
Een beroemd zendingsvêrhaeI is
dat van otto Koenig. een zêndeting
die werd uitgêzonden neàr inboor-
l ingên in dejungleven voormàLig
Nederlênds Niêuw Guineê.
otlos werk bêstond eruit om ondèr
d€ stêm te [êvên, hun taaLlê leren
en de bi jb€l  in hun tààLle vertêLen.
Gêàndêwêg zou hij hen ook het
evangeLie brengen, de boodschap
van redding in Chris lus.

De inboon nsen eefden vertêruggê-
Íokken n de jung e.
Na daaÍ eên t jd tê hebben gewoond
Íealseêrde Otto zch dat h lvers Í Íui t
ên gÍoente efg mistê.
Otto besoot om een plantage aan
iê gaan eggen en ananas sÍu ken te

De mensen in de junsle hadden
we eens van ananas genooro en
sommigen haddên ze ook weleens
gepÍoefd maar ze wisten n et hoe ze
eraan konden komen. Daarom kocht
Otto 100 planten van een.ndêre
zend ngspost. Nij ,ette een nboorling
aan hêt weÍk om de sÍ!ikjes voor
hem te gaan pênten

NatuuÍ jk betaa de hi jde man, in zout
oÍ u/êt hl ook maaí w de vooí de
dagen weÍk d e hi jeíaan had.
N! du!f t  hetví j lang om ananaste
gÍoe en, ongeveer dÍe laarvoordat eÍ

Toen de tjd aanbÍak, zo rond kerst,
gingen Otto en zi ln vÍouw wandeln-
gen maken naar de pantage om ie
zien we ke ananas rilp was. Het was
echter hee vÍeemd dat ze noot Í lpe

Het eêk we a sof er dozinen veF
dwenen op het moment dat ze rijp

Hi jconclLrdeeÍde dat ze gêstoen
werden doof de inboof l  ngenl l - l l
stond versteld. H jbedachl een pan

om te gaan kijkên naaÍ de vruchten
d e bjna r jp roLrden r i jn om dan een
paêr dagen lateÍ leíug ie keÍên om
d e te ga.n plukken lvaar ook d e
weÍden gestolên vlak voordat 2e
Ílp waren. D t m.akte otto woest

weg voordat ze i lp zjn en kapen
ze zo vooÍ miln neus weg " H lwas

Daar stond hldan, een zendel ing
die kwaad was op de mensen d e hl

H I ze : 'Kijk eens hieÍ mensen, k
heb dÍe iaar op dêzê ananassen r i t
ten wachten en tot nog toe hêb k eÍ
niets van kunnen proeven. NLr staan
eÍweer een paar op ner punr om ntp
te worden. As eÍ nog meerworden
gestolen zêl k hêt zlekenhLrs slu ten "

Zln vÍouw runde het z ekenhLi is Ze
verzoÍgde de wonden, behandelde
z/ekten en gaí ze allemaa medicij-
nen vooÍ niets. otto en zijn vrouw
weÍkten keihaÍd om deze mensen te

helpen, voor hun zleken te zorgen en
dê êvens van hln babes te redden
Maar toch werden hun ananassen
éér vooÍ eén gêsto enl Otto voelde
dat h i rnêt deze mensen voet b I stuk
moêst houdên. Hi j  kon niet  zomaaf
over zch heen latên lopen. tVaar dat
wês n et de enige redên dat hij boos
was Hil was ook boos omdat h l

Het verhaalgêat verdeÍ met de ver-

schillende ÍnaaÍege en d e Otto nam

orn de nbooÍ ngen te oveítuigen dêl

ze van zi ln ananas af  moesten bl lven
Hil besloot eerst het ziekenhuis te
s u ten.  Maar de zieken kwarnen hem

froestend srÍreken om het open te
houden met het argument dat z i jd e
ananas niei  hadden gestoen en dat
hêtal t jd "die andeÍen waÍen".
N. vêfloop van tijd kwam hij er

echler achtêí  wie de dader was.
Nêt was de man d e ze vooÍ hem
gep and had. Otto confrofteerde
hem eÍmee. hee Ínan, wêaÍom
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stee le mln ananas? Je bent mi jn Deze keerbedêchr otroom de al les warte hêbraan God geven.
tunman De man anlwoordde:"wat hande spost te s u ten inplaats van Debibê regt dàt àls ,€ gêei l  zul  lê
m ln handên hebben gep and. zaL het z ekenhuls De hande sposi  ontvangen ên à s le vooÍ lêzel Í  holdr
m in mond eten Dat is de wet van bracht hen uc fers, zout, v shaken ên zu le a es ver e2en Geeï a es wat le
de lung e De mai hêd nog nooi t  derge jke.  Toen de handêlspost d cht  hebt aan God ei  Hi j  za ervoor zoÍgen
gehoord van het belaa d worden voor g ngen veÍtrokken de inboor ingen dat je genoeg hebt
zln graaÍwerk H lze:  ze z i jn a emaal echleÍ  om weer d epêr in de lungle
vanml Otto spu lgde vuu r ,  maar ie even omdat êr ioch niets meer te Olto dacht,  'WathebikteveÍ ezen?
kon het de man n et aan z n verstand verhandelen was DaaÍ zaten ze dên lk kan net zo goed dat ananasve d
brengen dat de ananas van hem was hêlêrnaa a een hlrn ananas te eten aan God qeven k eet er tenslotte
omdat hlervoor had betaald.  Geen mensen meer en qeen bed e toch n ets van"
Otto bedacht dat het moe i jk  vechten n ns meer Olto ze tegen zjn vrouw Terus in N elw GLrnea s ns h ja leen

was tegen hun rege s l l i tende jk Klkeeis.ênanaskunnenweovera naaÍhetved."Heer,z iet !dezeana
ze hi l :  "  k geeÍ j l l l le deze ananas- eten,wezlnlr ier tochnetgekomen nas sÍu ken7lk heb gevochten om
sen en ik beg n ze f  opn euw. Maak om ÍrLr t  le eten? H I  let  een loop de vrucht ervan te kLrnnen pl lkken. lk
dan maar te e gen aanp ant en haa a jonsei  de boodschap verspÍe den heb ze sêcla nrd,  ben voor mi jn rech-
cleze ananassen ! t miln tuln zodat lk dai de hênde spost de eerstkomende ten opgekorfên ênzovoori enzovooíi.
rumlêkí lgomnelwetepantef .  k maandag weeÍ open zo! gaan. Maaí k z iê dat dai  a lemaa Íout s lk
wi l  iLr  l ie ênanassen n et  nmlnt l in ook toen ot to een grote herders- gêêí ze aan u.  a s eÍ  ván nu aí  aan
als ievndtdatzevánj l l lezln hofd had aangeschaít  o m z in ananas iemand vai  deze ànànès w etên, s
Maar 1óeíze den ze vreenr.lê riq, rè ba.wtkair. Elètènie nEoo eÀ - Iet veriï'ïs ,.èt
daar zê le ons voof moeten beta en. ver ! t de bluÍt Toen hij de hond
Je vÍaagt ons om lolw ananassÍLr -  weer weg deed, werd z i jn ananas Dus Otto had de ananas aan God
ken te verp aatsen en dat s werk weer gestolen gegeven en de nboor ngen kwamen
waarvoof betaa d moet worden" EÍ moest toch een manier z ln om ze nog steeds zoa s gewoonLitk stê,
"Dus nu waren het neêns , i jn ana- be de te hebben. H I  kwam er n et  u i t  en H I  dacht "ook cod kan het niet
nêsst.uiken' ,  dêchl  h l  Maar hjzei  en bedachtdat hlaan vakantetoe verh nderen dat ze gesto en worden
"qoed, rk betaal je voor 1 dag wêík was Op een dag kwamen er echter
en haal  ze er n!  a s de b ksemut .  Ioen hi j  nzjnthLr isandwasvoor nboor lngenbjOttoenzeiden:
Ense t i id la ler  kochl  h i jn ieuwe een vakante s ins hjnaareen con- "vreemdêing. bent !  Chísten
p anlen Hi i  kwam overeen dêt ze ferent ie waar gesproken wêÍd ovêr gewoÍden?
zln planten zoudên pamen i  rLr i

'l-lil bêtaê t ons met
dat mes",  dachtên ze "zodat h jonze

De daaropvo gende laÍen hie p hi jde
genen d e ze hêdden helpen planten

eráan dêt h jze zeÍ  zou opeten "we

gaat die ananas etei?" 'J1",  kreeg
h I a s antwoord "Goed zo , ze Otto,
'heble nog steeds dat mes?". ' la .
A s h I  dat  mes kw j Íaakt ,  dacht
Otto, zit ik weer in de prob emen,
dan s de versoed ns weg

Toen echter na dr e laar de ananas
sen opn eLrw gesto en werden moest
h I  iets anders bedenkên.
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