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belgisch-luxemburgse Federatie

april
26-1 algemene vergadering van de Frans-belgische 

Unie 

28 algemene vergadering van de aJ vzw 

Mei
4 Jongerendag – verviers

5 Federatiebestuur – brussel

11 adra – Jaarlijkse offerande voor het rampenfonds

Juni
2 algemene vergadering van de Federatie – Woluwe

30-14 impact south africa  voor aJ : 16 tot 35 jaar

nederlandse unie

Mei
7 preekcursus: huis ter heide
 Info: www.adventist.nl of ihulzinga@adventist.nl 

8-11 camporee
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl 

24-25 plug in training iii
 www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl 

31-2 tienerkamp ‘durf jij?!’
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl 

waar kunt u terecht voor meer 
informatie?
•   Kijk op www.adventist.nl / www.ADRA.nl

•   Bel het uniekantoor (030 – 6939375) en vraag naar de 

afdeling die het evenement organiseert of stuur een 

e-mail.

•   Voor organisatorische aangelegenheden, neem 

contact op met ds. T. De Bruin, algemeen secretaris 

(tdebruin@adventist.nl), of ds. W. Altink, voorzitter 

(e-mail: waltink@adventist.nl).

•   Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschik-

kingen) vraagt u naar dhr. I. Schorea of mail naar  

ischorea@adventist.nl.

•    Stuur uw ingezonden brieven of nieuwstips naar het 

redactieadres (Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter 

Heide) of via e-mail: hkoning@adventist.nl of  

advent@adventist.nl.

•   deadline voor aanleveren van kopij: 1 mei.

De bankrekeningen van de Nederlandse Unie staan 

open voor uw giften. Graag met vermelding van het 

doel: 

Algemeen: Bankrek. 117.777.773

T.n.v. Kerkblad Advent: Bankrek. 117.287.253

voor belgie & lUXeMbUrg: 

Kijk op www.adventist.be. Tel. (00-32) – (0)2.511.36.80

•  Voor organisatorische zaken, schrijf ds. Reinder 

Bruinsma – rbruinsma@adventist.nl 

•  Voor financiële zaken (incl. donaties en 

wilsbeschikkingen) mail Chr. Sabot – christian.sabot@

scarlet.be 

•  Nieuwstips voor Advent : jeangeeroms@scarlet.be 

Ernest Allardstraat 11 – B.1000 Brussel

Bank van de Post: 000 – 0010560 – 84

Agenda Vergaderingen & Evenementen2
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08 nieuws

12  nieuws uit de wereldkerk

15 interactief

19 namen in de bijbel

20 diversen tam tam

22 Welkom

24 groeispurts

27 advertenties en berichten

28 reflectie

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ GoD HEEFT oNS ToT 
‘beheerders’ VAN 
DEZE AARDE EN 
DEZE KERK 
AANGESTELD”

de mijlpalen van 2013 

2013: een jaar met veel markante gebeurtenissen. Ik vind het een 

onooglijk getal, 2013 (althans 2012 of 2020 zien er mooier uit), 

maar dit jaar zal de geschiedenisboeken ingaan als een 

belangrijk jaar. Vanaf 30 april bijvoorbeeld, zal konin-

gin Beatrix prinses heten en haar zoon prins Willem-

Alexander de nieuwe koning zijn, met Maxima als 

koningin. Dit jaar bestaat ons Koninkrijk 200 jaar en 

onze vorstin is begin dit jaar 75 geworden.

De stad Amsterdam heeft Het Concertgebouw en 

Het Concertgebouworkest die beiden 125 jaar 

bestaan en tot de top van de klassieke en akoes-

tieke wereld behoren. Dierentuin Artis heeft 175 

jaar haar deuren open (voor publiek wel te 

verstaan). Na tien jaar verbouwing is op 13 april het nieuwe Rijks 

Museum geopend, naast het onlangs ook gerenoveerde Stedelijk 

Museum. 

In Utrecht vierde men op 11 april ’13 uitbundig “300 jaar Vrede van 

Utrecht”: een soort Verenigde Naties avant la lettre.

2013 is ook het jaar geworden van de pauswisseling en Sacha de 

Boer wordt door Annechien Steenhuizen opgevolgd als NoS 

nieuwslezeres..

2013 zal ook binnen onze kerk een markante ontwikkeling geven. 

Het Algemeen Kerkbestuur heeft één van haar eigen bestuurs-

leden, ds. Bert Nab, bereid gevonden om het bijbelse motief van 

rentmeesterschap meer onder onze aandacht te brengen. Hij zal 

deze taak combineren met zijn predikantschap van de gemeenten 

Eindhoven en Heerlen. U vindt in dit nummer van Advent meteen 

al een artikel van Bert over dit belangrijke onderwerp. 

God heeft ons tot ‘beheerders’ van deze aarde en deze kerk 

aangesteld. Een uitdaging met grote verantwoordelijkheid en ook 

met veel mogelijkheden! Minstens zo’n mooie en moeilijke taak 

als die voor onze nieuwe koning. Maar goed, we zijn tenslotte 

allen ‘een koninklijk priesterschap’ (1 Petrus 2:9).

Laten we ons als adventisten vanaf 2013 meer en meer laten 

kennen als rentmeesters. Dat is dan met recht ook een ‘mijlpaal’! 

Vooruit met 2013!

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 Groeispurt Extra

 X-preszo in de wijk

4 Geloven, denken, doen
 trouw en vertrouwen
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Geloven, denken, doen

“WIE KUN JE NoG VERTRoUWEN, TEGENWooRDIG?” IS EEN VEELGEHooRDE 

KLACHT. ‘DEN HAAG’ KLEEDT oNS UIT DooR BELASTINGEN EN EIGEN BIJDRA-

GEN TE VERHoGEN, RESPECT VooR ELKAAR EN ELKAARS EIGENDoMMEN IS 

VAAK VER TE ZoEKEN, DE GEoRGANISEERDE CRIMINALITEIT NEEMT ToE EN 

ZELFS IN DE KERK WETEN WE LANG NIET ALTIJD WAT WE AAN ELKAAR HEBBEN. 

vertrouwen oF wantrouwen

trouw en 
vertrouwen

4
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e denken soms dat wantrouwen en disres-

pect fenomenen van onze tijd zijn. Niets is 

echter minder waar. ook in de tijd van de 

Bijbel kampten de mensen met deze 

zaken. ook daar lezen we over diefstal, 

oneigenlijke belastingmaatregelen en 

andersoortige uitbuiting van mensen. De enige die 

werkelijk te vertrouwen is volgens het Woord, is de 

schepper van hemel en aarde en de inspirator van de 

Schrift.

Moeten we dan maar vol wantrouwen en wrok ons 

leven beleven? Liever niet. Ik kies ervoor mensen te 

vertrouwen, totdat zij mij van het tegendeel overtuigd 

hebben. Dat kan betekenen dat je soms teleurgesteld 

raakt, maar het is voor mij in ieder 

geval een prettiger manier van 

leven dan wanneer ik overal 

onraad probeer te bespeuren.

teleurstelling   In de kerk 

komen we elkaar af en toe tegen 

op manieren die we niet prettig 

vinden. onze geloofsgenoten 

vallen soms tegen. omgekeerd 

ervaren mijn geloofsgenoten bij 

mij misschien ook weleens trekjes 

die ze liever niet zouden kennen. 

Als we niet uitkijken, kunnen deze 

zaken ertoe leiden dat we elkaar 

gaan wantrouwen. Dat is slecht 

voor onze gemoedsrust en voor 

onze omgeving.

Soms ervaren we 

een vertrouwens-

breuk in de kerkge-

meente. Dat komt 

extra hard aan 

omdat we ons juist 

in de kerk veilig en 

geborgen willen 

voelen. Het blijkt dat 

geschonden vertrou-

wen maar zeer moei-

zaam te herstellen valt. Toch is dat precies wat we wel 

moeten doen. De Bijbel noemt dat vergeving. 

Blijven hangen in wat er gebeurd is, levert nooit iets 

goeds op. We zullen met elkaar weer toekomstgericht 

moeten raken. Er is veel te doen en we hebben elkaar 

allemaal nodig, in alle opzichten. Het is dus zaak dat we 

elkaar opnieuw leren vertrouwen. Het is ook zaak dat 

we overtuigd blijven van de leiding van God. Zolang we 

W
door Bert Nab

blijven geloven in zijn sturing, zullen we positief en vol optimisme 

onderweg kunnen blijven.

Het steunen van elkaar is niet alleen wenselijk, het is ook een 

opdracht. Het laat zien dat we trouw willen zijn in het geloof en 

dat we elkaar door dik en dun trouw blijven. Er kunnen best hier 

en daar eens harde woorden vallen, maar toch zullen we dan 

steeds doorgaan in het vertrouwen dat het goed komt.

rentmeesterschap  De Bijbel roept ons op om trouw en 

verstandig te zijn in diverse opzichten. We vangen dat vaak in het 

woord ‘rentmeesterschap.’ Rentmeesterschap houdt in dat ik mijn 

door God gegeven talenten inzet voor zijn zaak. Het betekent dat 

ik op een goede manier met mijn lichaam omga. God wil immers 

met zijn Geest in ons wonen. Ik zal dus voorzichtig met dat 

lichaam om moeten gaan door 

voldoende rust te nemen, 

beweging tot een gewoonte te 

maken en er een gezond 

eetpatroon op na te houden. 

Van het lichaam kom je al snel op het rentmeesterschap over de 

tijd. Naast het belang van voldoende nachtrust is het ook nodig 

regelmatig even helemaal los te komen van de dagelijkse werk-

zaamheden en beslommeringen. Daarom heeft de Heer ons een 

speciale dag gegeven om tot zijn rust in te gaan. Als de sabbat 

begint, mag alles even losgelaten worden. Dat veeleisende werk 

laten we even voor wat het is. De zorgen die ons kwellen, probe-

ren we even te laten gaan. We passen het tempo een beetje aan 

“ positieF en vol 
oPTIMISME 
oNDERWEG”

5
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en concentreren ons op de Heer die ons deze rust geschon-

ken heeft.

Natuurlijk heeft rentmeesterschap ook te maken met het 

beheer van onze financiën. Hoe leven wij? Gaan we ervan 

uit dat het geld dat wij verdienen ons voorspoed en rijkdom 

moet brengen? Dient het om al onze wensen te vervullen? 

of dient het vooral om onze onkosten te betalen, onze 

kinderen en onszelf voldoende te eten te kunnen geven en 

te kleden en iets achter de hand te houden voor onze oude 

dag en onze medemens? En, belangrijkst van alles, zijn wij 

bereid om naar het bijbelse model ons deel aan 

God af te staan? Het tiendenstelsel is al zo oud 

als Abraham en werkt nog steeds uitstekend, mits 

we allemaal meedoen.

Het is een eerlijk systeem waar zowel rijk als arm 

aan deel kan nemen. De tienden werden in 

bijbelse tijden gebruikt om de Levieten, die geen 

eigen land kregen toegewezen, te onderhouden. 

Vandaag de dag gebruikt de kerk de tiendenin-

komsten om haar medewerkers een redelijke 

beloning te geven om zo en op andere manieren 

de evangelieboodschap te laten verspreiden.

crisis en zegen  Helaas is er al een paar jaar sprake van een 

economische crisis in de wereld, waardoor de geldstromen stagneren. 

Werknemers worden geconfronteerd met ontslag en andere 

tegenspoed. Het is dan heel verleidelijk om de tienden maar niet 

meer af te dragen. Wanneer immers de inkomsten dalen, terwijl de 

kosten blijven stijgen, dan zul je ergens moeten bezuinigen, nietwaar? 

Toch is het maar zeer de vraag of het een verstandige keuze is te 

bezuinigen in de afdracht van tienden. Zegt God niet dat we hem op 

de proef mogen stellen en dat hij het teruggeven van tien procent van 

Geloven, denken, doen

“ HET STEUNEN VAN 
ELKAAR IS niet 
alleen wenseliJk, 
HET IS ooK EEN 
oPDRACHT”

6
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ons inkomen aan hem zal zegenen? En zegt Paulus niet dat 

God een blijmoedige gever liefheeft? De liefde en zegen 

van God worden ook duidelijk in de woorden van Jezus als 

hij zijn leerlingen erop wijst dat de arme weduwe die haar 

laatste muntjes in de offerkist deponeert, meer heeft 

gegeven dan de rijken die geven van hun overvloed. God 

ziet onze trouw en belooft ons die te belonen.

Misschien moet ik u een klein voorbeeld uit mijn eigen 

leven geven. Toen ik ging werken als predikant werd mij 

duidelijk gemaakt dat de kerk de tienden al had ingehou-

den van het traktement dat ik ging ontvangen. Ik was een 

jonge predikant met een jong gezin en een zeer bescheiden 

inkomen. Iedere maand was het weer afwachten wat het 

het langste vol zou 

houden, het inkomen of 

de maand. Vaak hield de 

maand het langer vol. 

Toch lukte het allemaal 

op de een of andere 

manier steeds weer. op 

zekere dag kwam ik er tot 

mijn schrik achter dat de 

kerk alleen tienden 

inhield over het basisin-

komen en niet over de 

zogenaamde emolumen-

ten (enkele toeslagen). 

Dit betekende dat er nog 

een bedrag aan tienden 

ingepland zou moeten 

worden. “onmogelijk,” 

was mijn eerste reactie, 

meteen daarop gevolgd 

door “maar het moet 

toch.” En zo gingen wij tienden 

afdragen, terwijl we daar hele-

maal geen geld voor hadden. 

Het bijzondere is dat wij nog 

steeds iedere maand net wel 

of net niet uitkwamen. En dat 

terwijl we ruim tekort zouden 

moeten hebben. Wij hebben 

dit altijd als zegen ervaren.

betrokken blijven  
Misschien zijn er zaken in de 

kerk die u niet prettig vindt. Wellicht bent u zelfs ernstig 

teleurgesteld in de kerk en is er afbreuk gedaan aan uw 

vertrouwen. Laat het geen reden zijn om daarom ontrouw 

te worden in de afdracht van uw tienden. U onttrekt zich 

daarmee namelijk in dit opzicht aan de zegen van God en 

dat zou erg jammer zijn.

Het is uitermate belangrijk dat ieder van ons in alle opzichten betrokken 

blijft bij de kerk. Hoe meer betrokkenheid u ervaart, hoe trouwer u zult 

zijn in allerlei opzichten en dus ook financieel. Ik mag van harte hopen 

dat u vertrouwen kunt hebben in de Nederlandse Unie. Ik weet in ieder 

geval dat er keihard gewerkt wordt om uw vertrouwen niet te bescha-

men. Maar ook wanneer u op enig moment vertwijfeld of teleurgesteld 

bent geraakt, blijft het zeer belangrijk om de kerk met uw tienden en 

gaven te steunen. 

De kerk is bedoeld om het evangelie door te geven en zodoende te 

groeien. Maar dat kan alleen als er voldoende financiën zijn om die groei 

waar te maken. De kerk kan alleen uitbreiden als de financiën 

meegroeien. Tot nu toe is dat niet het geval en dat is bijzonder spijtig. Het 

betekent dat het werk op bepaalde punten dreigt te stagneren en dat is 

niet wat we met elkaar 

willen.

Binnen het Algemeen 

Kerkbestuur willen we 

optimisme uitstralen. Ja, 

de kerk staat voor een 

aantal financiële uitdagingen. Maar dat mag niet leidend zijn. Met Gods 

hulp zullen we hieruit komen. Uw steun in financiën, tijd, daadkracht en 

gebed is daarbij onontbeerlijk. 

Uw trouw aan en vertrouwen in de Heer zal zijn uitwerking niet missen. 

Hartelijk dank voor uw inzet en ondersteuning in de kerk. Veel zegen 

gewenst.  7

“ DE KERK IS BEDoELD 
oM het evangelie 
door te geven EN 
ZoDoENDE TE 
GRoEIEN”

7
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Nieuws

Toogdag Zwolle
op 9 maart hebben een kleine drieduizend leden en vrienden van de 

adventkerk het herintredende winterweer getrotseerd en samen hun 

toogsabbat in de iJsselhallen van Zwolle gevierd. tientallen zangers 

en musici omlijstten het programma, waarbij de muziekgroep van de 

gemeente huis ter heide de samenzang begeleidde.

In zijn ochtendprediking 
vroeg ds. Ted Wilson, de 
voorzitter van de wereld-
wijde Kerk van de Zevende-
dags Adventisten, de 
aanwezigen te leven alsof 
Jezus spoedig terug zou 
komen, want dat doet hij! 
Neem daarom tijd voor 
gebed, Gods Woord en 
getuigenis. Tegelijkertijd 
genoten de honderden 
kinderen van hun eigen 
programma elders in het 
complex. 
De lunchpauze werd gretig 
benut om onder het nutti-
gen van de meegebrachte 
lunches vriendschappen te 
hernieuwen of aan te gaan. 
Ds. Wilson ontmoette 
gemeenteleden en stafme-
dewerkers van de Neder-
landse Unie. Hij had in het 
bijzonder belangstelling 
voor de wijze waarop de 

postmoderne geseculari-
seerde Nederlandse samen-
leving benaderd wordt met 
Gods goede nieuws. Hij 
kreeg te horen hoe dat 
onder andere wordt aange-
pakt door middel van het 
stichten van nieuwe 
gemeenten door teams van 
gemeenteleden. 
’s Middags stond de grote 

zaal op verschillende 
manieren stil bij Gods 
vernieuwende werk in het 
verleden, het heden en in 
de toekomst. De kinderen 
gingen verder met hun 
eigen programma en in 
weer een andere zaal luis-
terden een paar honderd 
jongeren naar antwoorden 
op vragen die zij eerder via 
internet gesteld hadden. De 

antwoorden kwamen van 
de drie voorzitters: die van 
de wereldkerk, de Trans-
Europese Divisie en de 
Nederlandse Unie. 
Aan het eind van de dag 
verzamelde iedereen zich in 
de grote zaal en zongen de 
kinderen hun ingestu-
deerde lied over vernieu-
wing en werd de dag geza-
menlijk afgesloten.  7

8
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door Henk Koning

Woord van dank inzake de Toogdag
De toogdagcommissie wil alle bezoekers bedanken voor hun komst naar de 
IJsselhallen in Zwole. In het bijzonder een warm dankjewel aan elke vrijwil-
liger, zonder jullie hadden we het nooit voor elkaar gekregen.
We mogen terugkijken op een mooie en geslaagde Toogdag 2013!!
3  Foto’s: Andre Staal | Stephan Carels | Emily Amzand | Jonathan Plijnaer
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Nieuws

De Belgische en Luxemburgse 
adventgemeenten feesten
geef de fakkel door was het motto van de toogdag van de belgisch luxemburgse federatie op sabbat 

23 maart. met dit programma wilde de voorbereidingscommissie de harten van de deelnemers in vuur 

en vlam zetten.

Het was een dag waarin er 
afscheid werd genomen, 
maar ook nieuwe mensen 
werden verwelkomd. Twee 
jaar van zijn pensionering 
heeft Reinder Bruinsma 
geschonken aan de 
Belgisch-Luxemburgse 
Federatie. Hij heeft zijn 
opdracht doorgegeven aan 
Jeroen Tuinstra. De Federa-
tie is ook blij met de 
versterking van vier nieuwe 
predikanten: Iwan Voer-
man, Ion Lascu, Christian 
Bultinck en Rudy Dingjan. 
In de middag werden twee 
predikanten ingezegend, 
Carlos Rivero en Yves 
Pierre. Tot slot nam men 
afscheid van drie predikan-
ten: Hubert Jeurissen, 
Michel Mayeur en Reinder 
Bruinsma.
Daarnaast werd in het 
middagprogramma prijzen 

van de Adventjeugd en 
Roger Lenoir voor zijn werk 
in de strijd tegen tabakver-
slaving. 
Het was voor de deelne-
mers een feest, waarvoor 
dank aan allen die hebben 
meegeholpen om deze dag 
tot stand te brengen!   7

Naar een tekst van Michel Mayeur

uitgereikt, de gouden 7. 
Deze werden aangeboden 
aan vrijwilligers die zich 
jarenlang hebben ingezet 
voor de maatschappij. 
Gisèle Bouffa voor haar 
werk namens de Franstalige 
ESDA, Jean Geeroms voor 
de humanitaire acties van 
ADRA, Francine Ponchaut 
voor haar inzet ten behoeve 

Vrouwenweekend

‘seaside 
escape’
in het weekend van 22 t/m 

24 maart organiseerde het 

vrouwenpastoraat van de 

nederlandse unie een 

vrouwenweekend met als 

thema: ‘seaside escape’. 

Zestig vrouwen waren uit 
verschillende hoeken van 
het land naar Oud Zandber-
gen gekomen om samen dit 
weekend te beleven.
Ondanks de ijzige kou 
buiten was het binnen 
‘warm en zonnig’. De vrou-
wen hebben genoten van 
de mooie ’SeaSide’ entou-
rage en het lekkere eten. Er 
is gelachen, maar ook 
gehuild. Er zijn nieuwe 
vriendschappen ontstaan 
en oude versterkt. Het was 
een gezegend weekend, 
waarin Gods aan wezigheid 
is ervaren.

In november dit jaar orga-
niseert het Vrouwenpasto-
raat nogmaals een ‘SeaSide 
Escape’ weekend.  7
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gemeente gouda

Muziekdienst
anita Jurgens schrijft: “op 16 februari werd in de gemeente gouda 

een muziekdienst gehouden. een eredienst opgebouwd uit liede-

ren, bijbelteksten en een overdenking. 

met het schrijven van een 
liedje. Irene zag dat het een 
christelijk liedje was en 
sprak hem aan. Hij vertelde 
haar dat hij een CD aan het 
maken was en dat hij haar 
wel een CD wilde sturen, 
als hij ermee klaar zou zijn. 

Dat deed hij twee jaar later, 
toen Irene er eigenlijk al 
niet meer op rekende. Wij 
waren toen met de voorbe-
reidingen voor de muziek-
dienst bezig en omdat Joel 
in Gouda woont was het 
min of meer logisch hem 
voor deze dienst uit te 
nodigen. En hij kwam dus. 
We hebben van deze dienst 
genoten en zijn zeker van 
plan dit nog eens te doen. 
Het was een goede gelegen-
heid om onze vrienden en 
de leden die we niet meer 
zoveel in de dienst zien uit 
te nodigen.”  7

“God and God alone” zong 
het koor van de gemeente 
Den Haag onder leiding 
van Helen Simson. Deze 
prachtige muzikale bijdrage 
bracht naar voren dat het 
in de gemeente uiteindelijk 
om God, en alleen om hem 
gaat. De gemeente toonde 
dankbaarheid aan God én 
aan Lex en Brigitte van Dijk 
voor een periode van 
vernieuwing. Lex ging de 
wijk in, liet zich zien en 

horen in het naast gelegen 
winkelcentrum, at regelma-
tig in Resto van Harte 
(buurtrestaurant) en 
ontving subsidie van de 
plaatselijke overheid voor 
het zgn. ‘high-five’ project. 
De aandacht ging naar 
buiten en daardoor ging er 
intern in de gemeente ook 
iets veranderen. 
Lex en Guisèle verzorgden 
elk een onderdeel van een 
preek over de genezing van 

den haag

Predikantwisseling
op sabbat 23 maart nam de adventgemeente den haag afscheid 

van ds. lex van dijk, die de 18 maanden daarvoor de gemeente als 

interimpredikant heeft geleid. in dezelfde dienst deed ds. guisèle 

berkel-larmonie haar intrede als de nieuwe predikant. 

Naäman. Daarin kwam 
naar voren dat het luisteren 
naar de stem van mensen 
ons brengt naar de stem 
van God. Bovendien is 
genezing een proces. 
Gevoelens van blijvende 
verbondenheid tussen 
gemeente en vertrekkende 
predikant werden vertolkt 
in een lied dat Carmen 
Boksteen-van der Wijn-
gaard zong. Verder waren 
ook de muzikale bijdragen 
van Peter en Esther Dinge-
manse van grote klasse.
Guisèle Berkel, die in juni 
haar proponentschap zal 
afronden, woont met haar 
gezin in Den Haag, vlakbij 
de kerk. Zij ziet ernaar uit 
om de ingezette lijn van 

aandacht voor de wijk 
voort te zetten. Bovendien 
zal zij zich als herder van de 
gemeente volledig inzetten 
voor de leden. 
De installatie van Guisèle 
Berkel gebeurde door Wim 
Altink, unievoorzitter, die 
tevens een gebed voor haar 
uitsprak. Na de dienst 
hebben de bezoekers en 
kerkleden genoten van een 
goed verzorgde maaltijd.
Ds. Lex van Dijk is inmid-
dels begonnen met zijn 
werk in een nieuwe regio: 
per 1 maart is hij predikant 
van de gemeenten Utrecht, 
Utrecht-Uniek en Huis ter 
Heide geworden.  7
Foto's: Ben Brinckman (predikan-

ten) en Ad Motta (maaltijd)

Het werd een mooie dienst 
en we waren blij met het 
aantal bezoekers, ook al 
was dat aantal wat geredu-
ceerd door de griep. Om die 
rden moest Purpose Praise 
helaas laten afweten, maar 
een volgende keer nodigen 
wij hen graag opnieuw uit 
om de dienst te komen 

opluisteren.
Medewerking kregen we 
van Joëlle Thompson, Irene 
Jurgens, Aileen Keerveld, 
Zippora Anson en Joel. 
Dat Joel er was, was eigen-
lijk heel bijzonder. Een paar 
jaar geleden zat hij name-
lijk toevallig naast Irene in 
de trein en was hij bezig 
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Nieuws uit de Wereldkerk

Ondanks de vele proble-
men die daardoor ontston-
den is het aantal studenten 
dat voor La Sierra koos niet 
afgenomen. Een belang-
rijke nieuwe opsteker voor 
de universiteit is het feit dat 
de Amerikaanse president 
de hoogste onderscheiding 
die voor academische 
instellingen beschikbaar is, 
aan La Sierra heeft toege-
kend. Daarmee is La Sierra 
University in 2013 een van 
de vijf universiteiten in de 

La Sierra ontvangt 
onderscheiding
de adventistische la sierra university in riverside, californië (vs) 

is de laatste twee jaar nogal eens negatief beschreven in de 

kerkelijke media. een belangrijk punt van kritiek was dat er in 

het onderwijs te veel ruimte werd geboden aan de evolutietheo-

rie en dat daardoor de traditionele adventistische opvattingen 

ten aanzien van de schepping werden gecompromitteerd.

Verenigde Staten die deze 
‘Presidential Award’ ontvin-
gen.
La Sierra kreeg deze eer, zo 
meldde Jonathan Green-
blatt, de speciale assistent 
van president Obama, voor 
de interactie van de univer-
siteit met de omgeving, en 
voor de ruim 85.000 uur 
die studenten en staf als 
vrijwilligers aan allerlei 
projecten besteedden in de 
omgeving van de universi-
teit.

Foto:  Dr. Randal Wisby, rector van 

La Sierra (midden) ontvangt de 

onderscheiding van Wendy Spen-

cer (links) en van Jonathan Green-

blatt, de vertegenwoordiger van 

Barack Obama (rechts).

andrews university krijgt 
nieuwe decaan
de theologische faculteit van andrews university – de belangrijk-

ste theologische opleiding binnen het huidige adventisme – moest 

op zoek naar een nieuwe decaan, nadat dr. dennis Ford te kennen 

had gegeven dat hij weer terug wilde keren naar de collegezaal. 

Na een intensieve zoekpro-
cedure werd enkele weken 
geleden dr. Jiri Moskala 
gekozen tot nieuwe decaan, 
met ingang van 1 juli a.s.  
Moskala werd in Tsjechië 
geboren. Hij studeerde 
zowel in zijn geboorteland 
als in de Verenigde Staten. 
In 1998 rondde hij zijn 
studie met een doctors-
graad af aan Andrews 
University. Zijn dissertatie 
is een van de zeer weinige 
academische studies over 
het onderwerp van ‘rein’ en 

‘onrein’, zoals dat in het 
Oude Testament voorkomt 
(The Laws of Clean and 
Unclean Animals of Leviticus 
11: Their Nature, Theology, 
and Rationale – an Intertex-
tual Study, 484 blz., 1998).
Moskala is een vooraan-
staande vertegenwoordiger 
van de Adventist Theologi-
cal Society (ATS). Algemeen 
wordt zijn benoeming als 
decaan gezien als een aan -
wijzing dat de faculteit een 
iets conservatievere koers 
wenst te gaan varen.  7
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door Reinder Bruinsma

Eerbetoon aan  
Ronald Numbers 
Na een uitzonderlijke loopbaan van 40 jaar 
verlaat Ronald Numbers zijn job als hoogle-
raar in de geschiedenis van de medische 
wetenschap aan de Universiteit van Wiscon-
sin (VS).
Numbers wordt algemeen gezien als de 
belangrijkste historicus van het creationisme. 
In 1978 verscheen zijn boek: The Creationist, 
waarin een belangrijk hoofdstuk was gewijd 
aan de adventistische creationist George 
McReady Price. Na een aantal drukken, 
verscheen in 2008 een opnieuw bijgewerkte 
editie.
Ronald Numbers is een kleinzoon van een 
Generale Conferentievoorzitter.  Hij heeft nog 
steeds veel connecties met vrienden in de 
Adventkerk, maar raakte officieel uit de gratie 
vanwege zijn biografie: Ellen White: Prophetess 
of Health: A Study of Ellen G. White. In deze 
studie plaatste Numbers Ellen White vooral in 
de context van haar tijd. Deze benadering 
ontmoette destijds veel tegenstand. Een in 
2008 verschenen herdruk is nog steeds 
verkrijgbaar.  7

Wereldrecord bijbel-
(over)schrijven
De studenten van de adventistische Monte-
morelos Universiteit in Mexico hebben een 
ongewoon wereldrecord gevestigd. Als deel 
van de viering van het zeventigjarig jubileum 
schreven alle 2.150 studenten gezamenlijk de 
gehele Bijbel over, vanaf Genesis 1 tot en met 
Openbaring 22. Dat lukte hen in 59 minuten 
en 52 seconden.
Deze ludieke actie had tot doel aandacht te 
vestigen op de grondslag voor het gehele 
adventistische onderwijssysteem: de Bijbel.
De Montemorelos Universiteit is een van de 
belangrijkste instituten van de Adventkerk in 
de Inter-Amerikaanse regio. Naast de theologi-
sche faculteit is er o.a. ook een medische 
faculteit.  7

Poolse kerk lanceert televisie-
evangelisatie

Adventkerk in Tsjechië ontvangt 
45 miljoen dollar
Zoals ook in de meeste andere oost- en midden-europese landen het geval was, 

raakten de kerken (waaronder de adventkerk) veel van hun bezittingen kwijt 

tijdens de periode van de communistische overheersing. in veel van deze landen 

worden inmiddels pogingen ondernomen om dit onrecht zoveel mogelijk onge-

daan te maken. Zo heeft de adventkerk o.a. in de baltische staten en in honga-

rije een ruime schadeloosstelling ontvangen.

De media-tak van de Advent-
kerk in Polen wordt deze 
maand aanzienlijk versterkt 
met de lancering van een Pools 
programma van de internatio-
nale adventistische televisie-
organisatie Hope Channel.
In eerste instantie zal men 
gebruik maken van het inter-
net, maar men hoopt op korte 
termijn ook te kunnen uitzen-

Nu is er ook een overeenkomst 
tussen de Tsjechische overheid 
en de Zevende-dags Adventis-
ten. Op 26 februari tekenden 
de minister-president van Tsje-
chië, Petr Necas, en de voorzit-
ter van de Tsjechische Advent-
kerk een overeenkomst, 
waarbij werd vastgelegd dat 
gedurende de komende 30 jaar 
de kerk jaarlijks een bedrag 
van 1,5 miljoen dollar zal 

den op lokale en regionale kabel- 
en satellietzenders.
De programma’s zullen continu 
(24/7) worden uitgezonden. Het is 
de bedoeling dat de programma’s 
zullen helpen om een stevige basis 
te leggen voor een grootschalige 
evangelisatieactie in de hoofdstad 
Warsaw in 2014.De Adventkerk in 
Polen heeft bijna 6.000 leden in 
118 gemeenten.  7

ontvangen van de staat, ter 
vergoeding van de gebouwen en 
andere bezittingen die haar in de 
communistische periode werden 
afgenomen. Ook 16 andere orga-
nisaties, waaronder de Rooms-
Katholieke Kerk en een aantal 
protestantse en joodse geloofsge-
meenschappen, tekenden een 
soortgelijke overeenkomst waar-
mee een totaal van 3,1 miljard 
dollar is gemoeid.  7

De Poolse 
hoofdstad 
Warsaw
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Extra Nieuws

Terugblik ATS  
‘Schepping en Evolutie’
de wereld van vandaag is doordrenkt met het gedachtegoed van de 

evolutieleer. ook onder christenen zijn er die de scheppende kracht 

van god, zoals beschreven in genesis, minder serieus te nemen. op 

het ats internationaal symposium (van 23 en 24 februari in huis ter 

heide) werd vanuit een wetenschappelijk verantwoorde benadering 

het bijbels verslag besproken. 

Wetenschappelijk gespro-
ken zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat dit 
verslag overeenkomt met 
wat wij daadwerkelijk 
tegenkomen in de natuur 
om ons heen. Daarentegen 
zijn er bijvoorbeeld in de 
zogenaamde geologische 
kolom diverse hiaten 
aanwezig die vraagtekens 
plaatsen bij de validiteit en 
betrouwbaarheid van de 
evolutieleer. 
Maar om wetenschap en 
Bijbel toch in overeenstem-
ming te brengen met elkaar, 
zijn er diverse theorieën in 
omloop gebracht die het 

bestaan van God niet ontken-
nen, maar wel uitgaan van het 
evolutionistisch model voor de 
ontwikkeling van het leven. 
Hiermee hoopt men het 
concept van Christus als 
Verlosser te behouden en tege-
lijkertijd wereldwijs genoeg te 
zijn om aansluiting te kunnen 
vinden bij de ontwikkelde 
medemens. Maar uitgaande 
van het evolutionistisch model 
is er geen zondeval geweest en 
daarmee wordt de verlossende 
kruisdood van Christus zonder 
betekenis. Kennelijk geloofde 
Christus zelf (met de schrijvers 
van het Nieuwe Testament) 
wel in het scheppingsverslag 
en de zondeval van Genesis. 
Hij heeft zijn leven ervoor 
gegeven.
Het weekend gaf voldoende 
stof tot nadenken, maar ook 
duidelijke antwoorden. De 
vraag- en antwoordsessies 
werden goed benut. Vanwege 
het weer was de zondag wat 
minder bezocht, maar toch 
was er een opperbeste sfeer en 
was het zeer interessant.  7

Predikanten, pastoraal 
werkers en districten
aanvullend op het bericht in de vorige advent over de 

nieuwe indeling van taken van predikanten en pastoraal 

werkers zijn de volgende afspraken gemaakt:

predikant

Steven Bimpeh wordt vanaf 1 september predikant 
van Amsterdam ZO, Amsterdam Ghana en Huizen.

mentor

Jacob Engelgeer wordt vanaf 1 juli mentor van 
Oliver Yeboah, die proponent zal zijn in dezelfde 
regio waar Jacob Engelgeer predikant is: Almelo, 
Deventer, Enschede. 

pastoraal werkers

•  Jolanda Krikken

werkzaam in het district Noord Oost Nederland

•  Miranda Broekhuis

werkzaam in gemeenten Groningen en Enkhuizen

•  Jane Froma

werkzaam in Haarlem en op Vredenoord  
(vanaf 1 juli)

•  Suzanne Portela

werkzaam voor de Portugeessprekende groep in 
Amsterdam vanaf 1 april 2013 – 31 maart 2014

•  Cornelia de Reus

werkzaam op Vredenoord (tot 1 juli)

•  Alex Ibragimov

werkzaam in gemeente Leiden (tot 1 september). 

districten

Over de indeling van het districtenstelsel en aanstel-
ling van districtsvoorzitters wordt nog een besluit 
genomen. Tot die tijd is de huidige indeling en het 
voorzitterschap van kracht:

Noord-Oost Nederland:   Jacob Engelgeer
Zuid-Oost Nederland:       Bert Nab
Midden Nederland:           Rob de Raad
Zuid-West Nederland:      Dwight van Ommeren
Noord-West Nederland:  nader te bepalen

1  Tom Shepherd

5  Randall Younker
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de preek van ted wilson, de voorzitter van generale 

conferentie, op de toogdag was een inspirerend 

betoog, waarmee ik me helemaal bij aan sluit. toch wil 

ik enkele kant tekeningen plaatsen. 

Een ‘opwekking en reformatie’ is een individuele, 
persoonlijke aangelegenheid. Zodra je stelt dat de 
kerk dit nodig heeft, ga je het individu onderges-
chikt maken aan een massabeweging. Daar 
hebben we in de geschiedenis slechte ervaringen 
mee opgedaan. Een verder probleem is dat het 
begrip reformatie door iedereen op een andere 
manier wordt uitgelegd. 
Ik ben adventist in hart en nieren. Toch is het 
mijn overtuiging dat het onjuist is te geloven dat 
alleen de adventisten de heiligen zijn die leven in 
de eindtijd. Als van de zeven miljard wereldbe-
woners er slechts zeventien miljoen heiligen [het 
overblijfsel] zijn, valt de rest buiten het heil of 
behoort tot Babylon. Zo wordt het adventisme te 
veel geaccentueerd in plaats van de navolging 
van Jezus. Zo exclusief dachten de geestelijke 
leiders in de tijd van Jezus. Ze werden echter door 
de Heer van kerk teruggefloten: ‘Hoeren en tolle-
naars gaan u voor in het koninkrijk van God’ 
(Matteüs 21:31,32).

Adventisten zijn niet beter dan anderen. Zij zijn 
anders, maar wel behorend tot Christus. ‘Beschei-
den heid wint de grote harten en vervreemdt de 
kleine geesten,’ schrijft de dichter Claire Bauer. 
Het moet mogelijk zijn de heiliging van de sabbat 
te verkondigen, zonder het pausdom of andere 
christenen te verketteren of aan te vallen. Joden 
vieren de sabbat al meer dan vierduizend jaar. 

Brieven (met meningen, vragen en reacties) van lezers zijn welkom 
voor deze rubriek. Ingezonden brieven graag niet langer dan ca. 100 

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor langere brieven 
in te korten, maar zal daarbij de grootst mogelijke zorg in acht 
nemen, zodat de essentie van de inhoud niet geschaad wordt. 

U kunt uw brieven sturen naar het postadres van ADVENT of per 
e-mail (advent@adventist.nl)

Voor hen is de zevende dag heilig, het gaat om afstemming 
op heiligheid in de tijd en van de mens; het hoogtepunt van 
de werkweek. Ze hebben de sabbat altijd in gedachten, 
ongeacht welke dag van de week het is en verheugen zich 
daarop. Hoe de andere religies daarover denken, is hun 
verantwoordelijkheid.

Uit het enquêteonderzoek van Jurriën den Hollander over het 
geloofsleven van de gemiddelde adventist bleek duidelijk de 
kloof tussen onze woorden en onze levens. De klemmende 
vraag is: hoe zullen wij een situatie dulden die lijnrecht staat 
tegenover ons geloofsleven en onze theologie? Wat wij als 
gelovigen nodig hebben is Gods Geest en de kracht tot mede-
dogen, de aanleg tot hulpvaardigheid en naastenliefde, om zo 
gestalte te geven aan de adventboodschap. God vernieuwt! 
Al in de begindagen van het adventisme was er theologische 
diversiteit. Voor velen was de wet en de wederkomt de 
toegang tot het geloof. Later werd het duidelijk dat het de 
relatie met God is, die ons inspireert en voedt. Adventist zijn 
is daarom niet een kwestie van ‘juiste’ geloofsinzichten. 
Verdieping van de relatie met God en de medegelovige kan 
ook gevoed worden door een andere opvatting en interpreta-
tie van Gods Woord.
De kernvraag is – hoe kunnen wij nu het adventisme dat 
vanuit het verleden naar ons toekomt verstaan en interpret-
eren? Adventist zijn is niet alleen profetieën uitleggen. Het 
gaat vooral om verandering van ons leven, dat is de ware drie-
engelenboodschap. Het doel ervan moet zijn: steeds blijven 
zoeken naar wat het betekent een adventist te zijn in kerk en 
samenleving. Om met de gevleugelde woorden van Abraham 
Heschel af te sluiten: ‘Wat ons zal redden is God en ons 
vertrouwen dat Hij belangstelling voor de mens heeft.’

3  Max Peroti, Ridderkerk

Interactief

Terugblik op toespraak Ted Wilson
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X-preszo
DE GEMEENTE X-PRESZo IN RoTTERDAM-ooST HEEFT SINDS KoRT DE 

PERMANENTE BESCHIKKING oVER EEN EIGEN GEBoUW. HET STAAT PAL NAAST 

DE SCHooL WAAR ZIJ ToT VooR KoRT HAAR DIENSTEN HIELD, MIDDEN IN HUN 

DoELWIJK. ADVENT HEEFT oNDERSTAANDE TEKST oVERGENoMEN UIT DE 

WEKELIJKSE ‘X-PRESZo NEWS’, NR. 14 VAN DIT JAAR. DE FoTo’S KoMEN VAN HUN 

FACEBooKPAGINA oNDER DE NAAM X-PRESZo MINISTRIES. DE GENoEMDE 

ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN DE PERIoDE VóóR EN KoRT NA PASEN.

expres in de wijk
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door Rudy Dingjan

“U
pdate huisvesting - vorige week 

woensdag had de school een 

open dag i.v.m. de nieuwbouw. 

X-preszo heeft voor de koffie en 

thee aldaar gezorgd. Dit is door 

de aanwezigen zeer op prijs 

gesteld, het was er nogal koud en de koffie en 

thee deden goed. We hebben als dank nog 

twaalf houten schoolstoelen gekregen voor de 

peuters. Tevens hebben we leuke gesprekken 

gehad met mensen in de omgeving, die nieuws-

gierig waren wat er nu in het kleine gebouwtje 

plaatsvindt. We hebben sinds twee weken ook 

enkele kinderen van mensen in de buurt bij de 

kinderdienst. De moeders zijn eerst wezen kijken 

en vonden hetgeen we deden echt goed voor 

hun kinderen.

Vorige week donderdag hebben Steven en Indra 

de zang en muziek namens X-preszo, tijdens de 

paasdienst van de Basisschool onze Wereld 

verzorgd. Van 9:30 t/m 10:15 de onderbouw, van 

10:30 t/m 11:15 de bovenbouw. ook dit is zeer op 

prijs gesteld door de Basisschool. De kinderen, 

vooral de bovenbouw, zongen enthousiast mee, 

als het aan hun lag waren ze nog wel even door-

gegaan.

 

de passion in den haag – passie 
in rotterdam-oost
Donderdag was een drukke dag, want afgevaar-

digden van overflow hebben donderdagavond 

de kou getrotseerd om in de Passion, die dit jaar 

in Den Haag werd gehouden, achter het Kruis 

samen met Remco Hakkert de zang te verzor-

gen. De reacties waren echt warm en bemoedi-

gend. Er waren echt mensen geraakt door de 

stoet die zingend voorbij kwam.

Zaterdag hebben we een geweldige Paasdienst 

gehad. Het gebouw was bijna te klein voor alle 

bezoekers, zie foto’s op facebook. Tevens 

hebben enkele mensen aangegeven hun hart 

aan Jezus te geven! Wouw!

Maandag heeft Paul van Putten nog de laatste 

zeep dispenser, wc-rolhouders en andere beno-

digdheden uit de oude locatie verwijderd, waar 

we sinds afgelopen dinsdag niet meer in kunnen. 

Het schoolgebouw is overgedragen aan het 

bedrijf die de ontmanteling en sloop gaat verzor-

gen. Eerste tegenslag, was wel dat ze pas echt 

kunnen beginnen over zes weken, want dan is 

pas het gas, licht en water afgesloten. Tot die tijd 
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buitenmuurtjes gedaan, twee ruiten vervangen 

en het hang- en sluitwerk dat kapot is vervan-

gen, waarbij nog wat overige kleine punten die 

tijdens de oplevering zijn genoteerd zijn opge-

lost. Donderdag hebben Huib, Lydia en Theresa een flinke schoonmaak in 

het gebouw gehouden. Dus alles glimt weer en ruikt citroen fris voor de 

dienst van aanstaande sabbat!“

Tot zover een update van alle ontwikkelingen omtrent de huisvesting van  

X-preszo.  7

gaan ze eerst van binnenuit alles ontmantelen.

Afgelopen dinsdag en woensdag was het voor Steven 

Hazel vroeg opstaan, hij moest om zeven uur voor de 

aannemer open doen en hem begeleiden in het gebouw 

dat de opleverpunten zou herstellen. Deze heeft het tegel-

werk gerepareerd van de buitentrappen, de voegen van de 

“ IN DE AFGELoPEN 
WEKEN IS ER veel 
werk verricht oM 
HET GEBoUW 
oPTIMAAL IN TE 
RICHTEN EN AAN TE 
PASSEN”

gebouw voor de buurt
Zoals Advent al eerder heeft bericht in de rubriek Groeispurts heeft de nieuwe 

gemeente X-preszo in Rotterdam-oost de gelegenheid gekregen een complete 

voormalige kleuterschool te huren. om de huurprijs dragelijk te houden, is er 

met de stad Rotterdam afgesproken dat X-preszo zelf grotendeels zal zorgdra-

gen voor het onderhoud.

In de afgelopen weken is er veel werk verricht om het gebouw optimaal in te 

richten en aan te passen, zodat het dienstbaar zal zijn aan de activiteiten van 

X-preszo. Een grote meevaller kwam in de vorm van de zonneschermen en tres-

paplaten, die van de gevel van de te slopen school ernaast mochten worden 

gehaald. Door doordeweeks onder te verhuren aan maatschappijbetrokken 

organisaties hoopt X-preszo de huurkosten mede te dekken, terwijl daardoor 

aan de andere kant het gebouw aan de Cornelis Danckertsstraat 36 voor de 

buurt een relevante betekenis zal krijgen.

De reden waarom de voormalige school aan X-preszo is toegewezen is niet hun 

fantastische aanbidding of hun gezonde leer. Het is juist hun maatschappelijke 

betrokkenheid, zoals het project ‘Boodschappen voor de buren’ en het beschik-

baar stellen van kleding. Daarnaast hebben leden van X-preszo zich altijd actief 

betrokken geweten bij de basisscholen in de wijk.  7
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door Bert NabNamen in de Bijbel

Josafat
Josafat is een naam 
die diverse malen 
voorkomt in de bijbel. 
degene waar we in dit 
artikel over schrijven 
is de vierde koning 
van Juda, die ca. 25 
jaar actief was als 
heerser van het volk 
in de periode 873 – 849 
v. chr. 

In deze rubriek worden namen van al dan niet bekende personen uit 

de Bijbel in de schijnwerper gezet. Zelfs als u ze van naam kent, wat 

weet u van hen?

strijdhulp
Josafat was de zoon van Asa, die veertig 
jaar op de troon had gezeten. Hij wordt  
in 1 Koningen 15 al genoemd als opvol-
ger van zijn vader. Het duurt echter een 
paar hoofdstukken voordat hij weer op 
het toneel verschijnt. Dit gebeurt in het 
verhaal van de derde oorlog met Aram 
(Syrië), een vijandig volk (1 Koningen 
22). Achab, de koning van Israël, roept 
de hulp van Josafat in om samen met 
hem ten strijde te trekken. Josafat heeft 
daar wel oren naar, maar wil wel graag 
het oordeel van God over de zaak 
horen. Van hem wordt gezegd dat hij 
doet wat goed is in de ogen van de 
HEER, hoewel ook onder zijn regering 
de offerplaatsen voor de afgoden in 
stand blijven.

second opinion
Achab laat echter vierhonderd profeten 
aantreden om hem te vertellen wat hij 
moet doen. Allemaal profeteren zij dat 
er gerust opgetrokken kan worden tegen 
de vijand en dat er een klinkende over-
winning in het verschiet ligt. Er wordt 
precies verteld wat de koning wil horen. 
Daar is hij zeer tevreden mee. Josafat is 
echter niet gerust en vraagt of er niet 
nog een andere profeet is die raad kan 
geven. Die is er: Micha. Achab heeft 
echter een hekel aan hem omdat hij 
altijd onheilstijdingen brengt. Voor 
Josafat is dit het teken dat hij deze 
profeet zeker moet raadplegen.

onheilstijding
Micha wordt gehaald en er wordt hem 
ingefluisterd dat hij maar beter kan 
zeggen dat er een overwinning gloort. 
Daar trapt deze profeet echter niet in. 

Alleen wat de Heer hem ingeeft zal hij profeteren. 
In eerste instantie zegt hij sarcastisch dat de 
koning gerust kan optrekken, maar deze heeft al 
snel door dat hem maar iets op de mouw gespeld 
wordt. Dan echter maakt Micha duidelijk dat er 
geen overwinning, maar paniek en verlies zal 
zijn. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de koning 
zal sneuvelen. Micha moet zijn profetie met 
gevangenschap op water en brood bekopen.

verloren strijd
Vreemd genoeg besluit Josafat toch op te trekken 
met Achab. De strijd wordt verloren. Achab, 
hoewel vermomt, sneuvelt en Josafat ontkomt. 
In 2 Kronieken 17 – 20 lezen we dat hij veel 
goeds heeft gedaan, onder andere door de recht-
spraak in het land goed te regelen. Hij behaalt 
overwinningen op de Moabieten en de Ammoni-
eten. De naam van God gaat rond bij de 
omliggende volken en dit zorgt voor rust in het 
koninkrijk van Josafat. Helaas sluit hij later een 
verbond met de goddeloze Achazja van Israël. 
Samen bouwen ze een vloot om op Tarsis te 
varen. Deze vloot gaat echter roemloos ten onder.  
Josafat wordt begraven in de Davidsburcht en 
wordt opgevolgd door zijn zoon Joram.  7

“ JoSAFAT 
WIL 
GRAAG 
HET 
ooRDEEL 
VAN GoD 
oVER DE 
ZAAK 
HoREN”
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Kids, scouts en jongeren

simsom in utrecht

door Madelon Comvalius en Erwin Breure

Op sabbat 2 maart was Simson 
de centrale gast in de 

kinderopwekkingsdienst 
van de gemeente 
Utrecht. Het was een 
druk bezochte en zeer vrolijke dienst. 
Vele kinderen kwamen verkleed en 
geschminkt in circusstijl naar de 
kerk. Vanuit het circus namen de 
spreekstalmeester (Rudy Dingjan) en 

Simson (Ivan Mercalina) alle 
aanwezige kinderen stap voor 
stap mee door het verhaal. 
Afgewisseld met (zelf geschre-
ven) vrolijke liedjes, liepen de 

kinderen letterlijk met Simson 
mee, deelde hij honing uit en liet hij 

zich uiteindelijk door Delila verleiden 
zijn geheim prijs te geven. De spreek-

stalmeester vergeleek dit 
verhaal met dat van Jezus. 

Het was een fantastische 
dienst!
Volgend jaar, zo wordt 
gezegd, wil Mozes 
zijn verhaal komen 

vertellen. Kom je 
dan ook weer?
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8 juni 2013

inter-
nationale 
vrouwendag

8 juni 2013 is het interna-
tionale vrouwendag in de 

kerk van de Zevende-
dags Adventisten. De 
vrouwenraad van de 
Nederlandse Unie heeft 
een prachtig 
programma gemaakt 
voor deze bijzondere 
dag met als thema: Me 
time? Yes you can!

Wat het extra bijzonder maakt, is dat hetzelfde programma 
op vijf verschillende plaatsen, verspreid over heel Neder-
land, wordt aangeboden.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.adventist.nl (via 

agenda/kalender).

NIEUW!  NIEUW!

Steve Case

In verbinding
Hoe krijg je een relatie  
met God?

In dit boek legt Steve Case 
uit hoe je een blijvende 
relatie opbouwt met God. 
Hij richt zich vooral op 
jongeren. Het boek Schre-
den naar Christus (Steps to 
Christ) van Ellen G. 

White dient als zijn inspiratiebron. Schreden 
naar Christus wordt in dit boek ‘vertaalt’ 
naar onze tijd en met name naar de situatie 
van jongeren.

Kleurige paperback met frisse lay-out
256 blz. Een uitgave van het Jeugddeparte-
ment van de Nederlandse Unie (in samen-
werking met de Belgisch-Luxemburgse Fede-
ratie).

Behoor je niet tot de doelgroep voor dit 
boek? Dan ken je vast wel iemand aan wie je 
dit wilt geven!

Via de lectuursecretaris van uw gemeente 
verkrijgbaar bij het Servicecentrum van de 
Nederlandse Unie of via de Webwinkel op 
www.adventist.nl

 

VERBINDING
i

Hoe krijg je een relatie met God?

Steve Case

Steve Case 
laat in dit boek zien hoe belangrijk het is om 

een levende verbinding met God te hebben. 

Hij legt uit hoe zo’n verbinding tot stand kan 

komen. Maar ook wat het voor je doet om met God verbonden te 

zijn en hoe je met hem verbonden blijft. De Bijbel is daarbij voor 

hem het belangrijkste uitgangspunt, want daarin richt God zich ook 

tot ons in de 21e eeuw.

Voor de manier waarop Steve Case zijn onderwerp behandelt heeft 

hij zich vooral laten inspireren door een boekje dat in 1892 voor 

het eerst in de Engelse taal verscheen en nu al in meer dan hon-

derd talen is vertaald. Steps to Christ (De Weg naar Christus) bepaalt 

de grote lijn van dit boek. Wat mevrouw Ellen G. White – een van 

de belangrijkste christelijke schrijfsters uit de negentiende en van 

het begin van de twintigste eeuw – in de taal van haar tijd op 

sublieme wijze onder woorden bracht, wordt in dit boek glashelder 

in taal van nu weergegeven. En daarbij zijn vooral jonge mensen de 

doelgroep.

Steve Case is al sinds zijn tienerjaren betrokken bij jeugdwerk bin-

nen de Adventkerk. Hij beschikt zowel over een grote hoeveelheid 

theoretische kennis als over internationale, praktische ervaring – 

als organisator, spreker, trainer en schrijver. Steve is Amerikaan en is 

getrouwd met een Nederlandse vrouw, Marit Balk. 

UITGAVE:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Advent Jeugd Verbond

www.adventist.nl / www.adventjeugdverbond.nl

In samenwerking met de Belgisch-Luxemburgse Federatie van 

Adventkerken

i
 VERB
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STEVE CASE

1302003-118-cover In Verbinding.indd   1 18-03-13   10:23
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Bijbels 
dagboek
een kwestie van 

kiezen

door Reinder Bruinsma

na lange tijd is er in de 

adventkerk in nederland 

weer een nieuw bijbels dagboek verschenen. het boek 

voert je in de loop van een jaar door de hele bijbel heen! 

met dagelijkse leessuggesties, waardoor je de bijbel in een 

jaar helemaal kunt lezen. met elke dag een inspirerende 

meditatie aan de hand van het tekst gedeelte dat voor die 

dag in het leesrooster staat. een fantastische gids voor 

jezelf, maar ook een prima cadeau voor anderen.

Stevig gebonden boek met leeslint, 376 blz.

1500

Introductieprijs  
(tot en met 23 juni 
Open Dag)
 (daarna 12,50)
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Welkom in onze kerk

Gemeente utrecht
celine van valen (14) 

erwin breure (40)

werden op 26 januari gedoopt. Het was een inspire-
rende dienst o.l.v. ds. Jurriën den Hollander met 
een speciale bijdrage van Invocation+. Beide doopkan-
didaten gaven hun eigen getuigenis. Celine vertelde 
hoe Erwin haar in een tienersabbatschoolles moti-
veerde om serieus deze stap te zetten, terwijl Erwin op 
zijn beurt door Celine werd geïnspireerd tot een 
persoonlijke (her)overweging. Erwin vertelde van zijn 
lange tocht vanuit een adventistisch gezin en Celine 
droeg een gedicht voor over haar verlangen bij God te 
horen. De preek ging over Handelingen 8, het verhaal 
van de kamerling uit Ethiopië, waarin de basisvraag aan 
de orde kwam: ‘Wat is er op tegen dat ik gedoopt 
wordt?’ Voor de vele bezoekers, belangstellenden, leden 
en familie (er waren zitplaatsen te kort) was deze dag 
een hoogtepunt, omdat twee mensen zich hebben 
gecommitteerd aan Jezus. Ook in 2013 willen mensen 
zich toewijden aan Jezus, want het evangelie is tijdloos 
en krachtig.  7

Gemeente gouda
ester stienstra (24)
 
Op sabbat 2 maart vierde de gemeente Gouda een 
doopfeest in de kapel van Huis ter Heide. Familie, 
vrienden en gemeenteleden waren getuige van de 
geloofskeuze van Ester Stienstra.

De zin “Mijn genade is genoeg voor jou” kwam 
regelmatig tijdens deze dienst terug. 
Ester getuigde ervan dat God door haar heen had 
gewerkt. Juist ook op die momenten dat het moeilijk 
was. Ze is opgegroeid in een adventistisch gezin en 
leerde van kleins af aan wie God is. Ook op de 
middelbare school was dit vanzelfsprekend voor 
haar. Ze heeft intussen heel wat ervaringen met God 
opgedaan, maar de zelfdoding van een schoolvriend 
zette haar aan het denken en zorgde ervoor dat zij 
nu toch echt de stap wilde zetten om zich te laten 
dopen en iedereen te laten zien dat ze voor God 
gekozen heeft in haar leven. Ze wil graag een mede-
werker zijn in Gods koninkrijk. Ook nu laat ze dit al 
zien in de taken die ze voor de gemeente vervult.  
Samen met haar zus Mirjam heeft ds. Martin Altink 
een aantal jaar geleden al de bijbelstudies afgerond 
die hadden kunnen leiden tot een doop. Enkele 
maanden geleden stelde hij Ester de vraag: “Hoe zie 
jij je toekomst in de kerk?” Deze vraag heeft Ester 
aan het denken gezet - en (mede) daardoor kwam zij 
tot de conclusie dat ze die toekomst inderdaad in de 
kerk ziet. Ds. Martin Altink leidde de dienst en de 
doophandeling.  7
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Gemeente hilversum
lovis shimo (18)

De relatie tussen God en mens was het steeds 
terugkerende thema tijdens de dienst ter gelegen-
heid van de doop van Lovis op 23 maart. In een 
aangrijpend getuigenis vertelde Lovis dat hij God 
gebeden had hem de werkelijke waarden van het 
leven te laten zien en hem te helpen de dingen 
die hem daarvan zouden afhouden, los te laten. 
Dat God dat daadwerkelijk heeft gedaan, zag hij 
als een grote genade.
Het was fijn te zien dat zijn klasgenoten van 
6-VWO de plechtigheid met zoveel aandacht 
volgden. Ds. Ton Steens verrichtte de doophan-
deling en sprak in zijn overdenking over het 
verbond dat God met Abraham sloot en zijn 
belofte hem een groot volk te geven. In Abra-
hams tijd was de besnijdenis het teken van dit 
verbond. In Deuteronomium 30:6 spreekt Mozes 
over de besnijdenis van het hart, waaraan wij, in 
onze tijd, uiting geven door middel van de doop. 
Over dit verbond zegt God in Jesaja 56: “Als je 
rechtvaardig leeft en de sabbat onderhoudt, zal ik 
je een eeuwige naam geven.”
De muzikale bijdragen van de Rwandese zang-
groep, het jeugdkoor uit Nijmegen en het lied dat 
Lies en Liane ten gehore brachten, spraken ook 
van een eeuwig, heerlijk thuis.
Er is nog lang nagepraat bij een met zorg bereide 
maaltijd.  7

Gemeente nijmegen

Zr. c. rieck-klomp (84)

Op 17 januari is zuster C. Rieck-Klomp te Cuyk overle-
den. Zij laat haar kinderen Alfred en Margreet, Gabi en 
twee kleinkinderen na. Zr. Rieck was een gelovige en 
gastvrije vrouw die gedurende ruim vijftig jaar veel 
betekend heeft voor de adventgemeente Nijmegen. De 
laatste twee jaren is zij liefdevol  verpleegd in het zorg-
centrum Maartenshof te Cuyk. 
Wij zijn dankbaar voor haar voorbeeldige leven en 
zullen haar erg missen. Haar pretentieloze geloof en 
haar vurige hoop op de toekomst van God zullen wij 
niet gauw vergeten. De gedachtenis aan haar zij ons tot 
zegen. De crematieplechtigheid, gehouden op 22 janu-
ari te Nijmegen, werd geleid door broeder J.A.L. 
Koeweiden.  7

Gemeente brugge

Zr. Flory blomme-verhaeghe (89)

Flory was een echte Bruggelinge. Zij werd er geboren in 
1924 en overleed er bijna 90 jaar later (3 maart 2013). 
Haar levensloop kende zware tijden. Zij heeft echter 
twee grote lichtpunten gekend. Het eerste was haar 
kennismaking met Maurice Blomme met wie zij huwde 
en fijne jaren heeft gekend. Zij moesten samen echter 
het hoofd bieden aan onplezierige naoorlogse proble-
men. Tijdens W.O.II verloor Maurice zijn rechterarm. 
Een zware handicap voor een rechtshandig persoon. 
Hij wist dit met veel oefeningen en volharding te over-
winnen, mede dankzij de steun van Flory. Hij leerde 
fantastisch ‘schoon’ schrijven, aquarellen maken en 
auto (met automatische versnellingsbak) rijden, zodat 
hij goed kantoorwerk bij een medechristen kon uitvoe-
ren. Dat was het tweede grote lichtpunt in hun beider 
leven: het leren kennen van het evangelie! Zij werden 
gedoopt en lidmaten van de adventgemeente Brugge. 
Zij zongen in het kerkkoor o.l.v. zr. Broeckaert. Maurice 
is ook jarenlang de lokale jeugdleider geweest, alom 
bekend in den lande om zijn inzet en . . .  handicap, die 
hem niet belette heel actief te zijn. Na de dood van 
Maurice kreeg Flory het zwaar. Enkele leden bleven 
haar trouw bezoeken. Andere (kleine) lichtpunten in 
haar laatste levensjaren!  7
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GroeiSpurts

Faith

Een huisgemeente bestaat 
uit maximaal tien reguliere 
aanwezigen, die (letterlijk) 
samen met de Bijbel op 
schoot de geïnspireerde 
verhalen uit het Nieuwe en 
Oude Testament lezen. 
Door (terug) te gaan naar 
de bron en enkel de Bijbel 
als leidraad te gebruiken 
blijft de authenticiteit van 
geloven gewaarborgd.  Na 
twee jaar was de tijd aange-
broken om opnieuw een 
sprong in geloof te maken. 
In november 2012 zag een 
tweede huisgemeenschap 
het levenslicht. 

Friends

Om een vruchtbare basis te 
creëren waar  vriendschap 
kan gedijen,  moet het 
gevoel van geborgenheid, 
respect en betrokkenheid 
veilig gesteld worden.  Het 

Faith, Friends & Fun
bijna drie jaar geleden deelde een kleine groep  dordrechtse vrien-

den een radicale droom. dit droombeeld wortelde zich stevig in de 

levens van de bondgenoten. het viertal liet zich leiden en stichtte 

een gemeenschap van missionaire vrienden. de eerste huisge-

meente van de bijbel op schoot (bos) was geboren. 

gedeelte is er genoeg gelegen-
heid om ervaringen en beleve-
nissen te delen.  Daarnaast is 
er altijd ruimte om nieuwe 
vrienden te ontmoeten en 
samen een eenvoudige maar 
lekkere maaltijd te eten.

Een belangrijk deel van de 
identiteit van BoS is het zien 
en verlichten van de nood van 
je naaste. 
Op Goede Vrijdag is er een 
donatie gedaan aan een wijk-
centrum die het voedselver-
deelpunt coördineert voor 
gezinnen die moeite hebben 
om rond te komen. Er werd in 
het bijzonder aan de kinderen 
gedacht, waarvoor speelgoed, 
kleding en lekkernij was inge-
zameld.  De kinderen mochten 
hun eigen cadeau uitzoeken , 
konden zich laten schminken 
en een mooie balloncreatie 
uitkiezen. Daarnaast worden 
er elk jaar kerstkaarten 
verstuurd naar gevangenen. 
Overlevenden van de Holo-
caust kregen in maart een 
bemoedigingsbericht toe 
gezonden. 
Meer over de inzet en het 
gedachtegoed van BoS kunt u 
vinden op www.bijbelop-
schoot.nl.  7

uitgangspunt  is simpel; 
deel de liefde van God met 
je niet-kerkelijke/gelovige 
vrienden en vorm een kerk 
die elke sabbat in huiselijke 
sfeer samenkomt. 

Fun

Aangezien gezelligheid 
geen tijd  kent,  is tijd geen 
issue. Naast het spirituele 

1  Na de Coopertest

tweede 
coachtraining 
health adventure

Op 2 en 3 maart heeft het 
Health Adventure team haar 
tweede coachtraining gehou-
den. Vijf nieuwe coaches – 
waaronder één heer – keken 
zondagmiddag terug op twee 
dagen vol reflectie, bijbelse 
principes, verstandige keuzes 
en praktische oefeningen. Het 
ging niet alleen over beweging 
en voeding, maar ook over 
groepsvaardigheden en hoe je 
anderen als totale mensen van 
dienst kunt zijn.
Farida de Jager, die vorig jaar 
coach werd, vertelde over haar 
ervaringen bij Health Adven-
ture in Alphen aan de Rijn. 
Antoinette Hertsenberg, die 
aan de wieg van Health 
Adventure heeft gestaan, gaf 
ook acte de présence. 
De training stelt de nieuwe 
coaches in staat de ontwik-
kelde materialen toe te passen 
in hun of haar eigen loop- of 
wandelgroepen. Het Health 
Adventure team ondersteunt 
op de achtergrond. 
De volgende coachtraining 
vindt plaats op 31 augustus en 
1 september. Geef je op d.m.v. 
een e-mailtje naar healthad-
venture@live.nl.  7
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door Rudy Dingjan

Afscheid
Op 6 april hebben de stichting Alivio en vele betrokkenen 
afscheid genomen van Siegfried en Alcidra Jansen. Beide 
hebben zich enthousiast ingezet voor het werk van de stich-
ting en de gemeente, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar 
Curaçao, waar Alcidra de zorg voor haar moeder op zich 
neemt. Op de foto spreekt de beleidsmedewerker van de stad 
Delft, Sanne van ’t Hof, hen toe.

groeiweekend gemeente 
harderwijk
van 15 tot 17 februari beleefden zesendertig harderwijkers (waar-

van acht kids) op oud Zandbergen een gemeentegroeiweekend. 

uit een gaventest van een klein jaar eerder was al een gebeds-

groep, een groep die zich bezighoudt met een inloopmiddag voor 

buurtbewoners en een pr-team voortgekomen.

Er ontstond spontaan een 
muziekgroep voor de 
samenzang. Margreet 
Mulder en haar team zorg-
den voor gevarieerd en 
lekker eten. Na de sabbat-
opening volgde een kennis-
makingsspel. Op sabbat 
waren er studie- en spel-
momenten waarin Henk 

Koning en Klaas Man 
verschillende aspecten van 
gemeenteopbouw en –groei 
toelichtten. Zaterdagavond 
werd elkaars creativiteit 
bewonderd in zang, 
muziek, dans en sketch. 
Daarna is er naar een mooie 
zendingsfilm gekeken. Het 
was duidelijk dat ook de 

kinderen in dit weekend 
genoten van elkaar en deze 
locatie. Natuurlijk moesten 
zij de kamer van Sint zien 
(in het hoofdgebouw) en de 
pakjeskamer van de Pieten 
(in het Vormingscentrum). 
Ook de volwassenen maak-
ten nader kennis met het 
terrein en het hoofdge-
bouw. 

Zondagmorgen waren er 
na een creatief ‘bouwspel’, 
dat samenwerking en visie 
vergde, nog drie workshops 
– over gebed, een laag-
drempelige buurtactiviteit 
en toerusting. Verschil-
lende deelnemers lieten 
weten zeker opnieuw mee 
te doen aan een volgend 
weekend.  7
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Samen bouwen

Kinderen vormen de jury 

bij ‘Het Lagerhuis’



Extra Nieuws

Drie-enig God
in contact 2013 nummer 1 schrijft Joanne balk een interessante 

meditatie drie-enig god. Zo’n 50 jaar geleden was mijn schoonva-

der Marius Jellema (overleden in 1973) bijzonder in dit onderwerp 

geïnteresseerd en hij bracht z’n boodschap op de manier zoals nu 

in deze meditatie is verwoord. ook hij vertelde dat de leer van drie-

eenheid een dogma is en dat de term drie-eenheid in de bijbel niet 

voorkomt. hij gebruikte wel het voorbeeld Juliana – koningin, echt-

genote, moeder – maar toch steeds dezelfde vrouw. bij het lezen 

van dit artikel horen mijn man en ik zijn vader spreken. op dat tijd-

stip was de adventkerk nog niet klaar voor deze zienswijze. hij vroeg bij het plaatselijk kerkbestuur 

aandacht voor zijn opvatting over dit onderwerp. omdat deze mensen er niet uit kwamen en waarschijn-

lijk te weinig kennis hadden, riepen ze de hulp in van het toenmalig uniebestuur. ook dit bestuur was het 

oneens met zijn zienswijze en uiteindelijk heeft de situatie erin geresulteerd dat mijn schoonvader als lid 

geroyeerd werd. later is hij wel weer teruggekeerd naar de wekelijkse bijeenkomsten, maar wilde niet 

meer als lid worden ingeschreven. Zo jammer dat hij niet meer heeft mogen meemaken dat binnen de 

adventkerk zijn zienswijze nu door velen wordt gedeeld.

Tineke Jellema

In 1951 is door de 
Verenigde Naties het 
Vluchtelingenverdrag 
aangenomen. Dit is een 
nadere uitwerking van arti-
kel 14 van de Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens, waarin staat 
dat ‘een ieder het recht 
heeft asiel te zoeken en dat 
te genieten’. 
In dit Verdrag betreffende 
de Status van Vluchtelin-
gen staat een nadere 
omschrijving wie als vluch-
teling is te beschouwen en 
welke verplichtingen de 
staten die het Verdrag 
ondertekend hebben, op 
zich nemen. 
Bij het 50-jarig bestaan van 

dit verdrag is voor het eerst, 
op 20 juni 2001, wereld-
wijd de Wereldvluchtelin-
gendag gehouden. Er is 
weliswaar veel veranderd in 
de laatste 50 jaar, maar de 
noodzaak om bescherming 
te geven aan vluchtelingen 

die dat nodig hebben blijft 
hoogst actueel. Deze dag 
wil ertoe aanzetten om te 
blijven streven naar blij-
vende oplossingen voor de 
miljoenen vluchtelingen 
en ontheemden die nog 
altijd op zoek zijn naar een 

betere toekomst. 
De Wereldvluchtelingen-
dag is een speciale herden-
kingsdag die jaarlijks 
gevierd wordt op 20 juni. 
De dag werd in 2.000 inge-
steld via een speciale reso-
lutie door de Algemene 
Vergadering van de 
Verenigde Naties om begrip 
voor vluchtelingen aan te 
kaarten en hun bijdragen 
aan de vrede te vieren. 
Wereldvluchtelingendag 
wordt in meer dan honderd 
landen gevierd, vaak geor-
ganiseerd door de nationale 
afdeling van de Hoge 
Commissaris voor de 
Vluchtelingen.
Mogelijk kunt u op de 
sabbat vóór of nà 20 juni 
met dit thema rekening 
houden in de kerkdienst.

Meer informatie: www.unhcr.org

Wereldvluchtelingendag
de verenigde naties hebben 20 juni uitgeroepen tot internationale dag van de vluchteling. wereldwijd is 

er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.
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te koop aangeboden

Een 50+ appartement in Leersum in de directe 
nabijheid van bossen. Indeling: woonkamer, met 
open haard, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, 
douche en toilet. In de gang 2e toilet. Keuken met 
inbouwapparatuur, bijkeuken, berging en eigen 
parkeerplaats in de kelder, met lift bereikbaar. 
Openbaar vervoer in directe omgeving. Voor meer 
informatie bel fam. Koper, tel. 030-2766725 of 
06-14741436.

bed & breakfast op het voormalige 
eiland Wieringen 

Bed & Breakfast voor maximaal twee personen in 
een rustige woonwijk in Hippolytushoef (Wierin-
gen). Met het Wad, IJsselmeer, Amstelmeer en de 
Afsluitdijk dichtbij is hier het hele jaar voldoende 
gelegenheid om heerlijk te wandelen en te fietsen. 
Voor meer informatie bel 0227 – 591410 of mail 
naar F.Schraal1@kpnplanet.nl

directeur gezocht

Internationale Kinderhulp Nederland zoekt een 
directeur. Voor meer informatie kijk op www.inter-
nationalekinderhulp.nl.

advertenties

Advertenties en berichten

ontwikkelingsorganisaties 
met een adventistische 
achtergrond gezocht
wij zoeken actieve stichtingen, initiatieven of werkgroepen die 

binnen de adventkerk nederland actief zijn op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. 

Stichting Historisch Archief 
van de Nederlandse 
Adventkerk
shana (stichting historisch archief van de nederlandse advent-

kerk) zorgt ervoor dat ons historisch gedachtegoed bewaard blijft. 

voor onszelf, om het nog eens te raadplegen en om vroeger bij het 

nu te kunnen betrekken. 

Wat gaan we doen? Inter-
nationale Kinderhulp 
Nederland (IKN) en ADRA 
Nederland organiseren 
binnenkort een eerste 
netwerkbijeenkomst voor 
adventistische ontwikke-
lingsorganisaties. De 
bijeenkomst staat voorna-
melijk in het teken van 
kennismaking en het 
verkennen van kansen voor 
samenwerking. Afhankelijk 
van de behoefte en de 
kansen die we met elkaar 
zien, zullen er meer 
netwerkbijeenkomsten 
volgen. 

Bijvoorbeeld op momenten 
dat er iets te vieren valt, als 
een gemeente een zoveelja-
rig bestaan viert. Maar ook 
om datgene wat kostbaar is 
voor ons, te bewaren voor 
toekomstige generaties. 
Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het 

den. Wanneer u daar 
regelmatig van op de 
hoogte gehouden wilt 
worden, bestaat er nu de 
mogelijkheid donateur te 
worden van SHANA. Voor 
15 euro per jaar bent u dat 
al. In ruil daarvoor is 
SHANA van plan minimaal 
één keer en liefst twee keer 
per jaar een speciale dona-
teursbijeenkomst te organi-
seren. Illustere vertellers 
zullen hiervoor worden 
uitgenodigd en vele dingen 

Doelstelling is het elkaar 
sterker willen maken. De 
achterliggende gedachte 
van het organiseren van 
deze netwerkbijeenkom-
sten is dat we van elkaar 
kunnen leren; elkaar 
kunnen ondersteunen en 
gezamenlijke acties kunnen 
uitvoeren.

wat nu?

U kunt uw initiatief tot 5 
mei aanmelden voor deze 
netwerkbijeenkomst. Dit 
kan door te mailen naar 
geert@adra.nl of u kunt 
bellen naar 06-83160332.

gebruiken van het materi-
aal van SHANA voor een 
schoolscriptie.
SHANA wil graag het verle-
den levendig houden, om 
verscheidene redenen. Ons 
erfgoed bevat veel kleur-
rijke verhalen en veel inte-
ressante wetenswaardighe-

die u nog niet wist kunt u 
dan te weten komen. Ook 
krijgt u twee keer per jaar 
een rondschrijven, waarin 
u op de hoogte wordt 
gehouden van de werk-
zaamheden van SHANA. 
Geïnteresseerd in ons 
erfgoed? Wordt dan nu 
donateur en maak mini-
maal 15 euro over aan 
SHANA op rekeningnum-
mer 19.85.48.052, o.v.v. 
donateur SHANA 2013. 
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Met 
al uw

KRACHT

LUISTER ISRAëL: DE HEER 

oNZE GoD, DE HEER IS DE 

ENIGE! HEB DAARoM DE 

HEER LIEF MET UW HART   

EN  ZIEL EN MET INZET  

VAN AL UW KRACHTEN 

(DEUTERoNoMIUM.6:5,6).
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door Karel van oossanenReflectie

Sjema Israël: grondslag voor joodse geloof

Samengevat in een paar teksten in het boek 

Deuteronomium vinden we de woorden van 

Mozes die al meer dan drie duizend jaar door 

het jodendom als een soort geloofsbelijdenis 

wordt beschouwd. Het is het beroemde Sjema 

Israël, HooRT ISRAëL. We vinden dat in Deuteronomium 6:5,6. 

Het wordt door het joodse volk gezien als de grondslag van de 

joodse godsdienst. Mozes voegt er dan in de volgende verzen 

aan toe: “Houd dit gebod, dat ik u vandaag opleg steeds in 

gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, 

thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag 

ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. 

Schrijf ze op de deurposten van uw huis en de poorten van uw 

stad” (NBG).

Dit wordt door orthodoxe joden heel erg letterlijk genomen. 

Daarom kunt u aan de deurpost 

van een huis waarin een ortho-

doxe joodse familie woont de 

Mezoezah vinden. Een fraai, vaak 

van zilver vervaardigd, metalen 

kokertje waarin opgerold een 

stukje perkament is opgeborgen 

waarop deze woorden uit Deutero-

nomium 6 te vinden zijn. In de 

synagoge worden door de joodse 

mannen bij allerlei gelegenheden 

de Tefillien, gebedsriemen, aange-

legd aan de armen en om het 

hoofd. Aan deze gebedsriemen 

zitten kleine doosjes, waarin zich 

weer opgevouwen stukjes perka-

ment bevinden waarop ook weer 

de teksten van Deuteronomium 6:5,6 staan 

opgeschreven. De riemen worden niet zomaar 

gewikkeld om de armen, maar zodanig dat ze 

bij de hand de letter Sj van het Hebreeuwse 

alfabet vormen, de eerste letter van het 

Sjema, maar ook van het woord Sjaddaj, de 

almachtige.

Zelfs bij erstige bedreiging en 
pogroms
Er zijn overleveringen uit de middeleeuwen 

die vermelden dat standvastige gelovige 

joodse mannen het Sjema Israël uitriepen 

alvorens ze de brandstapel opgingen, nadat 

ze door de inquisitie ter dood waren veroor-

deeld. ook zijn er berichten dat ze het Sjema 

Israël uitriepen op het moment waarop ze de 

vuurpelotons tegemoet traden tijdens de 

W
pogroms van het tsaristische Rusland, of de Nazi Sondercom-

mando’s die bezig waren oost Europa “Juden frei” te maken. 

Het moet uit duizenden kelen hebben opgeklonken in de 

gaskamers van Auschwitz.

ook in het nieuwe testament
Dat de woorden van dit Sjema uit Deuteronomium niet alleen 

voor de orthodoxe joden van belang zijn, maar ook voor de 

volgelingen van Jezus, blijkt uit het feit dat we ze ook in het 

Nieuwe Testament tegenkomen. Jezus gebruikte bij zijn onder-

wijs deze voor de joden heilige tekst uit Deuteronomium 6. We 

lezen dit in Marcus 1:29. Daar vragen de schriftgeleerden aan 

Jezus wat hij ziet als de essentie van zijn boodschap. Als 

antwoord citeert Jezus meteen de teksten van het “Sjema” uit 

Deuteronomium 6. Maar ook Paulus refereert aan deze teksten 

in 1 Korintiërs 8:4-6 en wellicht ook in Efeziërs 4:4-6.

Gezien het belang 

van deze schriftuur-

plaatsen, speciaal 

voor het jodendom, is 

het ook niet vreemd 

dat in na-bijbelse 

tijden op allerlei 

plaatsen fragmenten 

papyrus en perka-

ment zijn opgedoken 

met speciaal dit 

schriftgedeelte. Tot 

de ontdekking van de 

handschriften aan de 

Dode Zee was de 

oudste vermelding 

van de tekst van het 

Sjema gevonden in de papy-

rus Nash, een geschrift 

afkomstig uit Egypte geda-

teerd in de eerste eeuw na 

Christus (nu te vinden in de 

biblotheek van Cambridge 

University). Het is sindsdien 

eveneens teruggevonden op 

de Dode Zee rollen, die door 

deskundigen gedateerd zijn 

van ver voor Christus.

commentaren
Het zal u dan ook niet verba-

zen dat allerlei schriftuitleg-

gers door de eeuwen heen 

zich met verve geworpen 

hebben op de uitleg en het 

“ SCHRIJF ZE oP DE 
deurposten VAN 
UW HUIS EN DE 
PooRTEN VAN UW 
STAD”
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becommentariëren van deze belangrijke teksten. Nu staan er 

in de grondtekst van dit Sjema een aantal intrigerende 

Hebreeuwse woorden die nogal ruim geïnterpreteerd kunnen 

worden. Zo is het woord dat hier met “liefhebben” is vertaald 

ook te vertalen met “neigen, geneigdheid” . Je kunt hieronder 

verstaan dat God van ons verwacht dat datgene wat hier staat 

ons natuurlijke levensprincipe behoort te zijn, waartoe we van 

nature geneigd moeten zijn. Het moet als het ware in ons DNA 

zitten. Namelijk dat die enige God de basis is van ons bestaan, 

van waaruit we ons leven inrichten en beleven. De relatie tot 

die enige God dient ons totale leven te omvatten, ook ons 

gevoel wordt er nog aan toegevoegd met de woorden: “met 

geheel uw hart”.

Merkwaardig genoeg vormen de woorden “ hart en ziel” voor 

de joodse schriftgeleerden en commentatoren nauwelijks een 

probleem. Meer moeite hadden de joodse schriftuitleggers 

met ”geheel uw kracht”. Hun meest gebruikte interpretatie 

geeft aan dat hier “lichamelijke kracht” bedoeld is. Het woord 

kan ook vertaald worden met “wat verkregen is” of zelfs met 

“overvloed” . Zo zou het woord “kracht” begrepen kunnen 

“ DIE ENIGE GoD IS DE 
basis van ons 
bestaan, VAN 
WAARUIT WE oNS 
LEVEN INRICHTEN EN 
BELEVEN”

Reflectie

worden als betrekking hebbende op datgene wat 

een mens gedurende zijn leven verwerft. Zijn inko-

men en zijn welvaart. 

ook het Seventh-day Adventist Bible Commentary 

geeft dit als haar commentaar op deze teksten in 

Deuteronomium. Lionel Blue, een bekend Brits 

rabbijn, vermeldt in een van zijn publicaties, dat de: 

“interpretatie die bij de joden bijzonder aansloeg en 

ook in de praktijk werd gebracht in het dagelijks 

leven, was, dat het betekende geld”. Dat we God moeten lief 

hebben met al ons geld, dus ook met ons inkomen en onze rijk-

dom. “onze voorvaderen brachten God schapen, geiten en stie-

ren, want dat was hun geld, de harde munt van die tijd. Wij 

hebben volgens deze woorden van Mozes in Deuteronomium, 

de opdracht om God zijn deel van wat we verdiend hebben te 

brengen,” zo legt de Engelse rabbijn de woorden van het 

Sjema uit. 

god liefhebben met je portemonnee 
Ik neem aan dat de joodse schriftgeleerde die aan de wieg 

stond van het christendom, de apostel Paulus, daaraan refe-

reerde toen hij de woorden schreef aan de gemeente te 

Korinte in 1 Korintiërs 9:11-14 en 2 Korintiërs 16:2. In het tekst-

gedeelte 2 Korintiërs 8 beschrijft hij met enthousiasme hoe de 

lidmaten van een jonge gemeente van niet-joodse gelovigen in 

Macedonië heel goed hadden begrepen dat God dienen met al 

hun “kracht” ook betekende de jonge kerk te ondersteunen 

met hun geldelijke middelen. Natuurlijk werd dit door Paulus 

vermeld als voorbeeld voor ons om na te volgen. 7
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door Harry van den BergAandacht voor

Gespecificeerd in de tips, 
ook een aanbeveling over 
het “vernieuwend lezen” 
vonden wij reeds in de 
“praktische wenken” op  
pagina 5 van ons sabbat-
schoolboekje van het eerste 
kwartaal van dit jaar: het 
“waarnemend het begrij-
pend en het toepassend” te 
bestuderen. Zogezegd het 
“opeten” en het “herkau-
wen” van een bijbeltekst. 
Per definitie is de aanbeve-
ling om te vernieuwen niet 
iets alleen van deze tijd. Al 
vóór de zesde eeuw AD 
kende men het zgn. 
‘LECTIO DIVINA”, het 
“goddelijk lezen”. Toenter-
tijd een monastieke prak-
tijk die het meest bekend is 
door de adviserende “leef-
regel van Benedictus”. 
Woorden, zinnen, teksten 
kunnen op het eerste 
gezicht kaal en doods 

lijken. Duidelijker geformu-
leerd: door het er snel- en er 
daardoor overheen te lezen 
van de bijbelteksten, zoals 
wij regelmatig doen in onze 
haast. Vergelijk het met het 
genieten van een tour-
tochtje door de natuur 
vanuit een rijdende auto, 
veelal onder begeleiding 
van de autoradio. Wél 
gezellig, maar de natuur 
raast wel langs je heen. 
Versus: Stap uit de auto, 
loop een eindje de heide op 
en ga er eens rustig voor 
zitten. Dán werkt de omge-
ving pas voor 100% op je 
in. Dan besef je de schep-
ping en “hoor” je de stilte 
en beleef je je innerlijke 
vrede pas optimaal.
Zo werkt het ook met de 
LECTIO DIVINA: Zodra je 
in stilte met een open hart 

doordringt tot de diepere 
dimensie van een bijbel-
tekst, worden er door de 
Geest opgewekte processen 
aangestuurd.
Het beoefenen van de 
verdiepende LECTIO 
DIVINA-methode kan 
zodoende een kostbare weg 
tot zelfkennis en intensere 
geloofservaringen beteke-
nen. Zowel rooms-katholie-
ken als protestanten 
danken veel van hun 
begrip en praktijk van 
schriftuurlijke meditatie uit 
de leefregel van Benedictus. 
Het werkt zuiverend en het 
opent de geest. 
 
de praktijk in vijf stappen

1.  Neem een goede zithou-
ding aan, adem bewust, 
concentreer je op jezelf; 
ga je “binnenkamer” in, 
waar je in het verborgene 
kunt bidden.

2.  Lees de tekst en laat deze 
open en ontvankelijk tot 
je spreken: wát staat er?

3.  Lees daarna de tekst 
opnieuw, nu met 
aandacht voor je eigen 

innerlijk, ook hoe je er 
lijfelijk bij voelt. Peil: wát 
raakt me en hóe raakt het 
me?

4.  Volg de dynamiek van 
wat jou raakt en lees 
vanuit die beleving de 
hele tekst nog eens. En 
dan: bid in stilte.

5.  Rond af: hóe voel ik me 
nu? Met welke intentie 
pak ik nu vanuit de lectio 
mijn dagelijkse leven 
weer op?

Zo is de eeuwenoude volg-
orde: Lectio- Meditatio- 
Oratio- Contemplatio [lees, 
overdenk, bid en contem-
pleer].
Wil je (of je bijbelstudie-
groep) de methode van het 
“centrerend bidden” eens 
met mij delen, dan ben ik 
bereid het met je/jullie 
samen te beoefenen. Alvast 
Gods zegen daarbij.

Harry van den Berg, gespreksleider 

sabbatschool en ouderling van de 

adventgemeente Deventer (dl.

hjvdberg@concepts.nl).

 
 

Lectio Divina
tijdens de toogdag werden bezoekers verrast met een glossy 

programma, waarin de redactie o.a. ons tien tips biedt om je geeste-

lijk te vernieuwen (blz. 21), waarbij in tip twee een aanbeveling om 

(1), de bijbel eens ánders te lezen, (2), nieuwe dingen in de tekst te 

ontdekken en (3), je daarbij te concentreren op de gekozen bijbel-

tekst, (tip nr. 7). 
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door Daniëlle Koning

In 2013 zal In Focus gericht zijn op de ervaringen van  Daniëlle Koning, 

onze Nederlandse zendeling in Thailand.

Ook bij Adventist Frontier 
Missions, waarvoor ik hier 
in Thailand werk, staat 
integratie voorop. Als je 
werkelijk deel wilt worden 
van de groep mensen waar 
God je toe roept, moet je 
hun taal leren. Als je op een 
diep niveau vriendschap-
pen wilt sluiten en op een 

In Focus

de thaise taal

Blunders en binding

zinvolle en begrijpelijke 
manier Gods woord en 
karakter wilt delen, moet je 
je uitstekend kunnen 
uitdrukken in de lokale 
taal. Mijn eerste taak hier in 
Thailand is dus: de taal 

onder de knie krijgen.
Dat valt nog niet mee. Er is 
namelijk wel wat nederig-
heid voor nodig. Eén van 
mijn mede-zendelingen 
werd laatst gecorrigeerd in 
zijn Thais door een kind 
van twee jaar. Ikzelf zorg 
ook regelmatig voor enter-
tainment met mijn taal-
blunders. Onlangs vroeg 
een Thaise persoon mij wat 
Nederlanders graag eten. 
“Nomfarang”, zei ik, 
doelend op aardappelen. 
De persoon keek mij scheef 
aan en begon te lachen. 
“Ohoo!”, reageerde ze 
verrast op typisch Thaise 
wijze. Toen realiseerde ik 
me dat ik er een letter naast 
zat – in het Thais heten 
aardappelen “namfarang”, 
terwijl “nomfarang” de 
moedermelk van een 
buitenlander betekent!
Juist dit nederige proces is 
één van de beste manieren 
om hier contacten te 
leggen en van de mensen te 
gaan houden. De Thaise 

mensen waarderen het enorm 
als je probeert hun taal te spre-
ken en moedigen je altijd aan 
met (liefdevol overdreven) 
complimenten. Elk nieuw 
woordje breidt de mogelijkheid 
tot het verbinden met mensen 
hier uit. Als ik opeens een 
stukje kan begrijpen van een 
gesprek om me heen, voel ik in 
mijn hart een diepe verbinding 
groeien met dit land. Het leren 
van de taal is veel meer dan de 
taal alleen: het is een vorm van 
hechting in een nieuwe wereld. 
Ik bid God dagelijks dat mijn 
hart zich net zo diep als zijn 
eigen hart mag hechten aan 
zijn Thaise volk.  7

Voor meer info zie:  

www.missiethailand.nl

in nederland is ‘integratie’ al decennia een verhit en beladen 

onderwerp. eén van de belangrijkste voorwaarden die politici voor 

integratie stellen is het spreken van de taal. als je als buitenlan-

der de taal in je nieuwe land niet spreekt,  blijf je in je eigen krin-

getje hangen en blijft je verbinding met de bredere samenleving 

beperkt. 

1  Johannes 3:16 in het Thai.
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