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Een groet van de voorzitter Een groet van de voorzitter

Een van de bekendste passages over het volgen van het voorbeeld van Jezus is te 
vinden in het prachtige boek The Ministry of Healing: ‘Alleen de methode van 
Christus geeft werkelijk succes in het bereiken van mensen. De Verlosser begaf 

zich onder de mensen als iemand die het beste voor hen wilde. Hij toonde hen zijn 
sympathie, voorzag in hun noden en won hun vertrouwen. En toen vroeg hij hen: 
“Volg mij”’ (blz. 143). 

Christus gaf om de hele persoon – fysiek, geestelijk, sociaal en spiritueel. Hij wil dat het ons goed gaat door onze 
relatie met hem en onze dienst aan anderen. Hij wil liefdevolle en zorgzame zending. Jezus reikte uit naar mensen 
op de plek waar zij waren – in steden, in dorpen, langs de weg, in hun huizen, bij bronnen en zelfs aan het kruis. Hij 
was niet bang en ging naar elke plaats waar een ziel gered kon worden. 

‘Alleen de methode van Christus’ is het thema voor de week van gebed 2014. Gedurende de week zullen we 
ontdekken hoeveel het dienstwerk van Jezus gericht was op genezing en hoe de zending van gezondheid en 
genezing een hoofdzakelijke rol speelt in zijn manier om mensen te bereiken. Ik nodig u uit om met mij de Heer in 
deze week te vragen hoe hij u kan helpen deze krachtige principes toe te passen in het bereiken van mensen, 
wanneer u de goed overdachte artikelen leest. 

Als u kleine kinderen in uw huisgezin heeft (of gewoon van goede verhalen houdt), dan wilt u de bijgaande 
lezingen voor kinderen niet missen. Ze zijn geschreven door Linda Koh, Departementshoofd kinderpastoraat op 
het hoofdkantoor van de wereldkerk. 

Moge de Heer ons zegenen, wanneer we als een wereldwijde kerkfamilie samenkomen om te studeren en te bidden 
gedurende deze week van gebed, waarin we alleen de methode van Christus gebruiken in de verwachting van zijn 
spoedige terugkeer. 

Ted N. C. Wilson
Voorzitter wereldkerk

Het evangelie volgens Matteüs eindigt met een wijde blik naar de wereld.  
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel  
en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,  

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en  
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’ 
(Matteüs 28:18-20). 

Het gaat om het maken van leerlingen. Dat is de kern van wat Jezus aan zijn elf leerlingen doorgeeft. Deze opdracht 
wordt volgens bovenstaande tekst uitgevoerd door middel van deze stappen:
(a) je realiseren dat aan Jezus alle macht in de hemel en op de aarde gegeven is;
(b) op weg te gaan en niet in je eigen kring blijven;
(c) het evangelie is voor iedereen (‘alle volken’);
(d) dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest;
(e) onderwijs in het onderhouden van alles wat Jezus heeft opgedragen.

Geen van deze stappen is een doel op zich, ook niet het dopen van nieuwe leden. Het doel is het creëren van nieuwe 
volgelingen van Jezus! 

De lezingen in deze brochure geven ons praktische suggesties om dit doel in ons leven na te streven. Want Jezus 
geeft niet alleen een opdracht, hij geeft ook raad doordat hij bij ons is. Hij gaat met ons mee in de immense 
uitdaging om anderen tot leerlingen van Jezus te maken: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20). 

Wist u dat de church plant Speranza in Lelystad regelmatig met buurtbewoners samen eet en zo vriendschappen 
opbouwt? Zoals Jezus omging met de mensen en het beste met hen voor had. Wist u dat de Nederlandse 
Adventkerk inmiddels vier actieve Portugeessprekende groepen heeft? In de eigen taal worden bijbelstudies 
gegeven en worden mensen uitgenodigd om volgeling van Jezus te worden. Wist u dat enthousiaste leden van de 
gemeente Apeldoorn onlangs de straat opgingen met de ‘sabbatsofa’? Een fijne bank staat op een plein en 
voorbijgangers worden uitgenodigd om even te zitten en uit te rusten. Op een ontspannen manier wordt verteld 
over de enorme waarde van de rust die de sabbatviering geeft. 

Het belangrijkste voor Jezus zijn zijn leerlingen. Het gaat erom dat wij ons aan onze Heer geven in dienst en 
getuigenis. Daarbij willen we ook onze middelen beschikbaar stellen voor de evangelieverkondiging, hier in ons 
land en elders in de wereld. Daarom nodig ik u uit om vrijmoedig te geven via de enveloppen die horen bij deze 
Week van Gebed. Of dat u uw gaven overmaakt op IBAN NL47 RABO 0117777773 (onder vermelding van 
gebedsdaggaven).

Door te bidden ervaren we Jezus’ aanwezigheid in ons leven des te meer – ik wens u een gezegende gebedsweek!

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Kerkbestuur,

Wim Altink
Voorzitter 

PS Voor het eerst zijn de gebedslezingen van de kinderen, jeugd en volwassenen samengevoegd in één brochure, wat de drukkosten 
vermindert. Bovendien heeft dit boekje een primeur met een overzicht van de landelijke activiteiten van 2015!

Uitgever Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Eindredactie Tom de Bruin, Redactie Joanne Balk, Nelske Verbaas, Madelon Comvalius, Vertaling Bert Nab, Jongere-
lessen Tom de Bruin, Ontwerp Bryan Gray, Daniel Añez, Marjolein Caljouw. Originele uitgave The Adventist Review, vol. 191, no. 27 (ISSN 0161-1119), een uitgave van de General 
Conference of Seventh-day Adventistsen en the Review and Herald Publishing Association.
Alle bijbelteksten zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders aangegeven.
Illustratie voorkant © Darrel Tank.
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DOOR TED N. C. WILSON

In Kapernaüm treffen we een 
depressieve, verworpen en hulpeloze 
invalide aan. Hij was tot wanhoop 

vervallen en had geen enkel zicht op 
herstel. Vol van bittere spijt, besefte hij 
dat zijn ziekte het resultaat van zonde 
was. Het was een trieste zaak van 
fysieke, mentale, sociale en spirituele 
ziekte. Hij had gehoopt dat de 
geestelijke leiders hem enige verlichting 
konden bieden. Die hoop vervloog 
echter toen hem glashard werd verteld 
dat hij ongeneeslijk ziek was. Hopeloos 
en ontmoedigd bracht hij dag na dag 
door in pijn en met spijt. 

Maar toen hoorde hij over Jezus. Hij 
hoorde dat anderen, die net zo zondig 
en hulpeloos waren als hij, genezen 
waren. Zijn vrienden probeerden hem te 
overtuigen dat zij hem naar Jezus 
moesten dragen. Maar hij liet de moed 
zakken toen hij eraan dacht dat zijn 
zonde de oorzaak was van zijn 
invaliditeit. Waar hij het meest naar 
verlangde was bevrijding van de last 
van de zonde. Hij wilde Jezus 
ontmoeten en de verzekering van 
vergeving ontvangen. Er was geen tijd te 
verliezen -- zijn lichaam was al aan het 
vergaan. Hij vroeg zijn vrienden hem 
naar Jezus te dragen en zij deden dat 
graag voor hem (zie Marcus 2:3). Hoe 
mooi is het wanneer er geestelijk 
ingestelde vrienden in je leven zijn die 
je helpen om Jezus te vinden!

Als de kleine groep mensen aankomt 
bij het huis van Petrus, waar Jezus de 
mensen onderwijst, komen ze voor een 
flinke uitdaging te staan. De menigte is 
zo immens dat zij Jezus niet eens 
kunnen horen. Steeds opnieuw 
proberen ze zich door de menigte te 
wringen, maar zonder succes. 

ER ALLES VOOR OVER HEBBEN OM 
JEZUS TE ZIEN

De verlamde man is wanhopig. Hoe 
kan het toch dat hij zo dicht bij Jezus is 
en toch zo ver bij hem vandaan? Hij is 
ervan overtuigd dat Jezus zijn enige 
hoop is op vergeving en rust. Hij heeft 
er alles voor over om Jezus te zien. Er 
ontstaat snel een risicovol plan in het 
hoofd van de man en hij smeekt zijn 
vrienden om hem het dak op te dragen. 

Marcus 2:4 suggereert dat de 
vrienden het dak uit elkaar sloopten. 
Stel je de verwarring in het huis van 
Petrus voor als er stof en puin naar 
beneden begint te vallen. De Bijbel zegt: 
‘En toen ze een opening hadden 
gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn 
draagbed naar beneden zakken.’ 

Er komt een bed via het dak naar 
beneden om neergelaten te worden aan 
de voeten van Jezus! Jezus kijkt in de 
smekende ogen van de invalide man. Hij 
begrijpt onmiddellijk hoe de situatie in 
elkaar steekt. Hij was het immers die de 
man hoop had geboden. De man wacht 
verlangend tot Jezus zijn woorden van 

vergeving zal spreken. Wat een geloof 
laten hij en zijn vrienden hier zien -- 
geloof dat door het dak kwam (of 
misschien wel uit zijn dak ging)! 

In Marcus 2:5 lezen we dan de mooie 
woorden van Christus: ‘Vriend, uw 
zonden worden u vergeven.’ De 
woorden klinken de invalide man als 
muziek in zijn oren. De last van de 
wanhoop valt van zijn schouders. Nu 
kent hij de rust van de vergeving. ‘Met 
een eenvoudig geloof accepteerde hij de 
woorden van Jezus als de begunstiging 
voor een nieuw leven. Hij drukte niet 
door met andere verzoeken, maar lag 
daar in een gelukzalige stilte, te blij om 
te spreken. Het licht van de hemel 
bescheen zijn gelaat en de mensen 
bekeken het schouwspel in opperste 
verbazing.’1

WAT IS GEMAKKELIJKER? 
De op zichzelf gerichte religieuze 

leiders in de ruimte wisselen blikken 
met elkaar en denken aan hun 
onsympathieke verwerping van deze 
arme invalide. In hun harten 
beschuldigen zij Jezus van godslastering 
en bedenken hoe zij deze gelegenheid 
kunnen gebruiken als aanklacht voor 
zijn veroordeling tot de dood. Jezus 
kent hun gedachten en kijkt hen 
indringend aan terwijl hij vraagt: ‘Wat 
is gemakkelijker, tegen een verlamde 
zeggen: ‘Uw zonden worden u vergeven’ 
of: ‘Sta op, pak uw bed en loop?’ Ik zal u 

LAAT GOD HET WONDER VAN KAPERNAÜM VOOR U UITVOEREN.

Zending bedrijven 
zoals Jezus

Eerste sabbat
laten zien dat de Mensenzoon volmacht 
heeft om op aarde zonden te vergeven. 
‘Toen zei hij tegen de verlamde: “Ik zeg 
u, sta op, pak uw bed op en ga naar 
huis”’ (Marcus 2:9-11). 

De man springt op met de kracht van 
een jeugdig persoon. Er stroomt 
levengevend bloed door zijn aderen en 
hij straalt van gezondheid. Wat is de 
liefde van Jezus toch prachtig! Hij 
geneest de schuldigen van hun zonden 
en biedt hen nieuw leven! 

Dezelfde kracht die het leven schept, 
genas de man in een ogenblik. De 
genezing van het lichaam door Christus 
is het bewijs van zijn macht om ook het 
hart te vernieuwen. 

VELEN ZOEKEN HETZELFDE
Vandaag zijn ook veel mensen 

verlamd door zorgen, angst en schuld. 
Zij voelen zich ontmoedigd en zonder 
hoop. Ze dragen zware lasten met zich 
mee en zijn op zoek naar verlichting. 
‘Overal zijn harten wanhopig op zoek 
naar iets dat ze missen,’ schreef Ellen 
White in het mooie boek The Ministry 
of Healing. ‘Zij verlangen naar een 
kracht die hen in staat stelt de zonde te 

beteugelen, een macht die hen bevrijdt 
uit de gevangenschap van het kwaad, 
een kracht die hen gezondheid, leven en 
vrede geeft. Velen van hen die eens de 
kracht van Gods Woord kenden, hebben 
zich begeven op plekken waar God niet 
erkend wordt en zij verlangen terug 
naar zijn heilige aanwezigheid. 

De wereld heeft vandaag hetzelfde 
nodig als negentienhonderd jaar 
geleden -- een openbaring van Christus. 
Er is een grote hervorming nodig en 
slechts door de genade van Christus is 
het mogelijk om het werk van herstel 
aan lichaam, geest en spiritualiteit te 
volbrengen. 

Alleen de methode van Christus zal 
ons werkelijk succes brengen in het 
bereiken van mensen. De Verlosser 
mengde zich onder de mensen als 
iemand die steeds op zoek was naar het 
goede voor hen. Hij toonde hen zijn 
liefde, kwam tegemoet aan hun noden 
en won hun vertrouwen. En dan vroeg 
hij hen: ‘Volg mij.’2

 
ZIJN VOORBEELD VOLGEN  
Onze Verlosser was geïnteresseerd in de 
hele persoon -- fysiek, geestelijk, sociaal 

en spiritueel. Hij wil dat het ons goed 
gaat door onze relatie met hem en onze 
dienst aan anderen in liefdevolle en 
zorgzame zending -- door zijn 
voorbeeld te volgen. Jezus werkte met 
en aan mensen waar zij zich bevonden -- 
in steden, dorpen, langs de weg, in hun 
huizen, bij bronnen en zelfs aan het 
kruis. Hij ging zonder angst naar elke 
plek waar een ziel gered kon worden. 
Als wij op dezelfde manier als Jezus 
zending willen bedrijven, zullen we net 
zo handelen. 

Jezus ging naar de mensen toe. De 
kerk van God zal tot het einde van de 
tijd het goede nieuws moeten blijven 
delen. Laten wij, net als Jezus, deze 
profetische taak doen op de plek waar 
zij verblijven. 

Wij leven nu in een wereld waar meer 
dan vijftig procent van de mensen in 
steden woont. Ik doe een oproep aan u 
vanuit mijn hart: Ongeacht wat voor 
werk u doet, sla de handen ineen om de 
mensen in de steden te bereiken. Dat is 
van wezenlijk belang. Volg het 
voorbeeld van Christus en heb oog voor 
de noden van de massa’s in de steden. 
Haak aan bij het volk van God over de 
hele wereld en help mee in het speciale 
programma Mission to the Cities. 

Het boek Medical Ministry daagt ons 
uit met de volgende woorden: ‘Er heeft 
geen verandering plaatsgevonden in de 
boodschappen die God ons in het 
verleden gestuurd heeft. Het werk voor 
de steden is essentieel in deze tijd. 
Wanneer de steden bewerkt worden op 
de manier die God van ons vraagt, is het 
resultaat dat er een machtige 
gemeenschap ontstaat zoals we nooit 
eerder gezien hebben.’3

Broeders en zusters, die ‘machtige 
gemeenschap’ is nog steeds in 
ontwikkeling. Laten we ernstig 
studeren, bidden, onszelf nederig 
opstellen en op zoek blijven naar de 
richting die God voor ons in petto heeft. 
Laten we ook blijven smeken om de 
uitstorting van de late regen door de 
heilige Geest, zodat we getuigen kunnen 
zijn van het ontstaan van die ‘machtige 
gemeenschap.’ We willen dat Jezus 
terugkomt. De wereld raakt uitgewoond 
en ik geloof met mijn hele hart dat de 
letterlijke terugkeer van Jezus Christus 
niet lang meer op zich zal laten wachten. 
Laten we Christus’ voorbeeld volgen en 
de steden ingaan om de mensen te 
ontmoeten waar zij zijn. 

Onze Verlosser was geïnteresseerd 

in de hele persoon fysiek, 

geestelijk, sociaal en spiritueel.
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EEN HOLISTISCHE EN VERNIEUWDE 
ZENDING 

Als zevendedagsadventisten geloven 
wij in het concept van de hele persoon. 
Daarom benaderen we de mensen ook 
op een allesomvattende manier. Lang 
voor de huidige nadruk op gezondheid 
voor de hele persoon verklaarde God, 
als Schepper van de mensen, de hemel 
en de aarde, dat hij wilde dat de mens 
‘op alle manieren’ gezond zou leven. 
God wil dat wij nu opnieuw enthousiast 
gemaakt en hervormd worden door de 
kracht van de heilige Geest. Hij wil dat 
wij begrijpen wat een complex schepsel 
wij zijn, gemaakt in zijn beeld en door 
zijn hand en adem. 

Dit begrip van de hele persoon leidt 
tot een allesomvattende benadering in 
het bereiken van mensen, vooral zij die 
in de steden wonen. Deze benadering 
behelst ook de inzet van invloedrijke 
gemeenschappen en bedrijven, lokale 
kerken, kerkleden en teams van jonge 
mensen die betrokken worden bij een 
keur van zendingsactiviteiten. Denk aan 
gezondheidsseminars en medisch 
zendingswerk, workshops, 
gezondheidsonderwijs, vegetarische 
restaurants, colportage, kleine 
groepenwerk, maatschappelijk en 
sociale activiteiten die de methode van 
Christus volgen. De heilige Geest reikt 
ons verschillende methodes aan. We 
hebben predikanten, professionals op 
het gebied van gezondheid en kerkleden 
nodig die samenwerken in een 
geïntegreerde zending, zoals 
aangegeven in de geest van profetie. 

In manuscript 117 van Ellen White, 
uit 1901, lezen we: ‘Iedere verkondiger 
van het evangelie zou voorbereid 
moeten zijn om praktisch medisch werk 
te doen. Het medische zendingswerk 
moet net zo verweven zijn met het 
evangeliewerk als de arm met het 
lichaam. De aversie die getoond wordt 
ten opzichte van de 
gezondheidsprincipes, wordt 
veroorzaakt door de weigering om het 
eigen ik onder de loep te nemen. In onze 
grote steden moet het medische 
zendingswerk hand in hand gaan met 
de verkondiging van het evangelie. Het 
zal deuren openen waardoor de 
waarheid naar binnen kan komen.’

God roept ons op het gebruik van de 
allesomvattende 
gezondheidsbenadering nieuw leven in 
te blazen in onze zending aan de grote 
wereldsteden. Kerkelijke organisaties 
en ondersteunende zendingen moeten 

samenwerken in de dienstbaarheid aan 
de maatschappij en het winnen van 
zielen in de grote steden over de hele 
wereld. 

Toen Christus naar de mensen in de 
steden ging, gaf hij er ‘onderricht in de 
synagogen, verkondigde het goede 
nieuws over het koninkrijk en genas 
iedere ziekte en elke kwaal’ (Matteüs 
9:35). Hij onderwees gezondheid en 
leefde het uit op elke mogelijke manier. 
Hij verkondigde de keuze voor het volle 
leven, moedigde mensen aan die keuze 
over te nemen en zond hen vervolgens 
de wereld in om de boodschap te 
verkondigen. 

EEN VURIG VERLANGEN
Matteüs 9:36 verklaart dat toen 

Christus de mensen zag, hij een groot 
medelijden voor hen voelde omdat zij er 
‘uitgeput en hulpeloos uitzagen.’ Onze 
wereld is ook uitgeput en dreigt uit 
elkaar te vallen. Er is een vurig 
verlangen naar echtheid en soliditeit, 
naar vrede en veiligheid, naar eenheid 
zoals schapen die bijeengehouden 
worden door de herder. Christus roept 
u en mij op om te kiezen voor het volle 
leven in hem, om op elke manier gezond 
te zijn door de inwonende kracht van de 
heilige Geest zodat wij herders kunnen 
zijn voor hen die zich verloren voelen. 

God roept ons op om deel uit te 
maken van zijn grote, verenigde en 
gemengde team van trouwe volgelingen 
en compassie te tonen aan hen die 
uitgeput en hulpeloos zijn, gebroken in 
lichaam en geest. De nood is hoog en er 
zijn niet genoeg helpers. Christus legt in 
Matteüs 9:37 en 38 uit dat de 
mogelijkheden om te oogsten aanwezig 
waren. Helaas waren er maar weinig 
arbeiders zodat de oogst niet kon 
worden binnengehaald. Hij zegt dat we 
de Heer moeten vragen om werkers te 
sturen die kunnen helpen met oogsten.

Bent u bereid om, net als de vrienden 
van de verlamde man, vol te houden in 
het werk dat anderen bij Christus 
brengt? Bent u toegewijd om door te 
gaan, ongeacht de situatie? Bent u 
bereid gehoor te geven aan de oproep 
van Christus om op elke mogelijke 
manier gezond te zijn? Hoe volhardend 
bent u? Staat u toe dat de heilige Geest u 
hervormt en opwekt, zodat u er klaar 
voor bent om te dienen zoals Jezus 
deed? 

Christus komt spoedig! Ik nodig u 
aan het begin van deze gebedsweek, die 
zich richt op de ‘methode van Christus,’ 
uit om uzelf volledig aan hem toe te 
wijden, te gaan waar hij u naartoe 
stuurt en te doen wat hij u vraagt te 
doen om anderen bij hem te brengen. 

1 Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898), p. 268.
2 Ellen G. White, The Ministry of Healing (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), p. 143.
3 Ellen G. White, Medical Ministry (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1932), p. 304.

TED N. C. WILSON IS 
VOORZITTER VAN DE 
WERELDKERK VAN ZEV-
ENDEDAGSADVENTISTEN 
EN WOONT MET ZIJN 
VROUW NANCY IN MARY-

LAND, VERENIGDE STATEN.

DOOR MARK A. FINLEY

Gedurende de afgelopen 
vijfentwintig jaar zijn 
onderzoekers bezig geweest de 

relatie tussen geloof en religiositeit 
extra onder de loep te nemen. Geloof 
maakt een positief verschil in onze 
fysieke, mentale en emotionele 
gezondheid. Hoewel het onderzoek nog 
in volle gang is en nog niet alle 
antwoorden beschikbaar zijn, weten we 
voldoende om te kunnen concluderen 
dat geloven ertoe doet. Een krachtige 
geloofsovertuiging kan de fundering 
vormen voor een betere gezondheid. 

Hier volgen twee specifieke voor-
beelden van wat een dosis spiritualiteit 
voor u kan betekenen: 

Een onderzoek dat werd uitgevoerd 
in Californië laat zien dat gelovigen die 
deelnemen aan kerkelijke activiteiten, 
beduidend minder stress ervaren op het 
gebied van financiën, gezondheid en 
andere dagelijkse problemen dan men-
sen die niet gelovig zijn. Andere studies 
tonen aan dat spiritualiteit bijdraagt in 
het verminderen van suïcidaal gedrag, 
misbruik van alcohol en drugs, crimi-
neel gedrag en echtscheidingen. Volgens 
een studie van de universiteit van 
Columbia, hebben vrouwen met een 
gelovige moeder tot zestig procent min-
der kans op een depressie, in een peri-
ode van tien jaar, dan vrouwen die een 
moeder hebben die ongelovig is. Weer 
een andere studie toont aan dat doch-

ters die tot dezelfde religieuze denomi-
natie behoren als hun moeder zelfs nog 
minder risico lopen (tot 71%). Zonen 
scoren zelfs tot 84% minder risico op 
depressiviteit. Op basis van dergelijke 
studies komen weten-schappers tot de 
conclusie dat een sterke geloofsovertui-
ging de basis kan vormen voor een ver-
beterde gezondheid. 

GELOOF MAAKT EEN VERSCHIL
Laten we eens een onderzoekje doen 

naar het ware bijbelse geloof: ‘Het 
geloof legt de grondslag voor alles 
waarop we hopen, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien’ 
(Hebreeën 11:1). Geloof kijkt vooruit, 
het legt immers ‘de grondslag voor alles 
waarop we hopen.’ Het woord dat hier 
vertaald is met ‘grondslag’ betekent 
‘fundament’ in de oorspronkelijke taal. 
Dit betekent dat het geloof het 
fundament voor ons leven is. Maar 
geloof kijkt ook omhoog aangezien het 
ons overtuigt ‘van de waarheid van wat 
we niet zien.’ 

Het geloof is de verzekering dat God 
uiteindelijk al onze dromen in 
vervulling laat gaan. Het geloof is ervan 
overtuigd dat God ons de kracht geeft 
om elke moeilijkheid te overwinnen en 
elk obstakel te slechten, tot de dag dat 
we onze uiteindelijke beloning zullen 
ontvangen in zijn eeuwige rijk. 

Ellen White verduidelijkt de aard van 

het bijbelse geloof: ‘Het geloof ver-
trouwt God, in de overtuiging dat hij 
van ons houdt en het beste weet wat 
goed voor ons is.’2 Op die manier stuurt 
het geloof ons hele wezen aan en 
bemoedigt het onze harten. Geloof ver-
nieuwt onze hoop. Het geloof verplaatst 
ons zicht van dat wat we hebben tot wat 
het kan worden. Het geloof vertrouwt 
op de beloften van God en ontvangt de 
geschenken van God nog voordat ze 
werkelijkheid geworden zijn. Geloof 
geneest. 

DE HEMELSE HELDENGALERIJ
Dit is het soort geloof dat de helden 

van het Oude Testament in staat stelde 
om allerlei uitdagende omstandigheden 
tegemoet te treden en toch trouw te 
blijven aan God. Abel, Henoch, Noach, 
Abraham, Jakob, Jozef, Mozes en de 
andere helden van Hebreeën 11 hadden 
één ding gemeen -- geloof -- een geloof 
dat hen voortdreef en dat hen 
ondersteunde gedurende hun leven. 

Hebreeën 11 geeft een opsomming 
van geloofshelden door de eeuwen 
heen. Hun namen hangen in de hemelse 
‘heldengalerij.’ 

Verrassend genoeg is de eerste 
geloofsheld iemand die sterft. Er is geen 
sprake van een wonderbaarlijke 
redding: ‘Door zijn geloof had het offer 
dat Abel aan God bracht meer waarde 
dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan 

De kracht van het 
geloof ervaren

Zondag

ER IS EEN PLAATS VOOR U IN DE HEMELSE HELDENGALERIJ 

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. Stel uzelf in de plaats van een 
van de vrienden van de ver-
lamde man. Zou u bereid zijn 
een gat in het dak te maken of 
klinkt dat als klinkklare onzin? 
Hoe kunnen wij ‘trouwe’ vrien-
den zijn voor de mensen om ons 
heen? 

2. Denk aan de mensen in uw lee-
fomgeving. Hoe kunt u hen 
bereiken door de methode van 
Christus op een praktische 
manier toe te passen? Bespreek 
uw ideeën met anderen in de 
kerk of groep. 

3. Hoe kunnen we dienstbaar zijn 
aan anderen als we zelf niet eens 
weten wat we met het leven 
aanmoeten? Hoe kunnen de 
methoden van Christus onze 
relatie met hem veranderen en 
onze ideeën over zending bedri-
jven hervormen?
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ook lovend gesproken als over een 
rechtvaardige -- God zelf liet zich 
prijzend uit over zijn gaven --, en door 
zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, 
ook al is hij gestorven’ (Hebreeën 11:4). 
De Bijbel vermeldt dat Abel een 
rechtvaardig mens was en toch werd hij 
gedood vanwege zijn geloof. Als hij niet 
had geloofd, was hij blijven leven. Kaïn 
geloofde niet en bleef leven. Abel 
geloofde wel en hij stierf. Dit kan heel 
vreemd overkomen bij mensen die een 
verkeerd begrip van het ware geloof 
hebben. Geloof resulteert niet altijd in 
een Hollywood-einde, maar echt geloof 
houdt stand. 

Laten we eens naar Henoch kijken, de 
volgende in deze koninklijke geloofslijn: 
‘Door zijn geloof werd Henoch naar 
elders overgebracht, om niet te hoeven 
sterven; hij werd niet meer gevonden, 
omdat God hem had weggenomen. Hij 
stond immers al vóór zijn opneming 
bekend als iemand in wie God vreugde 
vond’ (Hebreeën 11:5). Als Henoch geen 
geloof had gehad, was hij gestorven. Bij 
het lezen van Hebreeën 11 wordt 
duidelijk hoe belangrijk het is om op 
God te vertrouwen. Henoch vertrouwt 
hem met zijn leven en Abel vertrouwt 
hem tot in de dood. 

Kijk eens naar het verschil tussen 
Noach en Abraham: ‘Door zijn geloof 
bouwde Noach, toen hem te kennen was 
gegeven wat er zou gebeuren, nog 
voordat dit voor iemand zichtbaar was, 
gehoorzaam een ark om daarmee zijn 
huisgenoten te redden’ (Hebreeën 11:7). 
Het geloof van Noach hielp hem te doen 
wat God van hem vroeg ook al leek het 
voor de meeste mensen belachelijk wat 
hij aan het doen was. Noach volgde 
gehoorzaam de instructies die hij van 
God ontvangen had. Hij vertrouwde 
God. 120 jaar lang bouwde hij aan een 
ark terwijl hij niet eens wist wat regen 
was. Dat is wat je noemt ‘geloof.’ 

De ervaring van Abraham is precies 
het tegenovergestelde: ‘Door zijn geloof 
ging Abraham, toen hij geroepen werd, 
gehoorzaam op weg naar een plaats die 
hij in bezit zou krijgen, en hij ging op 
weg zonder te weten waarheen’ 
(Hebreeën 11:8). Abrahams geloof 
bracht hem ertoe de zekerheden van 
zijn land achter zich te laten en op weg 
te gaan naar het onbekende. 

Wat een verschillen! Abel stierf door 
zijn geloof en Henoch overleefde door 
zijn geloof. Noach bleef in zijn land door 
zijn geloof, terwijl Abraham zijn land 
juist verliet vanwege zijn geloof. Deze 

tegenstellingen blijven elkaar in het 
hele hoofdstuk opvolgen. 

Sara schonk door haar geloof het 
leven aan een kind toen ze al negentig 
jaar oud was. Jaren later, nam Abraham 
dit kind, Isaak, op Gods bevel mee naar 
de berg Moria om hem daar te offeren. 
Maar God zag het geloof van Abraham 
en weerhield hem ervan zijn zoon te 
doden. Dezelfde God die deze ouders 
vroeg hem te vertrouwen dat zij een 
kind zouden krijgen, vroeg hen ook hem 
te vertrouwen toen hij hen beval dit 
kind te offeren. 

Geloven betekent niet dat ik God ver-
tel wat ik graag wil ontvangen. Geloof is 
een gehoorzaam vertrouwen in God 
ongeacht de omstandigheden waar wij 
ons in bevinden. Het kan zijn dat een 
levensbedreigende ziekte ons overvalt, 
maar het kan ook zijn dat we goed 
gezond blijven. We kunnen volmaakt 
gelukkig zijn in ons huis, of verschrik-
kelijk opzien tegen een aankomende 
verhuizing. Het kan ons financieel voor 
de wind gaan, maar het kan ook zijn dat 
we nauwelijks aan onze verplichtingen 
kunnen voldoen. Misschien genieten we 
van een fantastisch huwelijk, maar het 
kan ook zijn dat de relatie zich in een 
diep dal bevindt. God kan voor ons 
gevoel heel dichtbij zijn, maar ook vre-
selijk ver weg. Geloof is niet afhankelijk 
van ons gevoel of de omstandigheden 
waar we ons in bevinden (Habakuk 
3:17-19). 

Elk van de geloofshelden in Hebreeën 
11 had één ding gemeenschappelijk: Zij 
vertrouwden God. 

ONS GELOOF VERGROTEN 
Wat doet u wanneer uw geloof zwak 

is? Lees Romeinen 12:3: ‘Denk overeen-
komstig het geloof, dat is de maatstaf 
die God u heeft gegeven.’ Wanneer wij 
een bewuste keuze maken om ons te 
richten naar deze liefhebbende, almach-
tige God en hem vertrouwen, dan 
schenkt hij ons geloof. Daarom is geloof 
een gift van God. Hoe meer wij die gift 
activeren in ons leven, hoe meer we 
groeien. Geloof groeit wanneer wij leren 
God te vertrouwen in de verzoekingen 
en uitdagingen van ons leven. Er kun-
nen zich tijden voordoen in ons leven 
waarin het geloof onder de moeilijkste 
omstandigheden blijft groeien. Soms 
zijn de momenten van uiterste wan-
hoop enorme groeimomenten voor het 
geloof. 

Ons geloof ontwikkelt zich ook 
wanneer wij ons verdiepen in het 

Woord van God. Als de waarheden van 
de Bijbel onze gedachten vullen, groeit 
ons geloof. De Bijbel zelf bevestigt deze 
goddelijke werkelijkheid: ‘Dus door te 
luisteren komt men tot geloof, en wat 
men hoort is de verkondiging van 
Christus’ (Romeinen 10:17). Hoe meer 
we onze gedachten vullen met het 
Woord van God, hoe meer ons geloof 
toeneemt.

Vertrouwen in God schenkt kracht 
aan ons hele bestaan. Zelfs in tijden van 
een levensbedreigende ziekte, ontwik-
kelt ons geloof zich van dat wat is tot 
dat wat komen gaat. We richten ons op 
de ‘gezegende hoop’ en verheugen ons 
in de glorie van de terugkeer van Chris-
tus in de zekerheid dat ziekte vanaf dat 
moment definitief tot het verleden zal 
behoren. Tot die dag leven we door het 
geloof in Jezus, degene die de ware bron 
is van volledige genezing. 

1 In Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 1997. 
2 Ellen G. White, Education (Mountain View, Calif.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1903), blz. 253.

MARK A. FINLEY WERKT 
NOG STEEDS ASSISTENT 
VAN DE VOORZITTER VAN 
DE WERELDKERK EN ALS 
HOOFDREDACTEUR VAN DE 
ADVENTIST REVIEW.

De dag begon zoals de meeste 
dagen in het leven van een 
drukke arts. Naast wat andere 

verplichtingen, had ik die ochtend ook 
een operatie gepland staan. De patiënt 
was nieuw in het stadje van een 
landelijke gemeenschap waar wij de 
eerste jaren van ons zendelingschap 
doorbrachten. Toen ik van huis weg 
wilde gaan, werd er via de telefoon een 
spoedgeval gemeld dat nog voor de 
geplande operatie mijn aandacht nodig 
had. Ik belde het ziekenhuis met de 
mededeling dat ik iets later zou zijn, 
maar wel op tijd om de operatie te 
beginnen als de patiënt was voorbereid 
en onder narcose gebracht. 

Ik arriveerde bij het ziekenhuis en 
tijdens de voorbereiding op de operatie 
vroeg ik langs mijn neus weg of de 
patiënt al onder narcose gebracht was. 
De verpleegster was wat nerveus en 
vroeg me of ik dat zelf even wilde 
controleren. Stel je mijn verbazing voor 
toen ik de anesthesist, de operatiezuster 
en de assistent naast een volledig 
wakkere patiënt op een operatietafel 
zag staan. 

Toen ik vroeg waarom de patiënt nog 
niet onder narcose gebracht was, kreeg 
ik als antwoord: ‘Vraag dat zelf maar.’ 

De patiënt was een vriendelijke 
vrouw met een oprechte glimlach 
waarin de signalen van de al 

toegediende medicatie zichtbaar waren. 
Zij reageerde: ‘Er is mij verteld dat u 
altijd bidt met uw patiënten voordat u 
tot de operatie overgaat en ik wilde niet 
onder narcose gaan voordat u met mij 
hebt gebeden.’ 

Uiteraard bad ik met haar. De situatie 
had zich tot een prachtig moment van 
getuigenis gekeerd, zowel voor de 
patiënt als voor mijn collega’s. Hier 
werd de hemelse methode en aanpak 
voor het bereiken van de hele persoon 
goed geïllustreerd. 

WIJ ZIJN HOLISTISCHE WEZENS 
Gezondheid is zo onlosmakelijk 

verbonden met alles wat we doen en 
zijn dat het relevant lijkt voor de manier 
waarop wij zevendedagsadventisten 
zijn. God toonde interesse voor de 
gezondheid van zijn schepselen vanaf 
de schepping. Hij creëerde een 
fantastische omgeving om het welzijn 
van zijn schepselen te bevorderen. Hij 
voorzag in een voedzaam dieet, frisse 
lucht, puur water en de mogelijkheid 
om te bewegen in het bewerken van de 
hof door Adam en Eva. Hij droeg zorg 
voor hun geestelijke gezondheid en 
wandelde en sprak met hen in de koelte 
van de avond. 

Vanaf het begin waren spiritualiteit 
en gezondheid met elkaar verbonden. 
Zelfs na de zondeval, de zondvloed en 

de slavernij in Egypte, liet God zijn dat 
de gezondheid van zijn schepselen 
belangrijk voor hem was door hen 
specifieke richtlijnen te geven voor een 
goede gezondheid. Deze richtlijnen 
beschermden hen tegen veel van de 
ziekten waar de Egyptenaren en 
anderen door getroffen werden. 

In de volheid van de tijd toonde God 
de holistische ontwikkeling in het leven 
van Jezus. De Bijbel bevestigt: ‘Het kind 
groeide op, werd sterk en was begiftigd 
met wijsheid; Gods genade rustte op 
hem’ (Lucas 2:40). ‘Jezus groeide verder 
op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij 
kwam steeds meer in de gunst bij God 
en de mensen’ (Lucas 2:52). De arts 
Lucas verbindt het fysieke, emotionele, 
geestelijke en sociale met elkaar en laat 
zo het holistische Wezen zien naar 
wiens beeld wij geschapen zijn. 

God benadrukt in zijn genadige 
liefde, door de gezondheidsboodschap 
aan deze kerk door Ellen White, dat wij 
holistische wezens zijn. Het visioen dat 
zij ontving in Otsego, Michigan, op 6 
juni 1863, meldde luid en duidelijk dat 
het een spirituele plicht is om zorg te 
dragen voor tempel die ons lichaam is. 
De holistische integratie van lichaam, 
verstand en geest werd duidelijk 
bekrachtigd. Deze principes hebben de 
test van de tijd en nauwkeurig 
wetenschappelijk onderzoek doorstaan. 

Het bereiken van de 
hele persoon 

Maandag

DOOR PETER N. LANDLESS

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. We zijn omringd door een 
maatschappij die is ondergedo-
mpeld in allerlei soorten media. 
Dagelijks worden we bedolven 
onder advertenties en andere 
reclames. Hoe kunnen we in zo’n 
omgeving gelovige mensen 
blijven? 

2. Waarom zou God Abraham 
gevraagd hebben om zijn zoon 
te offeren op de berg Moria? Is 
dat niet wreed en onredelijk? Is 
het geloof altijd redelijk? 

3. Bespreek manieren om de gel-
oofsbeleving bij onze kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen te 
stimuleren. Hoe kunnen wij toe-
rusters in geloof worden? 
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De uitgangspunten voor rust, zonlicht, 
een gebalanceerd dieet, vertrouwen in 
God, beweging, matigheid en zuivere 
lucht zorgen samen voor een 
gebalanceerd totaalplaatje.

Het visioen van Otsego benadrukte 
dat het belangrijkste uitgangspunt in 
het zorgdragen voor een goede 
gezondheid ligt in het gegeven dat het 
ons in staat stelt om God en onze 
medemens te dienen. We zullen 
gezonder zijn wanneer we onszelf in 
acht nemen, maar die gezondheid is 
geen doel in zichzelf. Wij worden gered 
om te dienen. Ellen White schreef: ‘We 
leven in een tijd waarin ieder lid van de 
kerk kennis moet nemen van het 
medische zendingswerk. De wereld is 
een leprakolonie vol met slachtoffers 
van lichamelijke en geestelijke ziekten. 
Overal gaan mensen verloren door een 
gebrek aan kennis van de waarheden 
die aan ons zijn toevertrouwd. De leden 
van de kerk moeten wakker worden, 
zodat zij gaan begrijpen dat het hun 
verantwoordelijkheid is om deze 
waarheden door te geven.’1 

Dit was toen de waarheid en op een 
nog veel urgentere manier is het ook de 
waarheid voor vandaag. Dit is een 
oproep tot een allesomvattende 
gezondheidsboodschap, zowel 
persoonlijk en gezamenlijk als kerk. 
Genadevol delen en ondersteunen 
terwijl we preken, onderwijzen, genezen 
en sturing geven. 
HET DOEL VAN EEN HOLISTISCHE 
GEZONDHEIDSBOODSCHAP 

De holistische gezondheids-
boodschap, stevig verankerd op bijbelse 
gronden en geinspireerde openbaring, 
reikt tot aan de fundamenten van het 
menselijk bestaan: ziekte en het lijden 
dat eruit voortkomt. Hoewel dieet in dit 
verhaal belangrijk is, is het niet het 
enige dat telt. Ellen White schetst het 
doel voor de gezondheidsboodschap: 
‘In het onderwijzen van de 
gezondheidsprincipes dienen we het 
belangrijkste onderwerp steeds voor 
ogen te houden. Het doel is een zo groot 
mogelijke ontwikkeling van lichaam, 
verstand en ziel mogelijk te maken. Laat 
zien dat de wetten van de natuur, die de 
wetten van God zijn, ontworpen zijn 
voor ons welzijn. Onderwerping aan 
deze wetten vergroot de kans op geluk 
in dit leven en helpt ons in de 
voorbereiding op het leven dat komt.’2 

De gezondheidsboodschap heeft God 
als kern. Daarmee is het niet simpelweg 
een boodschap die informatie geeft over 

gezondheid, maar het wordt een 
volledig geïntegreerde 
gezondheidsfilosofie. Rentmeester zijn 
van deze holistische levensstijl, kent een 
morele component, zoals Paulus ons 
laat zien: ‘Dus of u nu eet of drinkt of 
iets anders doet, doe alles ter ere van 
God’ (1 Korintiërs 10:31). 

Wij worden beschermd en genezen 
door de kracht van God. De heelheid die 
wij ervaren, komt van hem. Door zijn 
genade kunnen we zelfs genieten van 
heelheid in onze gebrokenheid. Paulus 
schenkt hier aandacht aan als hij in zijn 
gebrokenheid zekerheid vindt bij God: 
‘Je hebt niet meer dan mijn genade 
nodig, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid’ (2 Korintiërs. 12:9). 

Zelfs in onze gebrokenheid is ‘het 
onze eerste plicht aan God en onze 
medemens om onszelf te ontwikkelen. 

Iedere bekwaamheid waar de Schepper 
ons mee heeft begiftigd, dient tot op het 
hoogste niveau ontwikkeld te worden, 
zodat wij in staat zijn om een zo goed 
mogelijk leven te leiden.’3 

Wanneer wij ons ontwikkelen tot ons 
volledige potentieel, zal onze dienst aan 
God veelzijdig zijn en kunnen we 
werkelijk zorg dragen voor alle noden 
in de menselijke ervaring. Een 
belangrijk onderdeel in het delen van 
welke boodschap ook is de manier 
waarop we de principes uitdragen. Dit 
is de methode van Christus in de 
praktijk. Er ontstaat gemeenschap, zorg, 
sympathie, aandacht geven aan noden 
en vervolgens de mensen aanmoedigen 
om Jezus te volgen. 

HOE ZIET HET BEREIKEN VAN DE 
‘HELE PERSOON’ ERUIT?

Door de hele Bijbel heen zijn 
onvergetelijke voorbeelden te vinden 
waarbij God zich richt op de hele 
persoon. Hij gaf Israël een morele wet 
en maakte de cirkel rond door er 
levensreddende gezondheidsinstructies 
bij te geven. De ultieme openbaring van 
zorg voor de hele persoon wordt ons 
getoond in het leven, werk en de 
wonderen van Jezus. De Verlosser had 

medelijden met de bedroefden en 
vermoeiden (Matteüs 9:36). Hij voorzag 
de hongerige massa’s op 
wonderbaarlijke wijze van voedsel 
(Matteüs 14:15-20) en maande zijn 
leerlingen om mensen te voorzien een 
beker koel water (Matteüs 10:42). Hij 
herstelde een bezetene tot een staat 
waarin hij gekleed en goed bij zijn 
verstand was, terwijl hij luisterde aan 
de voeten van Jezus (Lucas 8:35).

Als kerk zijn wij gezegend met de 
kennis hoe wij het leven ten volle 
kunnen leven. Het is onze heilige plicht 
om zorg te dragen voor de tempel die 
ons lichaam is en ons vervolgens ten 
dienste te stellen aan een gebroken 
wereld die toe is aan een genadevolle 
openbaring van Jezus door zijn 
volgelingen. Als holistische wezens 
moeten wij hem eren met ons lichaam, 
ons verstand en onze geest om ‘al onze 
krachten in de beste conditie te houden 
voor de hoogste dienst aan God en 
mensen.’4

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 7, blz. 
62.
2 Ellen G. White, The Ministry of Healing (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), blz. 146.
3 Ellen G. White, Counsels on Health (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1923), blz. 107.
4 E. G. White, The Ministry of Healing, blz. 319.

PETER N. LANDLESS 
GEEFT LEIDING AAN  
HET GEZONDHEIDS-
DEPARTEMENT VAN DE 
WERELDKERK IN SILVER 
SPRING, MARYLAND.

Zowel binnen de religieuze als de 
wetenschappelijke 
gemeenschappen is een 

groeiende interesse ontstaan met 
betrekking tot het leven van de Joodse 
profeet Daniël uit lang vervlogen tijden. 
Deze interesse wordt tenminste 
gedeeltelijk aangewakkerd door de 
toenemende ziektecijfers binnen de 
Westerse maatschappijen. 

Daniëls leven en gezondheid waren 
gebaseerd op de morele wet van God en 
de gezondheidswetten. Daarnaast 
fungeert Daniël als het toonbeeld van 
integriteit voor een wereld die is 
aangetast door corruptie. Hij en zijn 
vrienden stelden zelfs hun levens in de 
waagschaal om trouw te betonen aan de 
wetten van God. 

Laten we kort kijken naar wat enkele 
studies momenteel te melden hebben 
aangaande Daniëls 
gezondheidspraktijken die hij baseerde 
op de Bijbel. 

HET BESTE DIEET KIEZEN 
Toen Daniël het eten van de koning 

kreeg voorgeschoteld, koos hij ervoor 
om, in plaats hiervan, uitsluitend 
voedsel te eten dat niet dierlijk was 
(Daniël 1:16), het dieet dat 
oorspronkelijk aan de mens werd 
voorgeschreven bij de schepping 
(Genesis 1:29).

Recentelijk volgden onderzoekers 
eenentwintig dagen een vegetarisch 
dieet en zij ontdekten dat dit leidde tot 
een ‘verbeterde stofwisseling en een 
vermindering van hart- en vaatziekten.’1 
Tevens hadden degenen die aan de 
proef meededen een betere 
bloedsuikerspiegel,2 die volgens 
onderzoekers direct verbonden is met 
de mate van zelfbeheersing en 
wilskracht.3 Simpel gezegd: wanneer uw 
bloedsuikerspiegel constant is, wordt 
het makkelijk om controle te houden 
over uw handelingen en uw doelen te 
bereiken. 

Het groentedieet waar Daniël en zijn 
vrienden om vroegen, beschermde hen 
tegen het eten van dierlijke producten, 
die vol zitten met meervoudig 
onverzadigde vetzuren, een chemische 
stof waarvan is aangetoond dat die 
stemmingswisselingen veroorzaakt.4 
Daniëls dieet dat hij baseerde op Gods 
Woord, vergrootte zijn geestelijke 
kwaliteiten en plaatste hem in een 
positie waarin hij als voorbeeld kon 
dienen voor de principes en doelen van 
God. 

Daniël koos ervoor om water te 
drinken in plaats van wijn, wat hem een 
geestelijke voorsprong kan hebben 
gegeven. Niet alleen helpt het drinken 
van water om het geheugen van 
jongeren te ontwikkelen5—een recente 

studie op de University of East London 
suggereert dat het drinken van slechts 
drie glazen water voor een toets, de 
reactietijd tot 14 procent vergrootte.6 
Geen wonder dat Daniël en zijn 
vrienden tien keer zo voortreffelijk 
werden bevonden als de anderen. 

GEBED EN MEDITATIE 
Daniël leidde een leven van gebed en 

meditatie op het Woord van God. 
Onderzoekers hebben zich erover 

verbaasd dat zelfs het denken over 
religieuze thema’s de zelfbeheersing 
kan bevorderen.7 Een andere studie 
toont aan dat gebed een ‘soort 
krachttraining is voor zelfbeheersing,’8 
waarbij binnen drie uur de aandacht 
verscherpt wordt, en het binnen elf uur 
leidt tot ‘toegenomen 
zenuwverbindingen tussen regionen in 
de hersenen die belangrijk zijn voor de 
concentratie, het negeren van 
afleidingen en het onder controle 
houden van impulsen.’9 De studie 
toonde meer ‘grijze stof in de 
prefrontale cortex,’10 en ook een 
toegenomen ‘bloedstroom naar de 
prefrontale cortex,’11 het hersencentrum 
waar alle functies worden uitgevoerd 
die de mens van het dierenrijk 
onderscheidt. 

Hier volgt uit dat degenen die de 
goddelijke praktijk van persoonlijk 

Een gelovig 
leven leiden

Dinsdag

DOOR DON MACKINTOSH

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. Wat zou u zeggen tegen iemand 
die meent dat gezondheid niets 
met spiritualiteit te maken 
heeft?

2. In onze wereld vol zonde lijden 
massa’s mensen aan allerlei slo-
pende ziekten. Wat zou de 
houding van Jezus zijn ten aan-
zien van deze individuen?

3. Op welke specifieke manieren 
kunnen wij zorgdragen voor de 
hele persoon?
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De heelheid 

die wij ervaren, 

komt van hem.



gebed toepassen, net als Daniël, samen 
met gezamenlijk gebed, dezelfde 
resultaten kunnen verwachten. 

De geestelijke gezondheid en het 
succes van Daniël waren zeker 
gebaseerd op zijn vertrouwen in God. 
Het resultaat was dat hij 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
toonde voor de morele- en 
gezondheidswetten van God (Daniël. 
9:4, 13). Daniel’s brain health and 
success were certainly based on his 
confidence in God. As a result, he 
devoted unswerving obedience to God’s 
moral and health laws (Daniël 9:4, 13). 
Daniëls trouw aan de wetten van God 
bezorgde niet alleen hemzelf voordeel, 
maar ook allen met wie hij werkte, zoals 
we zien in de acties van Darius, de 
koning van de Meden, die hem 
verantwoordelijk maakt voor al zijn 
zaken, zodat hij ‘geen schade zal lijden’ 
(Daniël 6:2). Daniëls achting voor de 
wet van God maakte hem niet alleen 
eerlijk in het behartigen van zijn eigen 
zaken, maar ook in het beheer van de 
financiën van de koning. 

EERLIJKHEID
Recent onderzoek over eerlijkheid 

laat zien dat zelfs degenen die pas 
kortgeleden in aanraking zijn gekomen 
met de wet van God, geneigd zijn 
eerlijker in het leven te staan. 

Bij één onderzoek werden de 
deelnemers in twee groepen 
opgesplitst. Eén groep werd gevraagd 
zich de tien geboden weer in 
herinnering te brengen, terwijl de 
andere groep werd gevraagd zich tien 
boeken te herinneren die zij op de 
middelbare school hadden gelezen. In 
de groep die zich tien boeken moest 
herinneren, werd volop gespiekt. In de 
groep waar men zich de tien geboden 
moest herinneren werd in het geheel 
niet vals gespeeld. 

Het experiment werd herhaald en 
deze keer werden de deelnemers attent 
gemaakt op of de erecodes van de 
school of de tien geboden. Opnieuw 
waren de mensen die zich richtten op de 
tien geboden meetbaar eerlijker. Zelfs 
toen het experiment gedaan werd met 
een groep mensen die zichzelf atheïsten 
noemden, werden dezelfde resultaten 
gemeten.12

Hoewel Daniël veel stressvolle 
situaties het hoofd moest bieden, 
behield hij altijd zijn dankbare houding. 
Hij was zelfs nog in staat zijn dank aan 
God uit te brengen toen hij had 

vernomen dat er een bevel was 
uitgevaardigd dat hem in de 
leeuwenkuil zou laten belanden (Daniël 
6:10)! 

De mogelijkheid om dankbaar te 
blijven leidt tot aantoonbaar minder 
gezondheidsproblemen, een frissere 
kijk op het leven en de mogelijkheid om 
naar belangrijke persoonlijke doelen 
toe te werken op het gebied van studie, 
relaties, gezondheid en dergelijke.13 De 
wetenschap raad aan om dagelijks 
gedachten van dankbaarheid op te 
schrijven voor een optimale gezondheid 
van geest en lichaam. 

HET ERFGOED IN STAND HOUDEN
Hoewel er vele factoren zijn geweest 

die de jonge Daniël zullen hebben 
beïnvloed, zou het kunnen dat de 
hervormingen van Josia ook nog een 
positieve rol hebben gespeeld. Daniël 
was nog erg jong toen Josia het volk 
terugleidde tot trouw aan God en zijn 
wet. 

Daniëls toewijding in het doen van 
Gods wil doet ons denken aan koning 
Josia. Hij hield de wet en levensstijl van 
God hoog (zie 2 Koningen 22 en 23). Het 
gevolg van de herontdekking van Gods 
wet, was een persoonlijke opwekking 
en hervorming voor Josia, die 
vervolgens ook weer leidde tot een 
opwekking voor het hele volk. Josia 
ontving één van de meest waardevolle 
complimenten die in de Bijbel te vinden 
zijn: ‘Met hart en ziel en met inzet van al 
zijn krachten trachtte hij de wetten van 
Mozes strikt na te leven en terug te 
keren tot de Heer, zoals geen van zijn 
voorgangers of opvolgers ooit gedaan 
heeft’ (2 Koningen 23:25).

Josia’s trouwe levensstijl komt 
overeen met die van Daniël en zijn 
vrienden, die jaren later, verbannen 
naar een vreemd land, vastbesloten 
waren een integer leven te leiden 
binnen de muren van Babylon. 

Ellen White schreef: ‘Het karakter van 
Daniël wordt aan de wereld getoond als 
een prachtig voorbeeld van wat de 
genade van God kan doen met mensen 
die aangetast zijn door de zonde. Het 
verslag van zijn nobele en 
zelfopofferende leven is een 
bemoediging voor de mensheid. Wij 
kunnen er de kracht uit putten om 
verleidingen te weerstaan en met een 
zachtmoedige houding krachtig te staan 
voor het goede, zelfs onder de 
moeilijkste omstandigheden.’14

Moge God ons helpen om trouw te 

zijn, zoals Daniël dat was, in onze 
omgeving en invloedssfeer. 
 1 Richard J. Bloomer, Mohammad M. Kabir, John F. Tre-
panowski, Robert E. Canale, en Tyler M. Farney, ‘A 
21-Day Daniel Fast Improves Selected Biomarkers of 
Antioxidant Status and Oxidative Stress in Men and 
Women,’ Nutrition and Metabolism 8 (2011): 17. 
 2 Idem.
 3 M. T. Gailliot, R. F. Baumeister, C. N. DeWall, J. K. 
Maner, E. A. Plant, D. M. Tice, L. E. Brewer, B. J. Sch-
meichel, ‘Self-control Relies on Glucose as a Limited 
Energy Source: Willpower Is More Than a Metaphor,’ 
Journal of Personality and Social Psychology 92, no. 2 
(February 2007): 325-336.
 4 Bonnie L. Beezhold, Carol S. Johnston, en Deanna R. 
Daigle, ‘Vegetarian Diets Are Associated With Healthy 
Mood States: a Cross-sectional Study in Seventh-day 
Adventist Adults,’ Nutrition Journal 9 (2010): 26. 
 5 D. Benton en N. Burgess, ‘The Effect of the Consump-
tion of Water on the Memory and Attention of Chil-
dren,’ Appetite 53, no. 1 (August 2009): 143-146. 
 6 ’How Drinking a Glass of Water Can Make Your 
Brain 14 Percent Faster.’ 
 7 ’Religion Helps Us Gain Self-control, Study Suggests,’ 
Science DailyNews, Jan. 24, 2012. 
 8 Roy F. Baumeister en John Tierney, Willpower: Redis-
covering the Greatest Human Strength (New York: 
Penguin Press, 2011), blz. 180.
 9 Kelly McGonigal, The Willpower Instinct: How Self-
control Works, Why It Matters, and What You Can Do 
to Get More of It (New York: Avery, 2012), blz. 25.
10 Idem., blz. 24.
11 Idem., blz. 25.
12 Dan Ariely, The (Honest) Truth About Dishonesty: 
How We Lie to Everyone—Especially Ourselves (New 
York: Harper, 2012), pp. 39-44.
13 Robert A. Emmons en Michael E. McCullough, 
‘Counting Blessings Versus Burdens: an Experimental 
Investigation of Gratitude and Subjective Well-being 
in Daily Life,’ Journal of Personality and Social Psy-
chology 84, no. 2 (February 2003): 377-389. S
14 Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education 
(Nashville: Southern Pub. Assn., 1923), blz. 79.

DON MACKINTOSH IS 
PREDIKANT EN VERANT-
WOORDELIJK VOOR HET 
DEPARTEMENT GEZOND-
HEID OP HET WEIMAR 
INSTITUUT IN CALIFORNIË.

‘Wees altijd verheugd, bid onophoude-
lijk, dank God onder alle omstandighe-
den’ (1 Tessalonicenzen 5:16-18). Laten 
we ze alle drie onder de loep nemen.

BLIJDSCHAP
Het leven van Jezus was vol blijd-

schap. Hij wilde dat ook doorgeven aan 
zijn discipelen: ‘Dit zeg ik tegen jullie 
om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn’ (Johannes 
15:11). Ellen White herhaalt het thema 
als ze zegt: ‘Wij zijn geroepen om de 
reflectie van de lach van God te vangen 
en die door te geven aan anderen.’1 

Vanwege rugklachten, leed mijn vader 
heftige pijnen. Het was moeilijk voor 
hem om te lopen. Toch benaderde hij 
iedereen altijd met een lach. Als mensen 
hem vroegen hoe het ermee ging, was 
zijn standaardantwoord: ‘Uitstekend.’ 

Het kwam op mij altijd een beetje 
hypocriet over dat hij blijdschap voor-
wendde terwijl hij veel pijn leed. Ik 
vroeg hem dan ook: ‘Pa, hoe kan je nou 
aan de mensen zeggen dat het fantas-
tisch gaat terwijl je zoveel pijn hebt? 
Hoe kan je lachen in plaats van een pijn-
lijk gezicht te trekken?’ 

Zijn antwoord was: ‘Een lach is mijn 
zending. Het staat me toe mijn aandacht 
op anderen te richten en niet op mezelf.’ 
Ik kwam erachter dat zijn geheim van 
positivisme gelegen was in het onthou-
den van bijbelse beloften die hij deelde 

Het evenement is de marathon 
van Honolulu in 2010. Televisie-
camera’s en journalisten zijn 

gericht op de finish waar zij een lang 
verwacht wereldrecord hopen te regis-
treren. De uitzonderlijke atleet is Gladys 
Burrill. Waarnemers hebben haar voort-
gang over het parcours bijgehouden en 
nu is het moment aangebroken dat de 
mensen aan de eindstreep haar in beeld 
krijgen. Fans hangen over de hekken om 
een glimp op te vangen. Wanneer zij in 
zicht komt, barst er een gejuich los. 

Plotseling gaat Gladys langzamer om 
vervolgens helemaal stil te blijven staan. 
De kreten van de fans veranderen in 
kreunen en verbijstering. Er gaan vra-
gen over en weer: ‘Waarom is ze 
gestopt?’ ‘Is ze gewond?’ Na een lange 
pauze, zorgt Gladys dat de vertwijfeling 
weer omslaat in gejuich als zij weer 
begint te rennen en de finish alsnog 
passeert en een nieuw wereldrecord 
voor de oudste marathonloper vestigt. 

Gladys Burrill, 92 jaar oud, werd de 
oudste vrouw die ooit een officiële 
marathon had uitgelopen. Het Guinness 
Book of Records heeft de prestatie van 
Burrill bevestigd en het Huis van Afge-
vaardigden op Hawaï eerde haar met 
een certificaat en een ceremonie. 

Eén ding blijft echter onduidelijk. 
Waarom stopte ze terwijl ze zo dicht bij 
de finish was? Ze had zeker twee minu-
ten sneller kunnen finishen als ze 

gewoon was doorgelopen. Zij verklaarde 
dat zij op korte afstand van de eind-
streep stopte om te bidden. Ze zei: ‘Ik 
dacht dat mijn leven zou veranderen op 
het moment dat ik die streep zou passe-
ren. Ik wist dat er mensen waren die 
bemoediging nodig hadden. Het is zo 
makkelijk om ontmoedigd te raken. Het 
is heel belangrijk om positief te blijven 
denken. Het maakt een enorm verschil 
in hoe je je voelt en hoe je tegen de din-
gen aankijkt.’ 

‘Ik moest heel wat obstakels overwin-
nen in mijn leven,’ zei Gladys, ‘maar 
God was altijd bij me.’ Op elfjarige leef-
tijd kreeg zij polio, maar herstelde daar-
van. Als moeder van vijf kinderen, 
verloor zij haar zoon aan kanker. En 
twee jaar voordat zij haar wereldrecord 
haalde, overleed haar man. Vanwege de 
inspiratie die uitging van haar positieve 
houding, noemde de pers haar de ‘Gla-
dy-ator’. Een krant kopte: ‘Marathonge-
heim van 92-jarige? ‘Denk positief.’’ 

Gladys is een zevendedagsadventist, 
een levend voorbeeld van de voordelen 
van de adventistische gezondheids-
boodschap. Ze eet vegetarisch en 
beweegt veel. Maar haar positieve hou-
ding sprak tot de verbeelding van velen. 

Een positieve houding is onmisbaar 
voor een goede gezondheid. Paulus 
raadde de christenen in Tessalonica aan 
om drie dingen in praktijk te brengen 
die het leven vullen met positiviteit: 

HET IS DEEL VAN HET TOTALE GEZONDHEIDSPAKKET

Positief 
blijven 

Woensdag

DOOR DES CUMMINGS, JR.

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. Welke veranderingen zou u 
moeten doorvoeren in uw 
manier van leven om beter de 
principes voor een gezond 
leven, zoals God die heeft 
gegeven, toe te passen? 

2. Kunnen wij dergelijke verander-
ingen doorvoeren door uitslui-
tend uit te gaan van wilskracht? 

3. Zo niet, waar kunnen we dan 
hulp vandaan halen? 
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met anderen. 
Eén van de favoriete teksten van mijn 

vader was Psalm 34:6: ‘Wie naar hem 
opzien, stralen van vreugde, schaamte 
zal hun gezicht niet kleuren.’ De lach 
van mijn vader en de beloften uit de Bij-
bel zijn een positieve invloed en een 
zegen in mijn leven. 

Een lach is het bewijs in het gezicht 
van een positieve houding. Onderzoe-
kers van Wayne State University hebben 
de relatie gemeten tussen de intensiteit 
van een lach en een lange levensduur: 
mensen met een brede lach gemiddeld 
vijf jaar langer leven. 

Een blijde houding gaat echter verder 
dan lachen. Het is een gave die ons ook 
door pijn heen helpt. Jezus doorstond 
het kruis vanwege ‘de vreugde die voor 
hem in het verschiet lag’ (Hebreeën 
12:2). Ellen White geeft als commentaar: 
‘Door te geloven in de liefde en in de 
alles-overkoepelende voorzienigheid 
van God worden de lasten van gespan-
nenheid en zorg verlicht. Het vult het 
hart met vreugde en tevredenheid in 
blijde en in moeilijke tijden.’2

Jezus stelde blijdschap niet gelijk aan 
emoties, dat moeten we goed in de 
gaten houden. Gevoelens kunnen varië-
ren al naar gelang de omstandigheden. 
In Getsemane bad hij: ‘Vader, als het 
mogelijk is, laat deze beker dan aan mij 
voorbijgaan’ (Matteüs 26:39). Zijn emo-
ties schrokken terug van de gedachte 
aan de scheiding van zijn Vader, maar 
blijdschap stelde hem in staat om het 
beeld te schilderen van de overwinning 
op het doek van de doodsangst. 

Blijdschap is de houding van de 
hemel. Bij de schepping van de aarde 
‘schreeuwden Gods zonen het uit van 
vreugde’ (Job 38:7). Bij de geboorte van 
Jezus was de boodschap van de engel: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met vreugde zal vervullen’ (Lucas 2:10). 
Jezus liet weten: ‘Zo, zeg ik u, heerst er 
ook vreugde onder de engelen van God 
over één zondaar die tot inkeer komt’ 
(Lucas 15:10). Hij beschreef de hemel als 
het ‘feestmaal van je Heer’ (Matteüs 
25:21). Geen wonder dat Paulus advi-
seerde: ‘Laat de Heer uw vreugde blij-
ven’ (Filemon 4:4). Blijdschap helpt ons 
om het optimisme van de hemel te erva-
ren te midden van de epidemie van het 
pessimisme op aarde. 

GEBED
Een leven van gebed ‘zonder ophou-

den’ (1 Tessalonicenzen 5:17) gaat 

samen met een houding van gebed. 
Gebed geeft ons de geest van Christus 
en laat ons de dingen door de ogen van 
God te zien. Ellen White schreef: ‘Gebed 
is de adem van de ziel. Het is het geheim 
van geestelijke kracht.’3

Sinds 1990 heeft het Nationale 
Gezondheidsinstituut van de Verenigde 
Staten onderzoek gesubsidieerd dat 
zich richt op de relatie tussen spirituali-
teit en gezondheid. Eén voorbeeld is het 
onderzoek van Dr. Marc Musick onder 
4000 volwassenen. Een belangrijke uit-
komst was dat hoe vaker mensen parti-
cipeerden in gebed en bijbelstudie, hoe 
gezonder zij zichzelf vonden. Epidemio-
logen ontdekten dat onze ervaring van 
gezondheid een betrouwbare indicator 
is voor de algemene gezondheid. 

DANKBAARHEID
Ellen White schreef: ‘Het lijkt erop 

dat er niets zo goed voor de gezondheid 
van lichaam en ziel is dan een geest van 
dankbaarheid en lofprijzing.’4 Dank-
baarheid is gebaseerd op de overtuiging 
dat ‘elke goede gave, elk volmaakt 
geschenk komt van boven, van de Vader 
van de hemellichten’ (Jak. 1:17). Het 
resultaat van Gods werk is goedheid. 
Dat was waar in de volmaakte wereld 
van de tuin van Eden en het is ook waar 
in de onvolmaakte wereld van vandaag. 

Wanneer onze zintuigen afgesteld 
staan op de goedheid van God, stromen 
dankbaarheid en lofprijzing door ons 
hele wezen. Zevendedagsadventisten 
ervaren de sabbat als een dag van dank-
baarheid wanneer we onze zorgen aan 
God geven en het goede van de verlos-
sing meemaken. Wanneer wij God prij-
zen voor het goede in ons leven, ervaren 
we de zegen van de sabbat. Ik nodig u 
uit om de zegeningen van de sabbat ook 
gedurende de week in praktijk te bren-
gen door dagelijks even rust te nemen 
om Gods goedheid te zien en uw dank-
baarheid te uiten. 

Dankbaarheid is het resultaat van het 
zien van Gods goedheid in onze huidige 
wereld. Dankbaarheid naar de toekomst 
is het resutaat van het zien van Gods 
goedheid in de komende wereld. Het 
oog van de hoop ziet God aan het werk 
in onze gebroken wereld en interpre-
teert natuurrampen als het bewijs van 
de spoedige terugkeer van Jezus. Hoop 
geeft niet alleen voeding aan dankbaar-
heid, het bevordert ook nog eens de 
gezondheid. 

De adventistische pionier en arts 
John Harvey Kellogg verklaarde: ‘Hoop 

is de krachtigste stimulans voor het 
lichaam.’ Hoop heeft een betekenisvolle 
invloed op onze lichamelijke, geeste-
lijke en spirituele gezondheid. 

De oncoloog Jerome Groopman ver-
bond hoop en genezing met elkaar in 
zijn boek The Anatomy of Hope. ‘Zichtbare 
hoop geeft ons de moed om de omstan-
digheden te lijf te gaan en de mogelijk-
heid om ze te overwinnen. Voor al mijn 
patiënten is gebleken dat werkelijke 
hoop net zo belangrijk was als enige 
medicatie.’ Mogen wij de positieve hou-
ding van de hemel in ons leven ervaren: 
‘Wees altijd verheugd, bid onophoude-
lijk, dank God onder alle omstandighe-
den’ (1 Tessalonicenzen 5:16-18) zodat 
‘het u in alle opzichten goed gaat en dat 
u gezond bent’ (3 Johannes 2). 

1 Ellen G. White, Medical Ministry (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1932), blz. 45.
2 Ellen G. White, Patriarchs and Prophets (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1890), blz. 600.
3 Ellen G. White, Messages to Young People (Nashville: 
Southern Pub. Assn., 1930), blz. 249.
4 Ellen G. White, The Ministry of Healing (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), blz. 251.

DES CUMMINGS, JR., 
HEEFT EEN BELANGRIJKE 
POST IN HET FLORIDA 
HOSPITAL EN HET  
ADVENTISTISCHE  
GEZONDHEIDSSYSTEEM.

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. Kijkend naar uw eigen leven, 
welke drie obstakels staan er 
dan tussen u en een positieve 
houding? Hoe kunnen de drie 
recepten, zoals benadrukt in 
deze lezing, helpen om die 
obstakels te overwinnen? 

2. Welke van de drie karakteris-
tieken vindt u het makkelijkst 
om in de praktijk te brengen? En 
welke het moeilijkst? Hoe komt 
dat denkt u? 

3. Blijdschap, gebed en dankbaar-
heid zijn voorschriften die bij-
dragen aan een goede 
gezondheid. Hoe hebben ze 
bijgedragen aan uw gevoel van 
welbevinden? Wees specifiek. 
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Een bekend verhaal vertelt ons over 
een jonge man die over het strand 
loopt langs de oceaan. In de verte 

ziet hij een oude man die zijn kant op 
loopt. Af en toe buigt de oude man 
voorover, pakt iets op en gooit dat in de 
oceaan. De jonge man wordt 
nieuwsgierig en vraagt zich af wat de 
oude man aan het doen is. 

Toen hij binnen gehoorsafstand was, 
vroeg de jonge man dat dan ook aan de 
oudere man De oude man legde uit dat 
hij de zeesterren teruggooide die door 
de golfslag aan land gespoeld waren en 
daar anders zouden sterven. 

De jonge man reageerde vol ongeloof. 
‘Waarom? Dat is zinloos. U kunt 
onmogelijk alle zeesterren redden, die 
taak is veel te groot. Wat u doet is maar 
een druppel op een gloeiende plaat.’ 

De oude man zei niets, maar boog 
zich weer voorover om de volgende 
zeester op te pakken en terug in zee te 
gooien. Toen zei hij zachtjes: ‘Het 
maakte in ieder geval verschil voor die 
ene.’ 

We kunnen niet alles doen, maar we 
kunnen wel iets doen. We kunnen niet 
de hele wereld veranderen, maar we 
kunnen wel verandering brengen in het 
kleine stukje wereld waarin wij ons 
bewegen. Dat is wat Jezus ons vraagt te 
doen in de stad of gemeenschap waar 
wij wonen en werken: maak het 
verschil. Hoe? Door goed te doen, net 

zoals Jezus dat deed: doelbewust, 
creatief, gepassioneerd en volhardend 
goed doen. 

VERSCHILLENDE BENADERINGEN
Jezus deed overal waar hij kwam het 

goede. Hoewel er geen vaste formule is 
om te getuigen en mensen tot God te 
leiden, geven de Bijbel en christelijke 
literatuur diverse methoden die 
gebruikt kunnen worden wanneer we 
getuigen en goed doen. Ik noem er een 
paar: 

Eén op één ontmoetingen, zoals Filippus 
in Handelingen 8:26-40, of Jezus in 
Johannes 3:1-21;

Verhalen, zoals Salomo in Spreuken 
7:6-27, of Jezus in Matteüs 12-15;

Directe confrontatie, zoals Stefanus in 
Handelingen 7:1-51, of Jezus in Matteüs 
15:3-9;

Evangelieverkondiging, zoals Petrus in 
Handelingen 3:12-26, of zoals Jezus de 
72 instrueerde in Lucas 10:1-22;

Intellectuele discussie, zoals Paulus In 
Handelingen 17:22-34, or Jezus in 
Matteüs 22:29-32;

Persoonlijke getuigenis, zoals de blinde 
man in Johannes 9:1-34, of Jezus in 
Johannes 14-15;

Gesprekken, zoals Andreas in Johannes 
1:40-42, of Jezus met de Samaritaanse 
vrouw in Johannes 4:1-26;

Uitnodigingen, zoals Jezus doet in 
Lucas 5:27;

Dienstbaarheid/gezondheid/interactie, 
zoals de vrienden van de verlamde man 
in Marcus 2:1-12, of Jezus in Johannes 
13:1-20;

Wonderen, zoals de apostelen in 
Handelingen 5:12-16, of Jezus in 
Johannes 4:46-54.

Het kernwoord is ‘doen.’ Doe iets 
goeds en doe het nu. Ellen White 
schreef: ‘De wereld heeft vandaag nodig 
wat het negentienhonderd jaar geleden 
ook nodig had -- een openbaring van 
Christus. Een groot hervormingswerk is 
vereist en het is uitsluitend door de 
genade van Christus dat het 
herstelwerk, op fysiek, geestelijk en 
spiritueel vlak, volbracht kan worden.’1

Ze schreef nog meer: ‘Alleen de 
methode van Christus zal werkelijk 
succes geven in het bereiken van 
mensen. De Verlosser begaf zich onder 
de mensen als iemand die het goede 
voor hen voor ogen had. Hij liet zijn 
liefde voor hen zien, kwam tegemoet 
aan hun noden en won hun vertrouwen. 
Vervolgens vroeg hij hen: ‘Volg mij.’2

GEDURFDE UITDAGING
Recentelijk zijn alle achttien miljoen 

zevendedagsadventisten in de wereld 
uitgedaagd met een verfrissende en 
gedurfde oproep met de naam Mission to 
the cities (zending in de steden). Iedere 
adventist wordt opgeroepen om een 
verschil te maken in zijn of haar buurt, 

WE KUNNEN MEER DOEN DAN WE ONS KUNNEN VOORSTELLEN

Het bereiken 
van de steden
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gemeenschap en stad door op dezelfde 
praktische manier als Jezus zending te 
bedrijven. De oproep is inclusief en 
bewust. Elke gelovige kan zijn of haar 
liefde voor God en mensen laten zien 
door het levensveranderende, goede 
nieuws dat we in de Bijbel vinden, te 
delen in de context van de boodschap 
van de Adventkerk. 

Adventisten respecteren de diverse 
religies die hun overtuigingen baseren 
op de Bijbel. We geloven echter ook dat 
de adventistische drie-engelen-
boodschap (Openbaring 14:6-12). Gods 
boodschap is voor deze cruciale tijd in 
de menselijke geschiedenis. Wij geloven 
dat God adventisten geroepen heeft om 
deze waarheid te delen. 

Het is geen nieuwe waarheid. Trouwe 
gelovigen door de eeuwen heen, van 
Genesis tot Openbaring hebben hun 
leven naar deze waarheid geleefd. 
Adventisten zijn geroepen om mensen 
terug te leiden naar de eeuwige 
waarheden die verloren gegaan zijn of 
genegeerd en aangevallen zijn door de 
eeuwen heen. Adventisten zijn geroepen 
om op te bouwen ‘wat al eeuwenlang 
verwoest ligt’ en ‘fundamenten, door 
vroegere generaties gelegd’ te herstellen 
(Jesaja 58:12).

Hoe voelt u zich nu u geconfronteerd 
wordt met de oproep om betrokken te 
raken bij persoonlijke evangelisatie? 
Vraagt u zich af of uw inzet enig verschil 
zal maken? Sommige gelovigen raken 
overweldigd door de omvang van de 
taak en ervaren gevoelens van 
enthousiasme, of zelfs opwinding. 
Anderen voelen zich eerder depressief 
wanneer zij bedenken wat ze mogelijk 
moeten opofferen voor de taak. Weer 
anderen denken dat het onmogelijk is 
om een verschil te maken voor de zeven 
miljard bewoners op aarde en zij zakken 
weg in een staat van onthechting of 
zelfs verlamming. 

Het goede nieuws is dat we op een 
succesvolle manier de uitdaging aan 
kunnen gaan om te getuigen in onze 
eigen omgeving. We kunnen de 
uitdaging om de steden te bereiken vol 
energie en met enthousiasme omarmen. 
De apostel Paulus helpt ons met zijn 
uitdaging om op een effectieve manier 
de methode van Christus te gebruiken 
in het bereiken van de steden. 

KRACHTIGE PRINCIPES
In Handelingen 20:17-24 geeft Paulus 

vier eenvoudige principes voor 
succesvol getuigen en evangeliseren. In 

bondige taal somt hij zowel de houding 
als de acties op die de volgelingen van 
Christus nodig hebben om goed te doen. 

Paulus begint met de gelovigen in 
gedachten te brengen hoe hij zelf evan-
gelisatie en het winnen van mensen 
voor Christus benaderde. Paulus bena-
drukt de voorbeeldige manier waarop 
hij onder de gelovigen leefde toen hij in 
Efeze werkte (Handelingen 20:18). Hij 
vertelt hoe hij in nederigheid werkte en 
geen oppositie toestond die zijn zen-
ding in de weg kon staan (Handelingen 
20:19). Hij herinnert hen aan de ver-
schillende evangelisatiemethoden die 
hij gebruikte, van openbare prediking 
tot één op één gesprekken en huis aan 
huis onderwijzingen (Handelingen: 
20:20-21). Vervolgens inspireert Paulus 
de gelovigen met de opmerking dat hij 
‘gedreven door de Geest’ op weg is naar 
Jeruzalem om daar het evangelie te ver-
kondigen (Handelingen 20:22-23). 

Hij komt tot een climax in zijn betoog 
door te zeggen dat ongeacht 
vervolgingen en gevangenschap die 
hem te wachten staan, hij ‘echter niet de 
minste waarde aan het behoud van zijn 
(mijn) leven’ hecht. Waarom? ‘Als ik 
mijn levenstaak maar kan voltooien en 
de opdracht uitvoeren die ik van de 
Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van 
het evangelie van Gods genade’ 
(Handelingen 20:24). Paulus gaat door 
een geeft als voorbeeld vier 
aanbevelingen om effectief voor 
Christus te kunnen werken. 

De heilige Geest was de partner van 
Paulus. Voor Paulus was evangelisatie 
een teamgebeuren, geen soloactiviteit 
(Handelingen 20:22-23). De heilige 
Geest, zijn metgezel, was een constante 
bron van aanmoediging en begeleiding. 

Paulus ontving kracht om obstakels 
te overwinnen. Hij stelde plicht boven 
gevaar (Handelingen 20:23). Hij bleef 
gefocust door de communicatie met 
zijn metgezel. Hij hield zijn focus 
gericht op zijn hoge roeping en door 
zich in herinnering te brengen waarom 
hij deed wat hij deed. Hij hield in 
gedachten dat de wereld het goede 
nieuws dat hij kwam brengen wanhopig 
hard nodig had. 

Paulus vond inspiratie in tegenstand. 
Hij hield het eeuwige doel voor ogen 
boven tijdelijke verlokkingen (vers 24). 
Paulus wist dat tegenover elke 
beproeving een grotere beloning van 
God wachtte. 

Paulus wist dat God een doel had met 
zijn leven. Hij realiseerde zich dat hij 

niet over het levensdoel van anderen 
kon beslissen, maar wel over het zijne. 
Paulus deed het werk dat hem was 
toebedeeld in de wetenschap dat God 
het af zou maken. 

We zullen succesvol zijn wanneer we 
dezelfde houding aannemen als Paulus. 
Raak niet overweldigd door de 
grootheid van de taak; doe goed waar en 
wanneer u kunt en vertrouw op God 
voor de uitkomst. Terwijl God werkt ten 
behoeve van de miljarden bewoners op 
aarde, moeten wij werken ten behoeve 
van hen die in onze directe omgeving 
verkeren en die hij op ons pad stuurt. 
Dan kunnen we, net als Paulus, onze 
wedloop en zending vol vreugde 
uitlopen. 

1 Ellen G. White, The Ministry of Healing (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905), blz. 143.
2 Idem.
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Reflectie
en discussie

1. ‘Jezus ging rond en deed goede 
dingen.’ Ontleed die zin eens. 
Wat betekent het in de praktijk 
voor degenen die Jezus zien als 
hun voorbeeld? 

2. De auteur geeft een lijst met tien 
manieren om mensen in een 
geestelijk gesprek te betrekken. 
Bij welke twee of drie punten 
voelt u zich het beste? Op welke 
manieren gebruikt u deze in de 
praktijk?

3. De auteur noemt zowel Jezus als 
Paulus als rolmodellen. Met wie 
van de twee denkt u meer 
gemeen te hebben? Waarom? 

EEN IMPONERENDE, MAAR GEEN ONMOGELIJKE TAAK

Het bereiken 
van de wereld

Kijkend naar het zendingsbevel 
dat Jezus aan zijn volgelingen gaf 
(Matteüs 28:18-20), kunnen we 

ons afvragen welke strategieën of tech-
nieken we toe moeten passen om een 
dergelijke grote taak tot een goed einde 
te brengen. We worden geconfronteerd 
met de uitdaging om de landen en etni-
sche groepen die het evangelie nog niet 
kennen te bereiken, en dat terwijl de 
secularisatie in de westerse wereld 
alleen maar toeneemt. De opkomst van 
min of meer heidense spiritualiteit 
zorgt voor nog meer uitdagingen, maar 
ook mogelijkheden voor onze evangeli-
satie inspanningen. 

Hoe kunnen we de wereld bereiken 
met de boodschap van Jezus? Het is 
belangrijk dat wij een duidelijk begrip 
hebben van de missie die Jezus aan ons 
heeft gegeven om bovenstaande metho-
den en technieken te kunnen toepassen. 
De Bijbel laat zien dat Jezus precies wist 
waar hij mee bezig was. In de context 
van zijn ontmoeting met Zacheüs, geeft 
Jezus een voorbeeld en vervolgens ook 
een duidelijke uitspraak van een kern-
aspect van zijn zending. Aangezien de 
missie van Jezus ook onze missie is, zul-
len we even kijken naar het verhaal van 
Jezus’ ontmoeting met deze belastingin-
ner. Het verhaal van Zacheüs maakt ons 
duidelijk hoe Jezus zijn zending zag. 

 

DE UITGANGSPUNTEN VAN JEZUS’ 
ZENDING

De belastinginner verlangde er hevig 
naar om Jezus te zien. Misschien veron-
derstelde hij dat alleen Jezus hem dat-
gene kon schenken wat met geld niet te 
koop is. Zacheüs gaat op zoek naar een 
manier om Jezus te kunnen zien. Zelf 
wilde hij echter liever niet gezien wor-
den. Opgaan in de menigte en proberen 
van een afstand een glimp van Jezus op 
te vangen zou niet werken, daar was 
Zacheüs veel te klein voor. Daarom 
bedacht hij iets creatiefs. Hij onderzocht 
welke route Jezus zou nemen, rende 
alvast voor de menigte uit en klom in 
een wilde vijgenboom. Zacheüs kende 
de uitgangspunten van Jezus’ zending 
niet, dus hij ging ervan uit dat hij een 
uitstekende manier had gevonden om 
Jezus te kunnen zien terwijl hij zelf 
ongezien zou blijven. 

Zacheüs dacht dat hij degene was die 
Jezus wilde zien en vinden, maar 
plotseling ontdekt hij dat Jezus naar 
hem kijkt en zijn naam noemt en 
realiseert zich: Ik ben niet op zoek naar 
Jezus, Jezus is op zoek naar mij. ‘Toen 
Jezus daar langskwam, keek hij naar 
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet ik in jouw 
huis verblijven’’ (Lucas 19:5).

Wat zei u daar, Jezus? U moet mij 
bezoeken? Hoezo ‘moet’? Waarom ik? 
Bent u van plan me te straffen voor mijn 

tekortkomingen en de kwade dingen 
die ik heb gedaan? Wat is uw agenda? 
Wat is het doel van uw wens om mij te 
spreken en te bezoeken? 

Toen de mensen zagen dat Jezus het 
huis van de belastinginner binnenging, 
begonnen ze te mopperen en zeiden: 
‘Hij is het huis van een zondig mens 
binnengegaan om onderdak te vinden 
voor de nacht’ (Lucas 19:7). Het is 
bijzonder dat Jezus zijn bezoek aan 
Zacheüs afsluit met een verklaring over 
het ‘moeten bezoeken’ en hij doet dat 
door zijn zendingsvisie duidelijk te 
maken: ‘De Mensenzoon is gekomen om 
te zoeken en te redden wat verloren 
was’ (Lucas 19:10). 

Jezus vraagt van de mensen dat zij 
zijn acties zien in het licht van zijn 
zendingsvisie, zijn doel en zijn missie: 
‘Ik ben gekomen om te zoeken en te 
redden, niet om te zoeken en te 
straffen.’ 

ONZE UITGANGSPUNTEN VOOR 
ZENDING

Ook vandaag nodigt Jezus zijn 
volgelingen uit om zich achter zijn 
zendingsvisie te scharen. Hij is op zoek 
naar partners die bereid zijn om zijn 
kijk op zending over te nemen en zich 
eigen te maken. Het is de ultieme wens 
van onze Verlosser om in u en mij 
mensen te vinden die zijn zendingsvisie 
tot een levende realiteit maken. Hoe 
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zouden onze kerken er nu uitgezien 
hebben als iedereen dezelfde 
uitgangspunten voor zending had 
gehanteerd? Hoe zouden onze kerken 
eruit zien, welke sfeer zou er heersen? 
Hoe zouden onze jonge mensen zich 
voelen in de kerk? 

Helaas ervaren veel van onze 
jongeren dat de volwassenen slechts 
een deel van de zendingsopdracht 
serieus nemen, namelijk het deel over 
vinden en binnenbrengen. Maar het 
deel dat spreekt over redden, zorgen 
voor en liefhebben zoals Jezus deed, 
slaan we liever over. Wanneer we kijken 
naar de statistieken over het behouden 
van onze leden wordt het duidelijk dat 
er iets drastisch moet veranderen. We 
hebben een hervorming nodig die ons 
helpt terugkeren naar de volledige 
zendingsopdracht van Jezus. 

In alle aspecten van zijn zending 
benadrukte Jezus het belang van liefde, 
vergeven en zorg voor elkaar. Daarom 
schaamde hij zich niet om zich onder 
zondaars en uitgestotenen van de 
maatschappij te begeven. Daarom 
verliet hij de menigte die hem volgde 
om bij Zacheüs, de belastinginner, op 
bezoek te gaan. Het is van belang op te 
merken dat het evangelie van Lucas 
geen melding maakt van een 
waarschuwing of verwijt terwijl Jezus 
in het huis van de zondaar Zacheüs 
verbleef. Jezus deelde eenvoudigweg 
zijn liefde en acceptatie met hem. 

Zacheüs begreep, toen hij naar Jezus 
keek, dat Jezus’ enige doel was hem te 
helpen en te verlossen. Deze liefde van 
Jezus bracht Zacheüs niet alleen tot 
bekering, het bracht ook een 
hervorming in zijn leven teweeg, een 
goddelijke transformatie. 

Ellen White schreef: ‘Christus bracht 
verlossing binnen het bereik van 
iedereen. Aan het kruis van Golgota 
betaalde hij de ultieme prijs voor een 
verloren wereld. Zijn zelfopoffering, 
zijn onzelfzuchtige werk, zijn 
vernedering en boven alles het offeren 
van zijn eigen leven, getuigen van zijn 
diepe liefde voor de gevallen mensheid. 
Hij kwam naar de aarde om de 
verlorenen te zoeken en te redden. Hij 
reikte uit naar zondaars, zondaars van 
alle mogelijke fouten, uit elke taal en 
natie. Hij betaalde de prijs voor 
iedereen, om hen vrij te kopen en hen 
binnen de eenheid en liefde van zichzelf 
te brengen. Zelfs degenen die het vaakst 
in de fout gingen, de grootste zondaars, 
werden niet vergeten. Zijn werk was 

juist bedoeld voor degenen die zijn 
verlossing het meest nodig hadden. Hoe 
meer zij zich moesten hervormen, des te 
groter was zijn interesse in hen en zijn 
liefde voor hen en des te meer zette hij 
zich voor hen in. Zijn liefdevolle hart 
werd ten diepste geroerd voor degenen 
wiens positie het meest hopeloos was 
en die het meest zijn veranderende 
genade nodig hadden.’1 

Het leven van Jezus laat zien dat 
veranderingen in het leven makkelijker 
bereikt worden door liefde en zorg dan 
door elkaar de les te lezen, te 
confronteren of te bekritiseren. Zoals 
Ellen White herhaalt: ‘We moeten 
verwachten dat er grote imperfecties 
zullen zijn in degenen die jong en 
onervaren zijn. Wij zullen die tegemoet 
moeten treden en verdragen. Christus 
heeft ons opgedragen om hen te 
herstellen in een geest van 
zachtmoedigheid, en hij houdt ons 
verantwoordelijk wanneer wij hen 
benaderen op een manier die hen 
ontmoedigt, tot wanhoop brengt en 
ruïneert. Tenzij we dagelijks aandacht 
schenken aan de tere plant van de liefde, 
lopen we gevaar om kleingeestig, 
onsympathiek, bevooroordeeld en 
kritisch te worden. We zien onszelf dan 
als rechtvaardig terwijl we juist veraf 
zijn van de instemming van God.’2

Warme, liefdevolle en zorgzame 
gemeenten zijn plaatsen waar mensen 
zich onvoorwaardelijk geaccepteerd 
voelen. Zulke kerken zijn plaatsen waar 
mensen graag komen en waar ze ook 
hun vrienden en buren mee naartoe 
zullen nemen. En wanneer bovendien 
elk kerklid een liefdevol persoon wordt 
op de manier van Christus, dan zal 
diegene een levend en verspreidend 
invloedscentrum zijn voor Christus en 
zijn rijk. 

Jezus gaf niet alleen zijn leven voor 
zondaars -- hij bood zorg aan degenen 
die hij ontmoette, kwam tegemoet aan 
hun fysieke, geestelijke, emotionele en 
spirituele noden. Hij bracht een 
belangrijk deel van zijn tijd door met 
het zorgen voor en genezen van mensen. 
Ja, zijn ultieme doel was hen te redden, 
hen eeuwig leven te schenken, maar 
Jezus wist dat verlossing alleen 
geaccepteerd wordt wanneer het wordt 
aangeboden door iemand die liefheeft, 
zorg biedt en tegemoet komt aan onze 
noden.  

ONZE TOEWIJDING
Laten we nooit de zendingsvisie van 

Jezus vergeten. Laat het ook onze eigen 
visie worden. Als wij ernst willen maken 
met het bereiken van de wereld met het 
evangelie, dan zullen we het voorbeeld 
van Christus moeten volgen. 

We hebben meer liefde voor elkaar 
nodig, meer liefde voor hen die fouten 
maken, meer liefde voor de jongeren, 
meer liefde voor onze buren, meer 
liefde voor hen die Christus nog niet 
kennen, meer liefde voor God zelf, meer 
liefde voor zijn Woord, meer liefde voor 
zijn zendingsvisie en een betere 
acceptatie ervan. 

Mensen die de liefde van Christus 
ervaren, kunnen niet anders dan van 
anderen houden en naar hen getuigen. 
Laten we bidden dat de zendingsvisie 
van Christus ook de onze zal worden. 
Met de zendingsopdracht van Christus 
hebben we ook zijn belofte dat hij tot 
aan het einde van de tijd bij ons zal zijn 
en dat hij onze inspanningen zal 
zegenen voor de dag van zijn oogst. ‘De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken 
en te redden wat verloren was’ (Lucas 
19:10).

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain 
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), deel 5, blz. 
603.  
2 Idem, blz. 605.
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Reflectie
en discussie

1. Kunt u het zendingsprincipe van 
Christus in één woord samenvat-
ten? Welk woord? 

2. Jezus was onverbeterlijk niet-
veroordelend. Kan hetzelfde 
gezegd worden van zijn vol-
gelingen van nu? Waarom wel/
niet? 

3. Kent u iemand die gehoor gaf 
aan Gods liefde en verlossing 
ervoer door liefdevol contact 
met één van zijn volgelingen? 
Vertel er kort over.

De methode van 
Christus volgen

Tweede sabbat

18 19

CHRISTELIJKE ZORG 
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Toen Christus de twaalf discipelen 
op hun eerste zendingsronde 
stuurde, gaf hij hen mee: ‘Ga op 

weg en verkondig: Het koninkrijk van 
de hemel is nabij. Genees zieken, wek 
doden op, maak mensen die aan 
huidvraat lijden rein en drijf demonen 
uit. Om niet hebben jullie ontvangen, 
om niet moeten jullie geven!’ Matteüs 
10:7, 8 … 

Het geven van het evangelie aan de 
wereld is het werk dat God heeft 
toevertrouwd aan degenen die zijn naam 
dragen. Het evangelie is het enige 
medicijn tegen de zonde en de ellende op 
aarde. Het brengen van de boodschap 
van Gods genade aan de mensheid is het 
belangrijkste werk voor degenen die de 
helende werking ervan kennen …

De wereld heeft vandaag hetzelfde 
nodig als negentienhonderd jaar geleden 
-- een openbaring van Christus. Een 
belangrijk hervormingswerk is een 
vereiste. Alleen door de genade van 
Christus kan het restauratiewerk, fysiek, 
geestelijk en spiritueel, bereikt worden. 

DE SLEUTEL VOOR WERKELIJK 
SUCCES 

Alleen de methode van Christus zal 
werkelijk succes bieden in het bereiken 
van de mensen. De Verlosser begaf zich 
onder de mensen en had alleen oog voor 
hun welzijn. Hij toonde zijn sympathie 

voor hen, voorzag in hun noden en won 
hun vertrouwen. En toen vroeg hij hen: 
‘Volg mij.’ 

Het is belangrijk om dicht bij de 
mensen te staan door daar zelf moeite 
voor te doen. Als we eens iets minder 
zouden preken en meer tijd besteden aan 
persoonlijke zorg voor de mensen, 
zouden er betere resultaten geboekt 
worden. De armen moeten geholpen 
worden, de zieken verzorgd, de 
treurenden en verlatenen getroost, de 
onwetenden geïnstrueerd en de 
onervarenen begeleid. Huil met hen die 
huilen, wees blij met hen die blij zijn. 
Samen met de kracht van de overtuiging, 
de kracht van het gebed en de kracht van 
Gods liefde, zal en kan dit werk niet 
zonder resultaat blijven …

In bijna elke gemeenschap zijn veel 
mensen die niet naar de prediking van 
Gods woord luisteren of religieuze 
diensten bezoeken. Als we hen willen 
bereiken met het evangelie, zullen we het 
bij hen thuis moeten brengen. Vaak is 
een helpende hand bij fysieke noden de 
enige mogelijkheid om deze mensen te 
bereiken … 

Velen hebben geen geloof in God en 
ook geen vertrouwen in de mens. Maar 
zij waarderen behulpzame en 
sympathieke daden. Wanneer mensen 
hun huizen binnenkomen die niet op 
complimentjes of verdienste uit zijn, 
maar wel zorg bieden aan zieken, 

hongerigen te eten geven, naakten 
kleden, verdrietigen troosten en tegelijk 
zachtmoedig wijzen op de liefde en 
medelijden van hem waarvan de mens 
slechts de boodschapper is, dan worden 
hun harten aangeraakt als zij dit ervaren. 
Dankbaarheid welt op. Geloof 
ontspringt. Ze leren zien dat God voor 
hen zorgt en zijn bereid te luisteren 
wanneer zijn woord voor hen wordt 
geopend ... 

Overal ontstaan tendensen om 
individuele inspanningen te vervangen 
door het werk van organisaties. De 
menselijke wijsheid neigt naar 
consolidatie, centralisatie, het bouwen 
van grote kerken en instituten. Massa’s 
mensen laten liefdadigheidswerk over 
aan instituten en organisaties. Zij 
distantiëren zichzelf van het contact met 
de wereld en hun harten worden koud. 
Zij raken in zichzelf gekeerd en lopen 
nergens meer warm voor. De liefde voor 
God en de medemens sterft af. 

INDIVIDUEEL, PERSOONLIJK WERK
Christus vraagt van al zijn volgelingen 

persoonlijke inzet. Dit werk kan niet op 
anderen worden afgeschoven. Zorg voor 
de zieken en de armen, het brengen van 
het evangelie aan hen die verloren zijn, 
we kunnen het niet alleen maar 
overlaten aan commissies en 
liefdadigheidsinstellingen. Individuele 
verantwoordelijkheid, persoonlijke inzet 

HET RIJK VAN CHRISTUS TOT BLOEI BRENGEN MET 



en opoffering zijn vereisten van het 
evangelie. 

‘Ga naar de wegen en de akkers buiten 
de stad en nodig iedereen met klem uit’, 
is de opdracht van Jezus, ‘want mijn huis 
moet vol zijn.’ Hij brengt mensen in 
contact met degenen die dat nodig 
hebben. ‘Onderdak bieden aan armen 
zonder huis’, zegt hij. ‘Iemand kleden die 
naakt rondloopt.’ ‘Ze zullen zieken weer 
gezond maken door hun de handen op te 
leggen’ (Lucas 14:23; Jesaja 58:7; Marcus 
16:18). Door direct contact en 
persoonlijke aandacht moeten de 
zegeningen van het evangelie 
gecommuniceerd worden … 

De kerk van Christus is georganiseerd 
om te dienen. Haar wachtwoord is 
‘zending.’ Haar leden zijn getraind zijn 
om conflicten te overwinnen onder 
leiding van de kapitein van hun redding. 
Christelijke predikanten, artsen en 
onderwijzers hebben een breder 
werkgebied dat menigeen zou denken. 
Zij bedrijven niet alleen zending aan 
mensen, maar worden ook geacht die 
mensen weer te leren hoe zij zending 
kunnen bedrijven. Zij moeten niet alleen 
instructies geven over goede principes, 
maar hun toehoorders leren hoe zij die 
principes in hun leven kunnen 
toepassen. Waarheid die niet wordt 
geleefd of toegepast, verliest zijn 
levengevende kracht en helende werking. 
De zegen kan alleen voortgang vinden als 
die wordt gedeeld ... 

IEDER LID BETROKKEN EN 
GETRAIND 

Ieder kerklid zou betrokken moeten 
zijn bij een of andere dienst voor de 
Heer. Niet iedereen kan evenveel doen, 
maar ieder moet zijn uiterste best doen 
om ziekte en depressie in de wereld 
terug te dringen. 

Velen zouden bereid zijn mee te 
werken als hen geleerd zou worden hoe 
zij moeten beginnen. Het is van belang 
dat zij geïnstrueerd en bemoedigd 
worden. 

Iedere gemeente zou een trainingsplek 
voor christelijke arbeiders moeten zijn. 
Haar leden moeten leren hoe zij 
bijbellezingen kunnen geven, hoe zij 
sabbatschoolklassen kunnen begeleiden, 
hoe de armen en de zieken het beste 
verzorgd kunnen worden, hoe 
ongelovigen bereikt kunnen worden. Er 
zouden gezondheidsscholen moeten zijn 
en kooklessen, klassen waar diverse 
christelijke zorgverleningsfacetten 
kunnen worden geleerd. Er moet niet 
alleen maar les gegeven worden, maar 
ook gewerkt onder leiding van ervaren 
leraren. Laat de leraren het goede 
voorbeeld geven in het werken onder en 
met de mensen. Anderen, die zich bij hen 
aansluiten, zullen leren van hun 
voorbeeld. Eén voorbeeld is meer waard 
dan heel veel uitspraken ... 

WERK NU VOOR ANDEREN
Er is niets dat het vuur van de 

zelfopoffering en het versterken van het 
karakter zo zal beïnvloeden als deelname 
aan het werk ten behoeve van anderen. 
Veel ervaren christenen denken alleen 
aan zichzelf wanneer zij het contact 
binnen de kerk zoeken. Zij willen 
genieten van de contacten binnen de 
kerk en de aandacht via het pastoraat. Zij 
worden lid van grote en welvarende 
kerken en zijn niet van plan veel voor 
anderen te betekenen. Op deze manier 
beroven zij zichzelf van de meest 
waardevolle zegeningen. Velen zouden er 
voordeel bij hebben als zij hun plezierige 
en luie houding opgaven. Zij moeten zich 
begeven op plekken waar hun inzet 
verwacht wordt voor het werk voor 
Christus zodat zij kunnen leren hun 
verantwoording te nemen ... 

Niemand hoeft te wachten tot hij 
geroepen wordt om in een ver 
buitenland dienst te doen om anderen te 
helpen. Het is overal mogelijk om 
dienstbaar te zijn. Overal om ons heen 
zijn mensen die hulp nodig hebben. De 
weduwen, de wezen, de zieken en 
stervenden, de bedroefden, de 
ontmoedigden, de onwetenden en de 
verstotenen zijn overal aanwezig. 

We zouden speciale aandacht moeten 
geven aan hen die in onze buurt wonen. 
Onderzoek wat de beste manier is om 
mensen te benaderen die geen interesse 
tonen in religie. Toon interesse voor het 
welzijn van uw vrienden en buren als u 

bij hen op bezoek gaat, zowel op 
geestelijk als op materieel vlak. Spreek 
met hen over Christus als iemand die 
zonden vergeeft en verlost. Nodig uw 
buren uit om bij u op bezoek te komen 
en lees met hen uit het prachtige Woord 
van God en uit boeken die de waarheid 
van de Bijbel uitleggen. Nodig hen uit om 
samen met u te zingen en te bidden. In 
dergelijke kleinschalige bijeenkomsten 
zal Christus zelf aanwezig zijn, zoals hij 
heeft beloofd, om de harten van de 
mensen aan te raken met zijn genade. 

Kerkleden moeten zichzelf bekwamen 
om dit werk te doen. Het is net zo 
belangrijk als het redden van 
onschuldige zielen in verre landen. 
Hoewel er sommigen zijn die een drang 
voelen om ver van huis te werken, is het 
van belang dat de velen die dicht bij huis 
blijven de drang voelen om te werken 
met de zielen om hen heen en net zo 
ijverig te werken voor hun verlossing ... 

GEBRUIK DE MOGELIJKHEDEN DIE 
ZICH VOORDOEN

Laat niemand voorbij gaan aan kleine 
mogelijkheden door gericht te zijn op het 
grotere werk. U zou weleens succesvol 
kunnen zijn in het kleine, maar 
jammerlijk falen in het grote dat u wilt 
bereiken, waardoor ontmoediging op de 
loer ligt. Door te doen wat binnen uw 
mogelijkheden ligt, ontwikkelt u uw 
talent voor de grotere zaken. Door de 
dagelijkse mogelijkheden te 
verwaarlozen en de kleine dingen te 
negeren, dragen velen geen vrucht en 
geven op.

Maak uzelf niet afhankelijk van 
menselijke hulp. Kijk verder dan de mens 
en zie degene die door God werd 
aangesteld om ons verdriet en onze 
moeiten te dragen en te voorzien in onze 
noden. Vertrouw God op zijn woord en 
begin met werken waar zich daarvoor 
een mogelijkheid voordoet. Ga 
voorwaarts met een rotsvast geloof. Het 
is het geloof in de aanwezigheid van 
Christus dat ons kracht en volharding 
geeft. Werk zonder oog voor eigen gewin, 
met tomeloze inzet, met volhardende 
energie ... 

VERTEGENWOORDIG JEZUS 
Bedenk in alles wat u doet dat u 

verbonden bent met Christus en deel van 
het grote verlossingsplan. De liefde van 

Christus moet door uw leven vloeien als 
een genezende en levengevende stroom. 
Wanneer u anderen binnen de kring van 
zijn liefde probeert te trekken, laat dan 
de puurheid van uw spraak, de 
onzelfzuchtigheid van uw dienstwerk, de 
blijdschap van uw houding, getuigen van 
de kracht van zijn genade. Representeer 
hem op zo’n pure en rechtvaardige 
manier aan de wereld, dat de mensen 
hem in al zijn schoonheid kunnen 
ontvangen ... 

Verhoog Jezus met de uitroep: ‘Daar is 
het lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt’ (Johannes 1:29). 
Alleen hij kan tegemoet komen aan de 
verlangens van het hart en vrede geven 
voor de ziel ... 

Door de eeuwen heen is de Heer bezig 
geweest om het gevoel van goddelijk 
broederschap in de ziel van de mens te 
laten ontwaken. Werk met hem samen. 
Terwijl wantrouwen en vervreemding de 
wereld verzieken, moeten de discipelen 
van Christus de geest laten zien die in de 
hemel regeert. 

Spreek zoals hij zou spreken, handel 
zoals hij zou handelen. Laat steeds de 
vriendelijkheid van zijn karakter zien. 
Openbaar de rijkdom aan liefde die al 
zijn onderwijs en de omgang met 
mensen doordrenkt. De nederigste 
arbeiders, die met Christus 
samenwerken, kunnen snaren raken 
waarvan de vibraties klinken tot aan het 
einde van de aarde en waarvan de 
muziek tot in de eeuwigheid weerklinkt. 

Hemelse wijsheid wacht op 
samenwerking met menselijke 
instrumenten, zodat aan de wereld 
getoond kan worden hoe het menselijk 
leven eruit zou kunnen zien en wat er in 
samenwerking met God bereikt kan 
worden in het redden van zielen die 
anders verloren zouden gaan. Er is geen 
limiet aan de bruikbaarheid van degene 
die zichzelf wegcijfert en plaats maakt 
voor het werk van de heilige Geest in zijn 
hart en die een leven leidt dat is 
toegewijd aan God. Ieder die lichaam, ziel 
en geest toewijdt aan dienstbaarheid aan 
hem, zal doorlopend een nieuwe portie 
lichamelijke, geestelijke en spirituele 
kracht ontvangen. De onuitputtelijke 
voorraden van de hemel kunnen steeds 
worden aangevuld. Christus schenkt hen 
de adem van zijn eigen geest en het leven 
van zijn eigen leven. De heilige Geest zet 

al zijn mogelijkheden in om aan de 
harten en de geest van mensen te 
werken. Door de genade die ons is 
gegeven, kunnen we overwinningen 
behalen die we, in het licht van onze 
verkeerde en bevooroordeelde 
gedachten, onze gebreken in het karakter 
en ons kleine geloof, voor onmogelijk 
hebben gehouden. 

Aan een ieder die zichzelf zonder 
voorbehoud ten dienste stelt aan God, 
wordt kracht gegeven om onmetelijke 
resultaten te bereiken. God zal grote 
dingen voor hen tot stand brengen. 

DIT ARTIKEL IS ONT-
TROKKEN AAN BLZ. 
139-160 VAN HET BOEK THE 
MINISTRY OF HEALING 
(MOUNTAIN VIEW, CALIF.: 
PACIFIC PRESS PUB. ASSN., 

1905). ZEVENDEDAGSADVENTISTEN 
GELOVEN DAT ELLEN G. WHITE (1827-
1915) DE BIJBELSE GAVE VAN PROFETIE 
BEOEFENDE GEDURENDE MEER DAN 70 
JAAR VAN OPENBARE ZENDING. 

V R AG E N  V O O R

Reflectie
en discussie

1. Hoe ver zou u gaan in het ‘men-
gen’ met anderen als iemand die 
het beste met hen voor heeft? 
Waar zou u de lijn trekken? 

2. Hoe staat u bekend bij de 
mensen in uw omgeving? Wat 
weten zij van uw religieuze 
overtuigingen? 

3. Op welke praktische manieren 
kunt u het mooie van Christus’ 
karakter laten zien aan de 
mensen om u heen? Noem er 
tenminste drie. 
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januari
1-4 Landelijk Kantoor gesloten

3 Tienerclub

 Zaalvoetbaltoernooi (AJV)
10 Singlesdag

18 ADRA-dag

23-25 Plantersweekend

25 Revitalisatiedag

29-1 Master-guidetraining 

 (Scouts & Pathfinders)

februari
1 Kaderdag 

 (Scouts & Pathfinders)
7 Tienerclub

maart
5-8  Kids-in-Discipleshiptraining

7 Jeugdcongres

14 Tienerclub

15 Media Academy 

 Training Nieuwe 

  Penningmeesters

21 Global Youth Day

APRIL
13-23 55+ Reis

18 Kidzrally

19 Ouderlingendag  

 Secretarissendag

24-25 Studentencongres (AJV)
26 Volleybaltoernooi (AJV)

MEI
2-3 Gameweekend

3 Diakoniedag

13-17 Camporee 

 (Scouts & Pathfinders)
22-25 Grote-opdrachtfestival

28 Emeritidag

29-31 Tienerkamp

31 Mannendag

juni
6 Dutch-Carribbeanrally

13 Vrouwendistrictsdag

14 Sprekersdag  

 Veldvoetbaltoernooi (AJV)
19-21 Gezinnenkamp

21  Open Dag

Augustus
10-13 Summer School

September
4-6  Gezinnenkamp

11-13 Openingskamp  (AJV)
25-27 Vrouwenweekend

oktober
2-4 Koempoelan 

 (Scouts & Pathfinders)
3 Tienerclub

4 Penningmeestersdag

16-18 Kamptraining 

 (Scouts & Pathfinders)
17 Seniorendag

23-25 Plantersweekend

31 Surinaamse Rally

november
7-14 Gebedsweek

7 Tienerclub

8 Jeugdleidersdag  (AJV)
21 Relatieverrijkingsweekend

22 Evangelisatiedag

28 Jeugdrally (AJV)
29 Sabbatschooldag

December
5 Tienerclub

11-13  Kadertraining 

 (Scouts & Pathfinders)
25-31 Landelijk Kantoor gesloten

 



ON
LIJK!

GELOOF
Rudy Ding jan

Het fascinerende 
verhaal van een 
verrassende God

Ellen G.White

Opnieuw vertaalde versie van 
Lessen uit het leven van alledag.

Ook vandaag blijkt dat dit principe nog 
steeds werkt. Paulo Benini in Bergamo, 
Italië, heeft dit principe van ‘echte 
Bijbelstudie’ toegepast sinds 2007. De 
groei die daardoor ontstond was 
ongelofelijk. In drie jaar tijd verdubbelde 
het aantal aanwezigen en groeide de kerk 
door dopelingen.

In Nederland willen we dit principe 
ook mogelijk gaan maken voor de 
adventkerken die ermee willen gaan 
werken. Het gedeelte ‘verdieping’ is hier 
speciaal voor bedoeld. Door de week 
kunnen de mensen thuis de ‘bijbelles’ 
bestuderen. Op sabbat kan men tijdens de 
sabbatschool de ‘verdieping’ bestuderen. 

1. Begroet elkaar hartelijk en wees 
vooral blij en dankbaar dat 
iedereen is gekomen. Laat je niet 
ontmoedigen door mensen die er 
niet zijn.

2. Als er mensen voor het eerst zijn, 
stelt iedereen zich even voor en 
vertelt even kort wie hij/zij is.

3. We gaan ervan uit dat mensen door 
de week thuis het gedeelte ‘bijbelles’ 
van die week hebben bestudeerd.

4. Op sabbatmorgen is een speciaal 
groepsgesprek aan de hand van 
de bijbeltekst van het gedeelte 
‘verdieping’ van die week.  

5. Volg met elkaar de volgorde van 
‘verdieping’, dwz. bespreek eerst 
de ‘ijsbrekervraag’, dan ‘ik verken’, 
dan ‘ik bestudeer’, vervolgens ‘ik 
pas toe’, en tenslotte ‘ik bid’. U hebt 
hier niet noodzakelijkerwijze een 
sabbatschoolleraar bij nodig. De 
groep kan die zelfstandig samen 
doen.

6. Let er op dat iedereen in het 
gesprek aan bod komt. De groep is 
gezamenlijk verantwoordelijk om bij 
het onderwerp van de ‘verdieping’ te 
blijven.

7. Het gesprek vindt plaats in heel 
kleine groepen tot maximaal 6 
personen.

8. Mensen die later komen zijn niet 
‘lastig’ of ‘niet toegewijd’. Zij zijn net 
zo welkom als de mensen die op tijd 
komen. Als er iemand later bij de 
groep komt, stop de discussie even, 
en heet de persoon hartelijk welkom. 
Zeg waar de groep op dit moment 
over praat zodat de persoon meteen 
kan meedoen. Mochten het mensen 
zijn die nog niet eerder zijn geweest, 
neem dan ook de tijd om iedereen 
voor te stellen. 

9. Wordt de groep te groot, maak dan 
twee groepen, zodat we bewaken dat 
iedereen actief mee kan doen.

10. Bij het gedeelte ‘ik bid’ bidden we 
allereerst voor de zorgen die tijdens 
het gesprek misschien aan de orde 
zijn gekomen. Ten tweede bidden 
we voor een speciale persoon die wij 
graag in bij God willen brengen.

11. Die speciale persoon is iemand die u 
dagelijks ziet, maar die niet naar de 
kerk gaat. Iedereen heeft één zo’n 
speciale persoon. Noem de persoon, 
schrijf de namen op, en bid als groep 
voor al deze speciale personen.

12. In de week die volgt, bid iedereen 
voor zijn ‘speciale persoon’. Vraag aan 
God om een gelegenheid om tegen 
die persoon te zeggen dat jij voor 
hem/haar bidt, maar ook dat jouw 
kerk dat iedere sabbat doet.

OP ZOEK NAAR
Een serie waarin adventistische theologen 

naar nieuwe antwoorden zoeken. 
Het geluid dat u in deze serie hoort is 

soms verrassend, 
soms vernieuwend, 

soms anders.

In het najaar 
verschijnt deel twee:

Avontuurlijk Wandelen: 
Onderweg met de Bijbel

geschreven door
Tom de Bruin

 

Deel één: Waar woont God? nog steeds te bestellen.

VERDIEPING?

Boeken  
 
bestellen via  
www.adventist.nl of  
0306939375

De Beninimethode 
De sabbatschool is het 
hart van de kerk. Toen de 
Adventkerk begon, leerden 
mensen door de sabbatschool 
de Bijbel kennen. Het kenmerk 
van de sabbatschool was toen 
‘echte Bijbelstudie’. Daardoor is 
onze kerk groot geworden. 

@vent 
 
het digitale zusje van 
Advent. 
abonneren op 
www.adventist.nl



VRAGEN VOOR DISCUSSIE

Wat voor persoon was Zacheüs? Als Jezus 
nu op aarde rondliep, wat zou Zacheüs dan 
zijn?

Hoe reageerden de mensen om Jezus heen 
toen hij aardig deed tegen Zacheüs?

Jezus gaf Zacheüs het cadeau van 
vriendschap. Wat deed dat met Zaccheüs?

Vriendschapsevangelisatie is een term die 
je soms in de kerk hoort. Hoe zien we dat 
terug in dit verhaal? Hoe handelde Jezus? 
Hoe kunnen wij Jezus’ voorbeeld volgen?

VRAGEN VOOR TOEPASSING

Waarom zou vriendschap duur kunnen 
zijn? Wat zou het je kunnen kosten?

Wat staat ons in de weg om vrienden te 
worden met anderen?

Zacheüs deed iets wonderlijks als reactie 
op het cadeau van Jezus. Wat kun jij doen 
als reactie op het cadeau van Jezus?

Kies deze week één persoon uit die jij zou 
kunnen bereiken met de methode van 
Jezus.

OVERDENKING

Jetzus gaf grote cadeaus. Niet letterlijk, 
maar figuurlijk. Het christendom draait om 
Jezus’ grootste cadeau; hij gaf zijn leven 
voor ons. Maar als je goed naar Jezus’ leven 
kijkt, zie je dat hij steeds cadeaus gaf: tijd, 
genezing, lessen voor het leven en 
vriendschap.

In Lucas 19:1–10 vertelt Lucas over de keer 
dat Jezus Zacheüs ontmoette. Misschien 
ken je dat verhaal, misschien niet. Het is 
sowieso goed om je geheugen op te 
frissen. Pak je Bijbel, en lees het verhaal in 
Lucas 19:1–10.

Zacheüs was een kleine man met een grote 
portemonnee. Hij was een hoofdtollenaar 
in de grote stad Jericho. Als belangrijke 
zakenman kon hij goed met mensen 
omgaan en was hij lekker succesvol. Hij was 
zeker niet iemand die vaak in bomen klom.
Je zou denken dat iedereen graag vrienden 
wilde zijn met zo’n rijke man. Helaas niet. 

Tollenaars werkten voor de vijand, en 
daarnaast pakten ze een deel van je 
zuurverdiende geld af. Zaccheüs was dus 
een kleine man met een kleine 
vriendenkring.

Jezus komt in de stad, en hij doet dingen 
anders. Zacheüs, de man zonder vrienden, 
krijgt er een vriend bij. Jezus, de beste 
vriend die hij kan krijgen. Jezus ziet 
Zacheüs en wil bij hem thuiskomen eten: 
het teken van vriendschap. Zacheüs wordt 
daar, ter plekke, volgeling van Jezus.
Deze gebedsweek gaat over de 
evangelisatiemethode van Jezus. Hier, in 
het verhaal van Zaccheüs, zien wij één van 
die methodes van Jezus. Laten wij die met 
elkaar bespreken.

Wat is het duurste cadeau 

dat je ooit hebt gekregen?

En het duurste dat je ooit 

hebt gegeven?

Hoe voelde het om dat te 

krijgen/geven?

IJSBREKERS
VRAGEN

VRIENDSCHAP: 
EEN DUUR CADEAU
eerste sabbat

lezing voor jongeren

OVERDENKING

Jezus staat bekend om zijn nederigheid. Bij 
bijna alles wat hij deed dacht hij eerst aan 
de ander. Sterker nog, als de zoon van God 
zou hij helemaal niet nederig hoeven zijn. 
Hij is mega, maar gedroeg zich alsof hij dat 
niet was.

Er zijn een paar stukken in de Bijbel die 
over nederigheid gaan. Jezus praat erover 
met zijn discipelen, en Paulus vertelt ons 
over Jezus’ nederigheid. Laten we ons 
geheugen even opfrissen. Pak je Bijbel, lees 
eerst het advies van Jezus aan de discipelen 
in Matteüs 20:20–28, en daarna Paulus’ 
woorden in Filippenzen 2:3–11.

De moeder van twee van de discipelen 
heeft het beste met haar zonen voor. Ze wil 
dat zij de beste plek krijgen in de hemel: 
naast Jezus. Zij vraagt het aan Jezus, maar 
Jezus ziet dat niet zitten. Hij lijkt zelfs best 
boos, en leert hun andersom denken: wie 
eerst is, is laatst en wie laatst is, is eerst.

Nederig is eigenlijk andersom denken. 
Want het gaat om niet aan jezelf denken, 
maar aan de ander. We zijn allemaal meer 
of minder geneigd om goed over onszelf te 
denken. Dan denken we ook dat we 
bepaalde dingen verdienen. Maar de Bijbel 
leert ons iets anders: in werkelijkheid zijn 
we allemaal slecht. Dit slechte noemen we 
zonde. Wij verdienen niets, want we 
kunnen niet eens één dag zonder zonde 
doorkomen.

Maar het is nog sterker. Jezus, die wél goed 
was en wél alles verdiende, was nederig. 
Filippenzen 2 bevat het oudste christelijk 
lied dat we kennen. Helaas kennen we de 
melodie niet, maar de tekst kennen we wel. 
Daar lezen wij dat Jezus, die alles 
verdiende, zichzelf nederig maakte. En 
daarom beloont God hem.

Als we praten over de methode van Jezus, 
kunnen we niet om zijn nederigheid heen.

VRAGEN VOOR DISCUSSIE

Wat is het moeilijkste aan nederig zijn?
Nederigheid is een woord dat Paulus 
bedacht; het betekent letterlijk ‘laag-
denkend’. Wat betekent dat?

Hoe worden we vaak aangestoken om juist 
hoog te denken?

Wat vind jij het meest buitengewoon aan 
Jezus’ nederigheid?

De Bijbel zegt dat we niets moeten doen uit 
‘geldingsdrang’ of ‘eigenwaan’. Wat 
betekent dat?

God werkt de hoogmoedigen tegen en 
geeft genade aan de nederigen. Waarom 
houdt God zoveel van nederigheid?

VRAGEN VOOR TOEPASSING

Hoe daagt Jezus’ nederigheid je uit om 
anders over jezelf te denken?

Welke ‘geldingsdrang’ of ‘eigenwaan’ zie je 
in je eigen leven?

Hoe kun je nederigheid en de daarbij 
behorende dienstbaarheid in je leven 
inpassen deze week? Wie, wat, en hoe kun 
je dienen?

Wie zou je ‘superpopulair’ 

noemen?

Wie ken je die nederig is?

Ken jij een superpopulair 

persoon die nederig is?

Wat ben jij liever: 

populair of nederig?

IJSBREKERS
VRAGEN

NEDERIGHEID 
BOVEN ALLES
tweede sabbat

lezing voor jongeren
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EERSTE SABBAT

De vriendelijke dokter

Dokter Lee haastte zich door de smalle 
steegjes van de vieze stad. Hij had zijn 
dokterstas bij zich om een zieke buur-

man te helpen, die net in elkaar was gezakt op 
de vloer in zijn huis. Dokter Lee legde de man in 
bed, gaf hem medicijnen en ging snel weer weg. 
Hij sprong in zijn auto en reed meteen naar het 
‘Zonneschijn’ weeshuis. Daar hielp hij bij het 
onderzoeken van alle dertig kinderen op de 
ziekte tuberculose. Wat een drukke dag!  
“Je zal wel moe zijn schatje,” zei mevrouw Lee 
tegen haar man. “Kom hier en rust een beetje uit 
terwijl ik je een lekkere schoudermassage geef.” 
“Dat voelt heerlijk!” riep dokter Lee uit terwijl hij 
uitrustte op de bank.  
Plotseling werd er hard op de deur geklopt. Dok-
ter Lee kwam snel overeind toen mevrouw Lee 
binnenkwam met een jong stel die een meisje in 
hun armen droegen. Ze vertrok haar gezicht van 
de pijn. 
“Alstublieft, alstublieft, dokter, onze oudste 
dochter heeft heel veel pijn,” smeekte de jonge 
vader. “We weten niet wat er met haar aan de 
hand is.” 

Dokter Lee legde het zieke meisje meteen op de 
bank en onderzocht haar grondig met zijn 
stethoscoop door op verschillende plekken op 
haar buik te duwen.  
“Ze moet onmiddellijk geopereerd worden,” zei 
de dokter vastbesloten. “Het ziet ernaar uit dat 
zij blindedarmontsteking heeft. Ik zie jullie in het 
ziekenhuis.” 
De volgende ochtend vroeg, na maar vijf uurtjes 
geslapen te hebben, kwam dokter Lee weer bij 
het meisje kijken. Ze sliep rustig na haar opera-
tie. Toen keek hij op zijn horloge en dacht bij 
zichzelf: Ik kan me maar beter haasten. 
De drukke dokter moest snel naar een bijeenk-
omst om geld in te zamelen waarmee rolstoelen 
konden worden gekocht voor gehandicapte kin-
deren. Dokter Lee houdt ervan om voor mensen 
te zorgen. Ondanks dat hij heel moe was, had hij 
toch de hele tijd een lach op zijn gezicht.  

Leertekst
“Hij trok rond 

in heel Galilea; hij 
gaf er onderricht 
in de synagogen, 
verkondigde het 
goede nieuws 
van het koninkrijk 
en genas iedere 
ziekte en elke 
kwaal onder het 
volk.”  
(Matteüs 4:23) 

Bedenk samen met je ouders of verzorgers twee 
dingen die je kunt doen om te helpen in jouw 
buurt. 
Maak een beterschapskaart en geef die aan 
iemand in de kerk of in je buurt die wel een beetje 
opgevrolijkt kan worden. 

Op welke manier deed dokter Lee wat Jezus heeft 
gezegd? 
Wat betekent het om anderen te helpen? Is dat 
wel mogelijk op jouw leeftijd? 
Hoe word jij er beter van als je andere mensen 
helpt?

denk 
hier

over na

om 
te doen

Zet de letters van deze woorden weer in de goede volgorde.
De woorden hebben te maken met helpen.

(a) _______________________________________   EVELI TAKAR VSICJHRE

(b) _______________________________________   PLHE ASATRT DEKINERN

(c)  _______________________________________  RAMEN NEET NGVEE

(d) ___________________________________ ZEBKEO ED UREEDON NE IBD ROVO EZ

Antwoorden: (a) lieve kaart schrijven; (b) help straatkinderen; (c) armen eten geven; (d) bezoek de ouderen en bid voor ze
Voorwoord

Wat leuk dat je dit boek voor de gebedsweek gaat lezen. De grote mensen hebben ook een gebed-
sweekboekje. Dat heb je vast al wel gezien, want als je dit boek omdraait komt je terecht in het boek 
voor de grote mensen. Maar deze kant van het boek is speciaal voor jou gemaakt! 
Tijdens de gebedsweek is er voor iedere dag een verhaal.  Acht verhalen in totaal. We beginnen op 
sabbat en we eindigen op sabbat. En dat is nog niet alles, ook vind je bij ieder verhaal een kleurplaat 
en iets om te doen. Heel veel leuke dingen dus!

Dit boekje is geschreven door Linda Koh.  Zij is geboren in Singapore, maar woont nu in Amerika. Zij 
heeft haar hele leven met kinderen gewerkt, eerst als lerares en nu als leider van onze wereldkerk. Ze 
vindt het fijn om kinderen met Jezus in aanraking te brengen. Ze wil alle kinderen vertellen dat Jezus 
van hen houdt!

In dit boek vertelt Linda over alle mooie en belangrijke dingen die er in de Bijbel staan. Ze schrijft dat 
het goed is om goed voor jezelf te zorgen en ook voor anderen. Misschien kun je ook je vrienden ver-
tellen over al het moois dat in de Bijbel staat. Nieuwsgierig geworden? Ik hou je niet langer op, begin 
maar snel met lezen!

Madelon Comvalius
Kinderpastoraat
Landelijk Kantoor



Activiteit

Slaapkop Jeremy!

Wakker worden Jeremy, wakker 
worden!” riep zijn moeder. “Vooruit, 
opstaan! Je komt te laat op school!”

“Alsjeblieft, nog twee minuutjes!” smeekte 
Jeremy terwijl hij zich nog een keer omdraaide 
in bed. 
Jeremy moest zo’n beetje elke ochtend zijn bed 
uitgesleurd worden. Hij miste regelmatig de 
schoolbus. De onderwijzer belde op een dag om 
te vertellen dat Jeremy al een paar keer op 
school in slaap was gevallen en dat hij zijn 
huiswerk niet inleverde. 
“Wat is er met je aan de hand jongen?” vroegen 
zijn vader en moeder op een avond bezorgd aan 
hem. “We moeten hierover praten!”
“Sinds je een eigen computer hebt, ga je heel 
laat naar bed,” zei zijn moeder een beetje 
verdrietig. 
“Ik heb gemerkt dat je ook niet naar de 
Sabbatschool bent geweest,” kwam zijn vader er 
bezorgd tussendoor. 
“Sorry pap, ik ben gewoon te moe om op te 
staan,” verontschuldigde Jeremy zich. 
“Je zult minder tijd achter de computer door 
moeten brengen en daar beginnen we vandaag 
mee Jeremy,” zei zijn vader streng. “Je moet op 
tijd naar bed gaan om voldoende rust te krijgen.”
“Weet je dat je lichaam de tempel van God is?” 
vroeg zijn moeder ernstig. 
“Wat heeft dat met mijn slaap te maken?” vroeg 
Jeremy.
“Alles!” riep zijn moeder uit.  

“Er staat in de Bijbel dat God ons heeft gemaakt 
en dat we hem moeten eren met onze tijd en 
energie. Als we geen acht uur per nacht slapen, 
krijgt ons lichaam niet genoeg rust om zichzelf 
te herstellen. Het gevolg is dat we ons niet zo 
goed kunnen concentreren, dat we ons moe 
voelen en een heleboel dingen ons niet meer 
interesseren, zoals bijvoorbeeld geestelijke 
dingen,” vervolgde moeder.  
“Je moet goed onthouden dat het twee kanten 
op werkt. Als je een sterk geloof in God hebt en 
je geestelijk leven is helemaal top, dan ben je 
emotioneel gezonder,” vulde vader aan met een 
glimlach. 
“Ik moet toegeven dat ik mijn sabbatschoolles 
niet zo vaak gemaakt heb en dat ik zelfs een 
aantal keren niet geweest ben, pap en mam,” zei 
Jeremy met gebogen hoofd. 
“Weet je dat Satan blij is als je niet goed voor je 
lichaam zorgt? Dan heb je namelijk geen energie 
meer over voor jezelf en geen tijd om aan Jezus 
te denken,” legde moeder liefdevol uit. 
“Sorry mam, Wil je voor me bidden of Jezus me 
de kracht wil geven om gezond te leven en mijn 
lichaam, Gods tempel, niet stuk te maken?” 
vroeg Jeremy. 
“Laten we dat meteen maar doen,” zei vader en 
ze knielden als gezin voor God in gebed. 

Leertekst
“Dus of u nu eet 

of drinkt of iets 
anders doet, doe 
alles ter ere van 
God.”  
1 Korintiërs 10:31

ZONDAG

Maak van het thema hier beneden, zoveel mogelijk woorden die 
aangeven hoe jij je voelt als je goed voor je lichaam zorgt.

Mogelijke antwoorden: lach, lichtje, goed, slim, top, moed

Maak een kaart met goede voornemens en versier 
hem mooi. Schrijf op wat je van plan bent om 
jouw persoonlijke tijd met Jezus belangrijk te 
maken. Zet je handtekening eronder en leg de 
kaart naast je bed, zodat je hem steeds kan zien. 
Maak een lijst waar je de tijd opschrijft waarop je 
iedere avond naar bed gaat en hoe je prestaties 
zijn in die periode. Houd dat een hele week vol. Zie 
je verschil met toen je later naar bed ging?

Hoe beïnvloedt een gezonde leefstijl onze liefde 
voor Jezus? 
Kan je een voorbeeld uit de Bijbel bedenken waar 
gezonde gewoonten leiden tot een groter geloof 
en eer aan God? Probeer er een Bijbeltekst bij te 
vinden. 

denk 
hier

over na

om 
te doen

JE LICHAAM IS EEN TEMPEL VAN GOD



Kindergebedslezingen DIENEN ZOALS JEZUS

Activiteit

Genoeg te doen!

Jongelui, kunnen jullie ons vandaag 
allemaal komen helpen in het opvangkamp 
voor slachtoffers?” vroeg mevrouw Calkins 

ernstig toen ze materialen uit het magazijn van 
de kerk haalde.  
“Natuurlijk tante, waar kunnen we mee helpen?” 
antwoordden vijf van hen. 
“We hebben alle hulp nodig die we kunnen 
krijgen om voedsel en materialen voor een 
goede hygiëne uit te delen aan de slachtoffers 
van de overstroming,” legde mevrouw Calkins 
uit. 
“Mei, Jerry, Jose, Zach en wie er verder nog maar 
wil komen, laten we gaan,” zei het hoofd van het 
hulpcentrum uit de buurt. 
In het centrum was iedereen zo druk bezig met 
hulp bieden aan oude en jonge mensen dat ze 
gewoon vergaten hoe lang ze daar al stonden.  
“Neem wat soep en brood om warm te blijven,” 
zei Zach lachend terwijl hij kommen soep gaf 
aan honderden mensen die op dat moment een 
maaltijd nodig hadden. 
“Laat me u helpen mevrouw. U heeft droge 
kleren nodig,” zei Mei tegen een moeder met 
twee jonge kinderen die zich aan haar benen 
vastklampten. 
Al deze jonge vrijwilligers werkten drie dagen 
lang onvermoeibaar in het opvangkamp, terwijl 
ze hun best deden om de slachtoffers van de 
overstroming zo goed mogelijk te helpen. Een 
maand later begonnen Mei, Jerry, Jose, Zach en 
nog een paar anderen met een Bijbelclub voor 
de kinderen die slachtoffer waren geworden van 
de overstroming. 
Prema and Paula hielpen een paar keer per week 
met de naschoolse opvang in de kerk. Veel 
andere kerkleden hielpen vrijwillig bij het 
bezoeken van de getroffen gezinnen. 

“Maar broeder Kim, ik dacht dat we al zoveel 
deden door zoveel slachtoffers te helpen. 
Waarom dan ook nog al die programma’s en 
bezoekjes?” vroeg Mei. 
“Ja Mei, Jezus leerde ons om dienstbaar te zijn 
aan de mensen, maar we moeten verder kijken 
dan alleen de lichamelijke noden van de 
mensen,” kaatste predikant Kim terug. “Het is ook 
onze taak om onze liefde en dienstbaarheid te 
tonen voor hun geestelijke gezondheid.” 
“O ja, het is ons doel om te laten zien wie Jezus is 
en hoe hij de mensen kan veranderen en helpen 
om een beter leven te leiden,” vulde mevrouw 
Calkins aan. 
“Bedenk altijd wanneer je anderen dient en 
helpt, dat je de hele persoon wilt helpen! 

Leertekst:
“Zo moet jullie 

licht schijnen 
voor de mensen, 
opdat ze jullie 
goede daden zien 
en eer bewijzen 
aan jullie Vader in 
de hemel.”  
Matteüs 5:16

MAANDAG

Los onderstaande zin op door alle letters die drie keer direct achter 
elkaar staan weg te strepen.

PMMMRAAAOBIIIEUUUESSSR  GGGEHHHR  
KKKALMMMSSSTLLLIEEEJEEERRRD  VLLLOTTTOR  

SSSTTTEEGGGN  BBBRRRANDWWWER  
AAACCCHHHTE  ZWWWIJGGGEEEN!

Wat voor uitdagingen kom je tegen als je probeert 
om iemand totaal te helpen, dus zowel lichamelijk 
als geestelijk? 
Kan je vertellen hoe Jezus de hele persoon 
probeerde te helpen toen hij op aarde was? 
Is het niet veel makkelijker om gewoon wat geld 
te geven om mensen in nood te helpen? Waarom? 
Waarom niet? 

Bedenk samen met je ouders een project waarmee 
je anderen kan helpen. Probeer iets te bedenken 
waar de mensen ook geestelijk iets aan hebben. 
Gebruik een schrift als gebedsdagboek en bid voor 
één speciale klasgenoot of vriend(in) die Jezus niet 
kent. Probeer hem of haar na 10 dagen eens uit te 
nodigen voor een programma in de kerk, of iets 
dat met de kerk te maken heeft. 

denk 
hier

over na

om 
te doen
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Activiteit

Leertekst:
“Daniël was vast-

besloten zich aan 
de reinheids-
voorschriften te 
houden en hij 
vroeg de hoof-
deunuch toes-
temming zich van 
de spijzen en de 
wijn van de tafel 
van de koning te 
onthouden.”  
Daniël 1:8

Tutti-frutti gezondheid

Hé, ga je na schooltijd met ons mee om 
een hamburger te eten bij McDonald’s?” 
vroeg Erika opgewonden. 

“Nee, dat doe ik maar niet,” weigerde Yuko 
beleefd. 
“Waarom niet? Het is heerlijk en goedkoop!” 
kaatste Erika terug met pretlichtjes in haar ogen. 
“Hé, meiden, vinden jullie ook niet?” 
“Weten jullie dan niet dat dat helemaal niet 
gezond is voor je?” vroeg een verbaasde Yuko. 
“Kijk maar eens naar al dat vet in zo’n burger.” 
“Wees toch niet zo’n gezondheidskneus!” 
antwoordde Erika. “Van één hamburger ga je 
echt niet dood hoor!” 
“Mijn moeder zegt dat we sterker en slimmer 
worden als we gezond eten, net als Daniël. En 
dan nog iets: op die manier kunnen we een 
goede discipel van Jezus zijn en van hem 
getuigen,” zei Yuko standvastig. 
“Heb je daarom altijd van die goede cijfers?” 
wierp Erika sarcastisch toe.  
“Ik geef toe dat ons biologieboek aangeeft dat 
we meer groente en fruit moeten eten,” kwam 

Kylie tussenbeide.  
“Waarom zouden we niet ergens fruit en een 
salade gaan eten?” stelde Yuko enthousiast voor. 
“Ik weet een geweldige plek!” 
“Dat is saai!” antwoordde Erika met een geeuw. 
“Weten jullie zeker dat je daarheen wilt?” 
“Laten we proberen om gezond te zijn. We gaan 
voor het fruit en de salade!” riepen de meisjes in 
koor.  

DINSDAG

Maak een eigen recept van fruitsalade en deel het 
met je ouders en je vrienden. 
Zoek op internet de voedingswaarden van je 
favoriete fruit en groente en maak daar een lijstje 
van. 

Zoek één of twee Bijbelteksten op die benadruk-
ken dat het belangrijk is om een gezond lichaam 
te hebben. Hoe zou je je lichaam moeten 
behandelen? 
Wat vertelt Psalm 139:13, 14 je over hoe je bent 
gemaakt? Denk je ook op die manier over jezelf? 

denk 
hier

over na

om 
te doen

T Q G Z M

W P F R A 

H E S C L

O N I V D

Ga op zoek naar de letters in onderstaande puzzel 
door de aanwijzingen op te volgen.
Om je op weg te helpen, hebben we de eerste 
letter alvast voor je ingevuld.
In de oplossing lees je hoe God jouw lichaam ziet.

Noord Oost Oost West Zuid Noord
van W van H van Z van F van A van N

Zuid West
van H van R

Noord West Zuid
van F van N van L

Antwoord: Tempel van God
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Activiteit

WOENSDAG

Opgewekte MaryAnn

Goedemorgen Jenny. Het is een 
prachtige dag!” galmde MaryAnn toen 
ze de gordijnen openschoof om het 

zonlicht binnen te laten.  
“Weer zo’n vreselijke dag. Er is toch helemaal 
niets om blij van te worden?” mompelde Jenny 
met een frons. 
“We mogen de Heer altijd dankbaar zijn voor 
een nieuwe dag vol leven, voor de prachtige 
bergen die onze ogen kunnen zien. En wat dacht 
je van lieve vrienden?” riep MaryAnn vreugdevol.  
“Ik wil graag Jesaja 43:2 met je delen. God heeft 
beloofd dat hij zelfs in moeilijke tijden bij ons zal 
zijn,” zei MaryAnn vol overtuiging. 
MaryAnn ging weer verder in haar rolstoel, naar 
de kamer van Carlos, om ook zijn dag op te 
vrolijken met een belofte uit de Bijbel en een 
gebed. 
“Bedankt MaryAnn, door jou kan ik er iedere dag 
weer tegen,” zei Carlos met een waarderende 
lach. 
Al snel verzamelden alle bewoners van het 
verpleeghuis zich in de centrale ruimte voor hun 
ochtendactiviteit. MaryAnn had de leiding bij 
het zingen. 
“Vertel me nou eens MaryAnn: Hoe kom jij toch 

iedere dag zo blij? Je hebt reuma, een nieuwe 
knie, hartproblemen, allergieën en nog andere 
gezondheidsproblemen. Hoe kan je nou steeds 
zo dankbaar en blij zijn terwijl je de hele tijd pijn 
hebt?” vroeg Carlos nieuwsgierig. 
“Als ik ieder moment van de dag blij ben dat ik 
leef, dan leef ik langer. Mijn gezondheid gaat 
vooruit. Weet je dat studies hebben aangetoond 
dat iedere dag blij zijn en vertrouwen hebben in 
Jezus ons beter in staat maken om met ziekte en 
pijn om te gaan?
Een positieve geestelijke houding heeft te 
maken met geloven in jezelf, accepteren wat er 
op je pad komt en leren om alles in je leven te 
gebruiken om te groeien en anderen te helpen. 
Dan heb je minder stress. En lachen is ook nog 
eens een fantastisch medicijn!” verklaarde 
MaryAnn enthousiast. 
MaryAnn ging door met het blij maken van 
anderen en zij diende de bewoners van het 
verpleeghuis nog jarenlang. Haar positieve 
houding werd gekoesterd door vele mensen die 
door haar houding gezegend werden.  

Leertekst
“Een vrolijk hart 

bevordert een 
goede gezond-
heid, een som-
bere geest 
verzwakt het 
lichaam.”  
Spreuken 17:22

Maak samen met je ouders of je broer of zus een 
aantal mooie kaarten. Geef er één aan iedereen 
die je tegenkomt die er verdrietig of ongelukkig 
uitziet. Vertel hen dat ze op Jezus mogen 
vertrouwen. 

Lees Spreuken 17:22 nog eens en bedenk waarom 
een blij hart een goed medicijn is. 
Hoe kan je een positieve houding ontwikkelen? 

denk 
hier

over na

om 
te doen

Bedenk twee vrienden die je blij kunt maken.
Teken in onderstaande gezichtjes de ogen en neuzen en knip ze uit. 
Geef ze vervolgens aan je vrienden. 
Vertel ze maar dat ze op Jezus kunnen vertrouwen.



ActiviteitActiviteit

Kindergebedslezingen DIENEN ZOALS JEZUS

Twee aan twee getuigen

An-Na en Cheng-Chi haastten zich na 
school naar huis om hun schooltassen 
daar achter te laten. Het was het 

moment om het evangelie met hun buren te 
delen. De beide goede vrienden waren door hun 
predikant uitgedaagd om Jezus te delen met de 
mensen uit hun buurt. 
“Schiet op, An-Na, laten we gaan voordat het 
gaat regenen!” riep Cheng-Chi.
“Heb geduld mijn vriend. Heb je al een paar 
folders en boeken gepakt om weg te geven?” 
vroeg An-Na opgewonden. 
“Ja, die heb ik. Laten we bidden voordat we 
gaan. Ik begin zenuwachtig te worden en we 
hebben Jezus nodig om ons te helpen de juiste 
dingen te zeggen,” stelde Cheng-Chi voor. 
Al snel kwamen de meisjes bij het eerste huis 
aan het einde van de straat. Cheng-Chi belde 
aan en een vrouw van middelbare leeftijd deed 
de deur open. 
“Wat willen jullie? Als jullie me iets willen 
verkopen, zeg ik maar meteen dat ik niets nodig 
heb,” zei de vrouw een beetje bozig. 
“O nee, we verkopen niets,” zei Cheng-Chi met 
een glimlach. “We willen u gewoon een paar 
gratis boeken aanbieden en u over Jezus 
vertellen.” 
“Heeft u misschien twee minuutjes voor ons 
mevrouw?” vroeg Cheng-Chi met pretlichtjes in 

haar ogen. 
“Oké, maar schiet wel op want ik moet het eten 
nog klaarmaken,” zei de vrouw met een glimlach. 
“Waarom komen jullie anders niet gewoon 
binnen?” 
“Weet u dat Jezus van u houdt? Hij kwam om 
voor u en mij te sterven. Kijk maar eens naar dit 
papier,” vervolgde Cheng-Chi terwijl ze het 
papier op zo’n manier scheurde dat er een kruis 
ontstond. 
“Onthoud goed dat we alleen naar Gods huis in 
de hemel kunnen gaan als we in Jezus geloven 
die voor ons aan het kruis is gestorven,” voegde 
An-Na toe. 
“Dat is een prachtig verhaal meisjes!” zei de 
vrouw hartelijk. “Dank jullie dat je dat met mij 
hebt gedeeld. Bedankt voor het gratis boek. Ik 
ga mijn best doen om het te lezen en te 
begrijpen waar het precies over gaat.” 
“God zegene u,” riepen An-Na en Cheng-Chi 
terwijl ze blij zwaaiden toen ze verder gingen 
naar het volgende huis om het evangelie te 
delen met een andere buurtbewoner. 

Leertekst:
“Daarna stelde 

de Heer tweeën-
zeventig anderen 
aan, die hij twee 
aan twee voor 
zich uit zond naar 
iedere stad en 
plaats waar hij 
van plan was 
heen te gaan.” 
Lucas 10:1

DONDERDAG

Vorm een koppel met een goede vriend(in) en 
maak een schema waarbij je uitzoekt met wie je 
het evangelie wilt delen in je omgeving.

Waarom hielp het om samen op pad te gaan om 
het evangelie te delen denk je? Kan je ook alleen 
gaan? 
Is het delen van het evangelie extra moeilijk in de 
stad? Waarom? Waarom niet? 

denk 
hier

over na

om 
te doen

Draai onderstaande zin om:

!NAAG NELLUZ EOT RAAN TSMOKEOT 
ED NI EW RAAW LEMEH EIOOM ED 

REVO NE NELLETREV ET SUZEJ REVO 
MO KUEL SI TEH

Activiteit



ActiviteitActiviteit
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VRIJDAG

Het evangelie op schoenen 

Luister kinderen, we gaan deze maand 
meedoen aan een prachtig project,” zei 
meneer Salazar opgewonden. 

“Wat gaan we doen?” vroeg Carlos.
“Vanaf vandaag, en de vier volgende sabbatten, 
gaan we folders en het boek De grote strijd 
uitdelen voor ieder huis in Buenos Aires,” legde 
meneer Salazar uit.
“Wow! Dat zijn een heleboel weken. Waarom 
doen we dat?” vroeg Yesely.
“Jezus heeft ons toch een opdracht gegeven in 
de Bijbel dat we de hele wereld over moeten 
gaan om het evangelie te vertellen?” zei Paulos.
“Ja, dat klopt Paulos. Er zijn nog steeds heel veel 
mensen die nog nooit van Jezus gehoord 
hebben. Daarom gaan we allemaal meedoen in 
dit project,” legde meneer Salazar vurig uit. 
“Oké, ik wil Jezus bekend maken!” riep Belchus 
enthousiast uit. “Ik wil tien boeken.”
“Geweldig!  Ik doe ook mee! Ik wil vijftien 
boeken,” riep Jemina.
Die middag verzamelde een groep van twintig 
enthousiaste kinderen zich op de parkeerplaats 
van de kerk, klaar om erop uit te trekken in de 
gigantische stad Buenos Aires met folders over 

het evangelie en boeken. Ze waren er klaar voor 
om de straten te bewandelen om de wereld met 
de boodschap van Jezus te bereiken! 
“Poe, wat zijn onze benen moe!” riepen de 
kinderen uit toen ze na een aantal uren lopen 
gingen zitten. 
“Natuurlijk, we zijn moe, maar weten jullie dat 
jullie Jezus’ evangelie op schoenen zijn?” zei 
meneer Salazar met een grote lach op zijn 
gezicht. “Dat is net zo goed als een preek!” 

Leertekst
“Pas als het 

goede nieuws 
over het 
koninkrijk in de 
hele wereld wordt 
verkondigd als 
getuigenis voor 
alle volken, zal 
het einde komen.” 
Matteüs 24:14

Kies twee boeken of folders uit die je aan je 
vrienden en klasgenoten kan geven. 
Teken een kaart die je aan iemand kunt geven die 
Jezus nog niet kent. 

Waarom vertelde Jezus de bezeten man, die net 
genezen was door hem, dat hij niet met hem mee 
mocht maar dat hij naar huis moest gaan, naar 
zijn eigen omgeving? Lees Lucas 8:38, 39. 
Vind twee manieren die je kunt gebruiken om je 
klasgenoten, je vrienden en je omgeving te 
bereiken met het evangelie. 

denk 
hier

over na

om 
te doen

Los onderstaande puzzel op:

86   36   41   57   36   27             13   66   77   36   41   36   66          79   13   57     
____________________             _______________________         _________

82   36   11   80   44           86   9   9   41            82   9    80       
_________________        ___________           _________

4   36   57   36   95   36   66   57
__________________________

A = 12+1
E = L + O
I = 21+4
J = 71+11
N = I+R
D = 84-7
F = 91
L = 35-8
O = 9
R = 63-22
S = 44
T = S+A
U = 90-10
W = 79
V= 80+6
Z = 55-S
B = 4
K = F+B

Antwoord: Vertel anderen wat Jezsus voor jou betekent  

Activiteit

S
am

en lezen over de liefde van Jezus 



Activiteit

TWEEDE SABBAT

Kindergebedslezingen DIENEN ZOALS JEZUS

Opa Ade

Laten we opschieten, Abasi, Damisi en 
Halima,” zei opa Ade tegen de drie 
kinderen. “We moeten de voedselmanden 

in orde maken.” 
“Bijna klaar opa,” riepen de drie in koor. 
Opa Ade hield ervan om mensen in nood te 
helpen in zijn omgeving. Hij hielp hen om de 
rekening van de dokter te betalen, gaf eten aan 
mensen die honger hadden, kocht speelgoed 
voor de kinderen en hij liet zelfs af en toe een 
paar daklozen bij hem logeren. 
Iedere keer als er een evenement op komst was, 
maakte hij voedselmanden voor de gezinnen die 
in het arme deel van de stad woonden. Dit jaar 
deed hij dat ook weer. 
“Oké kinderen, hebben we de lijst met adressen 
voor dit jaar?” vroeg opa. 
“Ja, ja, geen zorgen, alles is onder controle,” 
verzekerden de drie kinderen opa. Samen 
begonnen ze aan hun uitdeelmissie. 
“Hallo mevrouw Mfumo, hier hebben we een 
voedselmand voor u,” zei Abasi opgewonden 
toen hij de mand overhandigde aan de vrouw 
die de deur openmaakte.  
“Heel erg bedankt. Hoe kan ik je ooit 
terugbetalen?” zei mevrouw Mfumo met een 
lach over haar hele gezicht. “O, er zit eten in voor 
mijn kinderen!”

“U hoeft niet te betalen. We zijn altijd blij als we 
kunnen helpen,” zei opa Ade vriendelijk. 
Terwijl de vier verder langs de huizen gingen, 
voelden ze blijdschap in hun hart dat ze de 
zegeningen die zij van Jezus hadden ontvangen 
nu konden delen met anderen. Uiteindelijk 
waren ze klaar met hun uitdeelronde en gingen 
zitten om iets te drinken. 
“Opa, waarom doet u dit ieder jaar?” vroeg 
Halima.
“Wat nou als u geen geld meer heeft?” vroeg 
Damisi met pretlichtjes in haar ogen. 
“Kinderen, Jezus heeft ons veel zegeningen 
gegeven en die moeten we delen met degenen 
die minder hebben dan wij,” legde opa uit. “Maar 
onthoud goed dat we door interesse in andere 
mensen te tonen hen kunnen helpen om Jezus 
te leren kennen.” 
“U heeft gelijk opa. Ik voelde me blij vanavond 

toen we al dat eten aan het 
uitdelen waren!” verklaarde Halima. 
“Ik wil doen wat Jezus van ons 
vraagt.”

Leertekst:
“Ga naar de 

wegen en de 
akkers buiten de 
stad en nodig 
iedereen met 
klem uit, want 
mijn huis moet 
vol zijn.” 
Lucas 14:23

Bedenk één of twee dingen die je regelmatig zou 
kunnen doen om de arme mensen in je omgeving 
te helpen.

Waarom denk je dat Jezus ons vraagt om mensen 
te helpen die het moeilijk hebben? 
Hoe vaak en hoeveel zou je moeten helpen? Moet 
je altijd alleen maar tastbare dingen, zoals eten en 
kleren geven? 

denk 
hier

over na

om 
te doen

Activiteit


