
 
In de middag zou ik onderwijs geven over ‘manipulatie binnen het leiderschap’ 
volgens Johannes 14:6. 
 
Regelmatig komen er sprekers uit het rijke westen en brengen geld mee voor de 
voorgangers, alleen deze keer gebeurde dat niet. Een van de co pastors vertelde dit 
ook aan hen, dat het niet om het geld moest gaan maar om de boodschap. 
 



Aan het eind van het eerste seminar was er gelegenheid om zonden te belijden en 
aan elkaar vergeving te vragen er werd een nieuwe toewijding gemaakt en mocht ik 
hen zalven met olie. God is getrouw, ondanks dat we zoveel verkeerd doen en helpt 
Hij ons opnieuw op Zijn weg. 
 
Ook hier in Burundi is manipulatie binnen het leiderschap een probleem. Het woord is 
gesproken, nu is het aan de aanwezige voorgangers om er iets mee te gaan doen. 
Een aantal van hen beloofde vergeving te vragen aan hun schapen (gemeente 
leden)  voor de zonden die ze hadden begaan, Halleluja, glorie aan God. Wat een 
doorbraak. God wil dat we rein en heilig zullen leven voor Hem. 
 
Dinsdag 19 oktober  
In de morgen mocht ik het rustig aan doen, even naar de Nederlandse Consulaat om 
te melden dat ik in Bujumbura was.[wegens veiligheid redenen] 
 
Na de lunch was er een samenkomst gepland. Er was een man die voor de aller 
eerste keer tot Jezus mocht komen, in deze dienst werd gesproken over dat Jezus 
stil stond voor Zacheüs  (Marcus 10:46-52). Op deze dag stond de Heer stil voor een 
aantal mensen tijdens deze samenkomst. In vele kerken staan de predikers te ver 
weg van de schapen zoals op deze foto. 
 

 
[waar is het contact met de mensen] 

 
Woensdag 20 oktober 
De morgen werd ingevuld met een trip naar de aller armste van de stad, we zouden 
naar de Twa stam gaan, die buiten de stad woonde in simpele huisjes soms gemaakt 
van stokken en bladeren. Deze huisjes waren geschonken en gebouwd door een 
organisatie die het leed van deze mensen aantrok 

 
Hier vertel ik over het offer van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. 
 



. 
Voordat er eten werd uit gedeeld werd er eerst gesproken over de liefde van de 
levende God die van alle mensen houd en zijn eigen Zoon Jezus Christus liet sterven 
aan het kruis tot vergeven voor alle zonden, maar dat deze Jezus was opgestaan uit 
het graf en de dood heeft overwonnen  voor allen die in Hem willen geloven als 
redder en verlosser, redder van hun ziel Verlosser van alle zonden. We mochten met 
een aantal van deze stam naar Jezus komen en hen voorstellen aan Hem als nieuwe 
broeders en zusters in Christus Jezus. Daarna was er gelegenheid, om voor de 
zieken te bidden. Wat waren ze blij en dankbaar. Toen was het tijd om de kinderen te 
zegenen met brood en snoep.                                                                                  

 

 
 
Een aantal van de kinderen was ziek geworden wegens de vuilnis verbranding die 
dicht bij de huisjes plaats vindt. Regelmatig wordt hier ook chemisch afval van 
ziekenhuizen gestort en verbrand, met het gevolg dat er ziekten uitbreken, zoals huid 
aandoeningen op het hoofd en long problemen. Ook hier in dit land is nog een hoop 
werk te doen. 

 
 
Met dankbaarheid aan de Heer gingen we terug naar de stad, alwaar we in de 
middag een evangelisatie dienst zouden hebben. Ook hier was God weer in ons 
midden, ook nu was er weer ruimte voor vergeving en heling door God zelf gegeven, 
aan Hem alle eer en glorie. 
 
 
Donderdag 21 oktober  
Dit was mijn rustdag om even iets van de omgeving te zien. 
 
Vrijdag 22 oktober. 
Vandaag zou er een dienst gehouden worden in de kerk met de naam Life Center. 



Een gemeente van meer dan duizend zielen. Het kerk gebouw bestond uit een grote 
betonnen plaat met houten palen en een dak van ijzeren golfplaat. De dienst zou 
eigenlijk om vijf uur beginnen, maar dit werd kwart voor zes in de avond. De dienst 
was begonnen met lofprijs en aanbidding, deze duurde ruim vijf kwartier. 
Daarna was het offer aan de beurt en daarna mocht ik het woord brengen. Het woord 
was voor die avond uit Genesis 18: 16-33. Waar Abraham voorbede deed voor de 
steden Sodom en Gomorra. De samenkomst was goed bezocht velen maakten een 
nieuwe toewijding aan de Heer. 

 

 
 

Om kwart over acht was de dienst afgelopen, en na de zegen gingen ook de meeste 
mensen direct naar huis, omdat velen met het openbaar vervoer waren gekomen. 
De bediening voor deze dagen in dit land zat er op. Het waren gezegende dagen. 
Nu naar het Hotel terug, mijn koffer inpakken en rusten, want zaterdag 23 oktober 
zou ik weer richting huis gaan vliegen. De ervaring was voor deze reis, nieuwe 
zielen, broeders zusters en voorgangers opnieuw aangevuurd om dicht bij de Heer te 
leven en zijn gerechtigheid te gaan doen en zijn Koninkrijk te zoeken en niet de 
aardse dingen die vergaan. 
 
Zaterdag 23 oktober  
Lekker ontbeten en daarna nog even zitten met de broeders met een bakje koffie, 
nagepraat over de dagen die waren geweest. Daarna gingen we richting de 
luchthaven van Burumbura van waar ik zou gaan vertrekken. 
 
Na een liefdevol afscheid ging ik door de controle om in te checken en was het 
wachten op mijn vlucht naar Addis Ababa, om van daar door te vliegen naar Brussel, 
waar ik opgehaald zou worden door Marja mijn lieve vrouw. 
Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan en aan alle broeders en zusters 
met hun gebeden en waar ze konden, geholpen hebben met de financiën, dank u 
Heer aan u alle lof en glorie, amen. 
 
Ev.Ruud Phaf 
www.streetlightministries.nl 
Email: info@streetlightministries.nl 
Celebesstraat 99 
Postcode 3531KB Utrecht 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)30 294 53 71 mobile +31 (0)6 100 77470 
 
                                          


