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LEVENSKWALITEIT/AGENDA

De Britse schrijver C.S. 
Lewis brengt in zijn Pelgrims 
Regress een rentmeester 
op het toneel die namens 
de landheer communiceert 
met een zekere John. De 
rentmeester zet een masker 
op en zegt herhaaldelijk dat 

de landheer een heel prettige man is, die in zijn goedheid 
John en anderen de gelegenheid geeft om op zijn land te 
wonen. Er zijn tientallen regels waar John zich aan moet 
houden: ‘Als je een daarvan overtreedt, beland je in een 
donkere put met slangen en schorpioenen die je voor 
eeuwig zullen omringen. De landheer is echt een goed 
persoon die het beste met ieder voor heeft.’ Dan doet de 
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Duurzaamheid is belangrijk voor de Advent-

kerk. Ook Advent werkt mee aan een betere 

wereld, daarom wordt het gedrukt op papier 

dat het resultaat is van verantwoord bosbe-

heer. Onze drukker gebruikt bio-inkten op 

plantaardige basis en machines draaiend op 

groene stroom in ruimten die verhit worden 

met rest- en grondwarmte.

DE REDDER IS GEBOREN! 
rentmeester zijn masker af en hangt het aan de muur.  
Als John op het punt staat weer te vertrekken, fluistert 
de rentmeester hem in zijn oor: ‘Ik zou maar niet al te 
serieus nemen wat je zojuist hebt gehoord.’ 
 
In deze allegorie zien we een ‘christen’ die het geloof 
in God in een verkeerd daglicht plaatst in woord en 
daad. Zijn vrome woorden creëren een grote angst voor 
God. Bovendien eindigt het verhaal met de oproep om 
de woorden van de landheer niet zo serieus te nemen. 
Zo’n geloof rammelt aan alle kanten. Het is niet zoals de 
Bijbel het bedoelt. De liefde van God, zoals die zichtbaar 
is geworden met de geboorte van Jezus, raakt ons diep in 
ons leven. Het veroorzaakt een omkeer in ons leven en we 
vinden een nieuwe richting voor hoofd, hart en handen. 
 
De incarnatie (menswording van God) – wat we vieren met  
Kerstmis – wil zich steeds weer herhalen in ons leven. We 
kunnen ons verheugen dat God dicht bij ons wil zijn, dat 
hij steeds deel wil zijn van de oplossing – ongeacht wat we 
hebben gedaan. Zodat we niets liever willen dan zijn liefde, 
de kerstliefde, delen met anderen. Terwijl we uitzien naar 
een eeuwig leven zonder angst of zonder dwang. 
 
God zij dank voor de geboorte van onze Redder! 

JANUARI 
Zaalvoetbaltoernooi  
(Jeugd) 03 
Tienerclub 03 
Singlesdag 10 
ADRA-dag 18 
Plantersweekend 23-25  
Revitalisatiedag 25 
Masterguide- 
training 29-01 feb.

FEBRUARI 
Kaderdag 
(Scouts & Pathfinders) 01 
Tienerclub 07 
Trainingsweekend 
(Scouts & Pathfinders) 20-22 

MAART 
Kids-in-Discipleship- 
training 05-08 
Jeugdcongres 07

Tienerclub 14 
Media Academy 15 
Training nieuwe penning-
meesters 15 
Global Youth Day 21

APRIL 
Kidzrally 18 
Ouderlingendag 19 
Secretarissendag 19 
Studentencongres 24-25

Volleybaltoernooi (Jeugd) 26 
55+-Reis 29–07 mei 
 
MEI 
Game-weekend 02-03 
Diaconiedag 03 
Camporee (Scouts  
& Pathfinders) 13-17 
Grote-opdrachtfestival 22-25 
Tienerkamp 29-31 
Mannendag 31 

ds. Wim Altink
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THEMA/RUBRIEK

KERST
EEN

VERHAAL
VAN 

CONTRASTEN

Kerst is een van de belangrijkste 
feesten in onze westerse wereld. 
Op deze al of niet fictieve datum 
wordt in principe de geboorte van 
Jezus van Nazaret herdacht. In wer-
kelijkheid blijft daar vandaag niet zo 
heel veel meer van over. Bovendien 
komen juist met Kerst allerlei tegen-
stellingen extra uit de verf.

4

OVERDENKING/KERSTVERHAAL

Tekst/ds. Johan de la Meilleure
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KERSTVERHAAL/OVERDENKING

‘O 
DENNENBOOM,  
O DENNENBOOM…’  
Weken van tevoren wordt 
er koortsachtig gezocht 

naar cadeautjes voor onder de 
kerstboom, terwijl ook bij ons 
steeds meer mensen in armoede 
verzeilen en zich geen extraa
tje kunnen veroorloven. Het 
kerstmenu wordt zorgvuldig 
samengesteld. Vaak geen kalkoen 
meer, want te gewoontjes. Troua
wens, aan kookprogramma’s die 
originele en lekkere ideeën geven 
geen gebrek. Ondertussen schuia
ven op hoeken en pleintjes in de 
grote steden steeds meer mensen 
aan voor een kop warme soep. 
‘Vrede op aarde aan de mensen 
des welbehagens …’ Met een 
beetje geluk wordt hier of daar 
een staakt het vuren afgekondigd. 
Nauwelijks 24 uur later echter 
fluiten de kogels al weer in het 
rond en worden levens kapotgea
schoten.
Kerst, een gezellig en warm famia
liefeest. Jawel, maar niet voor 
het groeiend aantal mensen dat 
juist rond die periode zo pijnlijk 
eenzaam is.

KERSTVERHAAL IS GEEN 
ROMANTISCH SPROOKJE

Van de vier evangelisten hebben 
alleen Matteüs en Lucas een 
kerstverhaal. En elk vertelt het 
op zijn eigen manier, met eigen 
accenten. Matteüs houdt het 
sober, Lucas bouwt het langa
zaam op en spint het helemaal 
uit. Matteüs haalt er wijzen bij 
uit het oosten, Lucas verkiest te 
vertellen over de herders. Beide 
verhalen bevatten elementen die 
tot nadenken stemmen. 
Het is vooral Lucas die oog heeft 
voor allerlei tegenstellingen. 
Misschien omdat hij als geneesa
heer meer oog had voor mensen. 
Toch geeft ook Matteüs enkele 
details die tot nadenken stemmen.

/ ‘IMMANUEL’, HIJ 
DIE DE MENSEN TE 
HULP ZOU KOMEN

OOK VOOR KLEINTJES IS 
ER PLAATS

Matteüs begint zijn verhaal door 
Jezus een plaats te geven in de 
Joodse heilsgeschiedenis. Een 
opsomming van namen leidt van 
Abraham, via koning David naar 
Jezus. Misschien wat saai, maar 
daarom niet oninteressant. Zo 
lijkt Matteüs niet te kunnen tellen. 
Wanneer hij dat lange geslachtsa
register samenvat, heeft hij het 
over drie keer veertien geslachten. 
Wanneer je de namen echter telt, 
dan stel je vast dat dit niet klopt. 
Het zijn er dertien, veertien en nog 
eens dertien. Als je echter weet 
dat veertien het getal van de naam 
David is, dan begrijp je dat Matteüs 
wat wringt om Jezus voor te stellen 
als Davidische (messiaanse) koning.  
Toch is het niet allemaal glitter. 

Namen als Tamar (die een kind 
krijgt, verwekt door haar schoona
vader), Ruth de Moabitische (die 
‘nooit kon worden opgenomen in 
het volk Israël’ – Deuteronomium 
23:3a6), de vrouw van Uria (die een 
zoon baart via overspel met David) 
moeten heel wat wenkbrauwen 
hebben doen fronsen. En ook Maria, 
een Galileese vrouw van  eenvoua
dige komaf, is niet onbesproken: 
zwanger zonder gemeenschap te 
hebben gehad met haar man. Op 
zijn manier lijkt Matteüs te willen 
aangeven dat zelfs in een koningsa
verhaal ‘kleintjes en marginalen’ 
hun plaats hebben. 
Een episode die Lucas heel 
terloops vermeldt, staat hiermee 
in contrast: voor dat echtpaar dat 
komt overgewaaid uit het (jawel: 
minderwaardige) Nazaret in Galia
lea, is er geen plaats in de herberg. 
Ook Maria’s hoogzwangere 
toestand verandert niets aan het 
dossier. Zelfs ons vandaag klinkt dit 
helaas nogal bekend in de oren …

NIET DE GLITTER TELT
Matteüs stelt Jezus dus voor als 
kleine grote koning. Er worden 
zelfs enkele wijzen bijgehaald 
die hem koninklijke geschenken 
komen aanbieden: goud, wierook 
en mirre. Deze wijzen zijn geen 
koningen. De Griekse tekst heeft 
het over magoi, magiërs, een titel 
waarmee Perzische of Chaldeese 
priesters werden aangeduid. 
Mensen die zich ook inlieten met 
astronomie en astrologie. De 
enige andere koning wordt kort 
daarna vermeld: koning Herodes, 
de Joodse koning – in principe uit 
het goede kamp – die echter geen 
enkele concurrent duldde. 
Bij Lucas verschijnt Herodes niet 
op het toneel. Het kerstverhaal 
wordt echter wel ingeleid met 
het bevel van keizer Augustus tot 
volkstelling. Augustus betekent 
‘de verhevene’. Er is een inscripa
tie bekend uit die tijd, waarop te 
lezen staat: ‘Goddelijke Augustus 
Caesar, zoon van god, bevelheba
ber over land en zee, weldoener 
en redder van de hele wereld.’ In 
werkelijkheid was hij de bezetter, 
en was de Pax Romana een gewaa
pende vrede. 
Het koningskind echter droeg 
terecht de namen ‘Immanuel’ a 
God met ons, en ‘Yeshua’ (van het 
Hebreeuwse yasha): de bevrija
der, hij die de mensen te hulp zou 
komen, hij die zou zorgen voor 
levensa en ademruimte, hij die 
echt wél zou doen en waarlijk 
vrede (sjalom) zou brengen.
Augustus’ bevel tot volkstela
ling zou er de oorzaak van zijn 
dat Jezus in een voederbak in een 
stal, waarschijnlijk een grot die 
beschutting bood, geboren zou 
worden. Een vreemde plaats voor 
een koning. Maar ook hier geldt 
dat schijn bedriegt. In het evana
gelie is het niet de glitter die telt. 
Zelfs Pilatus, de latere Romeinse 
stadhouder, zou 33 jaar later 
in Jezus een koning herkennen 
(Lucas 23:38).         
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DE LAATSTEN WORDEN DE 
EERSTEN

Daar waar Matteüs wijzen uit het 
oosten ten tonele voert, wordt 
Lucas vooral aangesproken door 
de personages van de herders. 
Vanuit het Oude Testament een 
waardevol beroep, denk maar aan 
Abel, en vooral aan herderakoa
ning David. De realiteit zag er 
in Jezus’ tijd echter heel anders 
uit. Herders werden beschouwd 
als ruwe, ongeletterde lieden. 
Onbetrouwbare vechtersbazen. 

Door hun contact met dieren, 
uitwerpselen, kadavers bovena
dien onrein en dus te mijden. En 
juist deze marginalen zijn het 
die in het kerstverhaal van Lucas 
als eersten bij het kind komen. 
Zonder geschenken. Zij waren het 
geschenk, belangrijker dan goud, 
wierook of mirre! En voor hen was 
het kind een geschenk. De nacha
telijke boodschappers die Gods 

eer hadden gezongen, hadden het 
‘messias’ en ‘redder’ genoemd. 
Na afloop is er voor de herders 
schijnbaar niets veranderd. ‘Ze 
gingen terug’ (Lucas 2:20). Nog 
steeds zijn ze niet rijk, moeten ze 
hard werken, worden ze gemeden 
door de goegemeente, ondera
gaan ze de druk van de Romeinse 
overheerser. Alleen zijn zij verana
derd. Ze loven en prijzen God. Of 
hoe iets wat klein en kwetsbaar 
is, zoals een baby die in doeken 
gewikkeld ligt in een voederbak, 
toch een grote uitwerking kan 
hebben. Misschien is ook dat iets 
wat wij moeten leren.

EN DE OS EN DE EZEL?
Wat is hun rol in het verhaal? Die 
is er niet. Matteüs noch Lucas 
spreken over een os of een ezel. 
Aan het eind van de 2e eeuw 
beginnen ze op te duiken in de 
kerstverhalen. De kerkvader 
Origenes projecteert Jesaja 1:2,3 
op het kerstgebeuren: ‘Een rund 
herkent zijn meester, een ezel 
kent zijn voederbak, maar Israël 
mist elk inzicht, mijn volk leeft in 
onwetendheid.’ Jesaja bedoelde 
zijn vergelijking als aansporing 
tot bekering. In het Hebreeuws is 
dat: ‘ommekeer’ en in het Grieks: 
‘een nieuwe manier van denken en 
handelen’; jullie willen toch niet 

/ JEZUS VALT MET
DE DEUR IN HUIS: 
KOM TOT INKEER

FOLDER/NALATENSCHAP

V
eel mensen zijn betrokken bij ADRA Nederland. Daar zijn we 
erg blij mee, want zonder donateurs kunnen we geen mensen 
helpen. Sommige donateurs willen hun steun ook voortzetten 
als zij er zelf niet meer zijn. Daarom is de folder Nalatenschap 

ontwikkeld. 

ADRA Nederland heeft de ANBIastatus en het CBFakeurmerk voor 
kleine goede doelen. Hierdoor worden de uitgaven extra gecontroa
leerd en kunt u ervan op aan dat uw nalatenschap terecht komt bij 
degenen die uw bijdrage het hardst nodig hebben. Door de ANBIa 
status hoeft ADRA Nederland geen belasting af te dragen. U kunt de 
folder aanvragen via info@adra.nl. Of bel met 030 691 75 84.

dommer zijn dan een rund of een 
ezel? Over contrasten gesproken!
In die zin passen beide dieren 
wel degelijk in het kerstgebeua
ren. Wat tedere gevoelens bij die 
kleine baby in doeken volstaan 
echt niet. Misschien daarom dat 
Marcus bijvoorbeeld geen kersta
verhaal vertelt. In zijn evangelie 
geen ‘kindje Jezus’. Jezus stapt als 
volwassen man de wereld binnen. 
Onze wereld. En hij valt met de 
deur in huis: ‘De tijd is aangea
broken, het koninkrijk van God 
is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws’ 
(Marcus 1:15). 

NU IS DE TIJD
Een simpele maar aansprekende 
boodschap: beste mensen, nu is 
de tijd! Of je nu je hoofd aan het 
breken bent over het kerstmenu, 
of druk bezig met pakjes bijeen te 
zoeken voor onder de kerstboom: 
weet dat het leven, zoals God dat 
bij het begin droomde, binnen 
handbereik is. Wat nodig is, zijn 
mensen die een nieuwe mentalia
teit ontwikkelen, die anders gaan 
denken. Mensen die er in geloa
ven en er voor gaan. Mensen die 
blijven geloven dat hun dertiga
ste, veertigste of vijftigste Kerst 
eindelijk toch een ommekeer kan 
betekenen.          

OVERDENKING/KERSTVERHAAL
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NIEUWS/ADRA

HET WERK VAN ADRA

HET GEVECHT TEGEN

Bart Waalewijn uit Zeist is arts in het adventistische Masangazie-
kenhuis in Tonkolili, Sierra Leone. Met zijn vrouw en kleine baby woont 
en werkt hij in de Tropen. Waar ebola inmiddels duizenden slachtof-
fers heeft gemaakt.

Tekst/Judith Hillaert

‘N
ederland staat aan de 
top van de wereld als het 
gaat om ons gezondheidsa
systeem’, vertelt Bart 

Waalewijn. ‘Hoe mooi is het om je 
als arts in te zetten voor mensen 
die in armoede leven en het diepst 
getroffen zijn door slechte media
sche zorg? De bijdrage die je als 
tropenarts kunt leveren, geeft me 
veel voldoening. Het vergt veel 
creativiteit en flexibiliteit om 
in Sierra Leone te wonen, maar 
deze bijzondere ervaring kan ik 
samen met mijn vrouw delen. Haar 
support is heel belangrijk voor 
mij. Het avontuur dat ik met haar 
en onze baby ben aangaan is deels 
gebaseerd op christelijke motiea
ven en heel erg de moeite waard!’

TWEE KANTEN
Het leven in de tropen heeft twee 
kanten. Waalewijn: ‘Enerzijds 
wonen we schitterend in het groen 
onder de mangobomen, anderzijds 
zijn er nauwelijks voorzieningen 
zoals stromend water en stroom. 

Onze hulp haalt een keer per week 
water. Nog geen honderd meter 
van ons huis staat het ziekenhuis 
waar alle tragische gebeurtenisa
sen plaatsvinden rondom ebola. 
Zo goed als het gaat proberen we 
ebolaapatiënten te screenen en te 
scheiden van patiënten met andere 
kwalen. Van de isolatietent moet 
je je niet te veel voorstellen. Hij is 
gemaakt van rijstzakken.’

/ ‘DE ISOLATIETENT 
IS GEMAAKT VAN 
RIJSTZAKKEN’

WAT DOET ADRA?
Voor Bart Waalewijn en zijn gezin 
werd de situatie te gevaarlijk. Er 
zijn te weinig beschermingsmida
delen die zo noodzakelijk zijn om 
zelf geen besmetting op te lopen. 
Het Noorse CapaCare, waarvoor 
Waalewijn werkt, haalde de arts 
begin augustus terug. Waalewijn:  
‘Het is een dubbel gevoel om terug 
te zijn, want het is eigenlijk zo 
nodig dat je daar bent.’ Waalewijn 
geeft de strijd niet op, maar denkt 
mee met ADRA Nederland en proa
beert meer organisaties op de been 
te krijgen in de strijd tegen ebola. 
‘ADRA International heeft tot 
op heden steun verleend op drie 
plaatsen in Sierra Leone en Liberia; 
de landen die het meest getroffen 
zijn. Er is een goede samenwerking 
met ADRA VK, ADRA Denemarken 
en nu dus ook met ADRA Nedera
land. Zij dragen samen € 82.800 
bij. Dit bedrag wordt onder andere 
gebruikt voor het opwekken van  
zonneaenergie voor een betere 
stroomvoorziening, een watera
pomp en een hek om het 
ziekenhuisterrein af te schermen.’

HELPEN?
Ook in Liberia start ADRA Nedera
land een project. Het gaat hier met 
name om een voorlichtingscama
pagne gericht op ruim 186.000 
mensen om te voorkomen dat nog 
meer mensen ebola oplopen. Wilt 
u ook helpen in de strijd tegen 
ebola? U kunt een donatie doen 
op: NL57RABO 0378 3857 47 t.n.v. 
ADRA Nederland, Huis ter Heide 
o.v.v. Noodhulp Liberia.        
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VERDIEPING/OORLOG EN VREDE

De afgelopen zomer en herfst braken vele warmterecords.  
Op 2 november genoten velen nog op terrasjes van de zon. Toch zal 
de zomer van 2014 eerder de geschiedenis in gaan vanwege het 
vele en verhitte geweld in de wereld, dan om de hoge temperatuur. 
Er woedde een burgeroorlog in Oekraïne en Syrië. Er was een felle 
strijd tussen Israël en Gaza, en barbaars geweld in Irak, Nigeria, 
Libië, Soedan en op talloze andere plaatsen. 

H
oewel oorlogen en terroa
risme meestal ver ons bed 
plaatsvinden, kwam door 
het neerschieten van de 

MH17 de oorlog toch ineens 
heel dichtbij. 
Ironisch genoeg stonden we 
deze zomer ook stil bij het 
begin van de Eerste Wereldoora
log, nu honderd jaar geleden. 
Hebben we er iets van geleerd?

DE BIJBEL EN OORLOG
Oorlog is van alle tijden. Dat 
lees je ook in de Bijbel. Vooral 
in de boeken Samuel, Konina
gen en Kronieken. Als Israël 
een koning wenst, laat de 
profeet Samuel het volk weten 
dat er dan ook rekening gehoua

Tekst/ds. Henk Koning

den moet worden met het feit dat 
die koning oorlog zal voeren en 
dat hij strijdwagens en een ruitea
rij nodig zal hebben. Daar heeft 
Israël geen probleem mee. Men 
wil een koning die hen bestuurt 
en voorgaat in de strijd (1 Samuel 
8:10a22). 
Toch stonden Israëls koningen 
erom bekend dat zij in vergelija
king met andere volken genadige 
koningen waren (1 Koningen 
20:31). Van de Assyriërs weten 
we bijvoorbeeld dat zij ongekend 
wreed waren in hun oorlogsvoea
ring. 
De oorlogen in het oude oosten 
waren echter niet te vergelija
ken met de allesverwoestende 
oorlogen van nu. De Eerste 

               EN
(STICHTERS)

/ HET GAAT OOK IN 
CRISISSITUATIES OM 
HET VERTROUWEN OP 
DE GOD VAN ISRAËL

D
enis Kornilov / Shutterstock.com
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OORLOG EN VREDE/VERDIEPING

Wereldoorlog maakte naar schata
ting 35 miljoen slachtoffers en de 
Tweede zelfs meer dan 50 miljoen!

VERTROUWEN
Ook al waren oorlogen in de tijd 
van de Bijbel kleinschaliger, de 
boodschap van Israëls profea
ten was klip en klaar. Het gaat in 
alles, ook in crisissituaties, om 
het vertrouwen op de God van 
Israël. Vertrouwen van de koning 
of het volk in machtige wapens 
staat eigenlijk gelijk aan afgodea
rij. In plaats van te vertrouwen 
op paarden, wagens en de strijda
boog roept Zacharia op vrede te 
stichten tussen de volken (9:10). 
En Jesaja 2:4 spreekt van Gods 
ideaal: ‘Hij zal rechtspreken 
tussen de volken, over macha
tige naties een oordeel vellen. Zij 
zullen hun zwaarden omsmeden 
tot ploegijzers en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal nog 
het zwaard trekken tegen een 
ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is.’
Duidelijk is dat dit beeld niet voor 
onze tijd geldt. Sterker nog: Jezus 
benadrukt juist dat in de einda
tijd ‘het ene volk tegen het andere 
ten strijde zal trekken en het ene 
koninkrijk tegen het andere …’ 
(Matteüs 24:7). Ook zegt hij: ‘Jullie 
zullen berichten horen over oorloa
gen en oorlogsdreiging. Laat dat 
je niet verontrusten, die dingen 
moeten namelijk gebeuren, al is 
daarmee het einde nog niet gekoa
men’ (24:6).
De Bijbel is dus zeer realistisch: 
vanaf de moord van Kaïn op 
Abel is er altijd strijd en oorlog 
geweest. En volgens Jezus wordt 
het eerder erger dan beter. Wel 
klinkt er bij de profeten ook een 
hoopvol signaal: er komt een 
tijd dat niemand meer weet wat 
oorlog is. Daarom zou je je nu al 
moeten inzetten voor vrede.

DE EERSTE ADVENTISTEN 
In 2013 ‘vierde’ de Adventkerk 
wereldwijd dat zij 150 jaar haar 
naam draagt. In 1863 werd voor 
‘zevendedagsadventisten’ gekozen.  

Juist in die periode woedde de 
Amerikaanse burgeroorlog (1861a
1865). Dat vroeg dus om een 
standpunt van de kerk inzake 
oorlog en vrede. Men kwam 
tot de conclusie dat het standa
punt van ‘non-combatant’ het 
dichtst bij de visie van de Bijbel 
paste. Nonacombatant betekent 
‘nietastrijder’. Dat hield in dat de 
kerk haar leden die werden opgea
roepen voor militaire dienst 
adviseerde geen wapens te dragen 
maar een vervangende dienst 
te doen. De belangrijkste reden 
voor deze kerkelijke positie was 
dat adventisten die in het Ameria
kaanse leger dienden gedwongen 
konden worden hun loyaliteit ten 

opzichte van God en zijn geboden 
op te geven om de commando’s 
van hun officieren te kunnen 
gehoorzamen. De twee geboden 
die al snel aan de orde zouden 
komen waren het sabbatsgebod 
(4e) en het gebod niet te doden 
(6e). Ook Ellen White deelde de 
positie van nonacombatant. 
Vanaf 1864 hebben vele duizena
den Amerikaanse adventisten hun 
land kunnen dienen als verpleega
kundigen, artsen en in andere 
medische functies. Anderen 
hebben vervangende burgertaa
ken op zich genomen om zo hun 
land te dienen. Dat was ook lang in 
Nederland het geval toen militaire 
dienst nog een plicht was.       

katatonia82 / Shutterstock.com
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GEEN GELOOFSTEST
Hoewel het standpunt van 
nonacombatant nog steeds het 
officiële standpunt van de kerk 
is, ambiëren de laatste jaren ook 
kerkleden militaire functies. 
Vooral in de VS is een redelijk 
aantal adventisten werkzaam 
in het leger. Hoewel velen in 
Europa daar wat vreemd tegena
aan kijken, zegt men in de VS dat 
het nonacombatant standpunt 
op zich nooit een geloofstest is 
geweest. Het betreft een persoona
lijke keuze op grond van iemands 
persoonlijke geweten en zijn/haar 
bijbelse inzichten. Terecht stelt 
men ook dat het nooit de taak van 
de kerk kan zijn iemands gewea
ten te bepalen! De kerk is duidelijk 
over haar formele standpunt maar 
legt dit aan niemand op. 
Dit gematigde standpunt werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
door een aantal Duitse kerkea
lijke adventleiders losgelaten. 
Daar zal ongetwijfeld de complexe 
en instabiele politieke en maata
schappelijke situatie toe hebben 
bijgedragen. Feit is dat kerkea
lijke leiders tijdens deze oorlog 
adventgelovigen niet alleen 
aanmoedigden in het Duitse leger 

te dienen, maar ook dienst te doen 
als dat op sabbat werd gevraagd. 
Deze visie werd door veel predia
kanten en leden betreurd en 
afgewezen, maar het kwaad was 
al geschied. Voor sommigen was 
dit de beruchte druppel die hun 
geloofsemmer deed overlopen. 
Dit deed hen besluiten een nieuwe 
kerkgemeenschap te stichten die 
later bekend werd als de Refora
matiebeweging ZDA. Gelukkig 
hebben latere leiders van de 
Adventkerk afstand genomen van 
dit standpunt en daarvoor excua
ses aangeboden. Even gelukkig is 
het dat er in diverse landen voora
zichtige pogingen worden gedaan 
tot een dialoog tussen beide kerka
gemeenschappen.

WELKE HOUDING PAST DE 
ADVENTGELOVIGE?

Natuurlijk is het gemakkelijk en 
ook wel wat goedkoop beslissina
gen te veroordelen die gemaakt 
zijn onder extreme omstandighea
den. Zo lang je aan de kant staat 
en zolang er geen oorlog in jouw 
land is, kun je je afzijdig houden 
en anderen bekritiseren. 
Duidelijk is wel dat veel mensen 
zich terecht zorgen maken om 

de huidige politieke en militaire 
ontwikkelingen. Om het geweld 
waaraan terroristische groepen 
zich schuldig maken. Wat zou onze 
houding kunnen zijn in de huidige 
situatie?

1. NUCHTERHEID
In het kader van het bijbelse 
thema ‘de strijd tussen goed en 
kwaad’, kunnen we niet anders 
vaststellen dan dat er al vanaf 
de oudste geschiedenis sprake is 
geweest van oorlogen en strijd. 
Jezus laat weten dat, naarmate de 
tijd van het einde vordert, oorloa
gen deel zullen uitmaken van 
het dagelijkse leven. In dat kader 
zegt hij: laat je niet verontrusten 
(Matteüs 24:6b). In Lucas 21:28 
zegt hij: ‘Hef je hoofd op, want je 
redding is nabij.’ Het past ons dus 
deze feiten nuchter onder ogen 
te zien in het kader van de profea
tieën en de verwachting van Jezus’ 
komst. 

2. VASTHOUDEN VAN HET
VREDESIDEAAL

Jesaja laat in hoofdstuk 2 weten 
dat er een tijd gaat komen waarin 
wapens worden omgezet in 
nuttige landbouwgereedschapa
pen en dat er zelfs geen kennis 
meer zal zijn over oorlogen. Dat 
vooruitzicht van Gods eeuwige 
vredesrijk moeten we te midden 
van alle dreiging en instabiliteit 
niet uit het oog verliezen. Laten 
we deze hoop vasthouden, koestea
ren en doorgeven. 

VERDIEPING/OORLOG EN VREDE
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3. VOORBEDE VOOR OVERHEDEN 
EN SLACHTOFFERS 

Paulus roept ons op om voorbede 
te doen voor ‘alle koningen en 
gezagsdragers, opdat we rustig en 
ongestoord kunnen leven, in alle 
vroomheid en waardigheid’  
(1 Timoteüs 2:2). Niet alleen overa
heden hebben wijsheid nodig in 
deze dagen, maar ook slachtofa
fers van wrede terroristische of 
militaire acties verdienen onze 
voorbede en aandacht. Dagea
lijks moeten talloze christenen en 
andere gelovigen vluchten voor 
hun vrijheid. Weten dat er voor je 
wordt gebeden in veilige delen van 
de wereld, troost en bemoedigt. 

4. HET IDEAAL VAN VREDE-
STICHTERS UITLEVEN

In de huidige spiraal van geweld 
is het gemakkelijk om agressief 
of boos te reageren. Hoe begrija
pelijk ook: de wereld wacht niet 
op nog meer rancune of boosheid, 
maar in de Bergrede roept Jezus 
ons op ‘vredestichters’ te zijn 
(Matteüs 5:9). Voorbede alleen is 
niet genoeg. De voormalige voora
zitter van de wereldkerk, dr. Jan 
Paulsen, schreef enige jaren terug: 
‘Wij zijn niet alleen spirituele 
wezens, wij zijn actief betrokken 
bij alles wat ons leven bepaalt en 
we dragen zorg over het welzijn 
van onze planeet. Als christea
nen werken we verzoenend en 
dragen bij aan het herstel van de 
menselijke waardigheid, gelijka
waardigheid en eenheid door 
de genade van God in de wijze 
waarop wij naar onze medemens 
kijken als leden van Gods gezin.’ 
Gemeenten zouden niet alleen 
bekend moeten zijn om hun 
spirituele bijdragen – hoe fundaa
menteel ook – maar ook om hun 
steun aan anderen om de kwalia
teit van leven te verbeteren en 

vooral bij te dragen als vredea
stichters. We zouden eerder 
bruggenbouwers moeten zijn dan 
barrièreaopwerpers. 

5. ARMOEDE VOORKOMEN
Vaak komen oorlogen voort 
uit erbarmelijke economische 
omstandigheden. Kortgezegd: 
armoede. Nu hebben wij niet 
de hele wereld in de hand en 
zeker niet de diverse economia
sche omstandigheden. Wel zijn 
er hulporganisaties die proberen 
evenwicht te brengen tussen het 
rijke noordelijke halfrond en de 
gebieden in de wereld die ontwika
keling en steun nodig hebben. 
Soms in scholingstrajecten, soms 
door economische en maatschapa
pelijke projecten. Binnen onze 
kerk is ADRA daarin een actieve 
speler. Het is daarom goed, zover 
onze draagkracht dit toestaat, 
onze welvaart te delen met dit 
soort landen en deze organisaties. 

6. BIJDRAGEN AAN
VERZOENING TUSSEN MENSEN

Deze zomer bezocht ik het piepa
kleine en tevens indrukmakende 
UXOamuseum in Luang Prabang, 
Laos. UXO staat voor ‘unexploded 
ordnance’ (nietageëxplodeerde 
munitie). Tijdens de Vietnaa

moorlog (1959a1975), werd er 2 
miljoen ton aan munitie op Laos 
gedropt. Meer dan wat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt 
is in Europa. Circa 80 miljoen 
UXO’s liggen nog verspreid in 
Laos. De gevolgen zijn enorm: 
watera en bodemverontreiniging, 
besmette planten en dieren, zieka
ten en erger: doden en gewonden. 
Dat laatste is vooral het geval bij 
spelende kinderen, werkende 
landarbeiders en niet goed geïna
formeerde reizigers. Er vallen 
jaarlijks ca. driehonderd slachta
offers. Dat is bijna één per dag! Er 
zijn meer naoorlogse slachtoffers 
in Laos dan in welk ander land 
ter wereld. En 40% daarvan was 
slachtoffer van een clusterbom. 
Ondanks deze trieste cijfers van 
een land dat niet eens bij de oorlog 
betrokken was, is er in Laos niets 
te merken van rancune naar 
mensen uit het rijke westen. Niet 
naar Europeanen en zelfs niet 
naar Amerikanen, die de werpers 
waren van al dit vreselijke wapena
tuig. De mensen in Laos zijn vaak 
uiterst vriendelijk en gastvrij. Dat 
vond ik heel bijzonder en ook een 
spiegel voor ons in Europa, waar 
we zo lang na de oorlog vijandig 
keken naar Duitsers. Ik ervoer 
Laos als een oase van verzoening. 

CONCLUSIE EN OPROEP
Oorlog is zelden een oplossing voor problemen maar een triest gevolg 
van de zonde, met talloze slachtoffers tot gevolg. Jezus’ voorzeggingen, 
dat er een tijd van oorlogen zou komen, moet ons daarom niet verontrus-
ten maar:

Laten we nuchter blijven, wetend dat oorlogen er altijd waren.
Laten we het ideaal van het vrederijk en de hoop vasthouden.
Laten we voorbede doen voor overheden en geweldsslachtoffers.
Laten we vooral proberen vredestichters te zijn. 
Laten we onze welvaart delen en daarmee armoede bestrijden.
Laten we ons blijvend inzetten voor verzoening tussen mensen.

Wat zou de huidige gewelddadige wereld er beter uitzien als adventisten 
en alle andere christenen zich volop zouden inzetten voor verzoening. 
Als juist zij bouwers van hoop en vrede zouden zijn. Dan wordt Kerst een 
duurzaam vredesfeest.



THEMA/RUBRIEK

In een samenleving die verandert, verandert de 
kerk mee. Met ‘hardcore’ evangelisatiecampagnes 
kunnen de meeste gemeenten niet meer uit de 
voeten. Mensen betrekken bij de kerk moet op een 
andere manier. Het revitalisatieprogramma van de 
Adventkerk is daarvoor ontwikkeld. Het is gericht 
op mensen die ‘erbij willen horen’. Geloven en getui-
gen komt daarna.

Tekst/Lydia Lijkendijk

D
e gemeente Utrecht, waar Hans van Westrhea
nen kerkte, kon een aantal jaren geleden wel 
een opkikker gebruiken. De ouders met jonge 
kinderen zochten hun heil destijds elders in 

kinderrijke gemeenten en er kwamen steeds minder 
mensen naar de gemeente. ‘We organiseerden toen 
een middag met discussie over stellingen. Heel inspia
rerend, maar vervolgens gebeurde er niks mee’, 
zegt hij. ‘Na drie maanden heb ik toen het materiaal 
maar verzameld en me over de opbrengsten geboa
gen. De honderden opmerkingen die mensen gemaakt 
hadden, heb ik gecategoriseerd.’ Een kolfje naar zijn 
hand. Als emeritus hoogleraar sociale geografie, 
het vakgebied dat onderzoek doet naar menselijke 
verschijnselen in heden en verleden, voelt hij zich 
senang bij het doen van onderzoek en het uitpluizen 
van theorieën. Zijn eigen kerkelijke gemeente was een 
interessante casestudy.

ERBIJ HOREN
Van Westrhenen verdiepte zich in literatuur over 
het revitaliseren van gemeenten en kwam uit bij het 
boek Believing, Behaving, Belonging van Richard Rice. 
‘Geloven, ernaar handelen en erbij horen, daarover 
hebben we veel gepraat in de sabbatschool. Van oudsa
her denken adventisten dat geloven de belangrijkste 
component is van deze drie, maar dat is niet juist. 
Erbij horen is het belangrijkste. Mensen die het gevoel 
hebben dat ze er niet bij horen, zijn weg.’ 
De gemeente Utrecht heeft het begrip ‘gemeena
schap’ geïntroduceerd, aangevuld met de termen 
‘vieren’, ‘leren’, ‘dienen’ en ‘delen’. Van Westrhenen: 
‘Met behulp van deze begrippen konden we alle actia
viteiten in de gemeente classificeren en in procenten 
aangeven wat mensen belangrijk vonden en wat niet. 

Dat is het vertrekpunt geweest voor onze gemeente 
om te beginnen met een veranderingsproces.’ Wat 
Utrecht belangrijk vindt, is terug te vinden in de 
missie die de gemeente heeft opgesteld: het zijn van 
een warme, liefdevolle gemeente die openstaat voor 
een ieder ongeacht cultuur, opleiding of leeftijd en 
betekenis hebben voor de omgeving.

TOERUSTINGS-

PROGRAMMA

VOOR GEMEENTEN
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‘Een gelukkige start’, noemt Van Westrhenen het 
veranderingsproces van Utrecht. ‘Want het kwam van 
onderaf. Elk jaar vullen we twee gemeentemiddagen 
die te maken hebben met onze visie en missie. Zitten 
we nog op de goede weg, of moeten we bijstellen? Het 
is ook de reden dat ons kerkgebouw te koop staat. We 
wilden niet meer kerken in een omgeving met yuppen 
en kantoren, maar we willen betekenis hebben in een 
woonwijk.’

MODEL
Ds. Jurriën den Hollander was predikant van de 
gemeente Utrecht van eind 2011 tot eind 2012. Daar 
kwam hij in aanraking met het verandertraject van 
de gemeente. ‘Hans ontwikkelde een model op basis 
waarvan we zijn gaan werken aan verandering. Gaana
deweg kwam bij ons het idee op om dit model ook op 
andere gemeenten toe te passen.’ Het model, inmida
dels beproefd, bestaat uit een aantal onderdelen. 
‘We komen een hele dag in een gemeente’, legt Van 
Westrhenen uit. ‘Jurriën doet de preek en ’s middags 
verzorgen wij samen een programma. Allereerst 
bespreken we vijf stellingen bij elk van de thema’s 
vieren, leren, delen, dienen en gemeenschap. Daarna, 
in het tweede deel van de middag, praten we in groepa
jes over hoe de ideale gemeente eruit ziet volgens 
de deelnemers en over wat er moet gebeuren om die 
ideale situatie te bereiken. Tot slot delen we onze 
ervaringen uit Utrecht.’

VERVOLG
Daarmee is de revitalisatie niet klaar, want dan gaat 
de analist Van Westrhenen aan het werk. Dat resula
teert in een rapport aan het bestuur van de gemeente 
op basis waarvan zij aan de slag zouden moeten. Den 
Hollander: ‘Die plannen laten zich het beste ondera
brengen in een vijfjarenplan. Wij kijken samen met 
de gemeente wat zij wanneer moeten doen om het 
gewenste resultaat te bereiken.’
Gaandeweg het traject houden Van Westrhenen en 
Den Hollander in de gaten hoe het verloopt. ‘Meten 
is weten’, zegt Den Hollander. ‘Als je niet meet, weet 
je ook niet of de veranderingen effect hebben. We 
meten bijvoorbeeld met de Net Promotor Score, een 
marketingtool die klanttevredenheid meet op basis 
van een enkele vraag. Als de score omhoog gaat, 
betekent dat dus dat de gemeente leuker wordt om 
‘te verkopen’ aan anderen.’ Een andere manier om 
te meten is mensen classificeren op basis van hoe 
actief en betrokken ze zijn. ‘Stel je begint met veertig 
actieve leden. Als er na verloop van tijd vijftig actieve 
leden zijn, heeft het programma effect. Ook de finana
ciële betrokkenheid van leden is een graadmeter. 
Leden willen graag geven aan een goed project, is 
onze ervaring.’                 

           WAAROM
REVITALISATIE?

Revitalisatie is een belangrijk project binnen het 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. 
Veel traditionele gemeenten hebben last van leeg-
loop. In de Adventkerk, maar ook in andere westerse 
kerkgenootschappen. Daarnaast verandert de 
samenleving. Vroeger trok je hordes belangstellen-
den met een intensieve evangelisatie-actie. Maar 
gemeenten weten niet meer goed hoe ze naar buiten 
moeten treden om mensen te betrekken bij hun 
gemeente en geloofsovertuiging; ook in migranten-
gemeenten speelt dit in toenemende mate.

Revitalisatie is geschikt bij het tackelen van diverse 
problemen binnen de kerkelijke gemeente. Zoals het 
vasthouden van jongeren in de kerk, het actief houden 
van mensen, het ontbreken van visie en inspiratie. 
Het revitalisatieprogramma wil mensen actief maken 
en betrekken bij hun gemeente om op die manier ook 
anderen erbij te betrekken. Op een kleinschalige 
manier. Geen grote evangelisatieprojecten, maar 
kleine dingen doen voor de woonwijk of helpen bij het 
oplossen van maatschappelijke problemen. 

Het revitalisatieprogramma rust mensen toe om in 
een veranderende maatschappij weer kerk te kunnen 
zijn op een frisse manier, met nieuw elan. Samengevat: 
revitalisatie biedt inspiratie.

Is uw gemeente toe aan revitalisatie of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met ds. Jurriën 
den Hollander via jdenhollander@adventist.nl of 
(030) 693 93 75. Of meld u aan voor de revitalisatie-
dag op 25 januari 2015, een dag die in het teken 
staat van revitalisatie.

Meer informatie hierover kunt u vinden op: 
www.adventist.nl.
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COHESIE
Revitalisatie is hard werk, weten Hans van Westra
henen en Jurriën den Hollander inmiddels uit eigen 
ervaring. ‘Mensen warm maken hiervoor is niet eens 
zo moeilijk. Maar ze warm houden, dat is de kunst’, 
zegt Van Westrhenen. ‘Vooral de jeugd en de middena
moot zijn lastig te bereiken. De basis daarvoor is 
mensen betrekken bij allerlei activiteiten in de kerk, 
zoals themadiensten en gezamenlijke activiteiten 
als koken of een goed doel adopteren. Een gezamena
lijke activiteit is het middel om cohesie te krijgen.’ 
En dat willen mensen wel, zegt Den Hollander. ‘We 
zien dat er een behoefte is aan verbondenheid en aan 

een persoonlijke invulling van geloof. Geloven is niet 
alleen een cognitief gebeuren, maar iets doen met je 
handen en daar iets bij voelen. Gezamenlijk een actia
viteit oppakken, richt zich op de leefwereld van de 
mensen, niet op abstracte grootheden zoals onze 
boodschap. En daar zijn postmoderne mensen wel 
voor te porren. Zij zijn misschien niet zo heel geïna
teresseerd in de kerk en in de dieren van Daniël en 
Openbaring die wij zo belangrijk vinden, maar wel 
in ‘ergens bij horen’. We zien dat ook aan nieuwe 
mensen die binnenkomen. Zij blijven hangen omdat 
ze het leuk vinden bij ons. En dat verandert vanzelf 
in een diepere laag, in zingeving.’

WAARDEVERANDERING
Het revitalisatieprogramma voor gemeenten is 
slechts gericht op één doel. ‘We willen dat de kerk 
beter wordt’, zegt Den Hollander. ‘We willen dat de 
kerk gaat groeien en dat het leuk wordt voor mensen 
om er weer heen te gaan. Daarvoor moeten we nu 
van alles uit de kast halen wat vroeger vanzelfa
sprekend was. Met revitalisatie introduceert de 
kerk eigenlijk een waardeverandering, een paraa
digmawisseling. Van traditionalisme verschuiven 
we richting open staan voor nieuwe ervaringen 
en universalisme. Dat zijn waarden die veel langer 
standhouden. Want met traditionalisme, ‘vroom 
leven omdat het zo moet’, zijn mensen een keer klaar. 
Terwijl ze universalisme, dienstbaar zijn en een 
plek innemen in de samenleving, veel langer kunnen 
volhouden.’
Den Hollander illustreert het effect van de waardea
verandering aan de hand van een voorbeeld. ‘Daniël 
en Openbaring zijn belangrijk in onze kerk. Maar de 
oude waarden zeiden: ‘De eindtijd wordt een heel 
vervelende, traumatische tijd waar we doorheen 
moeten zien te komen.’ Het boezemde angst in. Maar 
volgens de nieuwe waarden gaan Daniël en Openbaa
ring niet over een nare eindtijd, maar over het feit 
dat Jezus Christus de macht heeft in de hemel en op 
aarde. Dat het weer goed wordt als hij komt en dat 
hij er altijd voor zijn volk zal zijn. Deze boodschap 
kreeg niet voldoende aandacht bij ons, maar die 
moeten we nu wél verkondigen om mensen aan ons 
te binden in de huidige tijd.’

Laatste

gemist?

Ga naar www.adventist.nl,
neem een abonnement en
mis ‘m nooit meer!
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/ HET REVITALISATIE-
PROGRAMMA KAN ZORGEN VOOR 
EEN NIEUWE IMPULS
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NIEUWE IMPULS
Het revitalisatieprogramma kan zorgen voor een 
nieuwe impuls, maar de gemeente moet er zelf 
mee aan de slag willen. ‘Het is niet zo dat we in 
een maand ‘even’ revitalisatie kunnen doen. Het is 
een lang traject, de gemeente moet eraan toe zijn 
en iemand moet bereid zijn de kar te willen treka
ken’, zegt Den Hollander. Van Westrhenen: ‘Het 
is een veranderingsproces en eerlijk gezegd: de 
meeste mensen houden helemaal niet van verana
deren. Daarom is ons programma ook sterk, want 
we knopen aan bij wat de mensen zelf belangrijk 
vinden. Maar het onderhoud is net zo belangrijk als 
de start van het programma, want revitalisatie is 
nooit klaar.’

           TEAM
REVITALISATIE

Ds. Jurriën den Hollander is op het Landelijk 
Kantoor van de Adventkerk verantwoordelijk voor 
het departement Persoonlijke Ontwikkeling. Dit 
departement houdt zich bezig met het aanstellen, 
begeleiden en trainen van predikanten. Daarnaast 
richt Persoonlijke Ontwikkeling zich op het trainen 
van mensen die een taak hebben in de kerk: ouder-
lingen, diakenen, sprekers, sabbatschoolleiding 
en gemeenteleden; Den Hollander staat mede aan 
de wieg van de Summer School en de Adventist 
Academy die in januari van start gaat. ‘Training zorgt 
voor visie en voor beter functioneren’, verklaart hij. 
Tot Den Hollanders takenpakket behoort ook de zorg 
voor bestaande gemeenten en het doen van onder-
zoek dat de ontwikkeling van de kerk in beeld brengt. 
‘Onderzoek is heel belangrijk. Als je niet weet wat er 
gebeurt, kun je ook niet sturen.’ 

Em. prof. dr. Hans van Westrhenen is sociaal 
geograaf. Hij was van 1970 tot 2000 hoogleraar soci-
ale geografie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Hij doceerde daarnaast sociologie aan de theologi-
sche academie Oud Zandbergen. Hij was voorzitter 
van basisschool Oud Zandbergen en vervulde tal van 
maatschappelijke en kerkelijke functies.

Van Westrhenen is, net als Den Hollander, lid van 
het Algemeen Kerkbestuur. Binnen zijn kerkelijke 
gemeente Utrecht is hij gestart met een revitali-
satieproject dat hij nu, samen met Den Hollander, 
landelijk uitrolt bij andere gemeenten.

Van Westrhenen en Den Hollander vertrekken niet 
met de noorderzon na het afleveren van het rapport. 
‘Wij houden de vinger aan de pols en rusten gemeena
ten toe ook in het vervolgtraject. Met informatie, 
leesvoer en achtergronden bijvoorbeeld, die ze zelf 
kunnen toepassen.’ Met als resultaat: een levende 
gemeente die zich bewust is van de eigen missie 
en visie. Die onderdeel is van een kerk die mensen 
raakt, een plek waar ze hoop en kracht krijgen en 
waar ze God en hun medemens kunnen ontmoeten.
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GEMEENTE VAN
OPBOUWENDE 

ONTMOETINGEN

Het is geweldig om adventist 
te zijn. Ik kwam tot deze op 
het eerste gezicht elitaire 
conclusie als twaalfjarig jochie 
op een bovenwinds eiland, van 
wat toen nog de Nederlandse 
Antillen heette. Ik besefte dat 
jaar waarom de gemeente waar 
ik bij hoorde zo veel voor mij 
betekende. Dat het niet alleen 
een clubje was voor de sabbat-
vierende gelovigen met de 
drieëngelenboodschap. Nee, 
het is veel meer.  

M
ijn trots op de kerk is te 
herleiden tot een gesprek 
dat ik had tijdens mijn 
eerste buitenlandse 

pathfinders-camporee. Dit was 
tevens mijn eerste buitenlandse 
reis zonder mijn ouders. Mijn 
vrienden en ik kampeerden met 
drie andere clubs in een schoola
gebouw op het eiland Anguilla. 
Ik had al veel over camporees 
gehoord van de oudere jeugdlea
den. En nu was het mijn beurt.  

GESPREK MET DE LEIDER
Ik had het echt naar mijn zin.  
Op een avond werd een excursie 
georganiseerd naar beziensa

waardigheden, zoals het glazen 
herenhuis van een Hollya
wood-filmster. Ik was geen fan 
van die acteur, dus besloot ik om 
het rustig aan te doen met een 
groepje achterblijvers. Op een 
gegeven moment werd ik onvera
wacht benaderd door niemand 
minder dan de padvinderadia
recteur van onze kerk in dat 
werelddeel. We kenden hem als 
een stoïcijnse man, een topapada
vinderaleider en een invloedrijke 
predikant. Ik sprong op van de 
plek waar ik zat en gaf bijna een 
saluut. Hij verzekerde mij dat 
hij geen spontane inspectie ging 
uitvoeren. Maar hij wou wel met 

Tekst/Glen Berkel
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me praten over zaken waarover 
alleen ik kon praten. Deze belanga
rijke leider vroeg me hoe het met 
me op school ging en hoe ik me 
daarbij voelde. Hij vroeg zich af 
wat ik van mijn eerste camporee 
vond. Hij moedigde mij aan om op 
het juiste pad te blijven omdat de 
Heer meer voor mij in petto had 
dan ik wellicht besefte. Hij sloot 
ons gesprek af door mij te vertellen 
dat hij een veelbelovende toekomst 
voor mij zag. Dat hij van me hield, 
en dat mijn ouders, mijn club en 
mijn Heer trots op mij waren. 

DIEPE INDRUK
Deze woorden maakten een diepe 
indruk op mij. Evenals de leden 
die mij door de jaren heen lieten 
weten dat zij iedere dag voor 
mij bidden en zich zullen blijven 
inspannen voor mijn behoud in 
het geloof en het welzijn van mijn 
familie. Het zijn geen loze beloftes. 
En langzaam maar zeker viel een 
onverwacht kwartje. Ik begreep 
waarom mijn ouders mij naar de 
padvinders brachten, waarom mijn 
kerk bestaat en waarom ik het 
geweldig vind om adventist te zijn. 
Padvinderij was voor mij een 
uniek programma gericht op 
het ontwikkelen van de geestea
lijke identiteit van jongeren. Dat 
is de kerk ook voor mij. Het is een 
ontmoetingsplek en agelegenheid 
voor mensen met verschillende 
achtergronden, vrezen en verlana
gens. Een plek die houvast geeft en 
een tegengeluid laat horen op de 
stress in het leven. Een plek waar 
mensen zich inzetten voor anderen 
om vandaag te beginnen aan een 
veelbelovende toekomst. Zodat zij 
het óók geweldig gaan vinden om 
adventist te zijn. 

DE SAMARITAANSE VROUW
Mijn gedachten gaan naar de 
ontmoeting van Jezus met de Samaa
ritaanse vrouw. Zij kwam uit een 
voor Jezus heel bekende club. Maar 
het was geen club waar je graag 
bij hoorde. Alleen, zij had nooit de 
kans gehad om daar wel of niet 
voor te kiezen. Haar gewoontes, 

valkuilen, kijk op de wereld en 
ideeën op de toekomst waren voor 
een groot deel bepaald door haar 
afkomst. Dat tekende haar op veel 
manieren. Jezus bood haar de 
gelegenheid om diezelfde dag te 
beginnen aan een veelbelovende 
toekomst en moedigde haar aan 
dat te doen. 

Zelf ben ik een vierdegeneratie  
adventist. Ik had daar geen keuze 
in. Mijn overaovergrootvader 
maakte de afschaffing van de 
slavernij op de Antillen mee. Mijn 
gewoontes, valkuilen, kijk op de 
wereld en ideeën over de toekomst 
werden erdoor bepaald. Dat tekent 
mij op veel manieren.
En zo hebben wij allemaal aspeca
ten van ons verleden die ons heden 
bepalen, en ons welzijn tegena
werken. Maar Jezus kleedt zich 
als dienaar uit oprechte betroka
kenheid. Hij initieert vandaag 
vernieuwing die leidt tot het optia
misme voor morgen. Wat goed 
dat er plekken zijn waar wij hem 
kunnen ontmoeten. Mijn Adventa
kerk is zo’n ontmoetingsplek.

GEEN LOZE INVESTERINGEN
De kerk is op zijn best wanneer 
wij, leden, gefocust zijn op het 
opbouwen van mensen. Hen 
voorbereiden op Gods koninka
rijk is waar het om draait. Het 
gaat niet om onze eigen succesa
sen noch om de successen van 
de kerkelijke organisatie. Op de 
padvinderij leerde ik dat je in 
vrijwel alle landen ter wereld 
drie dingen tegen kunt komen: 
een katholiek, een adventist en 
CocaaCola. Onze kerkelijke orgaa
nisatie is groot en veelomvattend. 
De wereldkerk heeft scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen, 
uitgeverijen, zendingsorganisaa
ties en stichtingen. Er zijn illustere 
figuren geweest in ons verleden: 

de pioniers van de Reformatie, de 
Waldenzen, William Miller, Joseph 
Bates, James en Ellen White, de 
Kellogg broers, Hazen Foss, Hiram 
Edson, Uriah Smith, M.B. Czechowa
ski, J.N. Andrews en anderen. Het 
is fascinerend om te leren over 
hun daden en uitdagingen. Onze 
geschiedenis is doorspekt van 
mensen en resultaten om trots op 
te zijn. Maar onze goede reputatie, 
vele instituten en ons rijke erfgoed 
moeten leiden tot het opbouwen 
van de individuen die Christus 
iedere dag liefheeft. Anders zijn 
het allemaal indrukwekkende, 
doch loze inspanningen die uiteina
delijk geen nut hebben (zie 1 
Korintiërs 13:1a3).

BOUWENDE SAMARITANEN
Mijn kerk is een gemeente van 
Samaritaanse vrouwen. Wij zijn 
een samenstelling van eensgea
zinde individuen die Jezus hebben 
ontmoet en soortgelijke ontmoea
tingen voor anderen mogelijk 
willen maken. Een samenraapa
sel van mensen, gericht op het 
welzijn van anderen ter voorbea
reiding op het hemelse koninkrijk. 
Een stelsel van mensen die dagea
lijks voor hun naaste bidden, die 
hun geloof omzetten in woorden 
en daden. Een gemeente van onvola
maakte mensen gedreven door de 
volmaakte liefde van een betroka
ken Heer. 
Sommigen praktiseren hun 
geloof op een manier die andea
ren afbreekt. Zo is het leven. Maar 
wanneer wij bouwen aan het 
koninkrijk van God zoals Jezus 
dat deed, zijn zowel bezoekers als 
leden het met elkaar eens dat het 
geweldig is om adventist te zijn!    

/ HET IS GEWELDIG
OM ADVENTIST
TE ZIJN

Glen Berkel is een finance 
professional. Hij is getrouwd met 
ds. Guisèle Berkel-Larmonie, 
predikant van de gemeenten Den 
Haag en Leiden. Zij hebben twee 
kinderen en wonen in de hofstad.
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GEERTRUIDA (TRUI) SUYDER-
HOUD-LEKAHENA

16 mrt 1925 - 10 mei 2014 
Geertruida SuyderhoudaLekahena 
(Trui) werd geboren in Pontia
anak, Indonesië. Zij en haar man 
kregen vier kinderen en verzeta
ten in hun geboorteland veel werk 
voor de kerk. Naast het sticha
ten van gemeenten leverden zij 
een bijdrage aan de bouw van 
een adventistisch ziekenhuis in 
Bandung, het Rumah Sakit Advena
tist Hospital.

Het levensmotto van Trui was: 
‘Leer van gisteren, leef vandaag 
en kijk naar morgen’. Trui opende 
haar Bijbel dagelijks om troost en 
bemoediging te vinden. Het gezin 
Suyderhoud maakte vele jaren 
deel uit van de adventgemeente 
Doetinchem. In de afscheidsdienst 
op Vredenoord memoreerde ds. 
Ton Steens de betrokkenheid van 
Trui en haar echtgenoot bij het 
werk van hun gemeente.

Ter nagedachtenis aan zijn 
moeder zong haar zoon Eric, kok 
op Vredenoord, met zijn kwara
tet Jordan River Singers enkele 
prachtige liederen. Blessed Assu-
rance sloeg op haar vaste geloof in 
de toekomst samen met haar Heer 
en haar dierbaren.

MARTHA JANNA VAN HOVEN-
DE RIJK   

17 feb 1921 - 1 feb 2014
Leiden was de thuisgemeente van 
Martha Janna van Hovenade Rijk. In 
de tijd dat ze daar met haar man en 
kinderen woonde, stond haar huis 
altijd open. Zij en haar gezin droegen 
veel bij aan de sfeer in de gemeente. 

Martha Janna van Hoven was een 
zachtmoedige vrouw. Hoewel ze 
bescheiden was, kon ze goed haar 
zegje doen. Ze stond voor haar 
geloof en sloot daar niet makkelijk 
compromissen over. Ze bleef vasta
houden aan wat ze had geleerd. 
 
Haar gezondheid nam langzaam 
af, maar ze keek nog uit naar het 
huwelijk van haar kleinzoon en de 
geboorte van een achterkleinkind. 
Gelukkig mocht ze dit nog meemaa

ken. Ze stierf in woonzorgcentrum 
Vredenoord. Haar begrafenis vond 
plaats in Zeist, toch er waren veel 
belangstellenden vanuit haar vroea
gere huisgemeente. Ds. Gerard 
Frenk leidde de dienst, haar kindea
ren en kleinkinderen spraken het in 
memoriam uit. Voorafgaand aan de 
dienst werden met een fotopresena
tatie herinneringen opgehaald. 

WANDA KORTRAM-MORMON
30 mrt 1926 - 25 jul 2014 
Wanda Kortram werd geboren in 
Beneden Para (Suriname). Zij werd 
als oudste dochter opgevoed in de 
kerk van de Evangelische Broedera
gemeente. Ze trouwde op 21ajarige 
leeftijd met Edgar Willem Kortram. 
Hij, van huis uit roomsakatholiek, 
had belangstelling voor het advena
tisme en nam zijn jonge vrouw mee 
naar lezingen. Samen lieten zij zich 
dopen. ‘Ik zal hem zien met eigen 
ogen’ was hun lievelingslied.

In 1970 arriveerde zuster Kortram 
als weduwe met haar drie jonga
ste kinderen in Nederland, waar 
haar drie oudste kinderen al woona
den. Zij werd lid van de gemeente 
Arnhem. Zij zette zich enorm in 
voor de kerk, ze bleef actief tot 
ver in haar zeventiger jaren. Haar 
motto was: ‘God houdt van iedera
een, het is niet om aan ons te 
oordelen’. Zelf voedde zij haar 
kinderen streng op in het geloof. 

PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

PS
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Zij was als een tweede moeder en 
tweede oma voor alle nichtjes en 
neefjes. Zij borduurde prachtige 
babylakens voor hen. 

De uitvaartdienst, geheel in Suria
naamse traditie, werd druk 
bezocht. Haar neef, ds. Marlon 
MacaBean, pastor van de Pinka
stergemeente in Rotterdam, ging 
voor. Op zijn weg om dominee te 
worden heeft zijn tante hem kracha
tig gesteund. 
Zij werd door familie, geliefden 
en de gemeente naar haar laatste 
rustplaats gebracht. 

FLIP BRÖCK
30 dec 1933 - 4 sept 2014
Flip Bröck was al lange tijd ernstig 
ziek en daardoor aan huis gebona
den. Zijn overlijden kwam toch 
plotseling.  
 

Ds. Paul Daniëls leidde de 
afscheidsdienst op 9 september. Hij 
sprak over de troost die te vinden 
is in Gods woord, met name in 
Psalm 23.  
Twee dochters vertelden het 
levensverhaal van hun vader; hij 
was een zeer zorgzaam mens maar 
was door omstandigheden erg 
teruggetrokken.

ANNIE HOEN
10 dec 1932 - 30 okt 2014
Annie Hoen heeft vele jaren voor de 
kerk gewerkt. Zij was een rustige, 
nauwkeurige vrouw die altijd op 
de achtergrond bleef. Zij werkte op 
de boekhouding van het Landelijk 
Kantoor, in de Congo als bureaua
medewerker van ds. Jan Knopper, 
vervolgens weer op het Landelijk 
Kantoor, bij Boekenhuis Veritas, en 
tot slot op Basisschool Oud Zanda
bergen. Kort nadat eind 1984 ds. 
Reinder Bruinsma vertrok uit 

Nederland, verliet zij Veritas. Dat 
was het einde van haar loopbaan 
in de kerk en ook van haar arbeida
zame leven. 
 
Annie Hoen leidde de laatste 
jaren een teruggetrokken leven in 
Hardegarijp (Friesland). Ze wilde 
dit zelf zo. Vanuit de Adventkerk 
Leeuwarden was er regelmatig 
contact met haar. Via het thuisblad 
van de kerk bleef ze op de hoogte 
van de lokale activiteiten.
 
Een afscheidsmoment voor Annie 
Hoen vond plaats op 5 november 
2014. Tijdens dit korte samena
zijn onder leiding van ds. Jan 
Rokus Belder werd stilgestaan bij 
haar leven. Bruinsma sprak een 
persoonlijk woord en een woord 
van dank namens de kerk. De 
Nederlandse Adventkerk heeft veel 
waardering voor haar jarenlange 
inzet voor de kerk.

JEAN-MARC BIENVENUE (37)
6 september / Huizen

NAOMI PUT (16)  
13 september / Alphen DC
(Naomi is gedoopt tijdens het 
openingskamp) 

CELESTIN IRUMVA (24) 
13 september / Amersfoort 

CARLA HARKELYN (42)
ELDRIMAR TORRES (20)
GAYLORD RODRIQUEZ (27)
ROWEL MARTINA (25)
RUTHSHEWIN HELENA (28)
SHAIRA MILLIARD (18)

13 september / Tilburg Amigu

CAROLINE MARTINS (19)
TIAGO CANESTRI (23) 
JESCIMAR RODRIGUES (30)

27 september / Amsterdam-Zuid 
en Portugeessprekende groep in 
Amsterdam

MIRIAM DERBY (13)
JASON DERBY (15)
INGMAR ELIZABETH (21)
XIOVIN ELIZABETH (24)
CHERYL RICHARDSON-ELIZABETH (50) 
XIOMAR ELIZABETH (51)
LYDIA KERSSENBERG (56)

4 oktober / Almere 

SAMUEL SANCHES (26)
SUZANNE MONTEIRO SIMAS (33)
MARA MICHELS (35)
WILLIE VAN KOL (50)
SEFANJA KLASSIE (16)
ROSHAN LANDSMARK (16)

4 oktober / Rotterdam-Noord

ORLANDO SANCHES
KAY VAN HOLTEN
ELINE OTTOLINI

4 oktober / Schiedam

SHURAYMA DANKOOR-DAAL (43)
NATHALIE ADAMUS (31)

4 oktober / Spijkenisse

ELZA REUVERS (32) 
SANDER VAN LEEUWEN (19)

15 november / Leeuwarden

GEDOOPT

           

Het melden van een overlijden 
of een doop kan door een mail te 
sturen aan advent@adventist.nl. 
Wij sturen u dan een formulier 
toe om in te vullen. We plaatsen 
uw bericht in elk geval op: 
www.adventist.nl onder ‘nieuws’ 
en bij voldoende ruimte ook op 
deze pagina’s in Advent.

EEN OVERLIJDEN
OF EEN DOOP MELDEN?
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Als het om mijn kerk gaat, zijn er ontzettend 
veel zaken en vooral mensen die mij trots maken. 
Hun initiatieven en daden zorgen ervoor dat ik blij 
ben adventist te zijn. Maar het tegenovergestelde 
geldt ook. Soms bezorgen pedante stellingnames 
mij het schaamrood op mijn kaken. Hoe je het wezen 
van de adventbeweging beschouwt, kan aan de ene 
kant leiden tot ware grootsheid, maar ook tot arro-
gantie. Hoe voorkom je hoogmoed zonder je roeping 
te verloochenen?

Tekst/ds. Rudy Dingjan

J
ohannes de Doper waarschuwt de farizeeën en 
sadduceeën al voor hooghartigheid. ‘Denk niet dat je 
bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. 
Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kindea

ren van Abraham verwekken!’ (Matteüs 3:9). Het was 
weliswaar zo dat God het nageslacht van Abraham had 
uitverkoren met de bijzondere roeping om een zegen 
voor de volken te zijn. Uit Israël zou de gezalfde nazaat 
voortkomen, Christus. Maar dat betekende niet dat 
het volk automatisch aanspraak kon maken op exclua
siviteit. Op verschillende manieren heeft God door het 
hele Oude Testament heen al laten merken dat hij zich 
het recht voorbehoudt om zich bezig te houden met de 
wereld. Ook buiten het volk Israël om.

BUITEN DE LIJNTJES
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Job. God is begaan 
met deze diepgelovige man. Het kan natuurlijk zijn dat 
je Jobs verhaal in de tijd vóór de roeping van Abram 
moet plaatsen. Dan nog blijft het een feit dat Job niet 
vermeld wordt in de ‘normale’ geschiedenisboeken 
van de Bijbel. Pas in Ezechiël 14, geschreven tijdens de 
Babylonische ballingschap, noemt het Oude Testament 
zijn naam nog op een andere plek dan het boek Job.
Wat te denken van Melchisedek, ‘een priester van God, 
de Allerhoogste’? Voor wie was hij, als tijdgenoot van 
Abram, Gods priester? Toch niet alleen voor Abram? 
God was blijkbaar met meer mensen doende.
Hetzelfde zie je bij Reuël, de vader van Sippora, de 
vrouw van Mozes. Hij is ‘de priester van Midjan’. Gods 
volk lijdt onder de slavernij van Egypte en God bereidt 
Mozes voor op zijn verlossende taak. Maar ondertusa
sen is God door middel van het priesterschap van Reuël 
ook actief in Midjan!
Via Bileam is God ook aan het werk in ‘Petor aan de 
Eufraat’. Numeri 22a24 maakt duidelijk dat Bileam 
vertrouwd is met God. Hij noemt hem ‘de HEER, mijn 
God’. God verschijnt regelmatig aan hem. Bileam is 
geen nakomeling van Aaron, dus zou in Israël geen 

TROTS OP MIJN GOD
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TROTS OP MIJN GOD offers mogen brengen. Toch spreekt God geen afkeua
ring uit over zijn brandoffers! Het werkveld van God 
ligt dus beduidend breder dan alleen binnen de grenzen 
van Israël.

ALLE VOLKEN
Dat God buiten de lijntjes opereert, wordt zelfs onthuta
send duidelijk in het eerste hoofdstuk van Maleachi. Na 
de Babylonische ballingschap loopt Israël er de kantjes 
vanaf. De mensen brengen afdankertjes als offers en de 
priesters vinden dat best. God stelt: ‘Het zou beter zijn 
als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie 
het vuur op mijn altaar niet langer zouden aansteken, 
want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt de HEER 
van de hemelse machten – en de offers die jullie brengen 
aanvaard ik niet’ (Maleachi 1:10). 
Dan zegt hij: ‘Van waar de zon opgaat tot waar ze ondera
gaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, overal 
brengt men mij reukoffers en reine offergaven. Mijn 
naam staat bij alle volken in aanzien ... alle volken zijn 
vervuld van ontzag voor mijn naam!’ (Maleachi 1:11, 14).
God beweert dus dat hij blijer is met de offers die ‘alle 
volken’ hem brengen, dan met wat Israël hem in de 
tempel te Jeruzalem aanbiedt. De speciale roeping van 
Israël houdt dus niet automatisch een exclusieve positie 
in. God verbindt zich ook aan mensen en volken buiten 
zijn geroepen natie.

JEZUS
In het tweede hoofdstuk van het Nieuwe Testament stuia
ten we al direct op de magiërs uit het oosten. Zij zijn op 
dat moment de enigen op de hele aarde die buiten de 
direct betrokkenen en de herders weet hebben van de 
geboorte van Jezus. De leiders en de onderdanen van 
Gods uitverkoren volk lopen qua informatie dus ver 
achter bij deze wijzen uit een volk in het oosten.
Van een Romeinse centurio zegt Jezus in Matteüs 8: ‘Ik 
verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot 
geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en 
uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en 
Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 
maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden 
verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij 
jammeren en knarsetanden’ (vers 10).
In hoofdstuk 9 van zowel Marcus als Lucas probeert 
Johannes niet de exclusiviteit van Israël, maar die van 
de leerlingengroep te bewaken: ‘Meester, we hebben 
iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we 
hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich 
niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus reageert met dezelfde 
inclusieve houding als die het Oude Testament van God 
heeft laten zien: ‘Belet het hem niet. Want iemand die 
een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het 
volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen 
ons is, is voor ons’ (Marcus 9:38,39).
Voor de Joden is ‘Samaritaan’ een scheldwoord voor een 
bezetene (Johannes 8:48). Maar Jezus bevestigt juist de  

/ DE BIJBEL 
MAAKT DUIDE-
LIJK DAT EEN 
BIJZONDERE 
ROEPING NIET 
AUTOMATISCH 
EEN EXCLU-
SIEVE STATUS 
INHOUDT
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openheid van de Samaritanen voor het evangelie (de 
Samaritaanse vrouw), hoe zij dat in praktijk brengen 
(de goede Samaritaan) en hun dankbaarheid (de tien 
melaatsen).

DE EERSTE APOSTELEN
Hoewel de apostelen Jezus’ open houding van dichta
bij hebben meegemaakt, blijft een exclusieve kijk 
op het volk Israël hen nog jaren parten spelen. ‘Alle 
volken’ tot Jezus’ leerlingen maken, vatten zij op als 
het verkondigen van Jezus’ opstanding aan alle Joden 
te midden van al die volken. Op allerlei manieren moet 
God hen helpen hun kokerzicht op te geven.
In Handelingen 8 is het niet een apostel maar de 
diaken Filippus, die voor het eerst de messias verkona
digt aan nietaIsraëlieten: aan de inwoners van Samaria 
en aan de Ethiopische eunuch. De apostelen Petrus en 
Johannes verkondigen daarna pas als nazorg het evana
gelie in ‘tal van dorpen in Samaria’.
En toch heeft Petrus in Handelingen 10 nog een speca
taculair visioen met een laken vol dieren nodig, 
voordat hij snapt dat hij bij nietaIsraëlieten (of nietaSaa
maritanen) naar binnen mag. Daarna loopt de heilige 
Geest een paar stappen voor hem uit om hem ertoe te 
brengen Cornelius en zijn huisgenoten te dopen.
In Handelingen 15 erkent de vergadering in Jeruzalem 
pas na een moeizaam debat dat heidenen niet eerst 
Jood (besneden) hoeven te worden, voordat zij kunnen 
worden gered. Het buitensluiten van ‘anderen’ zit 
diepgeworteld!

APOSTEL VOOR DE HEIDENEN
De apostel Paulus is met recht Gods instrument voor 
‘alle volken en heersers’ en ook voor de  Israëlieten 
(Handelingen 9:15). In zijn koningsbrief aan de Romeia
nen benadrukt hij drie keer dat God qua redding ‘geen 
onderscheid’ maakt tussen Israëlieten en andere 
volken (2:11; 3:22 en 10:12). Hij stelt zelfs dat het 
mogelijk is dat ‘heidenen, die de wet niet hebben’, toch 
‘dat wat de wet eist in hun hart geschreven’ hebben 
staan (2:14,15). 
In zijn eerste brief aan Timoteüs schrijft Paulus 
dat God de redder is van alle mensen, ‘bovenal van 
de gelovigen’ (4:10). Alle Nederlandse vertalina
gen gebruiken soortgelijke woorden voor ‘bovenal’: 
vooral, allermeest, in het bijzonder en inzonderheid. 
Naast de gelovigen redt God dus ook nog anderen. 
Dát is nog eens open staan voor Gods werk buiten de 
gebaande kaders!

ADVENTISTISCHE ROEPING
Na de grote teleurstelling van 1844 had de adventbea
weging ook last van exclusivisme. Haar aanhangers 
beweerden dat de genadedeur gesloten was. Evangelia
seren buiten hun eigen kring had geen zin meer.
Gelukkig kwamen zij erachter dat God nog steeds 
mensen tot bekering leidt. Al studerend herkenden 

zij hun wordingsgeschiedenis in Openbaring 10 en 11. 
Zij beseften dat de boodschappen van de drie engea
len in Openbaring 14 en die van de schitterende engel 
uit hoofdstuk 18 verkondigd dienen te worden ‘aan de 
mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke 
stam en taal’. Eerst denken zij dit te klaren door de 
vertegenwoordigers van al die volken in de VS te bereia
ken. Pas in 1874 zendt de Adventkerk John Andrews uit 
als eerste officiële zendeling buiten de VS. Sindsdien is 
de kerk uitgegroeid tot een wereldbeweging.

           DENKKADERS TE 
BUITEN

De vertalers die tijdens de Hervormingen de 
Bijbel naar het Engels (King James Version) en 
het Nederlands (Statenvertaling) overzetten, 
hadden grote moeite met wat God zegt in Male-
achi 1. Zo’n breed aanvaarde aanbidding van 
God paste niet binnen hun denkkaders. Daarom 
vertaalden zij vers 11 naar de toekomende tijd. 
‘Maar van de opgang der zon tot haar onder-
gang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heide-
nen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk 
toegebracht worden, en een rein spijsoffer; 
want Mijn Naam zal groot zijn onder de heide-
nen, zegt de Heere der heerscharen’ (cursive-
ring auteur). De King James Version maakt de 
woorden die door de vertalers zijn ingevoegd 
zichtbaar door ze cursief te drukken. Wie zo’n 
bijbel heeft, kan het voor zichzelf nakijken.

Het is interessant te zien dat toentertijd niet 
alle vertalers zo dachten. De Lutherbijbel 
(Duits) en de Bible d’Olivétan (Frans) vertaalden 
dit vers al zoals het er in het Hebreeuws staat en 
zoals alle latere vertalers het ook zouden doen.
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TROTS OP MIJN KERK
Dat de adventbeweging een bijzondere roeping in 
Gods plan heeft, staat voor mij buiten kijf. In Advent 
3 van dit jaar heb ik in het artikel ‘Levenskwalia
teit’ in het kort beschreven hoe het adventistische 
geloofsgoed een uniek godsbeeld oplevert dat 
zonder voorbehoud uit liefde bestaat. De adventa
boodschap bevat het vaccin tegen het gebrek aan 
zondebesef van de WestaEuropese maatschappij. 
Want hoe breng je mensen tot inkeer, die zonder enig 
godsbesef door het leven gaan en totaal geen verlana
gen naar vergeving kennen? Die vinden dat zij Jezus 
niet nodig hebben?
Paulus schrijft:  ‘… weet u niet dat zijn goedheid u 
tot inkeer wil brengen?’ (Romeinen 2:4). Bij uitstek 
verkondigt de adventboodschap Gods ongelooflijke 
goedheid. Dat is het middel dat ook mensen van nu 
tot inkeer brengt. Geen andere beweging kan dit zo 
treffend doen als mijn kerk.
Ware adventisten zien niet alleen uit naar de wedera
komst als feit of gebeurtenis. Zij hunkeren vooral 
naar Jezus, die terugkeert. ‘Wat we zullen zijn is nog 
niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem 
gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want 
dan zien we hem zoals hij is’ (1 Johannes 3:2). Zij 
kunnen zich niets mooiers voorstellen dan de Ene te 
ontmoeten waarvan zij verkondigen dat hij liefde in 
persoon is. Dat is met recht het ‘eeuwige evangelie’. 
Ik ben apetrots dat ik mag bijdragen aan de uitvoea
ring van deze roeping van mijn kerk. Dit zorgt ervoor 
dat wie op Jezus wachten ‘de bruid’ worden, die op 
haar geliefde wacht.

RESPECT
Maar God verhoede dat wij op basis van onze roeping 
gaan claimen dat hij uitsluitend nog maar via onze 
kerk zou kunnen of mogen werken. Ja, we hebben 
een bijzondere en verheven roeping. Laten we daar 
vooral gehoor aan geven. Maar laten we daarbij 
nederig blijven en God niet uitsluitend voor onszelf 
reserveren. We hebben gezien hoe de Bijbel duidelijk 
maakt dat een bijzondere roeping niet automatisch 
een exclusieve status inhoudt. De heilige Geest werkt 
door allen die God lief hebben, ook als ze op bepaalde 
vlakken niet de volle kennis bezitten. Volgens Paulus 
zelfs in mensen die nog nooit van God gehoord 
hebben. Als we dit beseffen, zullen we respect tonen 
voor christenen die anders denken dan wij. En ook 
voor nietachristenen die op zoek zijn naar God!
Laten we daarom blij zijn met wat de Geest door 
mensen buiten onze kring bewerkstelligt, zonder dat 
we onze eigen roeping uit het oog verliezen. Want we 
mogen onze medechristenen tot zegen zijn met het 
goede nieuws dat God oneindig veel beter is dan zij 
ooit gedacht hadden. Tja, in feite komt het erop neer 
dat ik trots ben op God!               

           EXCLUSIVITEIT 
IN DE PRAKTIJK

Mijn collega Joanne Balk ging op een avond waarin 
het kletterde van de regen met de gemeente 
Amersfoort collecteren voor ADRA. Vooraf baden 
zij om Gods leiding en, als het even kon, droogte 
tijdens het collecteren. Tot hun grote vreugde 
stopte de regen toen ze begonnen. Maar hij kwam 
ook weer in volle kracht terug toen zij stopten.

Joanne vond dit een mooie ervaring en vertelde 
daar enthousiast over aan enkele vriendinnen 
waarmee ze naar de stad reed. Twee waren blij 
voor haar, maar de derde vriendin zweeg. Het 
bleek dat zij er grote moeite mee had te erkennen 
dat God het gebed van de collectanten verhoord 
zou hebben, want ze behoorden niet tot haar 
geloofsgemeenschap.
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Een boek is altijd een gepast en gewaardeerd cadeau. 
Voor uzelf of voor iemand anders. Speciaal voor u hebben we 
een aantal titels op een rij gezet waarmee u vrienden en 
familie blij maakt. Of uzelf natuurlijk. Want van boeken krijg je 
nooit genoeg. En je kunt er ook nooit genoeg hebben! 

D
e boekaanbiedingen op deze pagina’s gelden van 1 tot en 
met 31 december 2014.
Bestellingen kunt u mailen naar: 
servicecentrum@adventist.nl. Ook kunt u bestellen via 

de webwinkel op: www.adventist.nl.
Bestellingen die u vóór 19 december doet, versturen wij nog 
vóór de Kerst. Alles wat u bestelt na 19 december ontvangt u 
zo spoedig mogelijk, maar niet gegarandeerd voor de Kerst en 
misschien zelfs pas in januari. 

BOEKAANBIE-
DINGEN VOOR 
ADVENT-
LEZERS

VOOR U GESELECTEERD

Waar woont God? 
JeanaClaude 

Verrecchia 
van €12,95 

voor € 9,95

Op deze plank v.l.n.r:
Verhalen om verder

te vertellen 
Ellen White 

van €14,94  voor € 12,50

Bijbels dagboek 
Reinder Bruinsma 

van € 15,00  voor € 10,00

De openbaring van 
Jezus (Johannes) 

Mike Tucker 
van € 12,50 voor € 7,50
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Middelste plank v.l.n.r.: 
Avontuurlijk 
wandelen: onderweg 
met de Bijbel
Tom de Bruin 
€ 12,95

Geloven doe je samen 
Richard Rice 
van € 12,95 voor € 7,50

De wereld verandert, 
de taak blijft gelijk 

Jon Paulien
van € 14,95 voor € 10,00

Bovenste plank v.l.n.r.: 
Ongelooflijk!
Rudy Dingjan
van € 12,95 voor € 7,00

Christen-zijn op de 
manier van Jezus 
Ellen White 
van € 7,95 voor € 5,00

Het rijk van God
Richard Rice 
van € 19,95 voor € 12,50
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NOORD-AMERIKAANSE DIVISIE 
/GAAT VERHUIZEN

L
ange tijd was de NoordaAmerikaanse divia
sie (NAD) van de kerk zo nauw verbonden 
met het wereldwijde hoofdkantoor van de 
kerk (de Generale Conferentie), dat de twee 

organisaties praktisch samenvielen. Dat verana
derde in 1990, toen de kerk in NoordaAmerika 
dezelfde status verkreeg als de andere divia
sies. Nog steeds is de NAD echter gevestigd 
in hetzelfde gebouw als het hoofdkantoor: in 
Silver Spring (vlak bij Washington, DC).

Recent heeft de NAD besloten haar zelfstana
digheid verder te benadrukken door op korte 
termijn naar een andere locatie te verhuizen. 
Dit is de laatste in een serie stappen waaruit 
blijkt dat de NAD zich steeds kritischer opstelt 
tegenover de Generale Conferentie.

Twee instellingen die tot nu toe rechtstreeks 
onder het hoofdkantoor vielen, zijn nu ook 
onder de paraplu van de NAD gekomen: 
de Pacific Press Publishing Association en 
Oakwood University. 

Het is nog onduidelijk of op termijn ook 
andere instituten in de VS, die nu nog rechta
streeks onder het hoofdkantoor vallen, aan 
de NoordaAmerikaanse Divisie zullen worden 
overgedragen.

VROUWENINZEGENING
/JA OF NEE?

H
et volledige bestuur van de adventistia
sche wereldkerk kwam in oktober bijeen 
in Silver Spring (VS). Op de agenda stond 
onder andere het nog steeds heikele ondera

werp van de rol van de vrouw in de kerk. 

Over de vraag of het 
inzegenen van vroua
welijke predikanten 
in de toekomst mogea
lijk moet worden gea
maakt, bestond bij het 
bestuur geen consena
sus. Dit ondanks een 
intensieve studie van 

een grote internationale commissie en tal van 
regionale studies hierover. Uiteindelijk besloot 
het bestuur het onderwerp te verwijzen naar 
het wereldcongres van onze kerk. Dat vindt in 
juli 2015 plaats in San Antonio (Texas, VS). Het 
is de bedoeling dat de ruim tweeduizend afgea
vaardigden naar het wereldcongres een definia
tief besluit nemen over dit onderwerp. 

De vraag is of de afgevaardigden bereid zijn de 
kwestie van de vrouweninzegening aan de vera
schillende regio’s in de wereld over te laten. Daara
bij kan elke regio zelf beslissen of in het eigen gea
bied het inzegenen van vrouwelijke predikanten 
mogelijk is. De onderliggende gedachte is dat het 
bij de inzegening van vrouwen niet in de eerste 
plaats om een theologische zaak gaat. Veel meer 
is het een culturele en organisatorische zaak die 
niet wereldwijd op te lossen valt; een dergelijke 
regionale benadering biedt momenteel de enige 
kans op een reële oplossing, is de verwachting.

In Nederland worden mannelijke en vrouwea
lijke predikanten al gelijkwaardig ingezegend. 
Dit is het resultaat van de opdracht die de afgea
vaardigden aan het Uniecongres in 2012 aan het 
bestuur hebben gegeven om gelijkwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen te implementeren.

Het hoofdkantoor van de kerk, inclusief het, 
binnenkort voormalige, kantoor van de Noord-
Amerikaanse Divisie.

Dr. Sandra Roberts is sinds oktober 2013 de 
voorzitter van de Southeastern California Confe-
rence. Ondanks bezwaren van de leiders van de 
wereldkerk werd zij met overweldigende meer-
derheid in haar functie gekozen.
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V
olgens de meeste adventistische geschiedenisa
boeken was John Nevins Andrews (1829a1883) 
de eerste internationale zendeling die door de 
Adventkerk werd uitgezonden. In 1874 scheepte 

weduwnaar Andrews zich met zijn twee kinderen in 
voor de reis naar Europa. Hij was een gerespecteerd 
predikant en schrijver en was volgens Ellen White 
the ablest man in our ranks, de capabelste man in onze 
rijen. Andrews vestigde zich in Zwitserland, richtte 
bijna meteen een uitgeverij op en startte daarop met 
het uitgeven van de Franse Tekenen des Tijds.

ZONDERLINGE ZENDELING
Andere bronnen wijzen Michael Belinda Czechowski  
(1818a1876) aan als de eerste adventistische zendea
ling. De vraag is of hij recht heeft op die titel. Want 
Czechoswki, een kleurrijke figuur die de eerste advena
tistische groepen in Europa stichtte, was nooit officieel 
in dienst van de kerk. Hij was een Poolse exapriesa
ter en examonnik. Hij verkeerde in zijn vaderland in 
allerlei voorname kringen en had veel hervormingsa
gezinde ideeën. Teleurgesteld, onder andere in het 
katholicisme, trok hij in 1851 naar de Verenigde Staten. 
Hij werd daar baptist en na verloop van tijd, in 1857, 
adventist. Hij wilde graag als zendeling werken maar 
de kerkleiders vonden hem ongeschikt. Het lukte 
Czechowski echter sponsors te vinden onder zondaga
vierende adventgelovigen en in 1864 vertrok hij naar 
Europa. Daar aangekomen verkondigde hij consequent 
de adventistische geloofspunten. Hij bracht enige tijd 
in Italië door, werkte daarna in Frankrijk en vervola
gens ook in Hongarije en Roemenië. Pas geleidelijk 

          Als we in de geschiedenisboeken op zoek gaan    
       naar de eerste zendeling van de Adventkerk,  
   doemen verschillende personen op. Eén van hen was 
Hannah Moore, een onderwijzeres die onze geloofs-
punten verkondigde in Afrika. Zij verdient een eervolle 
vermelding in de galerij van evangeliebrengers.

Tekst /ds. Reinder Bruinsma

aan groeide er bij de kerkleiding waardering voor het 
pionierswerk van deze misschien wat zonderlinge 
maar zeer toegewijde zendeling.

VROUWELIJKE ZENDELING
Er is nog iemand die mogelijk aanspraak maakt op de 
titel van eerste adventistische zendeling. Haar naam is 
Hannah Moore (1808a1868). Deze zwarte vrouw werd 
pas in 1866 gedoopt en lid van de Adventkerk. Toch 
had ze in de jaren daarvoor in WestaAfrika de adventa
boodschap al intensief verkondigd. 
Moore werkte geruime tijd als zendeling onder de 
Cherokee en Choctaw stammen in Amerika. In 1850 
zond een Amerikaanse zendingsorganisatie haar uit 
naar Liberia. Na een verblijf van enkele jaren keerde zij 
terug naar de Verenigde Staten, maar in 1862 zette zij 
opnieuw koers naar Afrika. Intussen had zij de geloofsa
opvattingen van de adventisten leren kennen en die 
verkondigde zij nu. Dat was zeer tegen de zin van de 
organisatie waarvoor ze werkte, die haar daarom na 
vier jaar ontsloeg.

Ook voor Moore gold dat ze nooit officieel door de 
Adventkerk werd uitgezonden. Maar ze verdient een 
eervolle plaats in de rij van adventistische zendelina
gen, want misschien was zij wel de allereerste!               

/ MISSCHIEN WAS HANNAH
MOORE WEL DE ALLEREERSTE 
ADVENTISTISCHE ZENDELING
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VAN VIJF NAAR TWEE
NEDERLANDSE KERK GAAT DISTRICTEN HERORGANISEREN

Vanaf 1 maart 2015 gaat de Nederlandse Adventkerk onder een nieuwe structuur verder. Al sinds 1972 
heeft de kerk het land ingedeeld in vijf districten. Deze vijf districten zijn in het leven geroepen in een tijd 
dat de kerk de helft zoveel leden had, de helft zoveel gemeenten en twee keer zoveel predikanten. De 
tijden zijn veranderd en daarom verandert ook de structuur.

Tekst/ds. Tom de Bruin

I
n het afgelopen jaar hielden we ons bezig met drie 
onderwerpen die met elkaar te maken hebben: 
de herindeling van districten, de nieuwe statuten 
en het mogelijk herorganiseren van conferena

ties. De herindeling van districten is binnenkort een 
feit, zoals u kunt lezen in dit artikel. Over de andere 
onderwerpen kunt u meer lezen in de kadertjes op 
pagina 29.

TE GROOT OF TE KLEIN
Het Algemeen Kerkbestuur wil de districten herina
delen vanwege een aantal redenen. Op dit moment 
is er een onbalans tussen de vijf districten van de 
Nederlandse Unieconferentie. Terwijl de districa
ten alle evenveel bestuurlijke invloed hebben, heeft, 
bijvoorbeeld, district Zuidwest Nederland bijna de 
helft van de leden. De verwachting voor de toekomst 
is dat deze onbalans toeneemt. 
De districten delen de lokale sprekers, organiseren 
districtsdagen en werken in beperkte mate samen 

voor evangelisatie. Er is overleg tussen predikanten 
binnen de districten en de districten plegen voora
overleg voor uniecongressen. Deze taken krijgen niet 
in alle districten evenveel aandacht.  
De kritiek op het vijfdistrictenstelsel is makkelijk 
samen te vatten: de districten zijn zowel te groot als 
te klein. Zo heeft Zuidwest Nederland bijvoorbeeld 
te veel leden voor een districtsdag; alle zalen zijn te 
klein. En in Zuidoost en Noordoost Nederland zijn de 
reistijden erg groot voor een districtsdag, maar voor 
predikantenoverleg of het delen van lokale sprekers 
zijn deze beide districten weer te klein. Een groot 
percentage van de predikanten maakt deel uit van 
twee of zelfs drie districten, wat tot bestuurlijke 
tijdsdruk leidt.

DE OPLOSSING
Vanwege deze redenen ziet het Algemeen Kerkbea
stuur twee grotere districten als de oplossing voor 
de toekomst: district Zuid Nederland, bestaande uit 

VOORDELEN VAN HET 
TWEEDISTRICTENSTELSEL

1MEER SAMENWERKING 
VOOR EVANGELISATIE 

      EN OUTREACH
De districtsbesturen 
krijgen specifiek de 
taak om de gemeenten 
in hun regio’s te laten 
samenwerken rondom 
evangelisatie en outa
reach. Dit zorgt ervoor 
dat er meer regiobrede 
of stedelijke evangelisaa
tieprojecten komen.

2 OVERZICHTELIJKER 
VOOR PREDIKANTEN

Op dit moment werken 
de predikanten in 
meerdere districten. 
Ze vergaderen hiera
door verschillende 
keren over dezelfde 
onderwerpen. Dat is 
onoverzichtelijk en niet 
efficiënt.

3 BETERE ZORG VOOR 
PREDIKANTEN

Predikanten voelen 
zich geroepen en uit die 
roeping nemen ze soms 
meer hooi op hun vork 
dan ze aankunnen. In de 
afgelopen jaren is een 
aantal predikanten ziek 
geworden hierdoor. Dit 
hopen we te voorkomen 
door de districtsvoora
zitter de zorg toe te 
vertrouwen voor zijn/
haar predikanten.

4 MEER ONTWIKKELING 
VAN LEIDERSCHAP

Elk vijf jaar worden 
nieuwe bestuurders 
aangewezen voor een 
landelijk taak. Soms 
hebben deze nieuwe 
bestuurders alleen 
ervaring in een lokale 
gemeente. Doordat er 
een districtsraad en 
districtsvoorzitters 
zijn, is er meer mogea
lijkheid om leiderschap 
te ontwikkelen onder 
de predikanten, de 
toekomstige bestuura
ders van de kerk.



29

de
ce

m
be

r 2
01

4 
  |

VAN HET BESTUUR/NIEUWS

de provincies ZuidaHolland, Zeeland, Limburg en 
Brabant, en district Noord Nederland, dat bestaat uit 
de overige provincies.
Beide districten worden bestuurd door een districtsa
raad, met een predikant als voorzitter. Deze 
voorzitter wordt automatisch lid van het Algemeen 
Kerkbestuur. De raad, die bestaat uit een aantal 
predikanten en leden uit de verschillende gemeena
ten, krijgt een aantal taken gedelegeerd van het 
Algemeen Kerkbestuur. Te denken valt aan: standa
plaatsen predikanten, faciliteren van regiodiensten, 
conflictbemiddeling en klachtbehandeling, orgaa
niseren van evangelisatie en outreach, en het 
benadrukken van rentmeesterschap en revitalisatie 
(zie verder het kader). 

VOOR- EN NADELEN
Een mogelijk nadeel van de nieuwe districtsindeling, 
is de eventuele extra bestuursdruk. De verwacha
ting is echter dat deze druk niet groter zal zijn dan 
nu omdat een aantal bestuurstaken dichter bij de 
gemeenten komt. Een groot voordeel van de nieuwe 
indeling is dat de twee districten toekomstbestendig 
zullen zijn. De regio’s Rotterdam en Amsterdam zijn 
de grote groeikernen van de Adventkerk. Nu deze 
twee regio’s elk in een apart district ondergebracht 
zijn, zorgt dat naar verwachting voor balans tussen 
de districten en schept het ruimte voor groei.
De afgelopen jaren groeide de kerk met ca. 5% per 
jaar. Elk jaar worden ongeveer 150 mensen gedoopt. 
Over niet al te lange tijd zijn er zesduizend advena
tisten in Nederland. Niet alleen komen er meer
leden bij, maar ook meer gemeenten. In de afgeloa
pen jaren stichtten we gemiddeld een kerk per jaar. 
  

Met zeventien church plants in het land, lijkt die 
groei door te zetten. 
We vertrouwen erop dat de groei van de Adventa
kerk doorgaat. Dat is ook onze missie: groei van het 
koninkrijk. De uitdaging voor ons is een bestuur 
creëren dat deze groei aankan. Het nieuwe tweedisa
trictenplan is gemaakt op de groei.
De komende tijd kunt u meer communicatie hierover 
verwachten.                  

5 BETERE COMMUNICATIE
De kerk neemt regelmaa

tig gevoelige besluiten 
die alleen mondeling 
gecommuniceerd 
kunnen worden. Op dit 
moment gebeurt dat 
via de districtsvoora
zitters, die geen deel 
uitmaken van het Algea
meen Kerkbestuur. Dat 
betekent dat er regelmaa
tig extra vergaderingen 
nodig zijn tussen het 
Dagelijks Bestuur en de 
districtsvoorzitters. Als 
de districtsvoorzitters 
lid zijn van het Algemeen 
Kerkbestuur wordt dit 
overbodig.

6  MEER MOGELIJK-
 HEDEN  VOOR

RENTMEESTERSCHAP
EN REVITALISATIE

Sinds een aantal 
jaren is er een renta
meesterschapa en 
revitalisatieteam aan 
het werk onder de 
gemeenten (zie artikel 
elders in deze Advent). 
Gemeenten die al jaren 
niet meer groeien, 
worden gerevitalia
seerd om weer passie te 
hebben voor hun missie. 
Dit werk gebeurt het 
best in regioverband, 
met directe invloed van 
de districtsvoorzitter. 

           TERUG NAAR 
CONFERENTIES?

In 1972 zijn de conferenties in Nederland 
opgeheven. Een conferentie is een bestuurlijke 
tussenlaag; boven de gemeenten, maar onder de 
unie. Toch hebben wij vanuit de wereldkerk altijd 
de status van unie van conferenties gehouden. 
In 1972 was de kerk veel kleiner en de situatie 
onvergelijkbaar. We willen nu een traject ingaan 
om te onderzoeken of conferenties wellicht toch 
nuttig zijn voor de toekomst, voortvloeiend uit 
het plan voor twee districten. Van de wereldkerk 
hebben we toestemming voor dit onderzoek in de 
periode tot 2020. Dan kunnen de afgevaardigden 
op een uniecongres een weloverwogen besluit 
nemen of wij de conferenties weer tot leven willen 
roepen óf dat wij onze status als unie van confe-
renties willen afstaan en een unie van gemeenten 
willen worden. Het afstaan van onze status van 
unieconferentie heeft mogelijke gevolgen voor de 
financiën en de vertegenwoordiging in de wereld-
kerk. Het herintroduceren van de conferenties 
zal de komende jaren onderwerp van gesprek zijn.

           NIEUWE STATUTEN
Op dit moment heeft de Nederlandse Adventkerk 
statuten die om een aantal redenen niet meer 
voldoen. Voor onze dagelijkse werkzaamheden 
zijn veranderingen nodig; daarnaast willen 
we beter in lijn zijn met de wereldkerk. Op 21 
september waren er niet voldoende leden aanwe-
zig om de nieuwe statuten aan te nemen. De 
verwachting is dat er eind volgend jaar een nieuw 
buitengewoon uniecongres georganiseerd wordt 
over dit onderwerp.
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NIEUWS UIT THAILAND/ZENDING

Een Thais meisje met haar tekening 
van Eva, de slang en de boom.

/ ER ONTSTAAT 
EEN STROOM VAN 
GELOOFSOVERDRACHT

W
e hebben vele gespreka
ken gevoerd met Thaise 
mensen: van traditiegea
trouwe grootmoeders 

tot hervormingsgerichte monnia
ken en hippe studenten. We 
hebben meegedaan met de kleura
rijke evenementen op de lokale 
culturele kalender. We hebben 
alle hoeken van de samenleving 
proberen te bekijken: van tempel 
tot coffeeshop, van kleefrijst 
tot pizza, van waterbuffel tot 
winkelcentrum. Als team zijn we 
ontzettend gegroeid in ons begrip 
van de Thaise maatschappij en 
daarmee in onze vaardighea
den om hier effectief te kunnen 
communiceren. We hebben nu een 
veel beter begrip van de context 
waarin wij de God van de Bijbel 
willen introduceren.

MUZIEKSCHOOL
Beweging was er ook in de 
muziekschool die ons team heeft 
opgericht. Naast hoogstaand 
muziekonderwijs heeft deze het 
doel ons een plek te geven in de 
lokale gemeenschap en in verbina
ding te brengen met de hoger 
opgeleide bevolking van deze stad. 
Dit jaar is onze school officieel 
geopend in een ceremonie waara
bij vertegenwoordigers van de 
lokale overheid en zelfs monniken 
betrokken waren. De school heeft 
nu een groeiend aantal studenten 
en het aanbod van klassen breidt 

DANIËLLE IN
BEWEGING

Beweging. Dat is het kernwoord om mijn tweede jaar als zendeling in 
Thailand samen te vatten. Het jaar begon met beweging: ik verhuisde 
van Bangkok naar Khon Kaen, de locatie van ons project. Daar kreeg ik 
de taak om ons internationale team te leiden tot een dieper begrip van 
de Thaise cultuur. Een geweldige uitdaging! 

Tekst/Daniëlle Koning

zich uit. Mensen kunnen bij ons 
terecht voor les in o.a. piano, viool, 
dwarsfluit, ukelele, gitaar, zang 
én voor Spaanse en Engelse les. 
We hebben sinds kort vier nieuwe 
docenten, één uit de Verenigde 
Staten en drie uit Ecuador. Hiermee 
is een droom, na investering van 
heel veel tijd en energie, door Gods 
zegen werkelijkheid geworden!

ZENDING
Tot slot is er beweging in onze 
zendingsstrategie. We zijn 
begonnen met een pilot in de 
zogenaamde disciple-making 
movements. Dit is een missioa
naire werkvorm die met succes 
is toegepast op mensen die voora
heen heel moeilijk bereikbaar 
waren. Kernprincipes zijn gebed, 
de Bijbel als directe leraar en 
doorgeven. De bijbelstudent 
wordt aangemoedigd om dat 
wat hij leert door te geven aan 
anderen, terwijl hij ondertusa
sen verder leert met de zendeling. 
Dit doorgeven waaiert steeds 
verder uit waardoor een stroom 
van geloofsoverdracht ontstaat. 
Ik ben inmiddels begonnen met 
bijbelstudies met twee vroua
wen; een geweldig voorrecht. 
Het is fantastisch om de Bijbel te 
bespreken met mensen die er vrija
wel niets van weten.

TROUWE STEUN
Ik kijk dankbaar terug op een jaar 
vol beweging en groei en kijk uit 
naar het volgende jaar. Mag Gods 
naam bekend en geëerd worden 
hier in Khon Kaen. Bedankt voor 
al jullie fantastische, trouwe 
steun vanuit Nederland. Het helpt 
mij door de dalen heen.       

De Nederlandse Daniëlle Koning is 
zendelinge in Thailand.



E
én van de trajecten van de 
Summer School in de afgea
lopen zomer werd verzorgd 
door prof. dr. Rudy Van Moere. 

De deelnemers aan zijn cursus 
beten zich vast in Daniël, met een 
knipoog naar Openbaring. Na 
afloop hadden zij de smaak flink te 
pakken en ontstond de vraag naar 
verdieping van dit onderwerp.

VERDIEPING
Met ingang van het nieuwe jaar 
gaat de kerk deze verdieping 
aanbieden in de vorm van de 
Adventist Academy. Een nieuw 
initiatief waar diverse ontwika
keltrajecten in ondergebracht 
gaan worden. Te beginnen met 
de zogenaamde ‘bètaversie’ van 
Daniël, met een knipoog naar Open-
baring. Ook dit vervolgtraject 
wordt gegeven door Van Moere. 
Door de inleiding die hij op de 

LEREN EN ONTWIKKELEN BINNEN DE KERK

ADVENTIST 
ACADEMY

VAN START
De Adventkerk vindt het belangrijk om te investeren in het onderwijs en de ontwikkeling van kerkleden. 
De Summer School, die met dat doel is opgezet, wordt door deelnemers hoog gewaardeerd. In 2015 komt 
daar een nieuw initiatief bij: de Adventist Academy.

eerste cursusdag geeft, is de 
Adventist Academy ook te volgen 
door beginnende cursisten, die 
de Summer School niet hebben 
meegemaakt. 

DATA EN LOCATIE
De Adventist Academy vindt 
plaats op vijf zondagen in 2015, 
te weten 25 januari (opfrisdag), 
22 februari, 22 maart, 26 april en 
17 mei. De cursustijden zijn van 
10.00 tot 15.00 uur, locatie is Oud 
Zandbergen. Voor koffie, thee en 
lunch wordt gezorgd.

KOSTEN
De Adventist Academy kost bij 
aanmelding tot 1 januari 2015  
€ 195 per persoon (early birdaprijs). 
Dit bedrag dekt de kosten die we 
moeten maken om de cursus te 
kunnen organiseren, zoals reisa en 
verblijfkosten van de cursusleider, 

de catering en het studiemateriaal.  
De cursus kan doorgaan bij een 
aanmelding vanaf 10 personen.  
Bij aanmelding na 1 januari 2015  
bedraagt de prijs € 225 per 
persoon. 

AANMELDEN
Aanmelden voor de Adventist 
Academy kan bij Joanne Balk, via 
jbalk@adventist.nl, of (030) 6931 
509. Ook kunt u zich aanmelden 
via het aanmeldingsformulier op 
www.adventist.nl. U bent zeker 
van deelname na betaling.

SUMMER SCHOOL
Liever ‘naar school’ in de zomer? 
De organisatie is al bezig met 
het plannen van de volgende 
Summer School, van 10 tot 13 
augustus 2015. Over de trajeca
ten die worden aangeboden, volgt 
binnenkort meer informatie.       
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BESPIEGELING/ZIN VAN HET LEVEN

Ik hoor mezelf als kind nog het aloude liedje zingen op de bijbelclub: ‘Ik wens te zijn als Jezus, zo need’rig en 
zo goed; Zijn woorden waren vriend’lijk, zijn stem was altijd zoet. Helaas! ‘k Ben niet als Jezus, dat ziet een elk 
aan mij; Och, Heiland wil mij helpen en maak mij zoals gij.’

IS UW LEVEN 
Tekst/Pauline Labega  
Pauline Labega is gezins- en 
huismanager van haar gezin. 
Schrijven is haar passie.

/ HEB GOD LIEF, HEB 
UW NAASTE LIEF EN 
HEB UZELF LIEF

H
et lied begon positief. ‘Ik 
wens te zijn als Jezus, nedea
rig en goed.’ Maar dan kwam 
de ellende: ‘Helaas, ‘k Ben niet 

als Jezus, dat ziet een elk aan mij.’ 
Ik vond dat altijd erg negatief klina
ken. Maar ja, het stond in de tekst. 
Ik was blijkbaar niet nederig en 
niet goed.

VOORBEELD
Jezus is een voorbeeld voor velen. 
Met Kerst worden we herinnerd 
aan het wonder van zijn mensa
wording, zijn geboorte. Op Goede 
Vrijdag herdenken we dat hij op 
een vreselijke manier gekruisigd 
is. Gelukkig, met Pasen is dan de 
opstanding van Jezus uit de dood. 
In de periode tussen zijn geboorte 
en opstanding inspireerde hij 
mensen op een goede manier met 
zijn gedrag en woorden. Hier op 
deze aarde, waar u en ik met onze 
voeten op staan, gaf hij onderwijs 
over geloof, hoop en liefde. Zijn 
onderwijs klinkt, dankzij de bijbela
schrijvers, ook door in onze tijd. Het 

bijbelboek Matteüs bevat bijvoora
beeld de Bergrede van Jezus; wijze 
woorden om naar te luisteren maar 
vooral om naar te handelen, die 
vele mensen inspireerden. Bekende 
mensen zoals Gandhi, moeder 
Theresa, Nelson Mandela en Martin 
Luther King, maar ook vele onbea
kenden, waaronder ik. Jezus’ leven 
op aarde had zin.

NIET ALS JEZUS
‘Helaas, ben niet als Jezus, dat ziet 
een elk aan mij.’ Nee, ik ben niet als 
Jezus. Ik weet ook niet of het mogea
lijk is zoals Jezus te leven in deze 
tijd. Het leven is snel, de nood van 
anderen groot, te groot en vooral 
wereldwijd en niet altijd bereika
baar. Interessanter vind ik het om 
te kijken of ons leven zin heeft, 
zoals Jezus’ leven zin had. Beïna
vloedt mijn leven andere mensen 
op een positieve manier? Inspia
reer ik anderen? Natuurlijk zitten 
we allemaal iets anders in elkaar 
dan Jezus. Hij werd vooral beïna
vloed door de hemelse Vader. Wij 
zijn anders opgevoed, opgegroeid 
en beïnvloed door alles wat we 
meemaken van kinds af aan. En 
we zijn geboren met verschillende 
karakters die niet altijd even goed 
en nederig zijn.

ZINVOL?
HET IS VRIJ SIMPEL

De ambitie om een zinvol leven te 
leiden en anderen op een positieve 
manier te inspireren met woora
den en gedrag is een mooi streven. 
U hoeft niet Jezus te zijn om dit 
te doen. Wat is dan de belanga
rijkste leefregel? Gelukkig heeft 
iemand dat al aan Jezus gevraagd. 
Zijn antwoord was: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht’ 
(Marcus 12:30). Even belangrijk is 
dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ 
(Matteüs 22:39). 
Het is dus vrij simpel. Heb God 
lief, heb uw naaste lief en heb 
uzelf lief. U moet er niet een of 
twee items uitpikken, want dan 
klopt het niet. Het is een balans 
die u tussen deze drie moet zien te 
vinden. Een balans in deze levensa
houding die ook terug is te vinden 
in de Bergrede. Wees een voora
beeld en inspiratie voor anderen 
met uw liefde voor God, uw zorg 
voor anderen en de zorg voor 
uzelf. Zoals Matteüs 5:16 zegt: 
‘Zo moet jullie licht schijnen voor 
de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel.’ 
Is uw leven zinvol?        



33

de
ce

m
be

r 2
01

4 
  |

ZIN VAN HET LEVEN/BESPIEGELING

A
ls ik zo nadenk, kom ik eracha
ter dat er veel begrippen zijn 
die samenhangen met zinvol 
leven. Woorden zoals ‘godsa

dienst’, ‘bijbelse lievelingsquote 
of uitspraak’ en ‘geloof’ schieten 
me te binnen. Niet helemaal onvera
wachts, aangezien ik opgegroeid 
ben in een christelijke omgeving. 
Maar ook vragen zoals ‘nuttig of 
zinloos’, ‘positief of negatief’, ‘zin 
of onzin’ hebben te maken met de 
zin van het leven. Deze woorden 
kun je natuurlijk op verschillende 
manieren interpreteren. 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE
In 1 Korintiërs 13:13 staat een 
bekende tekst: ‘Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde.’ 

Dit is mijn lievelingstekst uit de 
Bijbel. Wanneer ik in een dipje zit, 
lees ik deze tekst en voel ik me 
weer als herboren. Dit gedeelte 
geeft mij kracht, energie, houvast, 
doorzettingsvermogen.
Hoe zit het dan met de mensen 
die niet geloven in een God? Waar 
halen zij hun kracht en energie 
vandaan? Opvoeding speelt hierin 
ongetwijfeld een grote rol, samen 
met beïnvloeding door je naasa
ten. Wanneer ik denk aan ‘de zin 
van het leven’, komt bij mij ‘ambia
tieus zijn, je doelen bereiken’ 
naar boven. In de afgelopen jaren 
heb ik geleerd dat ‘genieten’ daar 
ook bij hoort. Het leven is pracha
tig, uniek, speciaal en waardevol. 
Zeker als je het kunt delen met 
anderen.

GENIETEN 
HOORT ER OOK BIJ!

Wat is de zin van het leven? Ik ben mij ervan bewust dat dit een brede vraag is. Inspiratie is optimaal 
aanwezig, want ik weet veel woorden die bij dit thema passen. 

Tekst/Ashley Hendriks
Ashley Hendriks zit in het laatste 
jaar van haar studie Pedagogisch 
Werker Jeugdzorg. Zij loopt stage 
bij Lijn 5, een organisatie voor 
residentiële en ambulante hulp- 
verlening voor jongeren met een 
lichtverstandelijke beperking.

BLIJ MET WIE U BENT
Wat ik ook belangrijk vind als het 
gaat over ‘de zin van het leven’ 
is dat het úw leven is. U bepaalt 
wie u bent, met wie u omgaat, 
hoe u zich kleedt, wat u eet, waar 
u woont. Het ligt allemaal in uw 
handen. U kunt uw leven zinvol 
maken door positief te zijn, liefde 
voor uw medemens te tonen en 
blij te zijn met wie u bent. Velen 
vinden dit moeilijk. Een negaa
tief zelfbeeld komt vaak voor in 
onze wereld, vooral bij jongea
ren. Zelf sta ik in de bloei van mijn 
leven met mijn 21 lentes, daarom 
vind ik het belangrijk om uit te 
dragen hoe ik erin sta. En een jong 
antwoord te geven op de aloude 
vraag naar de zin van het leven.

MOTTO
Verschillende mensen in mijn 
omgeving hebben mij recent 
geleerd om stil te staan bij de 
mooie momenten, te reflecteren 
op gebeurtenissen en te handea
len naar hoe ik van het leven wil 
genieten. Sindsdien heb ik een 
favoriete uitspraak, een motto: 
Joy of life. Dit motto is gebaseerd 
op de Franse uitdrukking Joie de 
vivre, vreugde in het leven. In mijn 
eigen woorden omschrijf ik dit 
motto als ‘geniet van je leven’. 
Ik ben bewust en onbewust met 
het thema ‘zin van het leven’ aan 
de slag gegaan. Het brengt mij veel 
en daarom wil ik graag mijn favoa
riete uitspraak met u delen. Ik 
hoop dat het iedereen mag inspia
reren om van zijn of haar leven te 
genieten. 
Mijn antwoord op de vraag naar 
de zin van het leven? Joy of life!     

/ WEES BLIJ MET 
WIE U BENT 
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ACHTERGROND/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

O
nder de oppervlakte van het boek Spreuken 
ligt een aantal waarden. Die waarden vertela
len iets over hoe de schrijver God ziet. Dat maakt 
het boek Spreuken uniek. Terwijl andere oude 

en moderne culturen ook hun wijsheidsliteratuur 
hebben, gaat Spreuken verder dan het geven van raada
gevingen. Spreuken is uniek omdat het verklaart 
dat de ware wijsheid geworteld is in de kennis van 
God (Spreuken 1:7; 9:10). Er is geen wijsheid zonder 
vertrouwdheid met God. Het ultieme probleem van de 
dwaas is gelegen in zijn of haar houding ten opzichte 
van God. ‘Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde 
weg, dan keert hij zich verbitterd tegen de Heer’ 
(Spreuken 19:3).

HET KARAKTER VAN GOD
De studie van Spreuken laat ons veel zien over hoe 
de schrijver het karakter van God ziet. Dat is goed, 
want de belangrijkste behoefte van een mens is om 
God beter te leren kennen. Religie is geen middel om 
je eigen doelen te bereiken, jezelf beter te begrijpen 
en meer van jezelf te kunnen houden. Ware religie, 
volgens de schrijver van Spreuken, is dat mensen Gods 
doelen nastreven en dat zij hem beter leren kennen en 
meer van hem gaan houden.
Spreuken gaat ervan uit dat God de wereld heeft 
gemaakt. ‘De Heer heeft de aarde met wijsheid 
gegrondvest, de hemel met zijn inzicht gevestigd.’ Hij 

heeft alle mensen gemaakt, ‘Een oor dat hoort, een 
oog dat ziet, de Heer heeft beide gemaakt’ (Spreua
ken 22:2). Wij zijn zijn schepselen en daarom zijn 
we verantwoording verschuldigd aan hem. ‘Wie een 
verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, 
wie zich over een arme ontfermt, eert hem’ (Spreuken 
14:31).

GEEN WERELD VAN TOEVAL
Volgens de schrijver van Spreuken leven wij niet in 
een wereld waarin alles is overgeleverd aan willekeur. 
We leven in een wereld waarin God zijn plan aan het 
uitwerken is. Hij is namelijk in staat zijn plannen tot 
uitvoer te brengen. ‘Een mens maakt allerlei plannen, 
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer’ (Spreua
ken 19:21). God alleen heeft een absoluut vrije wil. 
Geen enkele kracht buiten hem kan die aantasten. God 
is soeverein, zelfs over de vrije handelingen van de 
machtigste mensen. ‘De gedachten van de koning zijn 
als waterstromen in de macht van de Heer, hij leidt 
ze waarheen hij maar wil’ (Spreuken 21:1). God heeft 
zelfs gezag over de slechte mensen en heeft met alles 
een doel. ‘De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt 
zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de 
ondergang bestemd’ (Spreuken 16:4). God is almacha
tig, wat blijkt uit zijn macht over materie. ‘Men werpt 
het lot in een mantel, de Heer bepaalt hoe het valt’ 
(Spreuken 16:33).

SPREUKEN,
EEN ANDER 
WERELD-

BEELD
‘Zwarte zwanen’ zijn, volgens wetenschapper en auteur Nassim Taleb, de 
toevallige gebeurtenissen die ons leven bepalen, van wereldramp tot groot 
succes. ‘We are simply not wise enough to be trusted with knowledge’, zegt hij 
in zijn boek The Black Swan; wij zijn niet wijs genoeg om kennis toevertrouwd te 
krijgen. Zijn stelling vindt regelrechte ondersteuning in het boek Spreuken dat 
we in het eerste kwartaal van 2015 bestuderen in de sabbatschoollessen.

Tekst/ds. Jurriën den Hollander
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VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/ACHTERGROND

HOUDING VAN DE MENS TEGENOVER GOD
Omdat God almachtig is, vindt de schrijver van Spreua
ken dat de mens in afhankelijkheid van God moet willen 
leven. Hij zou de bereidheid moeten hebben om te 
erkennen dat God er is. Deze gedachte kan voor sommia
gen confronterend en zelfs irriterend zijn. ‘Heeft het 
geen verlammende werking wanneer je in volledige 
afhankelijkheid van God gaat leven’, zullen sommigen 
zich afvragen. Is het zeker dat afhankelijkheid de eigen 
wil uitschakelt? Gaat het over afhankelijkheid binnen 
onze dimensie van leven, of over afhankelijkheid buiten 
onze dimensie van waarneming, daar waar mensen 
geen grip op hebben? Dat wil zeggen: we hebben binnen 
onze dimensie van leven de volledige verantwoordea
lijkheid om de juiste keuzes te maken, om goed te doen. 
Maar er zijn ook dingen in het leven waar we weinig 
grip op hebben. Neem ons karakter. Hoe lastig is het 
daar verandering in aan te brengen! Is dat iets waar je 
God in mag vertrouwen om aan te werken? We getuigen 
van afhankelijkheid van God als we hem toestaan om 
in ons leven aan het werk te gaan en ons te vernieuwen. 
Dit vinden we ook terug bij Paulus als hij spreekt over 
de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

AFHANKELIJKHEID IN SPREUKEN
Hoe formuleert de schrijver van Spreuken de afhankea
lijkheid van God? ‘Vertrouw bij je werk op de Heer en 
je plannen zullen slagen’ (Spreuken 16:3). Als mens ga 

je aan het werk. Je maakt keuzes, je plant, je hebt een 
visie en missie. Maar bij alles wat je doet en wilt ben je 
je bewust van de Hogere die uiteindelijk weet wat het 
beste is. Tegelijkertijd weet je ook dat die Hogere met 
zeer veel respect en zachtheid met mensen omgaat. De 
schrijver van Spreuken vindt dat ook en formuleert het 
als volgt: ‘De Heer verafschuwt hooghartige mensen, 
ze worden hoe dan ook gestraft’ (Spreuken 16:4). De 
schrijver denkt vanuit een metavisie. Hij bekijkt als 
het ware de wereld vanuit het perspectief van een 
toeschouwer. En als je het totaalplaatje bekijkt, moet 
je hem gelijk geven: ‘Wijsheid, inzicht, plannen, niets 
houdt stand tegen de Heer’ (Spreuken 21:30). ‘Hooghara
tigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de 
val’ (Spreuken 16:18). ‘Het paard wordt gereedgemaakt 
voor de strijd, de overwinning hangt af van de Heer’ 
(Spreuken 21:31). ‘Juich niet over de dag van morgen, je 
weet niet wat hij brengen zal’ (Spreuken 27:1).

GODS WIJSHEID
De schrijver contrasteert Gods perfecte wijsheid met de 
onwetendheid van mensen. ‘Ik ben dommer dan ieder 
ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen 
wijsheid opgedaan, van de Heilige weet ik niets’ (Spreua
ken 30:2a3). Nassim Talib zegt het zo, in zijn boek The 
Black Swan: ‘Toegegeven, onze kennis groeit. Maar het 
gevaar zit in de grotere stijgingen van zelfvertrouwen. 
Deze zorgen ervoor dat onze groei in kennis ook een 
groei is in verwarring, onkunde en hoogmoed’ (p. 138). 
Ik kan u van harte aanraden het boek van Talib te lezen. 
Op overtuigende wijze laat hij zien dat mensen hun 
zekerheid baseren op gedachtenspinsels. Onze hersea
nen hebben een natuurlijke neiging onzekerheid uit te 
bannen. Mensen denken dat ze processen in de werelda
geschiedenis begrijpen. Talib toont aan dat dat allemaal 
rationalisatie achteraf is. Achteraf verklaren mensen 
hoe iets is gelopen omdat ze niet kunnen leven met 
losse eindjes. Er moet een verklaring gevonden worden.

VERTROUWEN OP GOD
Terecht zegt de schrijver van Spreuken dat mensen er 
goed aan doen op het woord van God te vertrouwen. 
Mensen moeten daarom ook niet proberen Gods woord 
te verbeteren. Het is goed zoals het is. ‘Elk woord van 
God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun 
toevlucht zoeken’ (Spreuken 30:5). Mensen moeten 
niets aan Gods woord toe willen voegen. ‘Voeg niets 
aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een 
leugenaar’ (Spreuken 30:6).
Daarom is studie van Gods woord belangrijk. ‘Wie 
goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer 
vertrouwt, is gelukkig’ (Spreuken 16:20). Mensen 
hebben Gods wijsheid nodig om echt te kunnen leven. 
Het leven is niet zo simpel als sommigen willen doen 
voorkomen. Ik vind het leven uiterst gecompliceerd en 
heb bewondering voor iedereen die de kunst van het 
leven beheerst.                   
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GOD WEET ALLES
Jezus heeft het ook gezegd: ‘Wat kosten twee mussen? 
Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer 
als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle 
haren op je hoofd geteld’ (Matteüs 10:29a30).
Het boek Spreuken laat zien dat Gods kennis persoona
lijk is. Hij ziet mensen. Hij heeft interesse in alles wat 
je doet. ‘De ogen van de Heer zijn overal, zowel de 
goeden als de kwaden houdt hij in het oog’ (Spreua
ken 15:3). Dit vers zegt dat God overal is. Er is geen 
plaats waar je kunt schuilen voor hem zoals ook de 
schrijver van Psalm 139:7a9 ervaart. God kent ons 
niet in abstracte zin, maar hij kent de overwegingen 
van het hart: ‘De Heer doorgrondt de afgrond van het 
dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen’ 
(Spreuken 15:11). Hij kent je beter dan jij jezelf kent. 
Hij kent zelfs je motieven, de redenen waarom je 
iets doet. ‘Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de 
juiste weg, de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt’ 
(Spreuken 16:2).
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WEES BESCHEIDEN OVER DE KENNIS DIE
JE HEBT

Vergeleken met anderen weet iemand misschien veel. 
Maar vergeleken met God weten we allemaal maar 
heel weinig. Mensen kunnen eenvoudigweg zijn groota
heid niet omvatten. Het duizelt ons als we denken 
aan de grens van het heelal, als we bedenken dat iets 
eindeloos kan zijn. Daarbij komt nog een lastig fenoa
meen. Wat we niet kunnen zien, of inzien, bestaat niet 
voor ons. Dat wil zeggen dat je het niet kunt waarnea
men als er in je hersenen geen aanknopingspunten 
zijn voor iets. Recentelijk zag ik de film 12 Years a 
Slave. Opvallend was dat de slaveneigenaars in het 
zuiden van de Verenigde Staten niet konden zien dat 
gekleurde mensen gelijk waren aan henzelf. Ze konden 
het niet zien, met als gevolg dat het ook niet zo was 
voor hen. In hun wereldbeeld, of paradigma, waren 
blanken superieur aan zwarten. De geschiedenis 
stroomt over van voorbeelden waarbij mensen mogea
lijkheden en kansen niet konden zien. Datzelfde risico 
lopen wij ook, namelijk dat we niet kunnen waarnea
men wat er wel is, domweg omdat onze hersenen het 
(nog) niet kunnen registeren.

Volgens de schrijver van Spreuken is God in staat écht 
waar te nemen. Hij ziet wat er écht is. ‘De Heer ziet 
alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen 
slaat hij gade’ (Spreuken 5:21). We kunnen ons hiera
over alleen maar verwonderen. Met dankbaarheid 
dienen wij een God die ons volledig kent, en ons toch 
niet afwijst. Hij houdt van ons met een gepassioneerde 
liefde en zal nooit het werk loslaten dat hij in ons is 
begonnen.

GOD IS RECHTVAARDIG
In bijna ieder vers van Spreuken klinkt Gods rechta
vaardigheid op de achtergrond mee. Wijsheid brengt 
geluk en dwaasheid vernietigt. ‘Hij waakt over het 
rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn’ 
(Spreuken 2:8). Zijn rechtvaardigheid komt tot uiting 
in de manier waarop God omgaat met de mens. Ook al 
lijkt het leven oneerlijk op de korte termijn omdat het 
slechte mensen vaak goed gaat. Toch zal God aan het 
eind rechtvaardigheid laten gelden voor alle mensen. 
‘Het loon van een rechtvaardige is een gelukkig 
leven, goddeloosheid leidt alleen tot zonde’ (Spreua
ken 10:16). Omdat God alle harten kent, is zijn oordeel 
ook perfect. ‘Zeg niet: “Ik wist het niet”, want hij die 
de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of 
je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn 
daden’ (Spreuken 24:12). God zal nooit de schuldige 

vrijspreken en de onschuldige veroordelen. ‘Zo zeker 
als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat 
het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit’ (Spreua
ken 11:21).

GODS GENADE
We bestuderen Gods macht, zijn kennis en zijn rechta
vaardigheid in het boek Spreuken. Het maakt ons 
bewust van Gods overweldigende grootheid. God is 
anders. We kunnen proberen God te begrijpen, maar 
wij kunnen God niet bevatten. Sommige mensen 
weten zo goed hoe God precies is. Maar als ik Spreua
ken goed begrijp, is God groter, anders, en verdient 
hij het respect van alle mensen. ‘Wijsheid begint met 
ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de 
Heilige’ (Spreuken 9:10). Niemand komt in de buurt bij 
Gods standaard voor wijsheid en rechtvaardigheid. 
‘Wie zou kunnen zeggen: “Ik heb mijn hart gezuiverd, 
ik ben vrij van zonden”?’ (Spreuken 20:9). 
Ook komt niemand in de buurt van zijn genade en 
vergevingsgezindheid. ‘Wie zijn fouten verbergt, zal 
geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt 
krijgt vergeving’ (Spreuken 28:13). God wil je overa
spoelen met zijn liefde en genade. ‘Luister, neem mijn 
berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over 
je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid’ (Spreuken 
1:23). ‘Zonden worden toegedekt door liefde en trouw’ 
(Spreuken 16:6).

SAMENVATTEND
Het boek Spreuken geeft ons een beeld van God dat 
overweldigend is. Het laat ons onze plaats zien als 
mens. Tegelijkertijd spreekt Spreuken van een relaa
tie tussen God en de mens. God heeft aandacht voor de 
mens. 
Kunnen wij vandaag de dag iets met het boek Spreua
ken? Ik denk het wel. Het Godsbeeld van de schrijver 
is misschien toch niet zo wereldvreemd als we 
denken. Ook Nassim Taleb heeft ons laten zien dat 
ons kennen heel beperkt is. Grote veranderingen in 
het leven en in de maatschappij blijken niet te voora
spellen. We hebben minder grip op het leven dan we 
denken. Het leven is minder zeker dan we in ons hoofd 
beredeneren. Het zijn juist de grote onverwachte en 
onvoorspelbare veranderingen die ons persoonlijk 
leven en de wereld vormgeven. Zo is God misschien 
wel de grootste verandering in ons leven, terwijl we 
God niet echt kunnen berekenen of voorspellen. Hij 
heeft het meest onvoorspelbare gedaan in de hele 
mensengeschiedenis: hij is zelf mens geworden om 
ons te redden. Onvoorstelbaar, en toch zal juist deze 
bijzondere gebeurtenis ons leven vormgeven, niet 
alleen nu maar voor altijd.                 

/ WE KUNNEN PROBEREN GOD TE 
BEGRIJPEN, MAAR WIJ KUNNEN 
GOD NIET BEVATTEN
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ELIE MELIS 
KAN NIET 

STILZITTEN

‘V
anaf mijn veertiende zette 
ik mij in bij de Adventjeugd; 
eerst als lid en later als 
leider’, vertelt Elie Melis. 

‘Nu ben ik in mijn gemeente 
Hasselt verantwoordelijk voor 
alle leeftijdsgroepen. De jongeren 
in onze kerk zijn ons belangrijka
ste evangelisatieterrein. Heel veel 
kerkleden gaan er maar vanuit 
dat de jongeren die in onze kerk 
opgroeien al bekeerde christenen 
zijn. Maar niets is minder waar. Zij 
hebben zeker evenveel aandacht 
en zorg nodig als nietakerkelijke 
mensen die we met het evangelie 
willen bereiken.’
Samen met een aantal andere vrija
willigers organiseert Melis jaarlijks 
een ‘zuurstofweekend’ voor de 
gemeente. Jong en oud ontdekken 
dan samen Gods natuur, maken 
plezier en kunnen ook geestelijk 
extra zuurstof tot zich nemen. ‘Als 
ouderling van de gemeente wordt 
mij ook af en toe gevraagd om een 
overdenking uit te werken of hier 
en daar mee te helpen voor de een 
of andere activiteit.’

BENEFIETCONCERTEN EN 
KERSTDOZEN

Melis is ook actief bij ADRA. 
‘Ik kwam al van jongs af aan in 
contact met het werk van ADRA. 

Elk jaar gingen we als Vonkje 
of Verkenner in Antwerpen van 
deur tot deur met de Sympathia 
fondswervingsactie. Omdat deze 
formule de jeugd niet zo meer 
aansprak, zijn we gestart met het 
organiseren van een jaarlijkse 
sponsorloop in Antwerpen ten 
bate van ADRAaprojecten. Volgend 
jaar organiseren we dat evenea
ment voor de vijfentwintigste 
keer. Verder houd ik mij binnen 
ADRA ook bezig met het organia
seren van benefietconcerten, de 
kerstdozenactie en ben ik secretaa
ris van de bestuursraad.’ 
Tot slot is Melis lid van de Liga 
Leven & Gezondheid, die met haar 
5 Dagenplan mensen die verslaafd 
zijn aan roken hulp biedt om te 
kunnen stoppen. ‘Hen helpen 
om definitief te breken met deze 
dodelijke gewoonte geeft me erg 
veel voldoening.’

SOCIAAL BEWOGEN
Met zijn bijdrage wil Melis een 
meerwaarde bieden aan anderen. 
Motivatie om dat te doen vindt 
hij in het motto van de Belgische 
Adventjeugd: ‘De liefde van Chrisa
tus dringt ons’ (1 Korintiërs 5:14). 
‘Maar ook in al die andere vrijwila
ligers die je helpen en steunen, 
waaronder ook mijn vrouw Ingrid 
die mij dikwijls moet missen 
wanneer ik weg ben.’ 
Stilzitten en luieren zit niet in zijn 
aard, zegt hij. ‘Iets in mij drijft 
mij telkens opnieuw om initiatief 
te nemen en projecten te realia
seren. Dit komt, denk ik, vanuit 
mijn sociale bewogenheid voor 
mensen die dat duwtje in de rug 
nodig hebben. Dit heb ik ook met 
mijn opvoeding van mijn ouders 
zo meegekregen. Daarnaast vind 
ik dit in de schrift, waar Jezus 
ons leert om te kijken naar onze 
naaste.’
Zijn vele vrijwillige activiteiten 
leveren hem ook wat op. ‘Het geeft 
me voldoening om samen met 
anderen activiteiten te realisea
ren die mensen concreet steunen 
of sterken op welk vlak dan ook: 
geestelijk, lichamelijk, sociaal 
of materieel.’ Weigeren om als 
vrijwilliger hulp te bieden bij actia
viteiten, doet hij niet snel. ‘Ook al 

Elie Melis (53) is ouderling van de gemeente Hasselt (B). Hij is fulltime 
actief bij een IT-bedrijf. Als Service Delivery Manager zorgt hij ervoor 
dat de klanten de service krijgen waarvoor zij betalen. Daarnaast doet 
hij vrijwilligerswerk. Aan Advent vertelt hij wat hij doet en waarom.

Tekst/ds. Jeroen Tuinstra
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zou dat in bepaalde gevallen soms 
wel beter zijn, aangezien mijn 
beroepsbezigheden me dikwijls 
meer dan acht uur per dag opeisen.’

‘ELK RADERTJE IS 
BELANGRIJK’

Geloof zonder daden, is dood, 
vindt Melis. ‘Dat zegt Jacobus. 
God geeft iedereen talenten en 
ik probeer de mijne te gebruiken 
daar waar ik kan. Een actief geloof 
dat een verschil maakt voor andea
ren is datgene waar ik mij voor 
inzet.’
De kerk biedt haar leden het 
ideale platform om samen dingen 
te realiseren die voor mensen 
het verschil maken. ‘Elke radera
tje is belangrijk’, zegt Melis. ‘Zoek 
iets wat je graag doet; stel een 
doel dat je samen met anderen 
wilt bereiken, ook als is het iets 
klein om mee te beginnen. Met 
hoe meer vrijwilligers we zijn, 
des te makkelijker het is om het 
doel te bereiken. Is het niet bij de 
Adventjeugd, dan is het bij ADRA. 
In beide verenigingen is er een 
tekort aan vrijwilligers. Uitera
aard kun je je ook inzetten voor 
de diaconie, de sabbatschool of 
voor evangelisatiewerk. In elke 
gemeente is wel iets te doen. Wees 
bereid om een stuk van de tijd die 
je aan je eigen pleziertjes besteed, 
nu te besteden om anderen een 
toffe tijd te bezorgen. Het zal 
jezelf ook ten goede komen.’

NIET VRIJBLIJVEND
En dat is niet vrijblijvend, stelt 
Elie Melis. ‘Als je je engageert, geef 
dan het beste van jezelf en hou vol 
totdat je doel bereikt is. Dat heeft 
Christus ook voor ons gedaan.’      

/ DE KERK IS HET IDEALE PLATFORM
OM SAMEN DINGEN TE REALISEREN
VOOR ANDEREN

Clive Chilvers / Shutterstock.com



Vul het onderste diagram in volgens de omschrijvingen.
Vul daarna het bovenste diagram in; gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Bij goede invulling leest u een citaat uit de Bijbel.

Stuur uw oplossing naar de 
redactie van Advent: 
Amersfoortseweg 18, 3712 BC
Huis ter Heide, of mail naar 
advent@adventist.nl. 

De winnaar krijgt een boek
cadeau.
De winnaar van de vorige 
puzzel is Roland Delissen uit 
Barendrecht.

Ad Ventje, het figuurtje dat 
het laatste woord heeft in 
Advent, viert zijn 300e jubileum.

Dank aan Aad Berger die ons 
altijd aanzet tot glimlachen
en nadenken.  

Op naar de volgende 300!

DOE MEE 
EN WIN!

A Varkensvet omhoog hijsen; een  
adembenemend gezicht.

B Dit doe je met patiënten die lijden 
aan ‘M’.

C Beheerder; dit zijn wij over
 de aarde.
D Wordt meestal afgesloten met  een 

vredesverdrag.
E Sinds 1972 is onze kerk in Nedera

land verdeeld in vijf . . . 
F Een van de eerste internationale 

zendelingen van onze kerk. 
G Dit mag volgens sommigen niet 

gebeuren met een vrouwelijke 
voorganger.

AD VENTJE

300

Illustratie/Aad Berger

Breinbreker/
Fred de Weger

A
C
E
G
I
K
M
P 

D

J
L
O
R 

F

B

H

N 
Q 

H Achternaam van Bart, dokter in 
het Masanga ziekenhuis.

I Twee of meer vormen een Unie 
binnen onze kerk.

J Voornaam van de eerste zendea
linge van onze kerk.  

K Evenement.  
L Hebben (ovt)  
M Heel besmettelijke en veelal
 dodelijke ziekte.
N Snareninstrument.   
O Dit hoor je bij onweer.  
P Giftige inheemse slang.
Q Stad van het blauwe aardewerk. 
R  Hieronder worden bij paarden de 

ijzers geslagen.


