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kerst/agenda

nederlAndse Unie

Januari
4 tienerclub

 vormingscentrum huis ter heide

 info: tienerclub@adventist.nl

11 aJv Zaalvoetbaltoernooi 19.00 – 22.00 in almere  

 info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl 

24-26 plantersweekend

 vormingscentrum huis ter heide

 info: rdingjan@adventist.nl

27-30 predikantentrainingen

 vormingscentrum huis ter heide

Februari
1 tienerclub

 vormingscentrum huis ter heide

 info: tienerclub@adventist.nl

2 adra-dag

 huis ter heide

 info: www.adra.nl of geert@adra.nl 

13-16 Masterguide training  aJv-pathfindering   

 info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl 

16 kaderdag

21-23 relatieverrijkingsweekend

    vormingscentrum huis ter heide

 info: gezinnen@adventist.nl

JezUs. Alles.
sinds 2010 is er een beweging binnen onze 

wereldkerk op gang gekomen met als motto 

‘Jezus. alles.’ de beweging draagt de naam: ‘the 

one project’ verwijzend naar de ene waarom alles 

draait, namelijk Jezus.  een aantal docenten en 

studentenpastores binnen onze kerk hebben hier-

mee een start gemaakt. de beweging mag zich 

inmiddels in een grote belangstelling verheugen.  

kerkleiders en jeugdleiders van over de hele 

wereld tonen hun belangstelling.  

We kunnen ons inzetten voor beleidsdocumenten, 

maar het gaat om Jezus. We kunnen ons druk 

maken over handboeken, maar het gaat om Jezus. 

Waar het om gaat in de kerk is Jezus. hij is alles. 

hij laat ons god zien en hij laat ons de ware mens 

zien. 

vanuit de centrale plaats van Jezus krijgt ons 

kerkelijk leven de dynamische impulsen. dan vallen 

de beleidsregels op de juiste plaats. dan is onze 

kerk optimistisch en dienend bezig, zoals Jezus 

dat deed. dan zetten we ons in voor de levenskwa-

liteit en levensvernieuwing van andere mensen, 

zoals Jezus dat deed.

onlangs was er een bijeenkomst van ‘Jezus. alles.’  

(the one project) op newbold college in engeland. 

onze uniejeugdleider, ds. hans ponte, was daarbij 

aanwezig. voor 2014 (we praten dan over oktober 

2014) zijn er plannen in de maak om deze bewe-

ging naar nederland te halen. 

kerst herinnert ons eraan dat Jezus alles voor ons 

betekent. dat god onder de mensen wil wonen en 

hen richting wil geven. laten we van 2014 een jaar 

maken waarbij Jezus alles voor ons is. laten we 

ons steeds weer keren (bekeren) tot hem, de 

vredevorst, de redder, de 

vriend. dan is de kerk levend, 

sterk en relevant. 

namens het team van het unie-

kantoor wens ik u allen goede 

kerstdagen en een gezegend 

2014. 

wim altink

2

de
ce

m
be

r 
20

13
   

|  



kerst/inhoud

08  nieuws uit de wereldkerk

11 redactioneel afscheid

22 welkom / tot ziens

25 tam tam

27 gast van de maand

28 in focus / adventje

Verder in dit nummer04 kerstkind met
 verschillende 
 stAmbomen

12 hollAndse vlAming
 nU echt met pensioen

16 onderweg
 met JezUs

waar kunt u terecht Voor meer informatie?
voor nederland: 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 (tdbruin@adventist.nl), of ds. W. altink, 
voorzitter (waltink@adventist.nl). voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbe-
schikkingen) vraagt u naar dhr. i. schorea of mail naar ischorea@adventist.nl. 
stuur uw ingezonden brieven voor advent naar het redactieadres (amersfoort-
seweg 18, 3712 bc huis ter heide) of via e-mail: hkoning@adventist.nl of 
advent@adventist.nl.
deadline voor aanleveren van kopij: 5e van de maand
de bank- en girorekeningen van de nederlandse unie staan open voor uw giften. 
graag met vermelding van het doel: 
algemeen: bankrek.  69.99.12.865 en 34188
t.n.v. kerkblad advent: bankrek. 117.287.253

voor belgie & luXeMburg: Zie www.adventist.be telefoon: (00-32) – 
(0)2.511.36.80. voor organisatorische zaken, neem contact op met ds. J. tuin-
stra – president@adventist.be. voor financiële zaken (inclusief donaties en wils-
beschikkingen) mail chr. sabot – christian.sabot@scarlet.be 
nieuwstips voor advent: president@adventist.be. ernest allardstraat 11 – b. 
1000 brussel  -  bank van de post: 000 – 0010560 – 84
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kerst/geloven, denken, doen

Een van de meest populaire hobbies van Nederlandse 
senioren (lees: AOW-gerechtigden) is het opzetten van 
een familiestamboom, een zogenaamde genealogie. 
Inmiddels hebben vele tienduizenden de weg gevonden 
naar gemeentelijke of rijksarchieven, al dan niet digitaal, 
om hun familiegeschiedenis in kaart te brengen.

tekst | henk koning

kerstkind

welk verhAAl  
zit Achter JezUs’ 

geslAchtsregisters?

met verschillende stAmbomen
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kerst/geloven, denken, doen

ontdekt hebben dat er ook een tweetal bijbelschrij-
vers zijn geweest die zo’n stamboom van Jezus 
hebben samengesteld. Opmerkelijk is wel dat die 
twee geslachtsregisters verschillende dingen 
zeggen. De schrijvers – Matteüs en Lucas – maken 
elk een eigen selectie van namen als voorlopers 
van Jezus. Juist deze selectie maakt het zoeken 
naar de reden hierachter interessant. Beide evan-
gelisten vertellen door hun keuze wie Jezus is en 
wat zij als zijn taak zien in zijn leven.

 Matteüs, die in onze bijbels als eerste wordt 
genoemd, probeert keer op keer de joodse wortels 
van Jezus aan te tonen. Hij legt regelmatig de link 
naar de tora en de profeten om te laten zien dat 
Jezus de vervulling is van wat zowel de wet als de 
profeten over hem hebben gezegd of geschreven. 
Telkens weer weet Matteüs zijn lezers erop te 
wijzen dat Jezus de messias is, zoals aangekondigd 
door Gods profeten in voorgaande eeuwen. Voor 
Matteüs is Jezus in zekere zin de tweede Mozes, die 
in zijn Bergrede (Matteüs 5-7) de richting en het 
doel van zijn koninkrijk aangeeft. Dat woord 
koninkrijk is een sleutelwoord in het evangelie van 
Matteüs.

matteüs – jezus is koning
 In de eerste zeventien verzen van zijn evangelie 

geeft Matteüs een overzicht van Jezus’afstamming. 
Ook daar speelt het begrip koningschap een cruci-
ale rol. Koning David wordt in deze zeventien 
verzen het meest genoemd: vijfmaal. Matteüs 
begint het evangelie met: ‘Overzicht van de afstam-
ming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham.’ Matteüs wil dus met zijn stamboom 
aangeven dat Jezus niet alleen tot het volk van 
Israël behoort (‘zoon van Abraham’), maar vooral 
dat hij deel uit maakt van  de familie van David. 

 U moet dan wel begrijpen dat het Matteüs niet te 
doen is om een feitelijke en preciese weergave van 
al Jezus’ voorouders, maar dat hij vooral wil onder-
strepen dat Jezus de Davidzoon is. 

 Hij heeft er voor gekozen om de voorgeschiedenis 
van Jezus in drie gelijke stukken te verdelen: van 
Abraham tot David, van David tot de Babylonische 
ballingschap en van de ballingenschap tot Chris-
tus (Matteüs 1:17). Telkens noemt hij veertien 
namen als de verbindingspersonen in dat stuk 
geschiedenis. Jezus’ voorgeslacht is dus drie maal 
veertien. Waarom veertien? Daar moet hij een 
reden voor hebben gehad. Om het getal veertien te 
kunnen aanhouden laat Matteüs in zijn genaelogie 

d
eze belangstelling is wel begrijpelijk in deze 
leeftijdsfase, want voor zo’n klus heb je veel 
tijd nodig, maar ook wel enig besef van het 
vluchtige van het leven. Soms komt deze 

hobby simpelweg voort uit nostalgische gevoelens, 
maar ook uit een nieuwsgierigheid over hoe en 
waarvan je voorvaders leefden. Dat leidt zowel tot 
spectaculaire ontdekkingen, als tot flinke teleur-
stellingen. Boeiend is het zeker.

stambomen Van jezus
 Elke Advent-lezer die rond Kerst wel eens de 

geboorteverhalen van Jezus heeft gelezen, zal 

kerstkind

bronnen
-  Bijbel met Kanttekeningen, 

deel 7, Baarn, geen datum
-  Het komen van de Messias, 

Phoenix Bijbel pockets, 
Hilversum/Antwerpen, 1965

-  McIver, Robert K. The Four 
Faces of Jesus, Nampa, 
Idaho, 2000

-  Nielsen, J. Het evangelie naar 
Matteüs, deel 1, De prediking 
van het Nieuwe Testament, 
Nijkerk, 1971

-  Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, deel V, 1956

Niet alleen 
eenvoudige 
herders, 
maar ook 
invloedrijke 
magiërs 
bezoeken 
Jezus.
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kerst/geloven, denken, doen

gehad met het toenmalige erfrecht, waar alleen de 
vader telde en de moeder niet.

 Elk van deze vrouwen heeft een speciale rol 
vervuld in de joodse geschiedenis. Toch is het 
opvallend dat niet de bekende ‘moeders van Israel’ 
zijn genoemd: Sara, Rebekka,  Rachel en Lea. Zij 
kennen een echte joodse achtergrond, die nu juist 
bij de andere vier genoemde vrouwen in Matteüs 
gemist wordt. Tamar is een Filistijnse uit de stad 
Timna (Genesis 38), Rachab een Kanaänitische uit 
Jericho (Jozua 2), Ruth een Moabitische (Ruth 1) 
en de vrouw van Uria, een Hetiet (2 Samuël 11). 

 De door Matteüs genoemde vrouwelijke voorlo-
pers van Jezus vertegenwoordigen allemaal een 
niet-joodse cultuur en afkomst. Het zou dan moge-
lijk een verkapt verwijt zijn aan het adres van zeer 
exclusief denkende joden, maar ook een aanwij-
zing zijn dat de messiaanse koning zowel joods als 
heidens bloed in zich draagt.

 De stamboom van Matteüs geeft dus niet alleen de 
mannelijke, maar ook de vrouwelijke lijn aan. 
Daarnaast maakt hij ook duidelijk dat het nieuwe 
messiaaanse rijk niet alleen joden maar ook niet-
joden zal omvatten.

 Het is overigens opvallend dat niet alleen Matteüs 
maar ook Lucas in zijn evangelie aandacht vraagt 
voor de rol van vrouwen in de geboorteverhalen 
van Jezus. Daar treffen we de ontmoeting en 
gesprekken tussen Elizabet en haar nicht Maria 
aan en ook het loflied dat Maria uitspreekt (Lucas 
1:26-56). 

armen en eenVoudigen
 Daar waar Matteüs zijn genealogie gebruikt om 

Jezus te schilderen als de Davidszoon, van konink-
lijke origine, heeft Lucas veel meer oog voor de 
heel gewone en eenvoudige joodse burgers. Dat 
blijkt uit zowel zijn stamboom als de verhalen rond 
de geboorte. Zacharia en Elizabet, de ouders van 
Johannes de Doper, vormen een eenvoudig en 
kinderloos priesterechtpaar. Zij hebben niet veel 
aspiraties meer (Lucas 1). In Lucas wordt Jezus 
niet bezocht door interessante magiërs uit het 
oosten (soms abusievelijk aangeduid als konin-
gen), maar door eenvoudige herders uit de buurt 
van Betlehem (Lucas 2). De wijzen ervaren geen 
enkel obstakel om in het koninklijk paleis van 
Herodes te komen (Matteus 2). Dat zou de herders 
nooit gelukt zijn. Sterker nog, ook tijdgenoten 
keken met enige argwaan naar de categorie 
herders.    

van Jezus tussen de koningsnamen Joram en 
Uzzia een drietal namen weg (vgl. 2 Koningen 
8). Nu moet je weten dat zowel in het 
Hebreeuws als in het Grieks (de oorspronke-
lijke talen van de Bijbel) de letters een getals-
waarde kennen. Boeiend is dan dat het getal 
veertien overeenkomt met de getalswaarde 
van de Hebreeuwse naam DaViD (alleen mede-
klinkers tellen: D = 4 en V = 6). De nadruk op 
veertien, tot driemaal toe, maakt dus duidelijk 
dat Matteüs Jezus ziet als de Davidzoon, die het 
davidische koningschap gaat voortzetten. Hij is 
de messiaanse koning van Israël. Er komt een 
nieuwe tijd! Matteus’ stamboom van Jezus legt 
dus de nadruk op Jezus’ koningschap. Maar dat 
is niet het enige dat opvalt.

Vrouwen
 Temidden van Matteüs’ opsomming van namen 

vinden we ook een viertal vrouwen: Tamar, 
Rachab, Ruth en de vrouw van Uria 

(Batseba). In joodse stambomen 
kwamen namen van vrouwen zelden 

voor. Dat zal zeker te maken hebben 

belofte
aanbeden zoon in hemelsferen
omringd door harmonie en licht
hield woord

geboren bij wat vlammenschijnsel 
is hijzelf licht dat verlicht 
wij buigen in aanbidding

in de schaduw van het kruis
met een hart vol heilig vuur
en gezichten 
stralend van overwinningslicht
ontwaren we aan de horizon 
vol verwachting en verheugd
de blinkende morgenster.

mirjam Booij - hendriks
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kerst/geloven, denken, doen

zijn stamboom dat de baby van Betlehem door en 
door joods is (‘zoon van Abraham’), maar ook van 
koninklijke huize (‘zoon van David’). Lucas bena-
drukt in zijn geslachtsregister en verhalen rond 
Jezus’ geboorte dat Jezus juist en bovenal de 
mensenzoon is. Hij is er voor de eenvoudige en 
minder gefortuneerde burger. Beide evangelisten 
geven aan dat de messias zich ook verbonden weet 
met vrouwen. Matteüs vult dat nog eens aan door 
ook vrouwen van niet-joodse afkomt op te nemen 
in zijn stamboom.

 Twee stambomen met één verhaal: Het Kerstkind, 
de jonge messiaanse koning, is er voor alle volken 
en alle mensen. Joden en niet-joden. Mannen en 
vrouwen. Rijken en armen. Aanzienlijken en 
eenvoudigen. 

 Dit alles is samengevat door een oudere collega 
van Matteüs en Lucas, namelijk Johannes: ‘Want 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die gelooft, in hem 
eeuwig leven heeft’ (3:16).

 De twee geslachtregisters van Jezus zeggen: God 
heeft zijn zoon gegeven voor de gehele wereld. 
Voor alle mensen, voor alle volken, voor alle talen 
en voor alle culturen. Kerst als belofte van licht en 
warmte, en van verwachting en vrede is bedoeld 
voor alle mensen.  t

 Ook twee ouderen die 
Lucas noemt spelen in 
een bescheiden rol 
ten tijde van Jezus’ 
geboorte. Simon 
wordt omschreven als 
een rechtvaardig en 
vroom man die in 
Jeruzalem woont, maar hij lijkt geen speciale status te 
hebben in de tempel (Lucas 2:25). Ook Anna, een 
84-jarige profetes en weduwe, heeft weinig positie 
(Lucas 2:36-38).

 Lucas plaatst dus de pasgeboren baby Jezus in de 
context van gewone en eenvoudige mensen. Juist die 
categorie mensen waarvoor hij zijn nek zou uitsteken 
en op aarde gekomen is.

 Ook in Lucas’ geslachtsregister komt deze invalshoek 
naar voren (Lucas 3). Als je Matteüs 1:7-11 vergelijkt 
met Lucas 3:28-30, zie je bij Matteüs bijna allemaal 
voorlopers van koninklijke huize, terwijl Lucas in dit 
paralelle gedeelte een opsomming geeft van heel 
gewone, alledaagse burgers. 

twee stambomen, één Verhaal
 Zowel Matteüs als Lucas doen de moeite Jezus’ ‘roots’ 

bloot te leggen. Maar het gaat hen niet in de eerste 
plaats om een feitelijk relaas van historisch feiten. Dat 
blijkt al uit het feit dat Matteüs begint bij Abraham en 
eindigt bij Jezus en Lucas begint bij Jezus/Jozef en dan 
in de tijd teruggaat en eindigt bij Adam als zoon van 
God. Ook laat Matteus een paar koningsnamen weg 
om het getal veertien te kunnen aanhouden. 

 Maar belangrijker voor ons hier en nu zijn de verschil-
lende accenten die beide evangelieschrijvers hebben 
gelegd in hun verhaal en genealogie. Matteüs zegt met 

Daar waar Matteüs 
zijn genealogie 

gebruikt om Jezus te 
schilderen als de 
Davidszoon, van 

koninklijke origine, 
heeft Lucas veel meer 

oog voor de heel 
gewone en eenvoudige 

joodse burgers.
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nieUws/uit de wereldkerk

het tijdpad dat de wereldkerk heeft uitgestip-
peld voor het nemen van een definitieve beslis-
sing ten aanzien van het inzegenen van vrou-

welijke predikanten wordt steeds meer door de 
gebeurtenissen achterhaald. Het is nog steeds de 
bedoeling dat de knoop zal worden doorgehakt 
tijdens de Generale Conferentie (het wereldcon-
gres van de kerk) in 2015 en dat men daarop niet 
zou vooruitlopen. Maar dat blijkt anders uit te 
pakken. Nadat eerder enkele unies in Noord-
Amerika en in Europa aangaven niet langer te 
willen wachten en zich in principe voor de inzege-
ning van vrouwen uitspraken (en enkele conferen-
ties in de VS en Nederland daartoe ook metterdaad 
overgingen), krijgt de beweging vóór volledige 
gelijkstelling van vrouwen steeds meer momen-
tum.

 Een belangrijke mijlpaal in het langdurige proces 
werd bereikt toen op 27 oktober de grootste confe-
rentie van Noord-Amerika (in zuidelijk Californië) 
besloot een vrouw, Sandra Roberts, voor de positie 
van conferentievoorzitter te kiezen. Dit gebeurde 
tegen de kerkelijke regels in, en na een expliciet 

bezwaar van de hoogste kerkleiding. De kerke-
lijke regels schrijven op dit moment voor dat 
alleen een ingezegend predikant voorzitter van 
een conferentie of unie kan worden. De leiding 
van de Southeast California Conference 
betoogde dat zij binnen die regels bleven, want 
Sandra Roberts was eerder ingezegend (ook al 
tegen de wensen van de Generale Conferentie) 
en dus verkiesbaar!  Zowel de unie waaronder 
de conferentie ressorteert als de Noord-Ameri-
kaanse Divisie hebben de benoeming van mevr. 
Roberts erkend.

studiecommissie
 Toen de Generale Conferentie vorig jaar een 

wereldomvattende studiecommissie samen-
stelde om voor eens en voor altijd een afdoende 
studie te maken van het netelige onderwerp 
van vrouweninzegening, kregen ook alle 
dertien regio’s in de wereld (de divisies) de 
opdracht een soortgelijke commissie samen te 
stellen met vertegenwoordigers uit hun gebied. 
Van deze commissies wordt nu op korte termijn 
een rapport verwacht. Inmiddels hebben zowel 
de Noord-Amerikaanse Divisie (VS en Canada), 
de South-Pacific Divisie (Australië, Nieuw-
Zeeland, Papoea Nieuw Guinea en de landen in 
de Stille Zuidzee), en de Inter-Europese Divisie 
(Midden- en Zuid-Europa) hun rapport uitge-
bracht. Alle drie zien geen bijbelse bezwaren 
om tot inzegening van vrouwelijke predikanten 
over te gaan. In enkele gevallen wordt het voor-
behoud gemaakt dat er in bepaalde landen 
wellicht voorlopig culturele bedenkingen 
kunnen zijn. Ook de Trans-Europese Divisie 
heeft tijdens de laatste jaarvergadering (18 – 21 
november) in Montenegro besloten dezelfde 
koers aan te houden als de drie eerder 
genoemde divisies.  t

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. 
inzegening vrouwelijke predikanten

Sandra Roberts, eerste 
vrouwelijke conferen-
tievoorzitter

“
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nieUws/uit de wereldkerk

nadat een maand eerder een deel van de Filipij-
nen door een zware aardbeving was getroffen, 
moest het land begin november het hoofd 

bieden aan tyfoon Haiyan, een allesvernietigende 
storm die een breed pad van totale verwoesting 
achterliet, met mogelijk tienduizend of meer 
doden en enkele miljoenen mensen die hun bezit-
tingen en vaak hun huis kwijtraakten.

 De Filipijnse overheid was enigszins op de ramp 
voorbereid, maar kon niet vermoeden dat deze van 
zo’n overstelpende omvang zou zijn. Gelukkig is 
ook zo snel mogelijk internationale hulpverlening 
op gang gekomen. Zoals altijd zal ook ADRA trach-
ten zoveel mogelijk hulp te bieden. In eerste 
instantie zal de Filipijnse ADRA-afdeling – met 
steun van het wereldwijde ADRA-netwerk – zich 
richten op het verzorgen van zuiver drinkwater en 
het verstrekken van voedsel en tenten, vooral in de 

het Noorden van Cebu, Bohol en Iloilo.
 Ongetwijfeld zullen er ook adventisten zijn onder 

de slachtoffers, aangezien de Adventkerk in dit 
land ruim 700.000 leden telt. Op het moment dat 
de ramp zich elders in het land voltrok was ds. Ted 
Wilson, de voorzitter van de adventistische 
wereldkerk in Manilla, de hoofdstad van het land, 
om een belangrijke kerkelijke vergadering bij te 
wonen. Hij ging voor in een speciale gebedsdienst 
en riep ook alle adventisten wereldwijd op om 
voor de mensen in de Filipijnen te bidden.  t

ADRA biedt hulp aan de Filipijnen via 
drinkwater, voedsel en tenten“

Nieuwe 
penningmeester 
TED“

na bijna tien jaar als penningmeester van 
de Trans-Europese Divisie te hebben 
gewerkt heeft Jóhann E. Jóhannsson 

gehoor gegeven aan een oproep van de 
Noorse Adventkerk om hun penningmeester 
te worden. Jóhannsson is uit IJsland afkom-
stig, maar heeft, mede door zijn huwelijk 
met een Noorse echtgenote, sterke banden 
met zijn nieuwe werkterrein.

 Het bestuur van de Trans-Europese Divisie 
(waartoe ook de Nederlandse Adventkerk 
behoort) heeft Nenad Jepuranović als 
nieuwe penningmeester gekozen. Doordat 
hij sinds een achttal jaren in de financiële 
afdeling van het divisiekantoor in het Britse 
St. Albans werkt, kent hij de divi-
sieorganisatie al heel goed. Zijn 
laatste functie in het divisiekan-
toor was die “associate” penning-
meester.  t

Nenad Jepuranovi,  
de nieuwe TED penningmeester
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nieUws/uit de wereldkerk

tijdens de recente jaarvergaderingen van het 
wereldbestuur van de kerk in Silver Spring 
(VS) werden de resultaten gepresenteerd 

van een wereldwijd onderzoek naar hoe adven-
tisten hun geloof en hun kerkelijk lidmaatschap 
beleven. Daarvoor vulden ruim 4.000 predikan-
ten, bijna 26.000 kerkleden, 1.200 studenten en 
bijna 1.000 ex-adventisten een enquête in. De 
resultaten van de studie, zei dr. David Trim die 
het rapport presenteerde, biedt zowel reden tot 
optimisme als tot zorg. 

 Het rapport is nog niet in brede kring openbaar 
gemaakt, maar werd eerst ter bestudering en 
voor commentaar gegeven aan de leden van het 
kerkelijk bestuur. Toch zijn er al wel een aantal 
aspecten naar buiten gekomen. Enkele belang-
rijke bevindingen zijn:

 •   De kerkleden vinden sabbatschoolleraars 
over het algemeen vriendelijker en meer 
toegankelijk dan ouderlingen en predikanten.

 •   Ongeveer driekwart van de leden staat posi-
tief ten aanzien van het werk van Ellen White.

 •   Slechts één op de drie adventistische gezin-
nen heeft dagelijks een moment van bijbel-
lezen en gebed.

 •   Circa 9 van de 10 kerkverlaters kreeg nooit bezoek 
van een predikant nadat ze de kerk niet langer 
bezochten.

 •   Bijna de helft van alle studenten en pas-afgestudeer-
den heeft geen bezwaar tegen het lidmaatschap van 
praktiserende homoseksuelen.

 •   Ook kwamen een aantal belangrijke demografische 
gegevens beschikbaar. Zo is het percentage vrouwen 
onder de kerkleden is met 57 aanzienlijk lager dan 
gedacht.

 Het is de bedoeling dat het volledige rapport op korte 
termijn voor iedereen beschikbaar komt. Gehoopt 
wordt dat het een belangrijk instrument zal blijken te 
zijn voor het uitstippelen van strategieën voor alle 
aspecten van het kerkelijk werk.  t

Reden voor optimisme en zorg naar 
aanleiding van wereldwijd onderzoek

Dr. David Trim presen-
teert de resultaten van 
het wereldwijde onder-
zoek naar hoe adven-
tisten hun geloof en 
hun kerkelijk lidmaat-
schap beleven.

“

de Noorse ADRA-organisatie heeft in de 
loop der jaren een solide reputatie opge-
bouwd. Dat werd onlangs opnieuw beves-

tigd toen ADRA werd geprezen in de bijlagen 
voor de begroting van de Noorse staat voor 
2014.  De Noorse overheidsorganisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking (NORAD) laat 
substantiële bedragen vloeien via de kanalen 
van ADRA-Noorwegen. In haar rapport, na 
een inspectie van projecten in Ethiopië, 
noemde de overheidsinstantie ADRA een 
organisatie die in staat is veel van haar doelen 
te bereiken en zeer kosteneffectief te werk 
gaat. ADRA-Noorwegen werkt zeer nauw 
samen met een reeks van lokale partnerorga-
nisaties. Om voor fondsen van de Noorse 
overheid in aanmerking te komen moet ook 
ADRA-Noorwegen zelf een flink bedrag op 
tafel leggen. Dat lukt doordat de jaarlijkse 
ADRA-collecte in Noorwegen meer dan 
400.000 euro opbrengt.  t

ADRA-Noorwegen in 
het nieuws“
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redActioneel/afscheid

v
oor mijzelf is deze Advent na zeven jaar 
de laatste. Over enige weken zal er een 
nieuwe redacteur worden aangesteld en 
deze redactionele taak overnemen.

 Het was zeven jaar terug even wennen aan een 
andere koers, een andere layout en een andere 
formule. Sommigen misten de diepgang van de 
Advent in de jaren daarvoor, andere juichten de 
veelheid aan nieuws toe. 

 In het nieuwe jaar wordt er een aanzet gegeven 
om u als lezer beide aspecten, actualiteiten en 
diepgang, via Advent aan te bieden. Het eerste 
via een digitale vorm en de diepgang via de 
Advent die per kwartaal op uw mat zal vallen. 
De digitale Advent zal ook diverse rubrieken 
kennen, maar de nadruk zal liggen op nieuws, 
korte (doop- en overlijdens-)berichten, aankon-
digingen, advertenties, korte interviews, etc. 
Daarover ontvangt u later meer details. 

dank
 Advent is de afgelopen jaren een teamproduct 

geweest. U kunt dat al zien, als u de colofon 
naleest. Graag wil ik daarom het redactieteam, 
de verschillende schrijvers, en correctoren 
hartelijk danken voor hun steun, geleverde 
kopij, meedenken, creativiteit en betrokken-
heid. Ook de samenwerking met de vormgever 
Hans Booij en de tekenaar van Adventje, Aad 
Berger, is al die jaren plezierig geweest. 

 Tevens wil ik u als lezer danken voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Ook als we een beroep 
deden op uw vrijgevigheid om het magazine 
ook financieel te steunen hebben velen van u 
daaraan gehoor gegeven. Mede daardoor kon 
Advent lang verspreid worden op de wijze zoals 
u hebt ervaren.

wens
 Graag wens ik u als lezer, maar ook het redactie-

team en alle betrokkenen van harte zinvolle 
feestdagen, een inspirerend 2014 en Gods 
zegen voor de verdere toekomst.  t

Dat stond al boven de 
colomn van de voorzit-
ter van Advent 7. Toen 
vanwege de attentie-
waarde, nu omdat het 
echt zo is. Althans, voor 
mijzelf. Advent, zowel 
in hard copy als in digi-
tale vorm, zal blijven 
verschijnen, ook in 
2014.

lAAtste
   Advent

vlUchtig nieUws  
en diepgAng

tekst | henk koning
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op bezoek biJ/jean geeroms

hollAndse vlAming nU 
echt met        pensioen

scheidend redActielid 
JeAn geeroms blikt terUg

Onlangs nam Geeroms afscheid  
als redactielid van Advent. Met 
Jeroen Tuinstra, voorzitter van 
de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie, blikt hij terug op zijn 
leven als predikant.
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op bezoek biJ/jean geeroms

er was in de oorlog weinig geld om boeken te 
kopen. Maar het verlangen naar meer weten 
groeide. Als jongen van 18 deed ik al de sabbat-
school. Omdat ik redactioneel goed uit de voeten 
kon werd ik gevraagd om het wekelijks verslag op 
te stellen’.

 Hij besloot theologie te gaan studeren. Geeroms: 
‘Broeder Abe Koopmans was een tijdje predikant 
in Vlaanderen. Hij was een fantastische man. Hij 
stimuleerde en inspireerde mij en heeft er alles 
aan gedaan zodat ik naar Zandbergen kon. Belgi-
sche predikanten gingen van oudsher naar Collon-
ges en kwamen dan vaak ‘verfranst’ terug. Ik sprak 
goed Nederlands en de Nederlandse taal was ook 
belangrijk in België, vond Koopmans. Zandbergen 
was bovendien dichterbij en ook minder duur. Ik 
ben er speciaal een keer gaan kijken op een 

zondag. Het was 210 kilometer fietsen vanaf mijn 
ouderlijk huis, inclusief een pontje bij Gorkum. Het 
onthaal was fantastisch. Ze waren blij om een 
eerste Belgische student te zien.’

jeugdsecretaris
 Hij werkte na zijn theologiestudie nog maar acht 

maanden als ‘stagiair’ toen hij benoemd werd tot 
jeugdsecretaris. Een paar maanden later kreeg hij 
de gemeente Antwerpen toebedeeld. De grootste 
Vlaamse gemeente plus het jeugdwerk! ‘Ik werd in 
het water gegooid maar ik kon nog helemaal niet 
zwemmen’, zegt hij. ‘Gelukkig was er br. Van Geel, 
een gepensioneerde en bijna blinde  predikant die 
mij hielp. Een rustige, lieve man bij wie ik kon 
aankloppen. We werkten toen met steekkaarten 
waarop je kon aantekenen bij welke belangstel-
lende persoon je op bezoek ging en welk thema je 
met hem besprak. Die kaarten kon je doorgeven 
aan je opvolger als je een andere gemeente kreeg. 
Mijn voorganger had niet zo’n briljante admini-
stratie. Hij had diverse stapels waarop wel de 
aantekeningen stonden, maar de jaartallen ontbra-
ken!’ Niet erg handig, aldus Geeroms die blij was 
dat zijn gehandicapte collega een olifantengeheu-
gen had. Samen met o.a. Ernest Cools werd hard en 

h
ij woont boven de kerk van Brugge in een 
oud pand. Een prachtige rode trap leidt naar 
boven, naar het appartement waar Jean 
Geeroms zit te werken. De kamer is donker 

op het licht van een kleine 
bureaulamp en het beeld-
scherm van zijn laptop na. De 
inrichting van zijn huis doet 
denken aan vroeger. Maar hij 
zelf leeft nog volop in de 
tegenwoordige tijd.

 Jean Geeroms heeft op bezoek gerekend. Er staan 
twee kopjes klaar met wat versnaperingen, thee en 
koffie. Hij betoont zich een zeer goede gastheer.

 In zijn werkzame leven als adventpredikant in 
Belgie en Luxemburg heeft Jean Geeroms ‘zowat 
alles’ wel eens gedaan, begint hij zijn verhaal. ‘Met 
uitzondering van de boekhouding en boekenevan-
gelisatie.’ Predikant worden was zijn roeping, zegt 
hij. ‘Ik heb dat werk met veel plezier gedaan, want 
ik houd van mensen, dat is wat mij altijd gedreven 
heeft.’

jonge jaren
 Geeroms groeide op in een sociaal ingesteld gezin. 

‘Daar ben ik God dankbaar voor’, zegt hij. ‘Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog smokkelde mijn moeder 
manden vol spullen die ze tot 25 kilometer ver 
ophaalde voor het eigen gezin. Met het risico alles 
te verliezen bij een controle. De buurvrouw was 
adventist en zo kwam ons gezin met de kerk in 
aanraking. Mijn vader werd geen adventist, maar 
de jeugd was op sabbat altijd welkom bij ons thuis. 
Mijn vader maakte dan een grote pan soep van 
zelfgekweekte groenten. Ik was graag met de Bijbel 
bezig. Ik hield van geschiedenis en van lezen. We 
hadden alleen het arbeidersloon van mijn vader en 

hollAndse vlAming nU 
echt met        pensioen

‘predikant worden was mijn roeping. ik heb dat werk 
met Veel plezier gedaan, want ik houd Van mensen, 
dat is wat mij altijd gedreVen heeft.’
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op bezoek biJ/jean geeroms

met succes gewerkt aan de uitbouw van een sterke 
jeugdgroep. Hij smaakte het geluk om René en 
Marc   Cools bijbelles te geven en hen te helpen 
voorbereiden voor het jeugdwerk.

 Na vier jaar Antwerpen vertrok het gezin Geeroms 
naar Brugge. Hij stopte toen met het jeugdwerk op 
het vlak van de Federatie. ‘In Brugge kon ik mij vnl. 
concentreren op evangelisatie en pastoraal werk. 

Met daarbij een spontaan samenwerken met en 
voor de lokale jongelui.’ Verder bleef hij instaan 
voor de pagina’s van Jeugd-Echo in de Vlaamse 
Adventbode. 

Van jeugdwerk naar 
Voorzitterschap

 Naast Brugge kreeg Jean ook Oostende. ‘Niet 
makkelijk, er waren daar soms scherpe 
meningsverschillen maar ik heb er toch met 
veel plezier gewerkt.’ In diezelfde tijd kwam het 
jeugdwerk toch weer in beeld. ‘Eerst om een 
nationale jeugdrally te organiseren. Kort voor 
ons vertrek naar Brussel. Met als graag geziene 
eregasten Jean Surel uit Frankrijk en Karel van 
Oossanen. Ik zat met Karel op Zandbergen 
tijdens zijn laatste jaar. Ik heb steeds goede 
banden bewaard met Karel en heel wat andere 
oud studenten en collega predikanten. 

 Eenmaal terug in de hoofdstad ‘kreeg’ ik ander-
maal het jeugdsecretariaat als cadeau. De Fede-
ratieverantwoordelijken en blijkbaar ook de 
jongelui waren blij dat ik het weer oppakte’, 
herinnert hij zich. In totaal deed Geeroms 16 
jaar het jeugdwerk en later ook jonge kerk. ‘Dat 
was zo in Brussel en vervolgens in daarna ook 
in Antwerpen.’  Mijn tweede verblijf in de Sinjo-
renstad was een fijne tijd, ondanks de blijvende 
combinatie evangelisatie, pastorale zorg en 
jeugdsecretariaat. Tot na amper drie jaar de 
voorzitter van de Frans-Belgische Unie me 
belde om mij te vertellen dat ik voorzitter van 
de Federatie was geworden. Ik dacht dat hij een 
grapje maakte en zei: ‘Je bent te laat, Georges, 
1 april was vijf weken geleden’. De aprilvis bleek 
echter ontnuchterend waar. Terug naar Brussel. 
Als voorzitter, jeugdsecretaris, redacteur, 
verantwoordelijke voor de ‘godsdienstvrij-
heid’… en bijna anderhalf jaar de verantwoor-
delijkheid voor de gemeente Luxemburg omdat 
onze vriend en collega Marc Cools dringend 
verzocht werd terug te gaan naar Afrika. Fijn 
voor de zending, maar ’t leek wel meer op 
‘gekkenwerk’, zegt Geeroms nu.

nederland-belgië
 Jean Geeroms is jarenlang redacteur geweest 

van Advent, vanaf het moment dat Henk Koning 
hoofdredacteur werd. De samenwerking was 
heel goed, daaraan droeg bij dat hij zijn oplei-
ding op Zandbergen had genoten en veel kennis 

inbUrgeringscUrsUs
Waarin de mentaliteit tussen nederlanders en belgen verschilt, weet geer-

oms precies. ‘ik heb van nederlanders veel opgestoken. Maar omgekeerd 

keken nederlanders vroeger ietwat neer op belgen’, zegt hij. ‘Ze hadden last 

van een meerderwaardigheidsgevoel. dat is wel veranderd in de loop van de 

jaren. toen ik op Zandbergen zat, liep je als student stage in de colportage. 

Jan knopper was colportageleider. hij kon me niet persoonlijk begeleiden, 

want er waren gewoon te veel studenten in die tijd. hij gaf me een terrein in 

Zeist om te werken. daar kreeg ik een soort inburgeringscursus. ik werd er 

bijzonder vriendelijk en beleefd ontvangen, omdat ze mijn zachte “g” en 

vlaamse tongval hoorden. Maar ondanks de hartelijke ontvangst verkocht ik 

niets. om als vlaming iets te kunnen verkopen, moest je een superverkoper 

zijn, dat was ik niet. in belgië werkten we met het blad leven en gezondheid, 

dat liep wel, dat heb ik later ervaren. Maar colporteren met boeken, zoals 

Vanwaar, waartoe, waarheen?, dat vond ik moeilijk.’
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op bezoek biJ/jean geeroms

de toekomst Van adVent
 Dat de redactie van Advent een andere koers gaat 

varen en in gaat zetten op een digitale uitgave, 
daarover is Geeroms niet verbaasd. ‘Het is een 
normale gang van zaken’, vindt hij. ‘Maar jammer is 
het wel, vooral voor het taalgebruik. Dat wordt er 
niet beter van, maar armer.’

 Zijn advies aan de redactie is: ga door met vernieu-
wen. ‘Maar besteed ook 
aandacht aan kleine groepen 
lezers. Zoals de Belgen. En van 
mij mag er meer in kleur. Ook 
een simpel nieuwsbericht leest 
fijner in kleur.’ Aan de lezers, 
jong en oud, adviseert Jean 

Geeroms: ‘Houd vast aan de Advent-hoop. En wees 
persoonlijk een heiligdom in deze wereld door je 
sociaal op te stellen tegenover anderen. Doe iets 

voor je buren, doe wat 
voor je familie, want 

mensen hebben 
behoefte aan 

contact. 
Evangelie in 

de praktijk 
is dat.’  t

had van de Nederlandse cultuur en kennissen 
onder de Nederlanders. 

 Aanvankelijk had Advent alleen als doelgroep de 
adventisten in Nederland. ‘Onze samenwerking 
zorgde er voor dat ook Belgisch nieuws doorgezet 
werd, met foto’s en al. Helaas had ik niet zoveel tijd 
als ik wilde, daarom woonde ik niet elke redactie-
raad bij. Ik had ook niet genoeg tijd om alle diepte-

artikelen te schrijven die ik wel graag had willen 
schrijven.’ In de redactie was er nooit strijd tussen 
‘de Hollanders’ en hemzelf als ‘Vlaming’. Ook niet 
tijdens zijn eerste jaren op Hollandse bodem, in 
Zandbergen dus. ‘Spanning was er toen wel 
wanneer Nederland en België tegen elkaar voet-
balden’, lacht hij. ‘Maar in al die jaren heeft België 
nooit verloren, zelfs een paar keer gewonnen.’

pensioen
 Jean Geeroms is nu over de tachtig en zo’n 

beetje met pensioen. Hij kijkt terug op een 
werkzaam leven waarin hij veel aandacht had 
voor de jeugd, voor Advent en voor de ADRA-
projecten. Ook in Suriname via een andere 
Vlaming, Herman Naert, waar acties opgezet 
werden in samenwerking met Jan Reith. ‘Hij 
en ik waren heel goede vrienden. We hebben 
een vergelijkbare achtergrond.’

 Ondanks zijn gepensioneerde staat doet 
hij ‘van alles nog een beetje’. ‘Ik preek 
nog en ben graag bij mensen die me 
nodig hebben. Daarom ben ik vaak in 
de gemeente Oostende, het is een 
gemeente in nood.’

‘houd Vast aan de adVent-hoop. en wees persoonlijk een 
heiligdom in deze wereld door je sociaal op te stellen 
tegenoVer anderen.’
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sAbbAtschool/reflectie

onderweg met

JezUs
Het eerste kwartaal van 2014 gaat het thema in de sabbatschool over 
discipelschap. Dat bestuderen we wereldwijd. Veel mensen hebben een 
mening over wat een discipel van de Heer zou moeten zijn en doen. Die zijn 
niet allemaal hetzelfde. Dit artikel is bedoeld om meer inzicht te krijgen 
over hoe in het Nieuwe Testament het woord ‘discipel’ wordt gebruikt en 
hoe Jezus omgaat met zijn discipelen. 

tekst | JUrrien den hollAnder

Discipelen nemen 
Gods Woord serieus
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sAbbAtschool/reflectie

seling. Alles wat u tot nu toe wist past niet meer. 
Dit geldt ook als iemand een leerling van Christus 
wordt. Vraag het maar eens aan mensen die pas tot 
geloof zijn gekomen. Het blijkt dat heel veel dingen 
in hun leven zijn veranderd. Een leerling van Chris-
tus moet opnieuw zijn realiteit gaan bekijken. Dat 
brengt een inspannend groeiproces te weeg. 

inspannend
 Van zo’n groeiproces kan men best heel moe 

worden. U zou het kunnen vergelijken met in een 
ander land gaan wonen. Voor mijn studie theologie 
aan Newbold College moesten mijn vrouw en ik 
verhuizen naar Engeland. Ik weet nog heel goed 
dat ik het eerste half jaar iedere dag doodmoe was 
van alle nieuwe indrukken. Ik wist toen nog weinig 
van paradigma’s. Achteraf bekeken was ik druk-
doende mijn paradigma bij te stellen op heel veel 
vlakken. Een van de vele voorbeelden is dat in 
Engeland Nederland niet zo heel belangrijk bleek 
te zijn. Het kon maanden gebeuren dat er op het 
nieuws en in de kranten geen enkel bericht was 
over Nederland. Dat was wel ontnuchterend. Na 
een half jaar waren we gewend aan een andere 
taal, andere omgangsmanieren, ander voedsel. Ons 
paradigma was veranderd. 

 Dit geldt ook bijvoorbeeld voor immigranten. Wie 
altijd in Nederland heeft gewoond, heeft geen idee 
wat iemand meemaakt die zijn land heeft verlaten 
om soms voorgoed in Nederland te gaan wonen. 
Van een warme temperatuur naar een koude 
temperatuur. Van altijd zomerweer, naar gure 
herfststormen. Van leven op straat naar een land 

waar mensen in hun huizen leven. 
Van een wereld waarin tijd niet zo 
belangrijk is naar een wereld waar 
men klaagt als de trein een minuut te 
laat is. Of, zoals iemand mij dit laatst 
vertelde: in haar land maak je een 
g-geluid als je iets vies vindt. Toen ze 
hier in Nederland mensen hoorde 

praten dacht ze voortdurend dat er iets vies aan 
haar was vanwege alle g-geluiden in onze taal die 
de mensen om haar heen spraken. Als je zulke 
veranderingen meemaakt moet je leren buiten de 
box te denken. 

buiten de box denken
 Een leerling van Christus kiest zonder het te weten 

om buiten de box te denken. Ik heb het zelf erva-
ren. Wat u nooit voor mogelijk had gehouden kan 

e
en discipel is een leerling. Iemand die leert, 
een pupil. Het Engelse woord mathematics  is 
afgeleid van het Griekse woord voor discipel. 
Het woord math betekent actief denken. Een 

discipel moet zijn hersens gaan gebruiken. Een 
discipel gaat dingen doordenken. Want een leerling 
van Christus krijgt te maken met een hele set aan 
nieuwe waarden en inzichten. Het kan niet anders 
dan dat iemand daarover móet nadenken. We zien 
dit denkproces bij de leerlingen in Matteüs 19:16-
30 (vgl. Lukas 18:18-30) waar ze proberen te 
begrijpen wat het gevolg is van Jezus’ advies aan de 
rijke jongeman. Dit denkproces is ingewikkelder en 
complexer dan alle universitaire studies. Universi-
taire studies bouwen namelijk op de kennis die je 
hebt opgedaan tijdens je basisschool en het voort-
gezet onderwijs. We noemen dat verticaal denken. 
Wat een leerling van Christus meemaakt lijkt meer 
op lateraal (op een nieuwe manier) denken. Het is 
een nieuwe wereld, een andere wereld. De wereld 
van Christus past niet zo goed in de wereld die we 
kennen. Je zou kunnen zeggen dat de wereld van 
Christus een ander paradigma is.

paradigma
 Een leerling van Christus zijn leidt automatisch tot 

wat we een paradigmawisseling noemen. Een 
paradigma is iemands omschrijving van de reali-
teit. Een paradigma is een soort overzichtskaart 
van hoe iemand denkt dat de werkelijkheid in 
elkaar zit. Bijvoorbeeld, stel dat u helemaal gezond 
bent, dan gaat u in uw paradigma er meestal auto-
matisch van uit dat u zomaar even met de auto of 

de trein kunt gaan. Als u zin heeft gaat u even 
wandelen. Als u iets vergeten bent, kunt u nog snel 
even naar de winkel lopen. Dat verandert totaal als 
u in een rolstoel belandt. Dan moet u gaan naden-
ken hoever iets is en of het makkelijk toegankelijk 
is. Dan wilt u ook in een keer alles meenemen en 
niets vergeten, want teruggaan is misschien wel te 
veel voor u. Autorijden blijkt ineens niet meer zo 
makkelijk. Wie van gezond zijn naar een rolstoel 
gaat ondergaat wat we noemen een paradigmawis-

een discipel moet zijn hersens gaan gebruiken. een 
discipel gaat dingen doordenken. want een leer-
ling Van christus krijgt te maken met een hele set 
aan nieuwe waarden en inzichten.
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nu gebeuren. U weet nooit wat er gaat gebeuren. 
Dat zien we ook aan de levens van bijvoorbeeld 
Petrus en Paulus. Sinds ze Jezus leerden kennen is 
hun leven nooit meer hetzelfde geweest. Maar dat 
geldt niet alleen voor de eerste leerlingen van 
Jezus, het geldt voor iedereen die tot bekering 
komt. Wie Jezus volgt, wie samen met hem onder-
weg gaat, kan op de meest onverwachte plaatsen 
komen.

Volgen
 In Matteüs 19:21 zegt Jezus tegen de rijke jonge-

man dat hij alles moet verkopen en hem moet 
volgen. In het Nederlands heeft het woord ‘volgen’ 
de betekenis van achter iemand aanlopen, zoals 
een jachthond een spoor volgt. Of zoals u achter 
een winkelbediende van Gamma aanloopt om dat 
ene stukje gereedschap te vinden. In onze taal laat 

sAbbAtschool/reflectie

het woord ‘volgen’ niet veel keuzemogelijkheid 
over voor de volger. Er zit ook iets absoluuts in, iets 
zwart - wits. Of iemand volgt of iemand volgt niet. 
Zo kunnen mensen de richtlijnen volgen. Dat bete-
kent dan dat men zich aan het protocol houdt, ofte-
wel aan de afgesproken manier van handelen. Veel 
problemen ontstaan doordat mensen zich niet aan 
het protocol houden, dat wil zeggen de richtlijnen 
niet volgen.

 Wanneer men spreekt van het volgen van Jezus, 
roept dit in onze taal het beeld op van een gedwee 
persoon die precies doet wat er gezegd wordt, 
geen eigen mening heeft, maar meegaand wacht op 
een opdracht. Het woordje ‘volgen’ in het Grieks 
kan echter beter vertaald worden met ‘samen op 
dezelfde weg lopen’. Dit heeft voor de Nederlandse 
taal wel een heel andere betekenis dan ‘volgen’. Als 
men samen op dezelfde weg loopt, dan heeft men 
samen een gedeeld doel. De verantwoordelijkheid 
van beiden is even groot. Als men samen op 
dezelfde weg loopt hoeft men ook niet altijd met 
elkaar in gesprek te zijn. Men hoeft ook niet altijd 
precies naast elkaar te lopen. Er is bewegingsvrij-
heid. Als Jezus zegt, ‘volg mij’ bedoelt hij ‘ga samen 
met mij onderweg’ zodat u mijn leerling kunt zijn. 
Dan kan ik u de waarden van mijn koninkrijk leren. 
Die waarden leert u namelijk niet uit een boekje, 
maar door met mij onderweg te zijn. Die waarden 
leert u ook niet door gewoon de regels van het spel 
te leren, bijvoorbeeld de 28 geloofspunten. Die 
waarden leert u alleen door ze in te passen in uw 
denken.

een duidelijk doel
 Het samen op weg gaan lijkt heel vrijblijvend. Toch 

heeft Jezus wel een duidelijk doel als je met hem 
onderweg bent. Jezus verwacht dat mensen zijn 
leer gaan toepassen. ‘Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ 
tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel 
binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van 
mijn hemelse Vader’ (Matteüs 7:21). Wie de woor-
den van Jezus hoort en ernaar handelt noemt hij 
een verstandig man (Matteüs 7:24). Opvallend is 
dat juist deze woorden een diepe indruk maken op 
de toehoorders (Matteüs 7:28-29). Het is makke-
lijk om woorden als gebakken lucht rond te 
strooien. Van veel woorden is de houdbaarheids-
datum erg kort. Maar zo kijkt Jezus er niet tegen 
aan. Als ik Jezus’ woorden goed begrijp, bedoelt hij 
dat zijn woorden juist geen gebakken lucht zijn. 
Dat zijn woorden juist een heel lange houdbaar-

Hoe komen discipel-
schap en volgen tot 
uiting in Jezus’ 
omgang met zijn 
leerlingen?
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niet uitstellen
 Een ander voorbeeld gaat over een leerling die 

vroeg of hij eerst zijn vader mocht begraven om 
daarna Jezus te gaan volgen. In onze cultuur stopt 

alles wanneer er iemand overlijdt. Niets is belang-
rijker dan het afscheid nemen en met respect 
begraven of cremeren van de overledene. Jezus’ 
antwoord was zeer verrassend: ‘Laat de doden hun 
doden begraven.’ Om dat maar aan anderen over te 
laten (Matteüs 8:21). Kennelijk moeten mensen 

die willen wandelen met Jezus dat 
niet uitstellen. Er is altijd wel een 
reden om Jezus niet te volgen. Er 
zijn altijd wel dingen die ogen-
schijnlijk urgenter zijn dan het 
volgen van Jezus. Jezus drijft het 

hier op de spits. Zelfs bij zo iets belangrijks als het 
overlijden van een vader in een cultuur waarin een 
zoon de opvolger is van zijn vader, de erfgenaam 
van het door God gegeven familiebezit, zelfs dan is 
het volgen van Jezus belangrijker.

heidsdatum hebben. Tenminste, als wij als mensen 
bereid zijn om ons paradigma aan te passen en de 
woorden van Jezus als bouwstenen in ons eigen 
leven in te passen. En dat is zijn doel als wij met 
hem onderweg gaan. Onderweg 
gaan met Jezus is niet vrijblij-
vend.

jezus en zijn leerlingen
 We hebben net gekeken naar 

hoe wij de woorden discipel en 
volgen kunnen zien. De 
volgende vraag is: Hoe komen 
discipelschap en volgen tot 
uiting in Jezus’ omgang met zijn 
leerlingen? Laten we, zonder 
compleet te willen zijn, eens 
kijken hoe Jezus in een paar 
gevallen omgaat met de disci-
pelen die hem proberen te 
volgen.

 Bijvoorbeeld wanneer de leer-
lingen samen met Jezus in een 
storm belanden op het meer. 
Tijdens de Bergrede in Matteüs 
5-7 had Jezus verteld dat 
mensen zich geen zorgen moes-
ten maken (Matteüs 6 vers 
27-34). Met andere woorden 
gezegd, een leerling van Jezus 
moet voortdurend kijken of hij 
zijn prioriteiten juist heeft. Hier 
blijkt al meteen hoe belangrijk 
het is om met Jezus onderweg te zijn. Iemand kan 
wel vertellen dat men zich geen zorgen moet 
maken, maar dat is nog wel even wat anders dan 
dat in de praktijk toepassen. Zo gauw de leerlingen 
in hun bootje in een storm belanden vergeten wat 
ze geleerd hebben. Ja, Jezus had hen verteld dat ze 

zich geen zorgen moesten maken, maar hij had niet 
laten zien hoe dat in de praktijk werkte. Daar was 
nu het moment voor gekomen. Men kan leren zich 
geen zorgen te maken door te leren vertrouwen op 
God. Hij spreekt hen daarom aan op hun vertrou-
wen in God (Matteüs 8:25).

er is altijd wel een reden om jezus niet te Volgen. er 
zijn altijd wel dingen die ogenschijnlijk urgenter 
zijn dan het Volgen Van jezus.

Jezus biedt Tomas gelegenheid zijn twijfels te uiten. Hij geeft hem ook antwoord.
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persoonlijkheid
We hebben tot nu toe gezien 
dat Jezus zijn leerlingen leert 
om hem te volgen in verschil-
lende situaties. In wat nu 
volgt gaan we zien dat Jezus 
ook een verschillende aanpak 
heeft voor verschillende 
persoonlijkheden. Er is nogal 

veel verschil tussen de discipelen. In hedendaagse 
termen van persoonlijkheidspsychologie zou men 
kunnen zeggen dat de een hoog scoorde op extra-
versie, de ander laag op bedachtzaamheid, weer 
een ander hoog op integriteit, enzovoort.

petrus
 Om maar met een opvallende persoon te beginnen. 

Petrus komt zeer extravert over. Hij had altijd 
meteen een mening ergens over en nam een soort 
natuurlijke leidersrol. Petrus zat laag op bedacht-
zaamheid, eerst doen en dan pas denken. Hij 
probeerde nogal eens wat uit zoals lopen op het 
water. Hij wees Jezus terecht, hij sloeg Malchus het 
oor af. Hij was behoorlijk overtuigd van zichzelf 
toen hij zei dat híj Jezus niet zou verraden. Kenne-
lijk kende hij zichzelf niet echt goed. Hij kreeg van 
Jezus een speciale behandeling in Johannes 21:15-
19. Drie keer vraagt Jezus hem of hij van hem 

sAbbAtschool/reflectie

houdt. Bij impulsieve 
mensen is het eerste 
antwoord snel gegeven. 
Maar het vasthoudende 
van Jezus dreef de vraag 
dwars door alle verdedi-
gingen van Petrus heen tot 
recht in zijn hart. Jezus 
raakte Petrus in zijn ego. 
Petrus moest al zijn tech-
nieken om mensen naar 
zijn hand te zetten laten 
varen. Dat deed pijn en 
daar werd hij emotioneel 
van. Toen dat gebeurde zei 
Jezus: ‘Volg mij.’ In het 
geval van Petrus kon hij 
pas met Jezus onderweg 
zijn als hij diep in zijn hart 
echt had gekozen. We 
weten van Petrus dat hij 
zonder angst het evangelie 
heeft gebracht tegenover 
machthebbers en leiders. 

Daar op die plek aan dat meer heeft hij besloten 
God meer te gehoorzamen dan mensen.

tomas
 Tomas twijfelde. In tegenstelling tot Petrus was 

hij niet meteen overtuigd. Hij had tijd nodig. Hij 
geloofde niet zomaar ieder verhaal. Hij wilde 
wel geloven. Als hij zijn vingers in Jezus’ zijde 
kon leggen, dan zou hij geloven’, zei hij (Johan-
nes 20:25). Jezus geeft hem de gelegenheid. En 
toch was dat nog niet voldoende voor iedereen 
van de groep. In Matteüs 28:17 waren er bij de 
uitzending van de discipelen nog steeds enkelen 
die twijfelen. Doelde dat op Tomas die zich nog 
steeds niet had laten overtuigen? Maar Jezus 
doet niet zoveel met die twijfel. In het volgende 
vers (18) zegt hij simpelweg ‘mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op aarde . . .’ Hoe kan het 
dat Jezus hier zich weinig gelegen laat liggen aan 
twijfel, terwijl hij in het evangelie van Johannes 
speciaal bij Tomas de twijfel wegneemt? (Johan-
nes 20:27). Of ging het Jezus helemaal niet om 
de twijfel van Tomas, maar liet hij een wens van 
Tomas in vervulling gaan? Was Tomas misschien 
een leerling die het allemaal niet zo in de gaten 
had en had hij een extra zetje nodig? (Johannes 
11:16 en 14:5). Hoe het ook zij, de geschiedenis 

Discipelen zijn net 
zo veelkleurig als 
deze kleurpotloden
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deed of het geld belangrijk was voor de armen 
(Johannes 12:6). Hij gaf Jezus een kus van een 
vriend, terwijl hij in zijn hart hem wilde verraden. 
(Lucas 22:47) Zelfs aan tafel toen Jezus hem de 
laatste kans gaf zei hij schijnheilig: ‘Ik ben het toch 
niet rabbi?’ (Lukas 26:25). De duivel had het hart 
van Judas in bezit genomen en Judas joeg zijn eigen 
begeerten na (Johannes 13:27). Een discipel zijn 
en wandelen met Jezus heeft niet met uiterlijkhe-
den te maken maar met het hart. Uiteindelijk moet 
de leerling kiezen om wat Jezus zegt een plek in 
zijn leven te geven.

conclusie
 Een leerling zijn van Jezus is niet vrijblijvend. Jezus 

wil dat zijn woorden tot leven komen in het leven 
van de mens. Zijn woorden en zijn waarden 
moeten als het DNA van het nieuwe leven in de 
Geest het membraan van het nieuwe paradigma 
vormgeven. Onderweg gaan met Jezus verandert je 
leven sterker dan welke studie ook. Net als bij een 
natuurlijke mens vraagt dat om groei. Ook de leer-
lingen hebben moeten oefenen en via de harde 

manier leren ontdekken dat oude 
systemen niet meer werkten. 
Dat ze het hebben geleerd blijkt 
bijvoorbeeld uit het verhaal van Filip-
pus en de kamerling uit Ethiopië. Hij 
liet zich leiden door de Geest, nam de 

gelegenheid te baat, was super effectief in het 
brengen van het evangelie, en had binnen een paar 
uur iemand van onwetend tot de doop geleid 
(Handelingen 8:26–40). Dat blijkt ook uit het 
verhaal van Handelingen 2 t/m 5. Met grote voort-
varendheid verkondigden de leerlingen het evan-
gelie. Ze waren voor niets en niemand bang en 
lieten zich door geen enkele omstandigheid stop-
pen.

 We mogen uit deze verhalen concluderen dat het 
leerling van Jezus zijn tot grote veranderingen 
leidt. Die veranderingen vinden grond in het leven 
van een mens doordat hij samen met Jezus onder-
weg gaat. Tijdens die reis kan de leerling de 
nieuwe informatie oefenen en zich eigen maken. 
Groei, ontwikkeling en verandering kan men niet 
los denken van discipelschap. 

 Waar staat u in uw reis met Jezus? Bent u alleen 
een leerling of ook een volgeling van hem? Bent u 
dagelijks met hem onderweg? Bent u veranderd in 
de loop der jaren? Ik hoop dat u over deze woor-
den wilt nadenken.  t

vertelt dat Tomas na de uitstorting van de Geest in 
Handelingen 2 op weg is gegaan naar het oosten. 
Het verhaal gaat dat hij naar India is gegaan en later 
zelfs naar China om het evangelie van Jezus te 
vertellen. Die verhalen lijken erop te wijzen dat 
Tomas toen wel degelijk overtuigd was van Jezus 
als de messias van de wereld. Kennelijk heeft iedere 
leerling zo zijn eigen aanpak nodig.

natanaël en judas
 Er zijn twee leerlingen die elkaars tegenpool zijn 

wat betreft integriteit, Natanaël en Judas. Natanaël 
wordt gewonnen door Filippus (Johannes 1:45-
51). Filippus, die zelf net de uitnodiging van Jezus 
had gekregen om met hem mee te gaan, kwam 
Natanaël tegen. Hij vertelde hem ‘wij hebben de 
man gevonden over wie Mozes in de wet geschre-
ven heeft en over wie ook de profeten spreken: 
Jezus de zoon van Jozef uit Nazaret’. In een instant 
reactie reageerde Natanaël met de vraag of er uit 
Nazaret wel iets goeds kon komen. Filippus zei dat 
hij dan maar zelf moest gaan kijken. Natanaël nam 
de uitdaging aan en ontmoette Jezus die een 

wonderlijke uitspraak deed: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog . . . Ik had je al 
gezien voordat Filippus je riep toen je onder de 
vijgeboom zat.’ Wat maakte Natanaël nu zo inte-
ger? Was dat zijn opmerking die hij eruit flapte? 
Was het omdat hij meteen opstond om te gaan 
kijken? Was het omdat hij meteen geloofde toen 
Jezus zei dat hij hem al gezien had? Lijkt dit op de 
kinderlijke bereidheid te geloven die Jezus ook in 
Matteüs 18:3 zo prijst? Zijn naam betekent ‘God 
heeft gegeven’. Ligt zijn integriteit in het feit dat hij 
bereid is wat God hem geeft te accepteren?

 Een grote tegenstelling vinden we in Judas. Vanuit 
de psychologie zou men hem kunnen schetsen als 
laag scorend op hebzuchtvermijding en laag 
scorend op oprechtheid. Dit betekent niet dat 
mensen die laag scoren hierop niet kunnen gelo-
ven en bij Jezus horen. Judas was echter niet bereid 
om wat God hem aanbood te accepteren. Hij kon de 
stap niet maken om zijn eigen belangen los te laten 
voor het evangelie. Krampachtig hield hij vast aan 
geld en macht. Hij pikte uit de kas terwijl hij vroom 

waar staat u in uw reis met jezus? bent u alleen een 
leerling of ook een Volgeling Van hem? bent u 
dagelijks met hem onderweg?
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myrna konket (67)
suzana da silva neto (27)
stephan carels (28) 
Vincent hessels (27) 
mishaëla hessels-getrouw (28)

na een intensieve tijd van vreugde en verdriet is de gemeente 

dordrecht erg blij om te zien hoe rijk de heer haar zegent! in 

dit jaar zijn vijf nieuwe leden door de doop toegevoegd aan de 

gemeente en op de drempel naar 2014 liggen er al weer twee in 

het verschiet! dat is een ongekende zegen. prijst de heer!

op sabbat 22 juni werden zr. Myrna konket en suzana da 

silva neto gedoopt in een prachtige dienst. ds. Martin altink sprak 

daarbij over de kamerling (handelingen 8). hij ging in op de 

opdracht voor ons allen om het nieuws van christus te verkondi-

gen en bepleitte dat de kern van onze boodschap in christus’ 

lijden, kruisiging en opstanding ligt.

op sabbat 21 september zat de kerk in dordrecht bomvol, toen 

drie jonge mensen werden gedoopt: stephan, vincent en Misha-

ela, in het bijzijn van veel vrienden, gemeenteleden en familie. het 

was een volle dienst met verschillende mooie bijdragen. onder-

meer de getuigenissen, op creatieve vormen vormgegeven, waren 

indrukwekkend! de doop werd voltrokken door de eigen predikant, 

ds. Martin altink.

We zien nu al uit naar de volgende doop aan het begin van het 

komende jaar - en hopen dat 2014 net zo zegenrijk wordt als het 

afgelopen jaar!

siepie van dellen (48)

via een broeder in haar woonplaats gorredijjk had 

siepie al gehoord over de adventboodschap. vaak 

spraken ze hierover en na enige tijd besloot ze mee te 

gaan naar de kerkdiensten, samen met haar dochters 

Malisse (10) en natasja (9).

na verloop van tijd gaf ze aan graag bijbelstudie te willen 

krijgen. dat kreeg ze van Miranda broekhuis. dit resul-

teerde in haar besluit zich te laten dopen in de adventkerk. 

dat gebeurde op sabbat 5 oktober. Jan rokus belder 

verzorgde de overdenking uit Marcus 10 en voltrok de 

doophandeling. hij heette haar welkom in de wereldkerk 

van adventisten, terwijl Miranda haar verwelkomde als lid 

van de plaatselijke gemeente.

namens de diaconie werden bloemen aangeboden. de 

leeuwarden muziekgroep ‘under construction’ verzorgde 

de muzikale begeleiding. het was een feestelijke dienst, 

niet in ‘t minst voor de beide dochters van siepie, op wie 

dit alles grote indruk heeft gemaakt.

het is onze wens dat dit gezin een eigen warm plekje 

binnen de leeuwarder adventkerk zal vinden.
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ilja van zundert (13)
demi van zundert (12)

sabbat 21 september was een onvergetelijke dag voor de 

adventgemeente Zeeland. ’s Middags vond er in de advent-

kerk in West-souburg een indrukwekkende doopdienst plaats van 

twee jonge zussen, ilja en demi. Zij zijn vanaf hun geboorte opge-

groeid met het geloof en derde generatie adventist. Ze zagen er al 

een tijd naar uit om zich te laten dopen. de 150 aanwezigen, fami-

lie, ook uit groningen, leden, vrienden en belangstellenden vulden 

de kerk. 

de vader van de dopelingen hield een powerpoint presentatie 

over beide dochters en las een felicitatiebericht voor met bemoe-

diging van de jeugdsecretaris ds. hans ponte. 

de dienst werd opgeluisterd met muziek en zang met medewer-

king  van het interkerkelijk koor de vlis-singers. channah, jongste 

zus van ilja en demi, zong samen met trijntje dekker het lied van 

‘de duif’. ook Margje en kenneth dekker zongen een aantal liede-

ren. de overdenking van ds. paul daniëls had als thema ‘god die 

roept en zijn zegen geeft’.

na de doop volgden warme welkomstwoorden en geschenken. 

bezoekers ontvingen een foto van de dopelingen met een tekst 

erop. na de dienst was er een gezellig samenzijn en ’s avonds een 

pot-luck voor genodigden. velen hebben voor deze dienst  gebe-

den. dat was merkbaar. buiten scheen de zon, maar ook in de 

harten van aanwezigen. de gemeente kijkt terug op een inspire-

rende doopdienst.

ezekiel chibo (op belijdenis van geloof)
diane tinsia
christela isheja
debrah tinsia
elisabath danielyan 
joëla soma
jennifer munka
chantal demeulenaere

sabbat 12 oktober was het een bijzonder doopfeest in 

brussel. de internationale gemeente was afgekomen 

naar de Woluwe kerk om daar met tweehonderd aanwezi-

gen de doop van zeven jongedames te vieren die op deze 

wijze wilden laten zien dat zij ervoor gekozen hadden 

samen met Jezus door het leven te willen gaan. naast de 

doop van de dames was er nog een jongeheer die op belij-

denis van zijn geloof zich wilde voegen bij de kerk van de 

Zevende-dags adventisten.

de dienst werd geleid door ds. iwan voerman die de 

doophandeling voor zes kandidaten verrichtte. ds. gabi 

samperio uit Frankrijk die een belangrijk aandeel had 

gehad in de keuze tot de doop van de zevende kandidate 

(chantal demeulenaere) was speciaal voor deze 

plechtigheid overgekomen. de ouderling van dienst, 

lawrence chilimboyi, had niet alleen een groot aandeel in 

de dienst zelf, ook bij de voorbereidende bijbelstudies was 

hij de sleutelfactor. het was een mooie dienst omlijst met 

veel muziek en zang, met serieuze en ontroerende 

momenten. Zeker een mijlpaal waar de betrokkenen met 

warme gevoelens op terugkijken.

gemeente  
brUssel-internAtionAAl
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Door een communicatiemisverstand kwam dit bericht pas recen-

telijk bij de redactie. De schrijver, ds. N.D. Schuitevoerder, biedt 

daarvoor oprechte verontschuldigingen aan de lezers van Advent.

br. daniël akkerina (83)

br. akkerina is op 25 februari in huis ter heide ontslapen. hij 

woonde in de laatste fase van zijn veel bewogen leven, samen met 

zijn vrouw ietje, in het woonzorgcentrum ‘vredenoord’. alleen 

ooggetuigen weten hoe zuster akerina, voordat de kist gesloten 

werd, afscheid nam van haar man.

broeder akerina werd op 1 maart op de begraafplaats in Zeist 

begraven. precies een week later, 8 maart, hebben wij aldaar zijn 

vrouw begraven. 

zr. johanna a. akerina- sulipattij (79)

Zr akarina is op 3 maart in huis ter heide ontslapen. ‘vreden oord’ 

heeft het meegemaakt zowel op 1 maart als op 8 maart: een 

begrafenis in de traditie van de Molukkers, voorafgegaan door een 

dienst van Woord en gebed, mooi en ontroerend.

omdat de familie akerina-sulipattij mij meer dan 35 jaar kent, is 

mij aangeboden in beide diensten voor te gaan, hetgeen ik als een 

voorrecht heb beschouwd. als ouderling heeft 

broeder akerina met mij samengewerkt. de gene-

genheid en het wederzijds respect is in al die jaren 

onverminderd gebleven. onvergetelijk zijn de 

bezoeken bij de familie in elst, met zuster akerina 

als gastvrouw. Wat mij zal bijblijven is de manier 

waarop allebei in hun persoons-gebonden-eigen-

heid geleefd hebben vanuit hun vertrouwensver-

bondenheid met god.

op vrijdag 1 maart, was de kapel op oud Zandber-

gen overvol. een zorgvuldig samengestelde orde 

van dienst was gebaseerd op het onvoorwaardelijk 

geloof van broeder daniël akerina in god en de 

leer van de zevendedagsadventisten.

op vrijdag 8 maart waren niet alleen alle zitplaat-

sen bezet maar stonden de mensen tot aan de 

voordeur van de kapel om aanwezig te zijn bij de 

afscheidsdienst voor zuster akerina-sulipattij.

in de met liefde samengestelde orde van dienst is 

uiting gegeven aan alle gevoelens van de kinderen, 

kleinkinderen, familie, geloofsgenoten en beken-

den ten opzichte van haar, die over-haar-lijden-heen was en 

begraven zou worden in het verse graf van haar man. allen die in 

de kapel aanwezig waren zullen wellicht nooit vergeten hoe het 

lied ‘api indjil’ (‘vuur van het evangelie’) door het familiekoor 

gezongen werd. tot ziens, broeder en zuster akerina, tot ziens in 

de ‘toekomende wereld’!

jacoba (coosje) de jager-Vogelzang (89) 

op 3 november overleed onverwacht zr. de Jager. op de rouwaan-

kondiging stond dat haar dierbaren haar met groot verdriet 

hebben moeten loslaten. hoewel zij ervan overtuigd zijn dat zij 

uitkeek naar haar heer en schepper. Zr. de Jager had een rotsvast 

geloof en wist zich haar levenlang door god gedragen. Zij was, voor 

zij naar vredenoord ging, lidmaat van de adventgemeente alkmaar, 

maar oorspronkelijk van de gemeente den helder. toen zij gedoopt 

werd en lid werd van den helder was dit een hele kleine groep. al 

gauw was zij ‘alles’: penningmeester, diacones, organiste en 

zendingsleidster. ook stond zij bij de predikanten bekend als de 

zuster die je na de kerkdienst altijd een zakje brood en wat lekkers 

meegaf, voor de reis naar huis. ongeveer tien geleden kwam zij 

naar vredenoord. in haar eigen woorden: ‘toen kwam ik thuis!’

de dienst van Woord en gebed werd gehouden op 8 november, 

waarin ds. c.e. van der ploeg voorging. aan de hand van Johannes 

14:1-4 en romeinen 8:38,39 – overigens hele sterke uitspraken!! 

– hebben wij haar herdacht.  voorafgaande aan de dienst hebben 

haar kinderen (3) en kleinzoon verteld wat de betekenis  van hun 

moeder en oma voor hen is geweest. na deze dienst heeft de 

naaste familie haar begeleid naar de begraafplaats “den en rust” 

in bilthoven, waar zij gecremeerd is.

br. marten postma (96)

‘heit’ zoals hij bekend stond, werd in 1917 geboren in Friesland. 

Zijn ouders hadden daar een boerenbedrijf, waar hij als tiener 

stevig moest aanpakken. toen de tweede Wereld oorlog uitbrak, 

meldde Marten zich als militair aan. in 1941 trouwde hij met 

greet linhout met wie hij drie kinderen kreeg. in 2011 vierden zij 

hun 70-jarig huwelijk – platina!

heit was een strijder in het geloof, een kwaliteit die deels afkom-

stig was van zijn militaire achtergrond. hij was een kenner van 

gods woord en bekend als een spiritueel en godvruchtig mens, die 

een heel serieuze relatie had met god. Met zijn vrouw werd hij in 

1972 lid van de gemeente rotterdam-noord. br. postma was erg 

actief in de sabbatschool. Zijn enorme betrokkenheid en belang-

stelling voor alles wat zich in de gemeente afspeelde, maakte van 

hem een geliefd persoon. ook voor zijn eigen kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen was opa postma de man aan wie zij alles 

vragen konden. hij hield ook heel veel van hen.

de laatste jaren begon br. postma te tobben met zijn gezondheid. 

na een ernstige valpartij belandde hij in het verpleeghuis waar hij 

op 4 november rustig is ingeslapen.

onder grote belangstelling van familie, vrienden en geloofsgeno-

ten werd heit op 8 november  begraven. de gemeente herinnert 

zich heit als een boegbeeld van de kerk en zij is er van overtuigd 

dat zij samen met zr. postma hem weer op de jongste dag zal 

terugzien.
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Tot ziens        in de 
toekomende   
  wereld!
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tAm tAm/diversen

kerstboodschap

hij kwam eens als een mensenzoon, werd in 
een stal geboren,

toch werd zijn komst groots aangemeld door 
duizenden engelenkoren

zij zongen ‘ere zij god’ en ‘vrede hier op 
aarde’. het waren herders op het veld,

die dit eerst mochten horen.

hij groeide op en werd bemind door god en 
door de mensen.

maar langzaam groeide er een haat die zijn 
weerga niet kende.

hij werd veracht, bespot, gehaat, gefolterd 
en gekruisigd.

maar klaagde niet en droeg zijn kruis temid-
den van het duister.

zo werd dat kleine lieve kind een man belast 
met smarten.

doch sloot het mensenras vol liefde in zijn 
harte.

hij stierf, verrees en ging heen om ons daar 
vrij te pleiten

Van schuld door hem voor ons geboet, en dat 
door zijn bloed 

Voorgoed genade te verkrijgen

hij is geen kindje meer, maar heerst als 
koning triomfator

die spoedig wederkeren zal voor hen die hem 
verwachten.

hef dus uw hoofden naar omhoog en loof uw 
koning

hij heeft de prijs voor u betaald en maakt 
voor u een woning.

lofprijs zijn naam en roept hem aan, want hij 
zal spoedig komen.

Verspreidt dit nieuws en zegt het voort, want 
allen moeten het horen.

Zr. Th. Koops 
uit Eindhoven 
wenst u gezegende 
kerstdagen

dankbare

limerick
dit jaar werd er weer een seniorendag te vianen 

georganiseerd.
het thema ‘veilig thuiskomen’ werd bijzonder goed 

gepresenteerd.
Muziek en samenzang waren grandioos,
ook de bijdrage uit de ouwe doos.
dank aan onze god en vrijwilligers. het liep 

allemaal gesmeerd. 
 

Franny Leuring-Koning, Breda

in het sabbatschoolboekje van het vierde kwartaal 

staat een afbeelding met verschillende activiteiten, 

waaronder diverse keren ‘bijbel lezen’. ik begrijp de 

bedoeling van deze afbeelding: mensen laten zien dat 

de bijbel lezen een belangrijk onderdeel van het leven 

als christen is, en dit ook stimuleren. echter, ik ben het 

niet eens met de keuze van de andere genoemde acti-

viteiten. bij ‘drinken’ en ‘feesten’ denken de meeste 

mensen aan alcohol drinken, iets dat adventisten juist 

niet doen. verder staat er ‘gamen’ bij, terwijl veel 

(agressieve) videogames niet erg christelijk zijn. ik 

geloof dat het als christen belangrijk is waarmee je je 

gedachten voedt, en vind dat deze dingen daar niet bij 

horen.

wouter stap, leiden

redactie
U hebt het hoofddoel van deze ‘advertentie’ goed 

begrepen: het stimuleren van Bijbellezen. De andere 

voorbeelden zijn niet gekozen vanuit een bepaald 

ethisch inzicht, maar om duidelijk te maken dat er 

volop keuzes zijn in onze wereld. Dat is de echte wereld 

waarin we met elkaar wonen en waarin kiezen voor het 

goede altijd weer aangemoedigd moet worden. 

ingezonden

sabbatschool 
boekJe
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nieUws/nijmegen

s
inds mensenheugenis ( 54 jaar), kerkt 
gemeente Nijmegen  in de Adventkapel aan 
de Graadt van Roggestraat. Door te veel 
achterstallig onderhoud en te hoge stookkos-

ten is de gemeente genoodzaakt het pand te verko-
pen. Inmiddels is er een passende huurlocatie 
gevonden De Haard, het Diaconaal Centrum van de 
PKN. De ruimte is mooi licht. Er zijn voldoende 
bijzalen voor de activiteiten met de kinderen en de 
jeugd. Sommige leden kennen dit gebouw nog uit 
de tijd dat het een fabriekachtige ruimte was, waar 
kinderen uit de buurt werden opgevangen en 
(sociale) vaardigheden leerden. Die sfeer, van 
maatschappelijke betrokkenheid en gastvrijheid, 
ademt het gebouw nog steeds uit. Door de week 
verzorgt de PKN een ruim aanbod aan cursussen, 
zoals budget koken, hulpverlening aan dak en 

thuislozen, toneel voor 
kinderen en senioren. De 
Haard heeft gekozen voor 
Zevende-dags Adventisten 
als huurder, omdat wij de 
visie delen iets voor de 
samenleving te willen bete-
kenen. 

grote Verzoendag
Op sabbat 9 november 2013 
nemen de leden, jeugd, 
kinderen en vaste bezoekers 
het gebouw officieel in 
gebruik. Het onderwerp 
tijdens de sabbatschool is 
passend ‘grote verzoendag’, 

alles wat niet goed was achter je laten, het 
goede meenemen.  Een nieuw begin maken. 
Eveneens is het de laatste sabbat van de 
gebedsweek. De gemeente begint biddend. Het 
voelt goed aan. Br. Rudy Dingjan is aanwezig als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse Unie. 
Zr. Elise Happé zet een zeventiental vrijwilligers 
in het zonnetje. Zij hebben onder leiding van br. 
Eric en zr. Mariette Oostveen de hele verhuizing 
gerealiseerd. Zij willen geen cadeaus, omdat dit 
werk in hun ogen niet in geld is uit te drukken. 
Het was een mega klus, maar deze is gezamen-
lijk, met liefde en veel plezier geklaard. 

 Gemeente Nijmegen is klaar voor de toekomst. 
Iedereen die de gemeente Nijmegen op haar 
nieuwe locatie wil bezoeken is  van harte 
welkom.  t

Nieuwe locatie voor de 
adventgemeente Nijmegen“

De adventgemeente 
Nijmegen heeft een 
passende locatie gevon-
den in De Haard. Er 
heerst een sfeer van 
maatschappelijke 
betrokkenheid en gast-
vrijheid.
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gAst vAn de mAAnd/christian Bultink

ook Vrijwilligers
 ACM erkent ook vrijwilligers in dit categoriaal pasto-

raat in werkvelden als de politie, brandweer en derge-
lijke. Deze mannen en vrouwen hebben een zeer 
waardevolle bijdrage tot het welzijn van de gemeen-
schappen waar ze hun bediening hebben. Bovendien 
creëren ze met hun zorg voor mensen een welwil-
lende houding van de maatschappij ten opzichte van 
onze kerk. ACM werd opgericht in 1985 en opereert 
vanuit de kantoren van de Generale Conferentie en de 
coördinatoren van ACM op het niveau van de Divisies. 

waardering Van autoriteiten
 Als voormalige gevangenispredikant met een jaren-

lange ervaring, had ik de gelegenheid in september te 
Moskou, tijdens een ACM-conferentie van de Euro-
Azië Divisie opleiding te geven aan aspirant gevange-
nispredikanten. Daarbij kon ik een accent leggen op 
de Europese Justitiële context en het bijzonder karak-
ter van het werk van gevangenispredikant. Het voluit 
bijbelse concept van Restorative Justice (Herstelrecht) 
kwam uitgebreid aan bod. Maar ook tal van praktische 
vragen hoe een dienst voor gevangenispastoraat uit te 
bouwen en te starten werden me voorgelegd. In de 
voormalige landen van de Sovjetunie is de mogelijk-
heid tot religieuze bijstand in de inrichtingen van 
Justitie aanwezig, maar doorgaans nog strikter gere-

glementeerd dan in veel West-
Europese landen. Hoewel, in 
bijvoorbeeld Moldavië, wordt  
de religieuze bijstand van de 
adventisten en baptisten in de 
inrichtingen van justitie 
enorm gewaardeerd en heeft 
men een zeer groot vertrou-
wen gekregen van de autori-
teiten. Het trof me hoe onze 
broeders en zuster in de Euro 
Azië Divisie spontaan nazorg-
projecten hebben opgericht 
voor ex-gedetineerden. In een 
aantal gevallen op zelfs op vrij 
professionele wijze.   t

A
dventist Chaplaincy Ministries (afgekort: ACM) 
bestaat uit opgeleide predikanten voor catego-
riaal pastoraat en is een departement van de 
Generale Conferentie. Categoriaal pastoraat 

houdt in dat deze predikanten pastoraat verzorgen 
voor een aantal heel bijzondere doelgroepen en werk-
terreinen, zoals pastoraat voor patiënten in zieken-
huizen, voor studenten op een campus, voor gedeti-
neerden in inrichtingen van justitie en voor militairen 
in kazernes. 

 In de Verenigde Staten en Canada zijn er verschillende 
voltijds predikanten voor ACM in dienst. Recent zijn er 
ook drie predikanten voor ACM gaan werken in Nige-
ria. ACM maakt deel uit van de wereldwijde zending 
van onze kerk. De mogelijkheid voor deze predikanten 
met een bijzondere opdracht is niet beperkt tot de vier 
hier boven genoemde doelgroepen. Naar de toekomst 
toe wordt er gewerkt aan de vorming van predikanten 
met een opdracht binnen de wereld van de handel, 
industrie en andere werkvelden. 

Adventist chAplAincy 
 ministries hoUdt congres 
in moskoU

Bekommer u om de 
gevangenen alsof u 
samen met hen gevan-
gen zat… (Hebreeën 
13:3a)

Meer informatie over 
ACM: http://www.adven-
tistchaplains.org 

Ds. Christian Bultinck, is 
predikant van de 
adventgemeenten van 
Gent, Kortrijk en Ieper-
De Panne in België en 
moderator van de Natio-
nale Raad voor de Gees-
telijke verzorging bij de 
inrichtingen van Justitie 
in België.    
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in focUs/ad ventje

i
k ben in het boek Ezechiël gedoken. Wat een fasci-
nerende profeet - een tekst vol van genade, 
oordeel en symboliek! Eén ding valt me op. Of God 
nu straft of vergeeft, afbreekt of opbouwt, God 

motiveert zijn handelen steeds met: ‘En zij zullen 
weten, dat ik de Here ben’. Zo staat er in hoofdstuk 39: 
28: ‘En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, 
zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder 
de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land 
verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds 
achterlaat’ (NBG, cursivering toegevoegd). Bovendien 
heeft God het niet alleen over Israël, maar spreekt hij 
ook voortdurend over het zich bekendmaken aan de 
volken om Israël heen. 

 God wil gekend worden! Hoe ziet dat eruit in Thai-
land? In het afgelopen jaar heb ik gezien dat God er in 
slaagt om zichzelf ook in dit boeddhistische land 
bekend te maken. Ik heb het gezien in de Thaise boed-
dhist die 

 •   in het christendom ontdekte dat liefde iets heel 
dieps is

 •   het inzicht kreeg dat er maar één God is in plaats 
van vele goden 

 •   ervoer dat de God van de Bijbel zijn knie genas 
 •   ging geloven dat de mens voortkomt uit een Schep-

per 

 

•   besloot dat trouw aan God belangrijker is dan de 
opinie van boeddhistische familieleden

 •   inzag dat het haar niet lukte om in haar eigen kracht 
goed te leven 

 •   ging vertrouwen dat de Bijbel betrouwbaarder is in 
het voorspellen van de toekomst dan lokale waar-
zeggers 

 •   ervoer dat het volgen van Jezus haar nachtmerries 
en demonen wegnam.

 In januari begint een nieuw hoofdstuk: ik zal Bangkok 
en mijn taalschool verlaten en verhuizen naar onze 
projectstad Khon Kaen. Ik ga in het volste vertrouwen 
dat God ook dáár zichzelf bekend zal maken – en daar 
wil ik mij 100% voor inzetten. Ik voel me gelukkig om 
te werken voor een God die zo’n passie heeft voor 
mensen dat hij zegt: ‘. . . de verlorene zal Ik zoeken en 
de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbin-
den en de zieke versterken’ (Ezechiël 34: 16)! 

 Ere zij God!  t

voor meer info zie: www.missiethailand.nl

“Met Wahporn: 
haar nachtmer-

ries en demo-
nen gingen weg 

toen ze Jezus 
aannam.”

en ziJ zUllen 
weten, dAt ik 
de here ben

Ad
ventJe

door 
AAd berger

In 2013 zal In Focus 
gericht zijn op de erva-
ringen van Daniëlle 
Koning, onze Neder-
landse zendeling in 
Thailand.
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