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Duurzaamheid is belangrijk voor de 
Adventkerk. 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 inkten 
op plantaardige basis en machines 
draaiend op groene stroom.

10 JOKE ROELANDSE
ZET ZICH IN VOOR GAMBIA

 

Sommige artikelen in Advent zijn ook beschikbaar in het Engels en

Papiamento. U herkent ze aan dit icoontje en u kunt ze vinden op 

www.adventist.nl. 

04 VERANTWOORD
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SLAGER JAAP KORTEWEG

20 HET FEEST
VAN BEREIKBAARHEID

26 LOFZANG OP DE 
NIEUWSGIERIGHEID

AGENDA
DECEMBER 

  Tienerclub 3  
  Singlesdag  10 
  Lofzang WE  3–4

JANUARI 
 Tienerclub 14 
 Landelijke bijbelquiz 28 
 ADRA-dag 29

Foto omslag: PeJo/Shutterstock.com

FEBRUARI 
 Leidersweekend Scouts   

 & Pathfinders 3–5 
 Tienerclub 11 
 Plantersweekend 24–26

MAART 
 Tienerclub 4 
 Kids in Discipleship-  

 training 10–12 
  Global Youth Day 18 
 Landelijke  

 trainingsdag 19 
 Dutch-Caribbean rally 25

APRIL 
 Jeugdcongres 1 
 Kidzrally 8 
 Volleybaltoernooi 9

MEI 
 Uniecongres 4–7 
 Studentencongres 19–21 
 Camporee 24–28

 Nederland    België 

H
et vorige voorwoord op deze plek was geschre-
ven door mijn vrouw Els, die ik niet beter kon 
plagen dan door haar ‘first lady’ te noemen. Zij 
heeft haar prachtige column in de eveneens 

schitterend uitgevoerde Advent nog in handen gehad, 
daags voor haar overlijden.
Te midden van de vele condoleancekaarten, ontving ik 
ook twee geboortekaartjes. Je ziet ze zo staan als je de 
huiskamer binnenkomt. Wat deed het me goed om deze 
geboorteaankondigingen te krijgen!

Dé geboorteannonce die altijd boven alle andere kaarten 
en condoleances uitsteekt, is die van de baby van Jozef 
en Maria. Jezus’ komst in deze wereld maakt hét verschil. 
Paulus gebruikt, als hij over de komst van Jezus spreekt, 
daarom niet het gebruikelijke woord voor ‘tijd’ (chronos) 
maar een woord (kairos) dat ‘kwaliteit van tijd’ weer-
geeft: ‘… maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij 
zijn Zoon Jezus Christus’ (Galaten 4:4).
De geboorte van Jezus betekent leven, zó sterk, zó goed, 
dat het eeuwig perspectief biedt: nothing else matters!

Mede namens de familie laat ik u weten dat wij u allen 
heel dankbaar zijn voor de blijken van medeleven tijdens 
het leven én rondom de uitvaart van onze zeer geliefde 
Els. Wij missen haar. Gelukkig is er voor haar en voor ons 
dat eeuwig perspectief.

Ds. Wim Altink

REDACTIE
Hoofdredacteur Bert Nab
Eindredacteur Lydia Lijkendijk
Redactie Bert Brinkman, Enrico Karg & Nelske Verbaas (redactie-
secretaris)
Extern adviseur Tom de Bruin
Redactieraad Joanne Balk,  Reinder Bruinsma, Jeroen de Jager, 
Henk Koning, Matthijs Nagtegaal, Jeroen Tuinstra & Nelske Verbaas
Correctoren Megen Molé & Nelske Verbaas
Vormgeving limelight.design.studio@gmail.com 
Druk Van de Ridder - VdR Druk & print | Oplage 3.800 exemplaren
Verschijningsfrequentie 4 maal per jaar

REDACTIEADRES
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide 
Telefoon Landelijk Kantoor: 030 – 6939375
E-mail advent@adventist.nl
Web www.adventist.nl of www.adventist.be

GIFTEN
Advent wordt gerealiseerd dankzij uw giften.
Giften specifiek voor kerkblad Advent/@vent kunt u overmaken op 
NL95RABO0117287253, ten name van Kerkgenootschap der ZDA.
Voor financiële zaken, inclusief donaties en wilsbeschikkingen, 
kunt u contact opnemen met I. Schorea: ischorea@adventist.nl



de
ce

m
be

r 2
01

6 
  |

4 5

de
ce

m
be

r 2
01

6 
  |

GEZONDHEID/ADVENTISMEADVENTISME/GEZONDHEID

Je komt soms mensen tegen die denken dat christenen in alles sober 
moeten zijn, vooral ook in hun eetgewoonten. Maar is dat wel zo? Wat lezen 
we daarover in de Bijbel? Ds. Reinder Bruinsma, die erom bekend staat van 

lekker eten te houden, gaat op onderzoek uit.

Tekst/ds. Reinder Bruinsma

activiteiten. Samen eten is een 
vast onderdeel van alle bijzondere 
gebeurtenissen; van huwelijken 
tot begrafenissen en van staats-
bezoeken tot dorpsfeesten. Als we 
in de familiekring wat speciaals 
hebben te vieren, klinkt al gauw 
de vraag: ‘Zullen we ergens gaan 
eten?’ En een belangrijke zakelijke 
afspraak wordt gewoonlijk met 
een etentje beklonken. Trouwens, 
tegenwoordig is ook voor veel 
mannen lekker koken een favo-
riete hobby geworden.

GOEDE MAALTIJDEN
Het is niet moeilijk om in de Bijbel 
voorbeelden te vinden van goede 
maaltijden. Toen Abraham bezoek 
kreeg van drie hem onbekende 
mannen ging Sara direct aan het 
bakken en zette hij zijn gasten 
‘een gebraden kalf’ voor (Genesis 
18:1-8). Toen de knecht van Abra-
ham eropuit werd gestuurd om 
een vrouw voor Isaak te zoeken, 
kwam hij bij Nahor terecht. Diens 
dochter Rebekka bleek bereid om 

/ GEZOND LEVEN EN 
GEZOND ETEN STAAN 
NIET HAAKS OP VAN 
HET LEVEN – EN DUS 
OOK VAN JE MAALTIJ-
DEN – GENIETEN

LEKKER EN VEEL
‘Lekker’ en ‘veel’ zijn woorden die 
ons direct te binnen schieten bij 
het lezen van de bijbelse verhalen 
over allerlei eetfestijnen. De beno-
digdheden voor de maaltijden aan 
het hof van koning Salomo worden 
opgesomd in 1 Koningen 4, verzen 
22 en 23. Naast grote hoeveelhe-
den tarwebloem en meel waren 
er dagelijks zo’n dertig koeien en 
honderd schapen en geiten nodig, 
‘en dan nog herten, gazellen, 
reebokken en gemeste hoen-
ders’. Gods goedheid voor de mens 
wordt in Psalm 23:5 uitgedrukt 
in culinaire termen: ‘U nodigt 
mij aan tafel voor het oog van de 
vijand … mijn beker vloeit over.’  
Het Nieuwe Testament gaat in die 
trant verder. Als in de gelijkenis 
van de verloren zoon de jongste 
zoon op hangende pootjes terug-
keert, wordt ogenblikkelijk ‘het 
gemeste kalf’ geslacht (Lucas 
15:23). Jezus begon zijn open-
bare werk tijdens een bruiloft in 
Kana (Johannes 2:1-11). Herhaal-

H
et zal rond 1988 geweest 
zijn dat ik een vergadering 
bijwoonde van Afrikaanse 
kerkleiders in de Congolese 

hoofdstad Kinshasa. Ik werkte 
destijds in Afrika en had een 
coördinerende rol in het adven-
tistische uitgeverswerk op het 
Afrikaanse continent. De leider 
van het uitgeversdepartement van 
de wereldkerk stelde mij aan de 
aanwezigen voor en vertelde iets 
over mijn achtergrond. En passant 
suggereerde hij dat, als er in de 
stad tien goede restaurants waren, 
ik er voor het einde van de week 
minstens een stuk of zeven zou 
hebben ontdekt.
Ik weet niet waaraan ik die reputa-
tie te danken had. Maar op de een of 
andere manier is die aan mij blijven 
kleven. Dat was kennelijk de reden 
waarom de redactie van Advent mij 
vroeg dit artikel te schrijven. ‘Jij 
houdt nogal van het bourgondische 
leven’, werd me gezegd. ‘Jij bent dus 

de aangewezen persoon voor dit 
onderwerp.’
Ik vrees dat het etiket ‘bourgon-
disch’ wat overdreven is, maar feit 
is dat ik graag, vooral samen met 
anderen, op een goede plek wat ga 
eten. En feit is vooral ook dat ik er 
heilig van overtuigd ben dat gezond 
leven en gezond eten niet haaks 
staan op van het leven – en dus ook 
van je maaltijden – genieten.

ETEN IS BELANGRIJK
Helaas leven we in een soort maat-
schappij waarin veel mensen zich 
vaak nauwelijks de tijd gunnen om 
rustig te eten. In veel gezinnen zijn 
er tal van, soms begrijpelijke, rede-
nen waarom samen aan tafel gaan 
eerder uitzondering dan regel is.
Toch beseffen we over het alge-
meen wel dat goed en gezond eten 
belangrijk is. We weten ook dat 
ernstige eetstoornissen levens 
kunnen ruïneren. En we kunnen 
er niet omheen dat voldoende 
voedsel niet overal in de wereld 
een vanzelfsprekendheid is. In 
ons eigen land spreken de talloze 
voedselbanken een duidelijke taal. 
Kranten en tv houden ons ervan 
op de hoogte dat in veel landen 
ondervoeding en honger jaarlijks 
honderdduizenden levens eisen.
Maar dat alles neemt niet weg dat 
eten in de meeste culturen, van 
vroeger en nu, hoog op de rang-
lijst staat van belangrijke sociale 

met hem mee te gaan. Een gast-
vrij onthaal voor de knecht van 
Abraham, met een uitgebreide 
maaltijd, was een belangrijk 
onderdeel van het proces (Genesis 
24:32-54). Jakob ontving op heel 
bedenkelijke manier de zegen van 
zijn vader Isaak, maar niet nadat 
hij eerst een smakelijke maaltijd 
had bereid (Genesis 27).
Wie verder door het Oude Testa-
ment bladert, stuit steeds weer op 
bijzondere maaltijden. De uittocht 
uit Egypte werd gemarkeerd door 
het samen eten van een maaltijd 
die de basis zou worden voor het 
joodse Pesachfeest (Exodus 12).VERANTWOORD 

GENIETEN

MET BOURGONDISCHE BLIK

English | Papiamentu
bit.ly/genieten-EN 
bit.ly/genieten-P
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ADVENTISME/GEZONDHEID GEZONDHEID/ADVENTISME

delijk vinden wij hem als gast bij 
maaltijden. Het leverde hem zelfs 
de beschuldiging op dat hij ‘een 
veelvraat’ en ‘een dronkaard’ was 
(Lucas 7:34).

MAALTIJD MET GELOVIGEN
Het is veelzeggend dat de weder-
komst van Jezus en het inluiden 
van de komende nieuwe wereld 
wordt gevierd met een maal-
tijd waarbij alle gelovigen mogen 
aanzitten (Openbaring 19:6-10). En 
ook nu al is er de belofte van Jezus 
dat hij ‘samen wil eten’ met ieder-
een die de deur van zijn leven voor 
hem openzet (Openbaring 3:20).

DE ADVENTISTISCHE LEEFSTIJL
De leefstijl van de gemiddelde 
adventist is niet direct ‘bour-
gondisch’ te noemen. Sinds de 
pioniers van de adventbeweging – 
met name Ellen G. White – gezond 
leven als christelijke deugd op de 
kerkelijke agenda zetten, is vaak 
sprake geweest van een nogal 
negatieve benadering van onze 
voeding. Zevendedagsadventisten 
raakten helaas bekender door wat 
ze weigerden te eten en te drin-
ken (varkensvlees, schaaldieren, 
alcohol) en door hun afwijzen van 
populaire genotmiddelen (tabak) 
dan door een creatieve en aantrek-
kelijke invulling van het gezond 
leven-thema. Het vegetarisme 
werd niet alleen gepropageerd als 
een gezondheidsoptie, maar velen 
zagen het ook als een middel om 

een ‘heiliger’ mens te worden. Niet 
zelden raakten (en raken) adven-
tisten gevangen in een wettisch 
stelsel van allerlei regeltjes. Daar-
bij lijkt het vaak alsof ‘genieten’ 
van wat je eet haast zondig is.

GEEN BONUSPUNTEN
Het zou jammer zijn als adven-
tisten hun gezondheidstraditie 
overboord zouden gooien, zeker 
in een tijd waarin aandacht 
voor goede voeding en gezond-
heid zo wijdverbreid is. Maar er 
is alle reden om ons te verzet-
ten tegen een wettische en soms 
zelfs dwangmatige benadering.  
Wij mogen immers leven vanuit 

de vrijheid die wij in Christus 
hebben ontvangen. Daarbij blijft 
het volgen van bijbelse leefre-
gels vanzelfsprekend. En daarbij 
blijft vooral het principe van het 
rentmeester zijn over je lijf, en als 
mede-rentmeester over de wereld, 
de basis. Maar de reden mag niet 
zijn dat we denken dat we daar-
mee extra bonuspunten kunnen 
verdienen.

ARGUMENTEN BIJSTELLEN
Het is vreemd als mensen die prin-
cipieel geen varkensvlees willen 
eten, nauwelijks naar de etiket-
ten kijken op de producten die zij 
in de supermarkt kopen en zonder 
nadenken een plofkip meenemen, 
en zich regelmatig volstoppen 
met ongezond junkfood. En het is 
weinig principieel om wel angst-
vallig bepaalde soorten vlees te 
mijden en niet te zorgen voor 
voldoende lichaamsbeweging en 
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om/ ZEVENDEDAGS- 
ADVENTISTEN 
RAAKTEN HELAAS 
BEKENDER DOOR WAT 
ZE WEIGERDEN TE 
ETEN EN TE DRINKEN

/ DE SCHEPPER HEEFT 
ONS NIET VOOR NIETS 
UITGERUST MET 
SMAAKPAPILLEN

voor een goed evenwicht tussen 
werk en vrije tijd.
Er zijn goede redenen om vege-
tarisch te leven, maar de 
argumenten ervoor moeten wel 
worden bijgesteld. Vegetariër 
zijn is niet alleen iets waarvoor 
je allereerst kiest uit eigenbe-
lang, maar vooral omdat het goed 
is voor de wereld. Er zijn goede 
redenen om het gebruik van alco-
hol te blijven afwijzen. Maar de 
argumenten moeten wel verde-
digbaar zijn en de drogreden dat 
Jezus water in alcoholvrij druiven-
sap veranderde werkt alleen maar 
averechts.

SAMEN ETEN
Samen eten is goed voor de saam-
horigheid in een gezin, maar ook 
voor het leven in een plaatse-
lijke gemeente. Mogelijk zijn velen 
van ons wat op de traditionele 
potluck uitgekeken en wordt het 
tijd met nieuwe vormen te experi-
menteren, maar het samen eten is 
misschien nu nog wel belangrijker 
dan vroeger. De praktijk heeft ook 
aangetoond dat samen eten een 
essentiële rol kan spelen bij kerk-
groeiprogramma’s!

VERANTWOORD GENIETEN
Een christen moet verstandig 
omgaan met zijn lichaam. God 
wil dat het ons goed gaat, naar 
lichaam en geest (3 Johannes 2). 
Wij zijn, tenslotte, een tempel van 
de heilige Geest die in ons woont 
(1 Korintiërs 5:19). Dat geeft ons 
een onmiskenbare verantwoor-
delijkheid. Maar dat maakt onze 

maaltijden niet per se saai en 
maakt niet elke gourmetbelevenis 
afkeurenswaardig. Integendeel.
Een christen mag (moet) voluit 
genieten van het goede dat God 
geeft. De boodschap die van veel 
bladzijden van de Bijbel afspat, 
is dat goed en lekker eten daar 
een heel concreet deel van is. Het 
zal nog wel even duren voordat 
de doorsnee-adventist een echte 
bourgondiër wordt – en ik ben er 
ook niet zo zeker van dat ík die 
geuzennaam echt verdien. Maar, 
samen met anderen, in dankbaar-
heid genieten van het goede van 
de aarde is geen zonde. De Schep-
per heeft ons niet voor niets 
uitgerust met smaakpapillen en 
zijn zoon gaf ons ook in dit opzicht 
het goede voorbeeld.  

Reinder Bruinsma is emeritus-predi-
kant van de Adventkerk en lid van de 
redactieraad van Advent.

OFFICIËLE AANKONDIGING 
VIJFJAARLIJKS UNIECONGRES 

Het vijfjaarlijks congres van het Kerkgenootschap der Zevende-dags 
Adventisten wordt gehouden van 4–7 mei 2017, op een nader te bepalen 
locatie. Tijdens dit congres zal het beleid van de kerk in Nederland  
besproken worden en tevens vindt de benoeming van de landelijke 
functionarissen plaats.

Meer informatie vindt u tegen die tijd op www.adventist.nl. 

http://www.adventist.nl
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WETEN WAT
JE GELOOFT 

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor 
staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, 
andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. 
Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we 

geloven. Dit keer: God de heilige Geest en de schepping.

Tekst/ds. Tom de Bruin

GOD, DE HEILIGE GEEST
God, de eeuwige 
Geest, was met de 
Vader en de Zoon 
werkzaam in de 
schepping, in de 
menswording van 
Jezus en de redding. 
Hij is net zozeer 
een persoon als de 

Vader en de Zoon. Hij inspireerde 
de schrijvers van de Bijbel. Hij vulde 
Jezus’ leven met macht. Hij trekt 
mensen naar zich toe en overtuigt 
ze. Mensen die naar hem horen en 
naar hem luisteren, vernieuwt en 
verandert hij, zodat ze op God gaan 
lijken. Hij is gezonden door de Vader 
en de Zoon om altijd bij zijn kinderen 
te zijn. Hij deelt geestelijke gaven 
uit aan de kerk. Hij rust de kerk toe 
om te getuigen van Christus en leidt 
de kerk, in overeenstemming met de 
Bijbel, naar alle waarheid.

De heilige Geest is het derde deel 
van God. Net als de Vader en Chris-
tus was de Geest altijd al deel 
van God en zal altijd deel van 

God zijn. De Geest is zeker niet, 
zoals sommige christenen bewe-
ren, alleen de kracht van God of de 
uitwerking van Gods liefde hier op 
aarde. De Geest heeft, net als de 
Vader en Christus, zijn eigen wil en 
persoon.

INSPIRATIE
Voor de kerk is de Geest onmis-
baar. Jezus beloofde de Geest bij 
zijn hemelvaart, als trooster, inspi-
rator, en overtuiger. Zo hebben wij 
dankzij de Geest de Bijbel, want hij 

DE SCHEPPING
De eerlijke en histo-
rische weergave 
van zijn schep-
pende daden laat 
God in de Bijbel 
zien. God schiep 
het heelal, en in 
een recente schep-
ping van zes dagen 

maakte de Heer ‘de hemel en de 
aarde …, en de zee met alles wat 
er leeft’. Op de zevende dag rustte 
hij. Zo stelde God de sabbat in als 
een blijvend gedenkteken van het 
werk dat hij deed en voltooide in 
zes letterlijke dagen. Deze dagen, 
samen met de sabbat, vormen 
een tijdsperiode die wij een week 
noemen. De eerste man en vrouw 
werden gemaakt naar Gods beeld 
als de bekroning van de schepping. 
Hun werd heerschappij gegeven 
over de aarde, en de verantwoorde-
lijkheid haar te onderhouden. Toen 
de wereld voltooid was, was alles 
‘zeer goed’, en zo verkondigde de 
wereld Gods eer.

De schepping is een van de meest 
besproken christelijke geloofs-
punten. Niet alleen in de kerk, 
maar ook daarbuiten. Eeuwen-
lang geloofden alle mensen in het 
Westen dat God de wereld schiep. 
In de laatste driehonderd jaar is 
dat drastisch veranderd. Bioloog 
Charles Darwin krijgt daar vaak de 
schuld van, maar dat is veel te kort 
door de bocht. Maar wie het dan 
ook bedacht: wetenschap en de 

evolutietheorie hebben het geloof 
in de schepping onderuitgehaald.

WAARGEBEURD
Toch spreekt de Bijbel heel duide-
lijk over een schepping: heel 
veel jaren geleden schiep God in 
zes dagen de hemel en de aarde 
en alles wat daarin is. Meteen 
daarna volgt een tweede schep-
ping, God pakte modder en maakte 
de mens. Veel gelovigen zien deze 
twee verhalen als een metafoor 
voor een Godgeleide evolutie. Een 
metafoor die laat zien hoe belang-
rijk mensen zijn in Gods ogen, hoe 
belangrijk de sabbat is, en wat 
de rol is van de mensen op aarde. 
Sommige gelovigen, waaronder 
de meeste adventisten, zien deze 
verhalen als letterlijk waarge-
beurde geschiedenis.

Vorig jaar maakte de wereld-
kerk heel duidelijk dat de meeste 
adventisten er zo in staan. Er 
werd een aantal woorden toege-
voegd aan het geloofspunt om dat 
precies aan te geven. Deze veran-
deringen waren onderwerp van 
hevig debat; het is duidelijk dat 
niet alle adventisten in een letter-
lijke, zesdaagse schepping geloven, 
zo’n zesduizend jaar geleden. Dat 
dit wel een fundamenteel geloofs-

/ DE SCHEPPING 
VERKONDIGT NOG 
STEEDS GODS EER

gaf de schrijvers de nodige inspira-
tie om Gods woord op te schrijven. 
Hij geeft elke gelovige geestelijke 
gaven om de kerk op te bouwen en 
te ondersteunen. Op die manier 
geeft de Geest ons de kracht om 
Jezus’ werk voort te zetten. Maar 
het allerbelangrijkste wat de Geest 
doet, is overtuigen. 
Jezus heeft ons gevraagd om het 
evangelie te brengen naar alle 
mensen, naar alle hoeken van de 
aarde. Dat blijft een lastige taak 
en vaak maken wij het onszelf 
nog moeilijker. Wij denken vaak 
dat wij ook mensen moeten beke-
ren, maar dat is (gelukkig) niet 
onze taak. Wij brengen het getui-
genis van Jezus naar de mensen 
en de Geest doet de rest. Hij trekt 
mensen naar God toe. Hij overtuigt 
ze van Gods liefde. Hij vernieuwt 
ze en verandert ze zodat ze meer 
op Jezus lijken. En … als we over 
‘ze’ praten, zouden we ook ‘ons’ 
moeten zeggen: De Geest trekt ons 
naar God toe. Hij overtuigt ons 
van Gods liefde. Hij vernieuwt ons 
zodat wij meer op Jezus lijken. 
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punt is geworden is misschien 
lastig, maar zoals ik schreef in 
deze rubriek in Advent 1 van dit 
jaar: ‘De geloofspunten houden 
dezelfde rol als in 1872. Zij 
beschrijven wat adventisten in het 
algemeen geloven, maar schrijven 
niet voor wat adventisten moeten 
geloven. Dat zou immers ingaan 
tegen alles waarvoor de advent-
pioniers stonden.’

BETEKENIS
Gelukkig, of je nu wel of niet 
gelooft dat de schepping letter-
lijk gebeurde, blijft de betekenis 
ervan hetzelfde. De wereld vóór 
de zonde was ‘zeer goed’ en de 
schepping verkondigt nog steeds 
Gods eer. God schiep als laatste de 
sabbat, en deze dag is een eeuwig 
gedenkteken voor Gods almacht 
en liefde. De mens werd voorlaatst 
geschapen en meteen gevraagd 
om voor de wereld te zorgen – een 
taak waar we zeker nog wat aan 
moeten werken. 
De schepping zal de komende 
decennia onderwerp van debat 
blijven. Dat is geen probleem, 
als wij ons maar blijven richten 
op het meest belangrijke: God 
en onze taak in deze door hem 
geschapen wereld.

Wilt u meer weten over de 
geloofspunten? Het bekende 
boek van dr. Reinder Bruinsma  
Wat zevendedags-adventisten 
geloven is in een nieuw jasje 
gestoken. Het boek is volledig in 
kleur en behandelt de in 2015 
herziene geloofspunten. Te koop 
bij het servicecentrum (www.
adventist.nl) voor slechts €5,95.

MEER WETEN?

De sabbatschoolles in het eerste 
kwartaal van 2017 gaat over 
de heilige Geest. Lees ook het 
artikel hierover op pagina 32.

MEER 
LEZEN
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JOKE ROELANDSE 
ZET ZICH IN VOOR 

GAMBIA 
Het is de eerste koude ochtend van de prachtige nazomer en ik fiets naar 

het mooiste dorp van Nederland, Kamerik, voor een gesprek met Joke 
Roelandse. Buiten zie je al dat alles hier in het teken staat van ADRA. Bij de 

oprit een tafel vol pompoenen, te koop voor het goede doel.

Tekst/Bert Brinkman

J
oke Roelandse en haar man Cor 
zetten zich al heel lang in voor 
ADRA, de noodhulporganisa-
tie van de Adventkerk. Met een 

kraam op de braderie met konings-
dag en de jaarlijkse collecte zijn ze 
een begrip in hun dorp.
In 2003 raakten ze betrokken bij 
projecten in het buitenland. ‘De 
Ghanese gemeente in Amster-
dam nodigde de adventgemeente 
Leiden uit om een bezoek te bren-
gen aan de Adventkerk in Ghana’, 
vertelt Joke. ‘Tijdens deze reis 
werd gevraagd om fondsen te 
werven voor de bouw van een 
kliniek. Terug in Nederland maak-
ten we er met ADRA Nederland 
een project van, met drie advent-
gemeenten: Leiden, Gouda en 
Gorinchem. De overheid verdub-
belde het bedrag dat we bijeen 
hadden gebracht, en binnen een 
half jaar was het doel bereikt.’

GAMBIA
Later ging Joke Roelandse opnieuw 
met een groep naar Ghana om de 
voortgang te zien en te helpen bij 
de bouw van de kliniek. Ondanks 
wat tegenslag staat er uiteindelijk 
een gebouw. De kliniek functio-
neert nog steeds en is inmiddels 
flink uitgebreid. 

‘Er zijn veel alleenstaande vrou-
wen die kostwinner zijn. Met een 
kleine lening van € 100 kunnen 
ze een investering doen waar-
door het inkomen van het gezin 
verbetert.’ Thuis vragen Joke en 
Cor Roelandse een bijdrage voor 
dit plan aan de feestgangers bij 
hun 40-jarige bruiloft. Het bedrag 
dat die middag binnenkomt is 
genoeg om te beginnen. ‘Een rook-
oven voor vis, een diepvriezer 
voor de verkoop van ijsblokken 
om verse vis te koelen, spullen 
voor een kleine kapsalon, en meer 
van dergelijke kleine projecten’, 
somt Joke op. ‘De bedrijfjes zijn 
succesvol en de inzet wordt al snel 
terugbetaald. Dit geld gaat weer 
naar nieuwe kredieten.’
De hulp begint meestal binnen de 
christelijke gemeenschap. De rest 
van de bevolking is moslim. Er is 
veel onderling wantrouwen maar 
geleidelijk kunnen de Roelandsen 
ook mensen buiten de kerk helpen.

SLECHT NIEUWS EN GOED 
NIEUWS

Op een dag komt er een slecht 
bericht. ‘Er is een vissersboot 
vergaan in een storm. Deze boten 
zijn meestal het bezit van één 
persoon die een aantal anderen 
in dienst heeft die met hem de zee 

Ook de activiteiten van de fami-
lie Roelandse breidden zich uit: 
krediet voor kleine boeren om een 
sinaasappelplantage te beginnen, 
een tweede kliniek, een ambu-
lance. ‘De plannen werden steeds 
groter en complexer’, blikt Joke 
terug. ‘Langzaamaan ontstond 
bij ons het gevoel dat we liever 
betrokken wilden zijn bij meer 
kleinschalige projecten.’ Die 
gelegenheid kwam tijdens een 
‘gewone’ vakantie in Gambia. ‘Op 
sabbat bezochten we een kerk. Er 
stond ergens een bord van ADRA 
en het contact met ADRA Gambia 
was gauw gelegd. Het bewuste 
bord, een bureau en een plan, veel 
meer was er nog niet.’ 

MICROKREDIET
Het eerste plan richtte zich op 
het verlenen van microkrediet. 

op gaan. Het loon van de vissers 
bestaat uit de opbrengst aan vis. 
Door deze ramp zaten opeens acht 
gezinnen zonder inkomen.’ Joke 
Roelandse betrekt de adventge-
meente Leiden bij het probleem, 
die besluit de kerstcollecte hier-
voor te bestemmen. ‘De opbrengst 
is veel groter dan gewoonlijk. Het 
bedrag dat nodig is, wordt in één 
keer opgehaald’, zegt Joke, zicht-
baar ontroerd. Het noodlot slaat 
opnieuw toe, want als de nieuwe 
boot vaart, wordt de eigenaar ziek 
en overlijdt. Maar door de inspan-
ning van ADRA (lees: Joke) kan de 
weduwe haar gezin en de van haar 
afhankelijke families blijven onder-
houden. De band met het gezin is zo 
intens dat het jongste kind, dat kort 
voor het overlijden van vader gebo-
ren wordt, vernoemd is naar Joke.

VAN ALLE MARKTEN THUIS
De activiteiten van de Roelandsen 
in Gambia zijn divers. Kinderen 
worden gesponsord met school-
geld, leermiddelen en een goede 
maaltijd. Bijna moeiteloos lukt 
het om meer dan dertig kinderen 
te laten sponsoren door vrien-
den en bekenden. Het slaan van 
waterputten, het uitdelen van 
kindersabbatschoolmateriaal, het 
aanbrengen van verbeteringen aan 

een kerkgebouwtje, de herbouw 
van een huis na brand – Joke en 
Cor Roelandse zijn van alle mark-
ten thuis.  
De meest recente activiteit is een 
mission trip met Jong ADRA, voor 
het bouwen van een kleine kliniek. 
‘De gezondheidswerker en de 
vroedvrouw hebben de ruimte 
en faciliteiten gekregen om hun 
patiënten goed te onderzoeken en 
te behandelen. In een plaatselijke 
behoefte is voorzien en tegelijk 
was de bouw voor de jongeren een 
unieke en leerzame ervaring.’

MOTIVATIE
Joke Roelandse kan nog lang 
doorgaan met vertellen over alle 
activiteiten die ondernomen zijn 
om geld in te zamelen en daar 
elders goed werk mee te doen. Als 
ik haar vertel dat dit interview 
niet bedoeld is als successtory 
voor ADRA, maar om haar als vrij-
williger in het zonnetje te zetten, 
merk ik dat ze liever niet over zich-
zelf praat. Alles staat in het teken 

van ADRA en het welzijn van de 
medemens in andere landen.
Gevraagd naar haar motivatie 
verwijst ze naar een passage in 
Mattheus 25:35–40. ‘Het goede 
doen aan mensen is hetzelfde als 
goed doen aan God. Dat zou ik 
willen zeggen tegen de lezers van 
Advent: Doe iets met die opdracht. 
Als je ervoor openstaat, komt er 
vanzelf iets op je pad.’ 

OOK BIJDRAGEN?
Hoezeer de betrokkenheid van 
Joke Roelandse en haar man bij 
Gambia gewaardeerd wordt in 
dat land, blijkt nog uit een mail 
die ze hebben gekregen van ADRA 
Gambia-directeur Emmanuel 
Tetteh, en die ik mag inzien. Tetteh 
is niet alleen vol lof over hun werk, 
hij spreekt Joke en Cor zelfs aan als 
‘mummy’ en ‘daddy’.
Als ik op de terugweg het gesprek 
overdenk, ben ik onder de indruk 
van de grote passie van Joke en 
Cor Roelandse voor het welzijn 
van anderen. En als u nu denkt 
dat u ook iets wilt en kunt bijdra-
gen, neem dan contact op met Joke 
Roelandse via roelandse@planet.nl. 

Bert Brinkman is gepensioneerd 
cardioloog en hobbyschrijver. Hij zit in 
de redactie van Advent.

/ ‘ALS JE ERVOOR 
OPENSTAAT, KOMT
ER VANZELF IETS OP 
JE PAD’

mailto:roelandse@planet.nl.of


12 13

de
ce

m
be

r 2
01

6 
  |

de
ce

m
be

r 2
01

6 
  |

Ad
ve

nt
is

t N
ew

s 
N

et
w

or
k

KENIA/ 
ADVENTIST WORDT OPPERRECHTER

O
p 23 oktober werd voor de eerste keer 
in de Keniaanse geschiedenis een 
zevendedagsadventist ingezworen als 
opperrechter van het hoogste gerechtshof. 

David Maraga had van tevoren gewaarschuwd 
dat hij in de uitoefening van zijn hoge ambt 
zijn geloofsovertuiging altijd de voorrang zou 
geven en dat hij, bijvoorbeeld, op zaterdagen 
niet beschikbaar is. Dat bleek geen belem-
mering voor President Uhuru Kenyatta om 
Maraga op deze post te benoemen. Kenyatta 
sprak de wens uit dat er snel voortgang zou 
worden geboekt met de 20.000 rechtszaken die 
op afhandeling wachten, waaronder zeshon-
derd ernstige corruptiezaken.

NIEUW ZENDINGSVLIEGTUIG/ 
PAPOEA-NIEUW-GUINEA

I
n Papoea-Nieuw-Guinea is efficiënt vervoer 
over de weg niet mogelijk. Daarom heeft de  
Adventkerk Adventist Aviation Services opge-
richt, dat een belangrijke rol speelt in het ver- 

voeren van personen en goederen naar moeilijk 
bereikbare posten van de adventzending. 

Aan de twee vliegtuigen die deze dienst al bezit 
werd onlangs een derde toegevoegd, een PAC 
P-750, die gebruik kan maken van korte en 
oneffen landingsstrips. Het toestel, dat naast de 
piloot negen passagiers kan vervoeren, werd 
in Nieuw-Zeeland gemaakt. Vandaar werd het 
naar zijn bestemming gevlogen, waar een van 
de kerkleiders het tijdens een feestelijke cere-
monie in ontvangst nam. Papoea-Nieuw-Guinea 
is qua oppervlakte veertienmaal zo groot als 
Nederland. Er wonen 6,1 miljoen mensen. Het 
ledental van de Adventkerk is ruim 400.000.

NIEUWS/UIT DE WERELDKERK UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/ds. Reinder Bruinsma

SUCCESVOLLE EVANGELISATIE-
ACTIE/IN LONDEN

V
roeg dit jaar maakte de Amerikaanse 
onafhankelijke adventistische radio- 
en televisieorganisatie 3 ABN plannen 
bekend voor een grootschalige evan-

gelisatiecampagne in de Engelse hoofdstad. 
De Adventkerk heeft geruime tijd een sterke 
groei gezien in groter-Londen, ook al was die 
hoofdzakelijk onder etnische groepen. Men 
hoopte nu, met de steun van 3ABN, op een 
belangrijke nieuwe instroom van leden. 
De campagne werd op elf locaties gehouden en 
de programma’s werden ook uitgezonden, zodat 
men ze ook thuis kon bekijken. Aan het einde van 
de actie werden 87 mensen gedoopt. De organi-
satoren hadden gehoopt op meer succes, maar 
beseften dat het ook steeds moeilijker wordt om 
in het geseculariseerde Westen te evangelise-
ren met traditionele methoden onder merendeels 
van oorsprong allochtone bevolkingsgroepen. 

TELL THE WORLD

O
p 22 oktober 2016, een historische datum 
voor zevendedagsadventisten, ging de 
film Tell the World in première. Deze 
fascinerende film brengt het begin van 

de geschiedenis van het adventisme in beeld. 
Beginnend bij William Miller en zijn beweging 
– die uitmondde in de ‘grote teleurstelling’ 
van 22 oktober 1844 – tot aan de stichting en 
de pioniersfase van de Adventkerk. 

Deze 154 minuten durende film werd gemaakt 
op drie locaties in Canada. Voor een groot 
deel van de opnamen kozen de filmers van dit 
historisch getrouwe verhaal een dorp dat nog 
helemaal de sfeer ademt van het midden van de 
negentiende eeuw. Met 95 acteurs en duizend 
figuranten, en met een staf van 157 mensen 
en een budget van vijf miljoen dollar, is Tell the 
World tot dusverre de meest ambitieuze film 
die de Adventkerk heeft uitgebracht. 
Tell the World wordt op diverse manieren 
over heel de wereld aan een zo groot moge-
lijk publiek getoond. De complete film is te zien 
via:  youtube.com/watch?v=nH2r0J5VbL4.

NOORD-AMERIKA/ 
BLIJFT BIJ BELEID INZAKE 

VROUWELIJKE PREDIKANTEN 

O
nlangs vond de jaarvergadering plaats 
van het circa 350 leden tellende wereld-
bestuur van de Adventkerk. Uitgebreid 
werd gesproken over eventuele maatre-

gelen om delen van de wereldkerk in Europa 
en Noord-Amerika tot de orde te roepen. Er is 
het hoofdkantoor van de kerk veel aan gele-
gen ervoor te zorgen dat de gehele wereld zich 
onthoudt van het inzegenen van vrouwelijke 
predikanten. Nadat aanvankelijk sprake was 
van dreigementen jegens afdelingen van de 
kerk die toch vrouwelijke predikanten hebben 
ingezegend, is uiteindelijk besloten tot een 
gematigder aanpak. Met 167 stemmen vóór 
en 122 tegen werd besloten om de organisa-
ties die afgeweken zijn van de regels in het 
komende jaar door middel van dialoog te bewe-
gen zich daar in het vervolg wel aan te houden.

De vertegenwoordigers vanuit Europa en 
vanuit Noord-Amerika behoorden bijna allen 
tot de tegenstemmers. Dan Jackson, de voor-
zitter van de Adventkerk in Noord-Amerika, 
schreef op 12 oktober een open brief aan alle 
vrouwelijke predikanten in zijn gebied om 
te benadrukken dat zij op de onverminderde 
steun van de Noord-Amerikaanse leiding 
kunnen blijven rekenen. Een week later gaf 
Jackson een verklaring uit waarin hij melding 
maakte van de frustratie van velen over de 
koers van de wereldkerk. Hij beklemtoonde 
nogmaals dat de leiders van de kerk in Noord-
Amerika niet van gedachten zijn veranderd 
over de vrouw in het ambt. Zij blijven elke 
vorm van dwang van bovenaf afwijzen. 

ANDREA LUXTON NIEUW HOOFD/ 
ANDREWS UNIVERSITY

O
ndanks de eindeloze discussies over het 
inzegenen van vrouwelijke predikan-
ten, rees er nauwelijks protest tegen de 
recente benoeming van dr. Andrea Luxton 

als de nieuwe rector magnificus van Andrews 
University. Op 25 oktober heeft zij officieel 
haar ambt aanvaard. Luxton heeft de Britse 
nationaliteit en had tijdens haar indrukwek-
kende loopbaan ook een aantal jaren de leiding 
van Newbold College en van het Canadian 
University College. Zij volgt de Deen dr. Nils-
Erik Andreasen op die vanaf 1994 het hoofd 
was van Andrews University.

Andrews University, een van de toonaan-
gevende adventistische universiteiten in de 
Verenigde Staten, heeft bijna 3.400 studenten, 
afkomstig uit 92 verschillende landen. De theo-
logische faculteit (Theological Seminary) wordt 
beschouwd als de meest vooraanstaande theo-
logische opleiding binnen de Adventkerk. Van 
verschillende kanten is er op gewezen dat het 
vreemd aandoet dat een vrouw wel de leiding 
kan hebben van een belangrijk instituut als 
Andrews University (dat nota bene predikan-
ten opleidt), maar niet gekozen kan worden 
tot voorzitter van een regionaal kerkbestuur 
(conferentie of unie).

Dan Jackson, voorzitter van de kerk in Noord-Amerika, en Sandra 

Roberts, de voorzitter van een regionaal kerkbestuur (conferentie) in 

Zuid-Californië.

http://www.youtube.com/watch?v=nH2r0J5VbL4
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Als man met een missie wordt vegetarische slager Jaap Korteweg 
gedreven door drie waarden: culinair hoogwaardige producten 
maken, dieren bevrijden uit de voedselketen en de ecologische voet-
afdruk verkleinen. Zaken waar niemand tegen kan zijn, ware het niet 
dat velen vlees zo lekker vinden … Kortewegs ideaal is het daarom 
vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets hoeven 
missen als ze het vlees achterwege laten. ‘Ik wil de grootste slager 
ter wereld worden.’

Tekst/Lydia Lijkendijk
‘DE SMAAK

IS DE
SLEUTEL’

V
egetarische slager Jaap 
Korteweg begrijpt het vlees-
verlangen van notoire 
vleeseters. Hij was er zelf 

één. Toch maakte hij de omslag 
naar een vegetarische leefstijl. 
En hij wil graag dat de rest van de 
wereld deze omslag ook maakt; 
een wereldverbeteraar was hij 
altijd al. ‘Voor mij waren gezond-
heid en duurzaamheid en de 
manier waarop we met dieren 
omgaan de voornaamste rede-
nen om geen vlees meer te willen 
eten. Vooral de ethische kant van 
de zaak speelde een rol. Het enige 
nut van de levens van dieren is 
het product dat ze worden na 
dat leven. Als je dat op je in laat 
werken, is dat heel gek. Ik wilde 
dat veranderen.’ Wat Korteweg 
ook wilde veranderen, was de 
smaak van de vleesvervangers 
die er waren, want eerlijk gezegd: 
hij vond ze niet te eten. ‘Vanaf het 
begin was voor mij duidelijk dat 
de sleutel van de oplossing in de 
smaak ligt. Je kunt mooie verha-
len vertellen over dierenwelzijn 
en milieu, maar een vervangend 
product moet lekker zijn. Het moet 
de smaak van vlees evenaren en 
zelfs lekkerder zijn dan de vlees-
variant.’

AMBITIE
Het merk De Vegetarische Slager 
begon als startup en verovert nu 
het supermarktschap. Korteweg: 
‘We staan eigenlijk nog steeds 
aan het begin van de ontwikkelin-
gen, want onze ambitie is: vlees 
vervangen. Wij streven ernaar dat 
meer dan de helft van de mensen 
geen vlees meer eet óf de helft 
van de hoeveelheid. Hoewel wij 

in korte tijd het op-één-na groot-
ste merk zijn geworden, meteen na 
Vivera, bestaat in Nederland pas 
2% van de vleesmarkt uit plant-
aardig vlees. Als je naar de cijfers 
kijkt, hebben we onze missie nog 

niet voltooid. Hoewel we soms ook 
forse stappen zetten: 20% van de 
omzet van de saucijzenbroodjes bij 
AH to go bestaat uit onze vegetari-
sche variant, terwijl maar 5% van 
de mensen vegetariër is.’ 

Bij het realiseren van zijn ambitie, 
zijn vrouwen Kortewegs bond-
genoten. Meer specifiek: goed 
opgeleide vrouwen tussen de 20 en 
50, want die hebben interesse in 
vegetarisme. Korteweg rekent op 
hen bij het opvoeden van hun part-
ners en kinderen. 

DOELGROEP
Vegetariërs weten de producten 
van De Vegetarische Slager steeds 
vaker te vinden. Maar Korte-
wegs doelgroep zijn zij niet. ‘Dat 
jij de tonijnsalade niet door je keel 
kunt krijgen omdat ‘ie zó naar vis 
smaakt is precies de bedoeling. 
Wij zijn er niet voor de vegetari-
ers, want die redden zich prima. 
Bovendien kun je natuurlijk heel 
gezond en gemakkelijk vegeta-
risch eten zónder vleesvervangers, 
met peulvruchten bijvoorbeeld. 
Wij richten ons juist op mensen 
die van vlees en vis houden en 
openstaan voor duurzaamheid, 
dierenwelzijn en gezondheid.’ 
Mensen met vleesverlangen, dus, 
zoals Korteweg dat zo treffend 
omschrijft. ‘Uit onderzoek van 
hersenscans weten we dat versla-
ving aan vlees vergelijkbaar is met 

/ ‘MES EN VORK ZIJN 
ONZE MACHTIGSTE 
WAPENS’
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VEGETARISCHE SLAGER JAAP KORTEWEG: 

HET VLEESVERLANGEN 
VAN JAAP KORTEWEG 

Jaap Korteweg is negende generatie boer en founding father van De 
Vegetarische Slager. Als biologische landbouwer was hij altijd al bezig 
met duurzaamheid en natuurontwikkeling. Na de varkenspest en de 
gekke koeienziekte besloot hij vegetariër te worden, want zelf biologische 
koeien gaan houden, slachten en opeten zag hij niet voor zich. Maar hij 
miste de smaak van vlees en ging op zoek naar iets dat zijn vleesverlan-
gen kon vervullen zonder dat er dieren aan te pas zouden komen. Na een 
jarenlange zoektocht begon hij tien jaar geleden met de ontwikkeling van 
‘innovatieve vleesvervangers met een spectaculaire bite en structuur’. 
Samen met conceptmaker (en zevendedagsadventist) Niko Koffeman en 
chef kok Paul Blom werkt Korteweg aan een grote omslag van dierlijk naar 
plantaardig vlees – met de smaak en beleving van echt vlees. 

Korteweg is getrouwd met politica (en zevendedagsadventist) Marianne 
Thieme. Samen hebben zij een dochter. Meer weten over De Vegetarische 
Slager? Kijk op www.devegetarischeslager.nl.

English | Papiamentu
bit.ly/veg-EN
bit.ly/veg-P

http://www.devegetarischeslager.nl
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verslaafd zijn aan roken, alcohol of 
drugs. Zelf heb ik dat ook zo erva-
ren toen ik stopte met vlees eten. 
In mijn brein gebeurde hetzelfde 
als toen ik stopte met roken.’ 

DE PRIJS
Plantaardig vlees eten is wel een 
kostbare hobby, want producten 
zijn vooralsnog duurder dan de 
kiloknaller. Korteweg beaamt dat. 
‘In essentie is ons product goed-
koper; er is minder land, water en 
energie nodig om het te maken dan 
voor het produceren van vlees. 
Op dit moment hebben we de prijs 
nodig om uit de kosten te komen, 
we draaien een bescheiden winst 
– die we nu weer investeren in de 
nieuwe fabriek die we bouwen. 
Door innovatie worden onze 
producten steeds beter en duur-
zamer en kunnen we ook sneller 
groeien. Als we groter worden, 
wordt onze prijs ook concurre-
rend met de prijs van vlees van 
dieren. Het omslagpunt waarop 
we goedkoper worden ligt bij 
een marktaandeel van 25%. Ik 
verwacht dat we dit over vijftien 
jaar bereiken.’
Overigens is de goedkoopste 
worden niet het streven van De 

Vegetarische Slager. ‘Bij ons blijft 
de smaak vooropstaan. Dat ons 
product goed verkocht wordt, 
heeft alles te maken met die 
smaak. Als we daar concessies aan 
gaan doen, verdwijnen we in de 
marge.’

TESTPANEL
Korteweg staat graag in de 
keuken, maar hij is geen culinaire 
kok. De recepten voor De Vegeta-
rische Slager-producten maakt hij 
niet zelf. ‘We hebben twee koks in 
dienst. Geen vegetariërs, hoewel 
ze dat wel steeds meer worden. 
Ze zijn enthousiast over wat we 
maken.’ Net als Korteweg zelf. 
‘Ik ben het testpanel’, zegt hij. ‘Ik 
proef en beslis. En tot nu toe gaat 
dat goed. Wat ik lekker vind, wordt 
goed verkocht.’ Lachend: ‘Ik heb 
kennelijk een heel algemene, main-
stream smaak.’

VEGANELIE
Vegetarische slager Jaap Korteweg 
wil de wereld verlossen van het 
eten van dierlijk vlees.  ‘Wij willen 
hard groeien in binnen- en buiten-
land. Griekenland start binnenkort 
als vijftiende land waar onze 
producten verkrijgbaar zijn en 
we zijn in gesprek met Amerika, 
we zouden graag de Amerikaanse 

markt veroveren. We hopen dat 
steeds meer mensen onze filo-
sofie omarmen, en anderen onze 
producten laten proeven. Door 
te proeven, door smaak, worden 
mensen pas overtuigd. Erst kommt 
das Fressen, dan kommt die Moral. 
Goede argumenten hebben geen 
kans vanwege de vleesverslaving 
die mensen hebben. Ons alterna-
tief neemt de angst voor een leven 

zonder vlees weg. Dan pas komt 
er ruimte voor argumenten en 
kunnen we in toenemende mate 
dieren vervangen door techniek. 
Als we in dit tempo doorgroeien, 
dan zijn we over twintig jaar de 
grootste slager ter wereld en 
wordt er over veertig jaar geen 
vlees van dieren meer gegeten. Ik 
ben geen profeet, maar ik hoop dit 
van harte.’

SAMEN MET UNOX
Op weg om de grootste slager ter 
wereld te worden, is Korteweg blij 
met de samenwerking met Unox. 
Vegetarische balletjes in satésaus 
zijn te vinden tussen vleespro-
ducten in het Unox-schap. ‘Unox is 
het grootste vleesmerk, Unilever 
een multinational. Wil je impact 
hebben op de vleeseters, dan is 
dit een fantastische eerste stap 
waarvan we hopen dat die succes-
vol wordt. Hiermee boren we een 
nieuwe markt aan, buiten het 
vleesvervangersschap, op een plek 
waar vegetariërs nooit komen. Als 
dit lukt, biedt het ook perspectie-
ven voor maaltijden, salades en 
noem maar op, waar we vegeta-
rische alternatieven voor willen 
bieden.’

Meer weten over vleesverlangen? 
Kijk op vleesverlangen.nl. De docu-
mentaire draait vanaf 3 december 
in diverse filmtheaters.

voor 6 stuks 
 
Ingrediënten: 
1/2 doosje Gerookte Speckjes 
397 gram gecondenseerde melk 
15 gram cacaopoeder 
130 gram bloem 
40 gram poedersuiker 
1 ei 
½ tl zeezout 
85 gram koude boter 
150 gram pure chocolade (72%) 
1 el olijfolie (en een klein beetje om de taartvormpjes in te vetten) 
blindbakvulling 
 
Bereidingswijze: 
Zet het blikje gecondenseerde melk in een pannetje 
water, breng deze aan de kook en laat het water 3 uur 
koken. Vul het water af en toe bij zodat het niet droog 
kookt. Laat de gecondenseerde melk na 3 uur afkoelen 
tot kamertemperatuur. Zeef ondertussen de cacao, 
bloem en poedersuiker boven een kom. Splits het ei en 
doe de dooier met het zout bij het bloemmengsel. Snijd de 
boter in kleine blokjes en doe dit ook bij het bloemmeng-
sel. Kneed het geheel tot een deegbal. Verpak het deeg in 
plasticfolie en laat ongeveer 1 uur rusten in de koelkast. 

Doe de Gerookte Speckjes in een keukenmachine en 
maal ze tot ze het fijne kruimels zijn (of hak ze met 
de hand zo fijn mogelijk). Leg de Speck-kruimels op 
een bakplaat met vetvrijpapier en besprenkel met 
een eetlepel olijfolie. Bak de Gerookte Speckjes in een 
voorverwarmde oven op 150 graden gedurende onge-
veer 15 minuten zodat de kruimels mooi krokant zijn. 
Zet tot verder gebruik even apart. 
 
Verwarm de oven op 180 graden. Haal het deeg uit 
de koelkast en kneed even door. Rol het deeg met een 
deegroller uit tot een lap van ongeveer ½ cm dik. Vet 6 
kleine taartvormpjes in met een beetje olie en bestuif 
ze met een beetje bloem. Bekleed de vormpjes met het 
deeg en vul ze met een blindbakvulling (bijvoorbeeld 
gedroogde bonen). Bak de taartjes in het midden van 
de oven in ongeveer 8 minuten tot ze gaar zijn. Laat de 
taartbodems helemaal afkoelen op een rooster. Verwij-
der de bakvormpjes. 
 
Breek de chocola in stukjes en doe in een kom die in 
een pan past. Breng een laagje water aan de kook 
en hang de kom met chocola erin. Let op dat de kom 
het water niet raakt. Laat de chocola rustig smelten. 
Open het blikje afgekoelde gecondenseerde melk en 
verdeel de inhoud over de taartjes. Schenk de gesmol-
ten chocola erover en bestrooi de taartjes met de 
Gerookte Speck-kruimels.

ZELF AAN DE SLAG

/ ‘WIJ ZIJN ER 
NIET VOOR DE 
VEGETARIËRS’

CHOCOLADETAARTJES MET KARAMEL EN GEROOKTE SPECKJES

 ENTREPRENEUR OF THE YEAR 
JAAP KORTEWEG 

Vegetarische Slager Jaap Korteweg werd op 6 oktober gekozen tot 
Dutch Emerging Entrepreneur of the Year 2016. Vorig jaar werd hij al 
Ondernemer van het Jaar in een competitie die was opgezet door het 
Dutch Centre for Entrepreneurship en de Universiteit van Amsterdam. 
De grote waardering voor het werk van De Vegetarische Slager hangt 
nauw samen met het innovatieve karakter van de producten en de snelle 
internationale groei van de onderneming. Jaap Korteweg reageert op 
zijn uitverkiezing: ‘Steeds meer mensen zien dat er echt een wereld te 
winnen is. Dat het klimaatprobleem en problemen op het gebied van 
dierenwelzijn, biodiversiteit, de wereldvoedselverdeling, waterschaar-
ste, fosfaattekort en kap van het regenwoud letterlijk op het bord van de 
consument liggen. Die problemen kunnen we met lekker duurzaam eten 
oplossen. Mes en vork zijn onze machtigste wapens.’
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N
iet minder dan 1.176 mensen 
namen de moeite om de 
enquête geheel of gedeelte-
lijk in te vullen. Aangezien 

de Adventkerk in Nederland 
5.713 leden telt (cijfer 2015), 
kunnen we stellen dat ruim 20% 
van de Nederlandse adventis-
ten heeft deelgenomen – hoewel 
we niet uitsluitend leden hebben 
ondervraagd. Wie naar de demo-
grafische kenmerken van de 
deelnemers kijkt, kan niet om de 
conclusie heen dat de Advent-
kerk in Nederland verandert. Het 
aantal autochtone Nederlanders in 
verhouding tot het aantal mensen 
met wortels in een ander land 
neemt af. Daarnaast neemt het 
aantal vrouwen toe: hun meerder-
heid is de afgelopen vijf jaar verder 
versterkt binnen de Adventkerk. 
De meeste deelnemers zijn tussen 
de 50 en 59 jaar oud (20%), maar 
het moet gezegd dat verschil-
lende leeftijdsgroepen behoorlijk 
evenredig verdeeld zijn bij dit 
onderzoek.

HOOPGEVEND
In 2010 vond ook een groot 
onderzoek plaats, waarbij een 
grotendeels overlappende 
vragenlijst werd gebruikt. Veel 
antwoorden kunnen we daar-
door vergelijken. Zo valt te meten 

of het beleid, dat op het Lande-
lijk Kantoor wordt uitgestippeld, 
werkt. Sommige onderzoeks-
resultaten zijn wat dit aangaat 
hoopgevend.
Zo stellen gemeenteleden dat zij 
vinden dat minder aandacht voor 
church planting nodig is vanuit 
het Landelijk Kantoor. Dat bete-
kent echter niet dat respondenten 
church planting niet waarderen. 
Zij geven juist aan het belang hier-
van te zien als voedingsbodem 
voor verdere groei van de kerk, 
maar stellen ook dat er momenteel 
andere zaken zijn die een hogere 
prioriteit zouden moeten hebben, 
zoals evangelisatie. Waarschijn-
lijk is de reden hiervan dat het 
beleid rond church planting goed 
is uitgewerkt en al zichtbaar is als 
meerwaarde binnen de Advent-
kerk, waardoor andere thema’s nu 
voorrang zouden moeten krijgen.

TIENDEN
Naar aanleiding van het teruglo-
pende gemiddelde tiendenbedrag 
per lid is landelijk veel aandacht 
besteed aan het nut van 
rentmeesterschap en het finan-
cieel bijdragen aan de kerk. In 
de afgelopen vijf jaar is het beeld 
verschoven dat gemeenteleden 
hebben over tienden geven. Zij 
stellen dat zij vaker tienden geven 

invulling geeft aan pastoraal werk. 
Minder dan de helft (44%) van de 
respondenten is positief over de 
rol van de predikant op het gebied 
van evangelisatie. Eenzelfde beeld 
vormt zich wanneer toerusting 
van leden voor leiderschapstaken 
onder de loep wordt genomen. En 
hoewel diaconaal werk, jeugdwerk 
en het onderhouden van oecume-
nische contacten voor de meeste 
respondenten minder belangrijk 
zijn in verhouding tot de andere 
taken, scoren de meeste predi-
kanten gemiddeld geen voldoende 
op deze zaken. Daar staat tegen-
over dat predikanten het hoogst 
scoren op de taken die door de 
gemeenteleden het belangrijkst 
worden gevonden: het voorgaan in 
de gemeente en het houden van de 
preek. Wellicht moeten we dan ook 
stellen dat van een predikant niet 
alles kan worden verwacht.

VAN DOMINEE NAAR COACH
Gemeenteleden vinden over het 
algemeen niet dat een predikant 
voor aanvaarding van het ambt 
ook ervaring in een andere bran-
che op zou moeten doen, of dat 
het predikantschap gepaard zou 
moeten gaan met een baan in een 
andere sector. Een aantal leden 
vraagt zich echter wel af of er in 
de opleiding niet meer aandacht 
besteed kan worden aan de speci-
fieke behoeften van gemeenten. 
Daar moeten we bij aantekenen dat 
de behoeften per gemeente sterk 
uiteenlopen. De vraag is daarom of 
het überhaupt mogelijk is om één 
profiel van een predikant samen te 
stellen waar elke gemeente tevre-
den mee is. We kunnen stellen 

WAT MAAKT EEN PREDIKANT 
SUCCESVOL?

Nieuw in de vragenlijst van 
2015 was de vraag welke eigen-
schappen een predikant tot een 
succesvolle predikant maken. Dit 
was een open vraag; deelnemers 
konden meerdere antwoorden 
invullen. Dat resulteerde in maar 
liefst 2.505 genoemde kenmer-
ken. De antwoorden liepen sterk 
uiteen, omdat deze zowel betrek-
king hadden op de predikant als 
persoon en diens taken als diens 
vaardigheden. Na nadere analyse 
bleek dat respondenten vooral 
hechten aan betrokkenheid bij 
de gemeente, het opbouwen van 
geloof onder gemeenteleden 
door middel van het stimule-
ren van overdenking en gebed en 
het verbinden van de leden in een 
gemeente via veelvuldig sociaal 
contact.

ALLESKUNNER
Naast de open vraag kende de 
enquête ook enkele gesloten 
vragen. Bij verschillende taken 
van de predikant konden respon-
denten aangeven in hoeverre zij 
deze belangrijk vinden, en hoe 
ze hun eigen voorganger hierop 
beoordelen. 
Adventisten vinden eigenlijk dat 
een predikant alles moet kunnen, 
van voorgaan in de dienst tot 
evangeliseren. Op een aantal vlak-
ken vinden leden dat hun eigen 
predikant zijn of haar prioritei-
ten soms iets anders zou mogen 
stellen. Zo is slechts een krappe 
meerderheid (54%) tevreden over 
de manier waarop de predikant 

omdat God het van hen vraagt, en 
beschouwen goede doelen buiten 
de kerk of de inzet van vrijwilli-
gerswerk binnen de kerk minder 
vaak ook als tienden.

dat de rol van predikant daarom 
verandert van dominee in traditi-
onele zin naar toeruster en coach 
van een gemeente.

DE VOLGENDE STAPPEN
De onderzoekscommissie heeft de 
eerste resultaten van haar werk 
inmiddels gepresenteerd aan het 
Algemeen Kerkbestuur (AK) en in 
de predikantenvergadering. Het 
AK is nu aan zet om beleid aan te 
scherpen en punten aan te geven 
waar de kerk zich de komende 
jaren op gaat richten. Met behulp 
van onderzoek in 2020 kunnen we 
de effecten van het beleid meten. 
Tegelijkertijd werken we door 
aan de resultaten per individuele 
gemeente. Sommige gemeenten 
hebben deze al ontvangen, andere 
gemeenten krijgen deze nog via 
de eigen predikant. Daarnaast 
zullen we uitgebreidere analyses 
delen via adventist.nl. Houd de site 
daarom goed in de gaten.

Matthijs Nagtegaal is Senior Product-
manager Betalen en Sparen 
Particulieren bij Triodos Bank en lid van 
de onderzoekscommissie. Van deze 
commissie maken ook deel uit Anne 
Miglo, André Staal en Herbert Rijken. 
De commissie staat onder leiding van 
ds. Jurriën den Hollander.

  Geheel oneens

  Deels oneens/deels eens

  Oneens

  Eens

  Geheel eens

  Geheel oneens

  Deels oneens/deels eens

  Oneens

  Eens

  Geheel eens

 4 jaar of minder

  7 jaar

  10 jaar

  13 jaar

  16 jaar of meer

Ik geef tienden omdat

God het van mij vraagt

Goede doelen buiten

de kerk vallen ook onder 

tienden

Andere bijdragen aan

de kerk buiten de tienden 

vallen ook onder tienden

Hoeveel jaar mogen

predikanten in een

gemeente blijven?

Vrijwilligerswerk

binnen de kerk is ook

tienden geven

BELEID WERKT!
EERSTE RESULTATEN VAN HET LANDELIJK ONDERZOEK IN 2015

Alweer een jaar geleden vulden de leden en bezoekers van de Adventkerk in 
Nederland, onder het genot van een stukje taart, een stevige vragenlijst in. 

De onderzoekscommissie van het Landelijk Kantoor hoopte op zo veel mogelijk 
deelnemers aan dit tweede, grote onderzoek onder adventisten in Nederland. 

Dit artikel geeft inzicht in de resultaten.

Tekst/Matthijs Nagtegaal

/ ADVENTISTEN 
WILLEN GRAAG
EEN BETROKKEN 
PREDIKANT, DIE DE 
GEMEENTE VERBINDT 
EN GELOOF HELPT 
OPBOUWEN
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HET FEEST VAN DE 
BEREIKBAARHEID 

Afgelopen zomer vonden de Olympische Spelen plaats in Rio de Janeiro, 
in Brazilië. Veel topsporters reisden af naar de achtentwintigste editie van 
de Zomerspelen. De verwachtingen waren hooggespannen, niet alleen van 

de sporters zelf maar ook van de landen die zij vertegenwoordigden.

Tekst/ds. Jacob Engelgeer 

D
ie verwachtingen werden 
nog eens opgeschroefd door 
de voorspellingen van het 
sportdatabureau Gracenote. 

Dit bureau voorspelde namelijk 
dat er achtentwintig medail-
les gehaald zouden worden, een 
record voor Nederland qua aantal. 
Het NOC*NSF ging daar echter niet 
in mee en stelde een realistischer 
doel van twintig plus één medail-
les, één meer dan vier jaar geleden. 
Het werden er uiteindelijk negen-
tien, niets om je voor te schamen.

WINNAARS EN VERLIEZERS
Toch bleven de kritieken niet uit, 
want tijdens de eerste dagen leden 
de Nederlandse sporters meer 
nederlagen dan dat ze overwinnin-
gen boekten. De teleurstelling was 
groot. Het pakte anders uit dan 
verwacht. En ook al werden er in 
de dagen daarna medailles gewon-
nen door sporters van wie men het 
niet had verwacht, de deceptie leek 
als een schaduw boven de Neder-
landse equipe te blijven hangen. 

MET ANDERE OGEN
Jozef en Maria, mensen van 
eenvoudige komaf, deden er niet 
toe. Althans, niet in de ogen van 
keizer Augustus. God kijkt echter 
met andere ogen. Hij kijkt niet 
naar uiterlijk, kijkt niet naar 
komaf, status of prestaties. God 
kijkt niet naar wat je hebt, maar 
naar wie je (van binnen) bent. God 
kijkt naar het hart. En met het 
hart van Jozef en Maria zat het wel 
goed. Het waren eerlijke, recht-
vaardige en betrouwbare mensen. 
En deze eenvoudige mensen heeft 
God uitgekozen om de Messias, om 
Jezus, op te voeden.

GODS PLAN
God had namelijk het plan opge-
vat om de wereld te redden. En om 
dat te doen besloot hij zijn zoon 
te sturen. En waar liet God zijn 
zoon geboren worden? In een stad 
waar niet eens een fatsoenlijke 
slaapplaats voor het baby’tje voor-
handen was. Want zodra het kindje 
Jezus was geboren, wikkelde 
Maria hem in doeken en legde 
hem in een voerbak voor dieren, 
een trog (Lucas 2:4-7). Nou niet 
bepaald een plek waar je iemand 
neerlegt of geboren laat worden 
die ertoe doet.

Gedroomde winnaars werden 
verliezers en verwachte verlie-
zers werden winnaars. En ook al 
weet elke sporter dat de kans op 
winnen en verliezen inherent is 
aan sport, geen enkele sportbeoe-
fenaar wenst in het kamp van de 
verliezers terecht te komen. Maar 
ook bij deze Olympische Spelen 
waren er zoals er te verwachten 
valt winnaars en verliezers.

WINNERS EN LOSERS
Alsof deze tweedeling al niet 
vervelend genoeg was, werd dit 
aspect nog eens nadrukkelijk 
onderstreept door het besluit van 
chef de mission Maurits Hendriks 
de verliezers eerder naar huis te 
sturen. Het ‘samen uit, samen thuis’-
principe werd hard doorbroken. 
Het kwam vooral hard aan omdat 
de indruk werd gewekt dat de 
verliezers niet slechts geen ere-
metaal hadden gehaald, maar ook 
als mislukkelingen werden wegge-
zet. ‘Terugvlucht 1’ kreeg al snel de 
bijnaam ‘losersvlucht’. Voor velen 

21

de
ce

m
be

r 2
01

6 
  |

een zeer pijnlijke ervaring. Naast 
het podium grijpen is nog tot daar-
aantoe, maar als loser te worden 
bestempeld gaat een stap te ver. 
Het denken in termen van winners 
en losers komt helaas vaker voor. 
Een winner is iemand die het in het 
leven heeft gemaakt en een loser 
dus niet. De loser is vooral mislukt, 
heeft gefaald, hoort er niet bij en 
loopt alleen maar in de weg. Een 
loser moet vooral in de schaduw 
lopen van de winner. De winner 
lijkt het leven te dicteren.

KEIZER AUGUSTUS
We leven in een wereld met grote 
tegenstellingen: er zijn mensen 
die ertoe doen en zij die als niet 
of minder belangrijk worden 
beschouwd. De leiders, de mensen 
met het grote geld, versus het 
gewone volk. Dat is iets van alle 
tijden.
Rond het jaar nul leefde keizer 
Augustus. Ook een winner, iemand 
die het had gemaakt in het leven. 
Hij was ook zo iemand die ertoe 

deed. Hij woonde in een prachtig 
paleis, had aan niets gebrek. Hij 
hoefde maar te knikken of met zijn 
handen te klappen en zijn bevelen 
werden uitgevoerd. 
Op een dag gaf hij het bevel tot een 
volkstelling. En iedereen moest 
geteld worden in de plaats waar 
zijn familie vandaan kwam. Voor 
het jonge stel Jozef en Maria bete-
kende dat, dat ze op reis moesten 
naar Betlehem. Vanuit hun woon-
plaats Nazaret was dat in die 
tijd een vermoeiende reis. En dat 
terwijl Maria hoogzwanger was.

SCHRIL CONTRAST
Eenmaal aangekomen in Betle-
hem konden ze tot overmaat van 
ramp ook nog eens geen slaap-
plaats vinden. Wat nu? Ze hadden 
net een pittige reis van een aantal 
dagen achter de rug en waren 
bekaf, Maria stond op het punt 
te bevallen, en er was geen plek 
voor hen. Het leken net vluchtelin-
gen, die Jozef en Maria. Dan maar 
op zoek naar een simpel onder-
dak, desnoods in een schuur of 
een ruimte waar Maria op z’n 
minst haar kindje ter wereld kon 
brengen. Gelukkig vonden ze een 
plek waar Maria haar eerstgebo-
ren zoon baarde. En bij gebrek 
aan beter wikkelde ze de baby in 

doeken en legde hem in een kribbe, 
een voerbak voor dieren.
Wat een schril contrast: keizer 
Augustus aan de top van het 
machtige Romeinse rijk, de 
wereldheerser van dat moment 
wonend in een keizerlijk paleis, 
tegenover een baby, kwetsbaar, 
machteloos liggend in een kribbe.

ONSCHATBARE WAARDE
Het is de reus tegenover Klein 
Duimpje, het grote machtsvertoon 
tegenover soberheid en eenvoud, 
in de ogen van de wereld de winner 
tegenover de loser. Maar het is ook 
het materialisme tegenover het 
spirituele, het geestelijke.

Eens te meer een bewijs dat het 
‘m niet zit in uiterlijk vertoon. Het 
gaat niet om de verpakking, maar 
om de inhoud, niet om het uiterlijk, 
maar om het innerlijk. De verpak-
king van de Romeinse pracht en 
praal en haar nietsontziende over-
heersing stak uiteindelijk schril 
af tegen dat bundeltje doeken 
met een inhoud van onschatbare 
waarde.
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/ JEZUS DENKT NIET 
IN TERMEN VAN 
WINNERS EN LOSERS
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Welbeschouwd kwam de koning 
der koningen in een vieze, romme-
lige, omgeving ter wereld. Wellicht 
te midden van stinkende dieren, 
mest en modder. Want de plek 
waar een voerbak voor dieren 
je eerste wieg wordt, lijkt meer 
op een stal dan op een babyka-
mer. Waarom zou God dat doen? 
Misschien om aan te geven dat 
een échte koning niet heerst maar 
dient. En dat deze dienende koning 
niet kwam om te heersen, maar om 
te redden. Want Jezus werd niet 
alleen geboren in een ellendige 
omgeving, maar ook in een afschu-
welijke wereld. Een wereld waar 
het recht van de sterkste heerst, 
een wereld vol onrechtvaardigheid 
en onrecht, een wereld waarin 
de mensheid de ene na de andere 
fout begaat, een wereld vol oorlog 
en geweld, een wereld waarin wij 
zelf de ene tegenslag na de andere 
te verwerken krijgen, een wereld 
in een neerwaartse spiraal, een 
wereld die op eigen kracht niet 
recht te breien is, een wereld die 
gered moet worden door God.

REDDING BINNEN HANDBEREIK 
Gods redding is voor elk mens 
toegankelijk. Als Jezus in een paleis 
geboren zou zijn, zou hij buiten het 
bereik van velen gebleven zijn. Kijk 
maar naar onze koninklijke fami-
lie op koningsdag, of zie maar wat 
er gebeurt wanneer bijvoorbeeld 
president Obama een staatsbezoek 
brengt aan ons land. Waar staan 
de mensen dan? Achter dranghek-
ken, ver bij de leiders van het volk 
vandaan. 
Maar bij het kindje Jezus is dat 
anders. De koning der koningen is 
wél benaderbaar, is wél toeganke-
lijk, is wél bereikbaar en dan niet 
alleen voor hoogwaardigheidsbe-
kleders, maar voor elk mens. Kijk 
nou naar wie hem kwamen opzoe-
ken, daar in Betlehem. Zowel wijze 
mensen uit het Oosten met dure 
cadeaus als goud, mirre en wier-
rook, alsook de naar schapen en 
geiten ruikende herders. Mensen 
van allerlei slag.

VOOR ELK MENS
Jezus reikt uit naar en is bereik-
baar voor elk mens, ongeacht 
status of afkomst. Deze Jezus 
wil namelijk niet zozeer gediend 
worden als wel zelf dienstbaar 
zijn. Hij wil niets liever dan redden 
wat er te redden valt. Neem 
daarom zijn handreiking aan en 
open je hart voor zijn aanbod, voor 
zijn redding, en je zult je bevrijd 
voelen, bevrijd van alles wat aan je 
knaagt, alles wat je beklemt.

De vraag is dan: Wat beklemt jou? 
Wat houdt jou gevangen? Waar heb 
jij last van, wat knaagt er aan jou, 
wat zit jou in de weg? Weet je, we 
kunnen ‘goud, mirre en wierook’, 
alles wat van waarde is, aan Jezus 
geven omdat we hem eren als onze 
koning. En dat moeten we vooral 
ook blijven doen. Maar deze koning 
is ook onze redder, we kunnen ook 
onze problemen, onze worstelin-
gen, onze ruzies, onze misstappen, 

onze verslavingen, onze aanvech-
tingen en onze teleurstellingen 
voor hem neerleggen, alles wat ons 
beknelt. Het mooie van de Messias 
is dat je bij hem kunt komen zoals 
je bent. Je hoeft je niet mooier 
voor te doen, je hoeft ook niet een 
bepaalde nationaliteit of status te 
hebben. Je mag komen zoals je bent 
en jezelf zijn.

DIENEND VOORBEELD
Bovendien is deze dienende Jezus 
een geweldig voorbeeld voor ons. 
Dat blijkt uit heel zijn levens-
verhaal. Hij was er zowel voor 
bijbelgeleerden en bobo’s, als voor 
belastingoplichters en publieke 
vrouwen. En in de laatste week van 
zijn leven, tijdens de laatste maaltijd 
die hij met zijn leerlingen vierde, 
waste hij de voeten van elke leer-
ling. De koning van het universum 
ging door de knieën voor eenvou-
dige mensen – en dat doet hij nog 
steeds. Hij laat zich niet voor-
staan op wie hij is, op zijn status 
‘zoon van God’ of het feit dat hij de 
Messias is, hij heeft geen geldings-
drang. Ook denkt hij niet in termen 
van winners en losers. Hij ziet het 
als zijn roeping om te dienen en 
open te staan voor elk mens.

SAMEN KERSTFEEST VIEREN
‘Jezus Christus was aan God 
gelijk. Maar hij vroeg niet om de 
hoogste macht en eer voor zich-
zelf. Nee, hij gaf zijn hemelse 
positie op. Hij maakte zich zo 
onbelangrijk als een slaaf. Hij 
kwam als mens op aarde. En toen 
hij leefde als mens, dacht hij nooit 
aan zichzelf. Hij was altijd gehoor-
zaam aan God, zelfs toen hij aan 
het kruis moest sterven’ (Filip-
penzen 2:6-8).
Jezus reikte uit naar en was 
bereikbaar voor elk mens. Zo 
toegankelijk als hij was, en nog 
altijd is, zo benaderbaar horen wij 
ook voor elkaar te zijn. Daarom 
vieren we Kerst met elkaar, 
zonder daarbij te letten op elkaars 
afkomst of status. Ook ons gaat 
het niet om uiterlijk vertoon, om 
winnen of verliezen, maar om er 
voor elkaar te zijn. In Christus 
Jezus zijn we immers allen over-
winnaars. Het is dan ook een 
voorrecht om samen het kerst-
feest te vieren. Want zoals Jezus 
uitreikt naar en bereikbaar is 
voor een ieder, zo bieden wij 
onze hulp aan en zijn we toegan-
kelijk voor de mensen om ons 
heen. Maar hoe groot onze inzet 

 

De winter is de gelegenheid bij 
uitstek om iemand een tijdschrift 
cadeau te doen. Dus waarom 
niet Advent? Kent u iemand in uw 
gemeente of vriendenkring die 
Advent (nog) niet leest, en die 
graag nadenkt over het geloof 
en de kerk? Of misschien kent u 
iemand die veel interesse heeft 
in gezondheid, het thema van dit 
nummer?

Vraag dan een extra exemplaar 
aan bij de secretaris van uw 
gemeente, of stuur een e-mail  
met uw adresgegevens naar  
abakker@adventist.nl

GEEF ADVENT CADEAU! 

DANK
U WEL!

HET KERKBLAD
VAN HET KERK-GENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGSADVENTISTEN

ADVENT
GEEF                CADEAU!

/ JEZUS IS BEREIK-
BAAR VOOR ELK 
MENS, ONGEACHT 
STATUS OF AFKOMST

en betrokkenheid ook is, we zijn 
ons ervan bewust dit slechts te 
kunnen verwezenlijken onder 
leiding van Gods Geest. ‘Alle eer 
aan God in de hemel. En vrede op 
aarde voor de mensen van wie 
God houdt’ (Lucas 2:14).

Jacob Engelgeer is predikant van de 
adventgemeenten in Almelo, Deventer 
en Enschede.

In februari komt het voltallige 
bestuur van het Europese hoofdkan-
toor van de kerk (Trans-Europese 
Divisie) bijeen om het document 
Unity in Mission te bespreken. Unity 
in Mission is in oktober afgestemd 
door de leiders van de wereldkerk. 
Het is een stappenplan om landelijke 
en regionale kerken die niet volle-
dig voldoen aan het beleid van het 
wereldhoofdkantoor weer in lijn te 
brengen met dat beleid.  
 

Tijdens de vergaderingen werd duide-
lijk dat veel mensen Unity in Mission als 
kwetsend ervaren. Na het ‘nee’ in 2015 
op de vraag of divisies zelf mogen 
besluiten of vrouweninzegening in hun 
regio is toegestaan, liet wereldvoorzit-
ter ds. Ted Wilson duidelijk weten dat 
het antwoord ‘het huidige beleid niet 
verandert’. Toch ondervinden mensen 
dat vrouwelijke predikanten, ouderlin-
gen en leiders het sinds die tijd moeilijk 
hebben. Anderen, vooral jongeren, 
zijn teleurgesteld in een kerk die hun 
taal niet spreekt. Ze willen erbij horen, 
maar worstelen met wat zij ervaren als 
ongelijkheid.

Ds. Kamal, voorzitter van de divi-
sie, benadrukte dat het bestuur 
gelooft in vrouwen in de kerk en als 
leiders, en ze daarin ondersteunt. 
‘We zijn onderdeel van een wereld-
kerk, maar de wereldkerk moet de 
zorgen in onze cultuur begrijpen. 
We hebben duidelijke toezeggin-
gen gedaan over onze waarden in 
het ondersteunen van vrouwen in 
het predikambt en als leiders. We 
moeten nu uitzoeken hoe de divisie 
kan werken als onderdeel van de 
wereldkerk, binnen het beleid.’

UNITY IN MISSION

GAMARUBA/Shutterstock.com

mailto:abakker@adventist.nl
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BEP DE VOS–HARMEIJER  

24 jan 1936 – 22 jan 2016
Bep werd geboren in een adven-
tistisch gezin. Op 22-jarige leeftijd 
werd zij gedoopt in de adventge-
meente Rotterdam Centrum (nu 
Rotterdam-Noord). Ieder jaar was 
zij te vinden in de groep die de 
jaarlijkse Sympatia-bladen van 
ADRA huis aan huis verkochten.
Door reuma was zij de laatste 
tientallen jaren aan een rolstoel 
gekluisterd en kon zij ook al heel 
lang de gemeente niet meer bezoe-
ken. Ondanks haar handicap was 
zij altijd opgewekt en vol vertrou-
wen in haar God.

JOKE VAN DE MEER–BOOIJ 
1 okt 1923 – 22 jan 2016
Vlak voordat Joke werd geboren, 
waren haar ouders bij de advent-
beweging gegaan. Joke groeide 
op in een gezin waarin God op de 
eerste plaats stond. In 1943 werd 
ze gedoopt en tot 2015 kwam 
zij nog trouw in de kerk. Eerst 
bezocht ze Rotterdam-Noord; de 
laatste jaren Rotterdam-Zuid, tot 
het in verband met haar hoge leef-
tijd en lichamelijke klachten niet 
meer mogelijk was. 

Joke was een eenvoudige, zorg-
zame en gelovige vrouw, die een 

voorbeeld was voor haar man, 
zoon Hans en dochter Anja. Ze 
stond altijd voor haar princi-
pes. Bij de mooie uitvaartdienst 
die door kinderen en kleinkinde-
ren werd geleid, waren naast de 
familie ook veel van haar geloofs-
genoten aanwezig. 

REINA EMERCIANA CROES 
23 jan 1943 – 10 sept 2016
Reina Croes besloot in 1987 haar 
leven aan Jezus te geven. Op 18 
april van dat jaar werd zij op Cura-
çao gedoopt. In 1995 kwam zij naar 
Nederland om de Generale Confe-
rentie (wereldvergadering) bij te 
wonen. Daarna is ze gebleven. Ze 
werd lid van de adventgemeente 
Deventer en was bijna elke sabbat 
aanwezig. Ze zette zich in voor 
Dorcas en was jarenlang diacones. 

Reina hielp overal waar ze kon. Ze 
werkte heel hard, maakte kleren 
voor haar kinderen – en doop-
kleden voor een groot aantal 
familieleden dat op 20 februari 
jl. gedoopt werd. Haar huis stond 
altijd open voor een ontmoeting 
van familieleden. Ze worstelde 
met haar gezondheid maar zei 
altijd: ‘Ik leg het in de handen van 
de Heer.’ Jezus Christus was haar 
beste vriend. 

Vanaf eind mei was Reina op fami-
liebezoek op Curaçao. Het was 
een grote schok toen op 22 juli 
haar kleindochter Raelitzha in 
Nederland overleed. Toen Reina 
op 10 september terugvloog naar 
Nederland, overleed zij ook. Zij 
verlangde ernaar al haar kinderen 
terug te zien in de hemel. 

JEROEN DE VRIES
13 mei 1970 – 3 mei 2016
Na een langdurige en moedige 
strijd, moest Jeroen het leven op 
slechts 45-jarige leeftijd opge-
ven. Jeroen was een zorgzaam 
mens. Hij wilde het iedereen 
naar de zin maken. De vele kaar-
ten tijdens zijn ziekte getuigen 
daarvan. Trouw tot op het bot, 
dat kenmerkte Jeroen. Zijn leven 
verliep niet makkelijk. Hij had last 
van eenzaamheid. Zijn geaardheid 
zorgde voor veel strijd en last. 
Jeroen was kwetsbaar en gevoelig.
Jeroen geloofde in God en heeft 
zich laten dopen als lid van de 
Adventkerk. Hij geloofde dat wij 
elkaar zullen weerzien bij de 
opstanding. Jeroen geloofde dat 
God dan ook hem bij zijn naam 
zal roepen om hem het leven te 
kunnen teruggeven.
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Tijdens de crematieplechtigheid 
werden drie kaarsen aangestoken. 
De eerste kaars voor zijn geboorte 
op 13 mei 1970, de tweede kaars 
voor alle mooie momenten met 
zijn familie, de derde kaars voor 
zijn vriendschappen. De vierde 
kaars was een grijze kaars. Deze 
werd niet aangestoken en symbo-
liseerde het verdriet dat Jeroen 
ervoer in zijn leven, en zijn vroeg-
tijdige einde.

MARIE HENRIËTTE 
ANTOINETTE MANDEMAKER-
PIJLMAN

11 sept 1936 – 10 mei 2016 
Marie groeide op in een gezin met 
drie zussen, waar een wat stren-
gere vorm van het adventisme 
gepraktiseerd werd. Zij was altijd 
positief over haar kindertijd. 
Toch vond ze het niet makkelijk 
toen haar kinderboeken werden 
omgeruild voor boeken van Ellen 
White; of dat ze op school gekre-
gen sinterklaascadeautjes moest 
terugbrengen.  

Marie trouwde met ds. Gerard 
Mandemaker. Zij kregen een 
dochter en vier zoons. Hun geza-
menlijke passie was het maken 
van zeiltochten. Marie en Gerard 
toonden veel belangstelling voor 
de mensen in hun omgeving, maar 
zelf wilde Marie niet in de belang-
stelling staan of ergens over 
klagen. Ze was betrokken en zelf-
bewust. Ze wist heel goed wat 
ze wilde en als ze eenmaal een 
beslissing had genomen, stond ze 
daarvoor en bleef ze erbij.  

Het gezin woonde ongeveer twin-
tig jaar in Berlijn. Daarna kwamen 
zij terug naar Nederland, op uitno-
diging van de Nederlandse kerk. 
Na veel wikken en wegen was het 
echtpaar overgegaan naar de offi-
ciële Adventkerk. Ze woonden op 
verschillende plaatsen in Neder-
land, maar wanneer Marie het 
over Berlijn had, begonnen haar 
ogen te stralen. 

Marie onderhield altijd warme 
vriendschapsbanden met de 
gemeente Enkhuizen, maar vond 
ook in de protestantse Thomasge-
meente een goed thuis. Dat bracht 
haar een stukje vrijheid en een 
andere geloofsbelevenis, naast 
een nog grotere vriendenkring. 
Zij is ingeslapen vol vertrouwen 
op God. 

HELDER JOSEPH SONDAKH
12 feb 1934 – 29 sept 2016
Helder werd geboren in Indone-
sië als derde in een gezin van tien 
kinderen. Zijn vader was predi-
kant op Manando. Helder las 
graag en deed het goed op school. 
Hij werd advocaat. Zijn rustige en 
geduldige aard en de behoefte om 
te helpen zullen hebben meege-
speeld in die keuze. De overgang 
naar Nederland in de jaren ’70 viel 
niet gemakkelijk. Hij belandde in 
Lelystad en werd edelsmit. 

Het geloof en de kerk waren 
belangrijk voor Helder. Het delen 
van zijn geloof was zijn passie. 
Hij diende de gemeente Huizen 
jarenlang als ouderling, was 
kerkenraadslid en was enige tijd 
penningmeester. Hij was daar-
naast betrokken bij de kerk van 
Amsterdam. Helder was 35 jaar 
gelukkig getrouwd met Yvonne. 
Na haar plotselinge overlijden 
trouwde hij later met haar beste 
vriendin, Lily Boyoh. 

In 2002 werd Helder tijdens een 
vliegreis naar Indonesië getrof-
fen door een herseninfarct. Dat 
heeft zijn leven daarna sterk beïn-
vloed. Maar hij bleef getuigen van 
zijn geloof in Jezus Christus en zijn 
hoop op zijn spoedige komst. Een 
week voor zijn overlijden werd 
hij in het ziekenhuis opgenomen 
vanwege een longontsteking. Zelfs 
daar deelde hij zijn geloof met 
verpleegkundigen. Hij is ingesla-
pen in de hoop op Gods Koninkrijk. 

MARIA HELENA (RIE) 
BEKKERING–IMMINK

10 sept 1925 – 26 aug 2016 
Rie Bekkering werd geboren 
in Leiden als jongste van tien 
kinderen. Al vroeg in haar leven 
overleed haar vader. Op jeugdige 
leeftijd leerde zij Wim Bekke-
ring kennen. Ze hadden een lange 
verkerings- en verlovingstijd. In 
1948 trouwden zij en kregen zij 
drie kinderen. 

In 1950 verhuisden ze naar 
Utrecht. Rie had in haar leven 
moeilijke momenten. Ze had veel 
last van heimwee naar Leiden. In 
1964, na het volgen van lezingen, 
werden Rie en Wim gedoopt in 
Utrecht. Rie was een eenvoudige, 
gelovige vrouw die niet zo vaak 
over haar geloof sprak maar vooral 
in de gemeente praktisch bezig 
wilde zijn in de toenmalige Dorcas. 
Er zijn in die tijd heel wat deken-
tjes gebreid. 

In 2015 overleed Wim. Een moei-
lijke, verwarrende en droevige 
periode brak aan, waarin demen-
tie een grote rol speelde. Zij werd 
goed verzorgd op Vredenoord, 
waar zij de laatste vier jaar 
woonde, maar een week voor 
haar overlijden verslechterde 
haar gezondheid snel. Ze is rustig 
ingeslapen in het bijzijn van haar 
kinderen.
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ELS ALTINK–LIJKENDIJK
16 mei 1952 – 29 sept 2016
Els werd geboren in een predi-
kantengezin. Een lief en zorgzaam 
meisje. Ze had een groot verant-
woordelijkheidsgevoel voor haar 
twee jaar jongere broer Lex en 
nakomertje Lydia. Ze was voor hen 
een geweldige, onvervangbare en 
betrokken zus.
Hoewel leren haar gemakkelijk 
afging, hield ze niet van school. Ze 
las liever een boek. Na de drieja-
rige hbs koos ze voor een opleiding 
in de verpleging.

In het ziekenhuis kon het haar niet 
spannend genoeg zijn. Ze was goed 
in haar vak en specialiseerde zich in 
de hartbewaking. Ze trouwde met 
ds. Wim Altink en samen kregen ze 
twee blonde dochtertjes: Marjolein 
en Saskia. In 1992 overleed Marjo-
lein plotseling op vijfjarige leeftijd. 
Een groot verdriet. Hoewel Els er 
moest en wilde zijn voor Saskia, lag 
er voor haar vanaf dat moment een 
grauwe sluier over alles heen.

Kort na het overlijden van 
Marjolein werd bij Els kanker 
geconstateerd. Ze onderging de 
noodzakelijke behandelingen en 
herstelde. Na enkele jaren bleek 
dat er toch uitzaaiingen waren. 
Het ging op en af met de behande-
lingen. Na 23 jaar lijden aan een 
slepende en slopende ziekte was 
haar lichaam op en overleed zij in 
de nabijheid van haar dierbaren.

12 maart / Amsterdam-Zuid
BROEK VAN DEN HOORN (83)

7 mei / Amsterdam Ghana
SAMUEL NANA KARIKARI  (38)
OSEI KWADWO  (69) 
EMMANUEL ASARE (36)
ERICA DANIELS (29) 
GRACE NTI (60) 
SOLOMON APPIAH (33)

21 mei / Focus Arnhem-Zuid
SAMANTHA VAN KOL (21) 

16 juli / Amsterdam-Zuid
MARTA TOL SOMBRA (35)

23 juli / Eindhoven
XHAN DEN HAAGE (21)

/ Voorburg International
CHRISTINA ROGERS (48)
TRACY EULALIA MORAES DE SOUZA

27 augustus / Meppel
JORIM BRUINS (18)
JAN HUTTINGA (34)

26 september / Amsterdam-Zuid
N.A. STERLING (13)

MARIA CATHARINA 
ROTHFUSZ–VAN DER LEEDEN 

25 okt 1931 – 4 okt 2016
Maria groeide op in Delft, in een 
christelijk-gereformeerd gezin. 
Zij sprak vaak dankbaar over de 
goede herinneringen aan haar 
ouders, broer en zus en oma, die 
bij het gezin inwoonde. Het was 
dan ook een behoorlijke verande-
ring toen zij met Arnold Rothfusz 
trouwde en overstapte naar de 
Adventkerk. Maar Maria bewaarde 
haar evenwicht in vertrouwen op 
God. Zodra zij iets van het uitoefe-
nen van dwang bespeurde, kwam 
ze in verzet. 

Maria en Arnold kregen twee 
dochters, Marja en Ellen. Helaas 
overleed Arnold in 1992, waar-
door Maria vroeg weduwe werd. 
Het was niet makkelijk voor haar 
om alleen verder te moeten, maar 
zij bleef vast in haar geloof. Veel 
van haar tijd vulde ze in door haar 
betrokkenheid bij haar dochters 
en hun gezinnen. Zo paste ze regel-
matig op de kleinkinderen.

Wekelijks kwam zij in de gemeente 
en stak een helpende hand uit waar 

het nodig was. Voor het overlijden 
van haar man werkte ze jaren-
lang in een verzorgingstehuis. 
Vaak bood zij een luisterend oor 
en woorden van troost aan oude 
mensen, die zich vaak in zorgelijke 
omstandigheden bevonden. 

Ondanks haar ziekte was Els 
vrijwel altijd goedgemutst en opge-
ruimd, levenslustig, humoristisch, 
stabiel en relaxt, moedig en sterk. 
‘Zij was mijn hunebed’, zei ds. Wim 
Altink tijdens het drukbezochte en 
warme afscheid, met mooie spee-
ches en muziek die paste bij Els. We 
zien enorm uit naar het weerzien 
met haar, straks als God een einde 
maakt aan alle verdriet.

Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit, is bekend 
van zijn publicaties en regelmatig te horen op radio en tv. Hij staat altijd 

garant voor het in heldere bewoordingen uitleggen van ingewikkelde weten-
schappelijke kwesties en rekent radicaal af met ideeën als daar geen 

wetenschappelijke onderbouwing voor is. Zijn nieuwste boek Voedingsmy-
thes kan dan ook niet onbesproken blijven in een Advent over gezondheid. 

Tekst/Bert Brinkman

VOEDINGSMYTHES

N
ergens bestaan er meer 
opvattingen, geloven, 
stromingen, hypes en 
dogma’s dan op het gebied 

van voeding. Nieuws wordt 
sensationeel gebracht, onder-
zoeksresultaten wat aangedikt. De 
voedingsindustrie wil verkopen, 
religies hebben hun eigen stok-
paardjes. Met een aantal populaire 
opvattingen over eten rekent 
Katan in zijn boek genadeloos af. 
Hieronder staan ze op een rijtje.

AFVALLEN
Ieder pondje gaat door het mondje, 
maar de meeste methoden om af te 
vallen helpen weinig. Maagverklei-
ning helpt wel, maar is ingrijpend. 
Preventie is het sleutelwoord. 

SUIKER
Suiker is niet verslavend en heeft 
geen effect op het gedrag van 
kinderen. Rotte tanden en overge-
wicht zijn de belangrijkste nadelen 
van het eten ervan. Suikervervan-
gers, aspartaam en sacharine zijn 
niet schadelijk. Stevia is niet beter 
dan de rest. Deze stoffen helpen 
ons minder calorieën binnen te 
krijgen maar lossen ons overge-
wicht niet op.

BOTER, KAAS EN EIEREN 
Melk is niet slecht, dagelijks een of 
twee glazen is prima. Goed voor 
je tanden en je bloeddruk en het 
beschermt mogelijk enigszins 
tegen darmkanker. Drie eieren 
per week is geen probleem, twee 
eieren per dag is te veel.

GIF EN KANKER
De combinatie voeding, 
gif en kanker is ook een 
hot item. Katan rekent er 
grotendeels mee af. Over-
gewicht en alcohol spelen 
een rol bij het krijgen van kanker. 
Verder is niets met zekerheid 
aangetoond. Ook E-nummers en 
andere toevoegingen zijn niet 
schadelijk. 

GEZONDHEID UIT EEN POTJE
Vitaminepreparaten, voedings-
supplementen en andere capsules 
uit een potje. We zouden niet 
zonder kunnen. Foliumzuur 
voor zwangeren, vitamine D 
voor sommige ouderen en jonge 
kinderen, en vitamine B12 voor 
veganisten zijn nuttig. De rest 
is alleen goed voor de verkoper, 
soms zelfs schadelijk voor het 
lichaam. 

DRINKEN
Water is prima, maar flessen vol 
per dag is niet nodig. Thee en 
magere melk zijn geen probleem. 
Koffie is alleen slecht als je slaap-
problemen hebt. Alcohol is niet 
gunstig voor je gezondheid. 

BOODSCHAP
In dit artikel vindt u een greep uit 
de vele door Katan behandelde 
onderwerpen. Zijn boodschap is: 
eet gevarieerd en doe dat rustig 
en veilig uit de schappen van je 
supermarkt. En: doe alles met 
mate. 
Het boek Voedingsmythes is helder 
en gemakkelijk geschreven. De 

inhoud is gerangschikt per  
onderwerp, met een samenvatting 
en een uitgebreide literatuurlijst. 
Voor iedereen die serieus met zijn 
voeding bezig is een aan te beve-
len boek. 

Voedingsmythes, over valse hoop 
en nodeloze vrees, Martijn Katan, 
uitgeverij Bert Bakker, ISBN 978 
90 351 41117

Bert Brinkman is gepensioneerd 
cardioloog en hobbyschrijver. Hij zit in 
de redactie van Advent.

GEZONDHEID/BOEKBESPREKING
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EXPERIMENT/RENTMEESTERSCHAP RENTMEESTERSCHAP/EXPERIMENT

EEN EXPERIMENT IN PRAKTISCH RENTMEESTERSCHAP

PLASTICVRIJ 
LEVEN

Wie leeft, produceert afval. Het beste voor het milieu is het om nooit te 
hebben bestaan, maar dat is uiteraard geen optie. We willen leuk leven, 

gaan graag op reis, kiezen voor lekker eten … valt het te combineren met 
een kleinere ecologische voetafdruk? 

Tekst/Nelske Verbaas

I
n 2013 liep ik mee met de 
Boskalis MyBeach CleanUp 
Tour van Stichting de Noord-
zee. Met een groep wandelden 

we van Kijkduin tot Scheveningen 
over het strand om op te ruimen. 
De ‘oogst’? Veel stukjes touw van 
vissersschepen, maar ook vuilnis-
zakken vol petflessen. We raapten 
kilo’s plastic van het strand. 

GIFTIGE STOFFEN
Sinds die wandeling koop ik 
geen petflessen meer. Of ik moet 
ontzettend veel dorst hebben 
en mijn roestvrijstalen fles (van 
KRNWTR) vergeten zijn. Maar 
nog altijd is onze vuilniszak voor 
twee-derde gevuld met plastic 

tandpasta en de tandenborstel 
zelf. En dan zijn we nog niet eens 
de deur uit geweest.

VERZORGINGSPRODUCTEN
Alles wat ik nog heb, maak ik 
eerst op voor ik het vervang. 
Shampoo, douchegel, gezichts-
verzorging, deodorant. 
Verpakkingsvrije deodorant heb 
ik al eens eerder geprobeerd. Dat 
was een samengeperst poeder van 
Lush. Rook fantastisch, schuurde 
afgrijselijk. Op internet zijn heel 
veel recepten te vinden voor het 
zelf maken van deodorant, maar 
ik heb daar toch geen zin in. Ik 
kies voor gemak, fiets naar Lush 
en krijg gratis een stukje Aromaco 
(€7,25/100 gram) mee naar huis, 
om te proberen. Het is een vaste 
deodorant en kan zo in mijn meta-
len bewaarblikje. In januari koop 
ik 100 gram en eind oktober is 
het nog niet op. Ik vind het alleen 
maar winst dat ik bijna een jaar 
niet hoef na te denken over het 
kopen van deodorant. 

ZOEKTOCHT
Shampoo en douchegel vind ik ook 
gemakkelijk te vervangen. Koop 
gewoon een stuk zeep. Na een 
zoektocht op internet kom ik uit 
bij Werfzeep, een klein bedrijfje 
uit Utrecht. Mooie stukken zeep, 
maar helaas zitten er wel kleine 
stukjes plakband in de verpak-
king. Het is ze vergeven, want de 
zeepjes ruiken lekker, er zit geen 
milieubelastend palmolie in, je 

doet er lang mee én kunt er prima 
je haar mee wassen. Ze verkopen 
ook stukken afwaszeep, maar ik 
geloof niet dat mijn huisgenoten 
daar al aan toe zijn.
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en dat knaagt. Plastic is een olie-
derivaat. Het vergaat niet, maar 
breekt uiteen in steeds kleinere 
stukjes. Dat is een groot probleem 
als het in zee terecht komt, want 
bij dat afbraakproces komen 
giftige stoffen vrij. Die gifstoffen 
komen weer terecht in het zeele-
ven. De grotere stukken plastic 
veroorzaken de dood van veel 
zeedieren, die het verwarren met 
voedsel. Hun maag raakt vol met 
plastic en ze verhongeren. 
‘Weg met plastic’, denk ik daarom 
en vertel in december 2015 op 
de redactie van Advent dat ik wel 
een maandje plasticvrij wil leven. 
Een experiment in praktisch rent-
meesterschap.

ALLES IS PLASTIC
Een maandje werd een jaar, want 
ik doe het rustig aan met stap-
pen doorvoeren. Gelukkig doe 
ik al best veel voor het experi-
ment begint: ik koop altijd losse 
thee, doe boodschappen met een 
rugtas vol linnen tassen en als ik 
al frisdrank koop, zit het in een 
statiegeldfles. 
En tóch valt het tegen. Echt 
helemaal plasticvrij betekent 
bijvoorbeeld geen auto. Geen 
aardbeien of bessen van de super-
markt. En kijk eens hoe veel 
plastic u in de ochtend gebruikt. 
Douchegel, deodorant, gezichts-
verzorging, het plasticje om het 
doosje thee, het brood, boter, 

Commerciële gezichtscrème heb 
ik niet nodig, besluit ik. In de 
winter duik ik met mijn zusje de 
keuken in om een recept uit te 
proberen (zie kader), maar in het 
voorjaar drukt een zonnig dagje 
Naarden me met de neus op de 
feiten. Zonder zonnebrandcrème, 
wat in Nederland niet plasticvrij 
te krijgen is, is geen optie. Ik koop 
een biologische, minerale variant 
(blijft lang goed) en vind het plak-
kerig en stinken. En dan laat ik 
het na een feestje ook nog eens bij 
iemand in de tuin staan. Volgend 
jaar koop ik gewoon een flesje 
Nivea.  

MAKE-UP
Make-up zit altijd in plastic. Plastic 
doosjes, plastic kwastjes, plas-
tic dopjes … Ik gebruik weinig 
make-up, maar wat ik gebruik laat 
ik een paar weken in de la liggen. 
Niemand zegt iets, of misschien 
durven ze niets te zeggen? Na een 
tijdje pak ik toch af en toe mijn 
kohlpotlood, dat een plastic dopje 

/ NOG ALTIJD IS ONZE 
VUILNISZAK VOOR 
TWEE-DERDE GEVULD 
MET PLASTIC EN DAT 
KNAAGT
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BLOG/CHRISTLE JASINTA

heeft. Omdat het kan en omdat ik 
niet denk dat het zo heel erg is als 
je járen met een product doet. Voor 
de echte enthousiasteling: je kunt 
make-up zelf maken. Bea Johnson 
deelt recepten voor mascara en 
meer in haar boek The Zero Waste 
Home. 

FRUSTREREND
Deodorant, zeep en crèmepjes. Die 
omslag maak ik gemakkelijk. Maar 
eten, oh eten. Brood? Verpakt in 
plastic. Aardbeien? Plastic. Een 
paprika? Vaak in plastic. Vlees-
vervangers? Plastic. Gedroogde 
linzen? Ook die zitten in plastic. 
En frustrerend genoeg lukt het 
me niet. Ik wil niet elke dag iets 
met courgette eten en om nou 
naar Amersfoort te reizen voor de 
verpakkingsvrije winkel is ook 
niet echt milieuvriendelijk. Dus 
op mijn thuiswerkdag ga ik naar 
de markt voor de groenteboer, de 
bakker en de notenkraam. 
De papieren zakjes van groente 
en brood kun je hergebruiken. De 
kassière bij de supermarkt is daar 
niet op berekend. ‘Oh, deze is niet 
van ons’, zegt ze en gooit het fruit-
zakje waar een bolletje inzit dat 
ik heb uitgezocht zo bij de rest 
van de boodschappen. ‘Jawel’, zeg 
ik snel. Ze lijkt niet erg onder de 
indruk als ze het bolletje aanslaat. 
Je moet er wel je best voor doen en 
afkeuring van het winkelperso-
neel durven riskeren. 

GROOT, GROTER, GROOTST
Als ik niet om plastic heen kan, 
kies ik voor een grotere verpak-
king. Die rijst vergaat niet en 
komt echt wel op en waarom geen 
grotere zak linzen kopen? Zolang 
je maar geen gigantische verpak-
kingen voorgesneden sla koopt 
die je later weer moet weggooien. 

BOENEN
Wie mij kent, weet dat huishou-
den geen hobby van mij is. Maar 
wie het milieuvriendelijk en plas-
ticvrij wil houden: met baking 
soda (natriumbicarbonaat, 
verkrijgbaar bij de toko) en azijn 

kom je een heel eind. Ik durf zelfs 
te beweren dat baking soda een 
wondermiddel is. De thee-aanslag 
verdwijnt bijvoorbeeld als sneeuw 
voor de zon. Wasmiddel kun je 
ook zelf maken met zeep, water en 
baking soda. Op YouTube vind je 
filmpjes. 

GESCHIKT/ONGESCHIKT
Gemak dient de mens en helaas 
geldt dat ook voor mij. Ik heb geen 
zin om vijf minuten te fietsen naar 
een plastic heroes-container. Elke 
week naar de markt gaan lukt me 
niet. Een gefaald experiment? Niet 
per se.
Ik consumeer bewuster. Door 
kleine stapjes te nemen en 
gewoonten langzaam te veran-
deren, is het makkelijker om het 

vol te houden. Dat ik nu niet plas-
ticvrij leef, wil niet zeggen dat 
ik over 1,5 jaar niet veel minder 
plastic gebruik. Mijn deodorant, 
zeepjes en de baking soda blijven. 
De linnen tassen ook. 

ONGEZELLIG
Zoekt u inspiratie om iets meer te 
doen voor het milieu? Bedenk dan 
dat goedkoop duurkoop is, wees 
zuinig op uw spullen en probeer 
geen voedsel te verspillen. Neem 
uw eigen boodschappentassen 
mee naar de winkel en let op dat 
de tandpasta, scrub en douchegel 
die u gebruikt geen microplastics 
bevatten. 
Probeer om anderen niet te 
vervelen met uw enthousiasme. 
Niemand vindt het gezellig om op 
een terras te zitten met iemand 
die bij elk besteld kopje thee een 
tirade afsteekt over de verpak-
king van het theezakje en het 
koekje. Neem uw lunch mee in 
een glazen bakje en kies voor 
herbruikbare tassen. Als iemand 
daar een opmerking over maakt, 
is dat een mooi moment om over 
rentmeesterschap te beginnen. 
Zónder een ander te beschuldi-
gen van wat hij of zij allemaal 
verkeerd doet. 

Een recept van Lauren Singer, van Trash is for Tossers (.com)
Whipped body butter (gerust op je gezicht te smeren)
Verwarm gelijke delen cacaoboter, sheaboter*, kokosolie en zoeteaman-
delolie au bain-marie. Laat het geheel afkoelen. Klop het, als het hele-
maal uitgehard is, op met de mixer tot het dezelfde consistentie heeft 
als slagroom. Geef niet te snel op, het duurt wel even voor het er goed 
uitziet. 

Voeg een paar druppels (niet te veel!) essentiële olie toe als u dat graag 
wilt. Het mengsel zelf ruikt naar chocolade. 
Doe het in een glazen pot. Dit mengsel blijft wel een paar maanden goed. 

*Ik vind sheaboter niet lekker ruiken, en het is moeilijk te verkrijgen, dus 
ik vervang het door cacaoboter. 

ZELF FRÖBELEN 

www.trashisfortossers.com
www.thezerowastehome.com
www.levenzonderafval.blogspot.nl 
(vooral het YouTube-kanaal is 
interessant)

INSPIRATIE 
OPDOEN?

Vanaf september ben ik teamleider van de Experience. Wekelijks mag ik 
met een vijfkoppig team een worship voorbereiden voor de studenten op 
dinsdagavond. Ons doel is om een avond te creëren waar zij vriendschap 

met anderen kunnen sluiten en een ontmoeting met God kunnen ervaren.  

Tekst/Christle Jasinta

C
ampusbreed focussen we dit 
jaar op relaties. Dit thema komt 
terug in alle programma’s. 
We hebben er bij Experience 

voor gekozen ons te richten op het 
vertellen van verhalen. Want er 
zit kracht in het delen van verha-
len met anderen. Door verhalen te 
vertellen, spreek je gevoelens aan 
en breek je muren af bij de ander.  

ERVARINGEN VAN NEWBOLD
Ik las van de zomer het boek 
Spreek als TED. Hierin deelt auteur 
Carmine Gallo de negen geheimen 
van de beste sprekers ter wereld. 
Hij schrijft dat onze hersenen 
actiever zijn wanneer we verha-
len horen.
Daarom vragen we de spreker van 
de avond om in zijn of haar mini-
preek een verhaal te delen met de 
groep. Ook vragen we verschil-
lende studenten hun ervaringen te 
delen met het leven op Newbold, 
of een verhaal uit hun verleden te 
vertellen. 

UIT DE COMFORTZONE
Een student vertelde de groep hoe 
hij op Newbold heeft geleerd meer 
uit zijn comfortzone te stappen. Hij 
spoorde ons aan om dat ook meer 
te doen. Zijn slotzin: God heeft 
soms grote plannen met ons die 
wij niet kunnen zien als we op onze 
makkelijke stoel blijven zitten.
Een andere student vertelde in een 
grappige anekdote hoe hij met een 
groep vrienden bijna een leslokaal 

liet afbranden door kattenkwaad 
uit te halen op zijn middelbare 
school. Eén van de kwajongens 
nam de volgende dag de schuld 
van dit incident op zich, wat bete-
kende dat zijn cijfer een punt 
omlaag ging. De les die hij met ons 
wilde delen was dat we een God 
dienen die niet werkt met cijfers. 

We kunnen één, 25 of duizend keer 
de mist in gaan. Hij staat er keer op 
keer om ons op te vangen.

LESSEN
De verhalen op dinsdagavond 
leren mij elke week weer prachtige 
lessen. Het zijn verhalen die ik voor 
altijd zal onthouden. Gallo schrijft: 
‘Verhalen kunnen de grenzen van 
tijd, verleden, heden en toekomst 
overschrijden, en ons in staat stel-
len om de overeenkomsten tussen 
elkaar te ervaren.’
Wat is jouw verhaal? Welke les, 
mooie ervaring of goede bood-
schap wil jij het komende jaar 
vertellen? Denk erover na!

Mocht je een verhaal met mij 
willen delen, of wil je dat ik iets 
vertel over een bepaald onderwerp 
over mijn leven op Newbold, dan 
kun je me mailen via c.jasinta@
gmail.com.

Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College.

/ DOOR VERHALEN TE 
VERTELLEN BREEK JE 
MUREN AF

VERHALEN 
VERTELLEN
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VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/DE HEILIGE GEEST

I
n de Bijbel wordt ‘geest’ 
gebruikt voor Gods aanwezig-
heid en kracht. De aanduiding 
van Gods geest met ‘heilig’ 

komt vooral in het Nieuwe Testa-
ment voor. Maar ook in het Oude 
Testament speelt de Geest een 
belangrijke rol.

HET OUDE TESTAMENT
Het Hebreeuwse woord voor 
geest is ruach, het Griekse 
woord is pneuma. Deze woor-
den betekenen in de eerste plaats 
‘wind’ of ‘adem’. De uitdruk-
king ‘heilige Geest’ komt vooral 
voor bij Lucas en Johannes 
in het Nieuwe Testament. In 
het Oude Testament vinden we de 
uitdrukking ‘heilige geest’ alleen 
in Psalm 51:13 en Jesaja 63:10–11.
De kracht van de geest van God 
vinden we in het Oude Testa-
ment in het boek Rechters en bij 

de profeten. Deze rechters krijgen 
Gods geest om een bepaalde taak 
te kunnen uitvoeren. Wanneer de 
profeten vervuld worden met Gods 
geest, betekent dit dat ze in extase 
zijn. Hun religieuze inspiratie uit 
zich in extatisch gedrag. 

Met de overgang van het leider-
schap van de rechters naar het 
koningschap, verandert ook het 
beeld van de geest van God. Het 
wordt minder dynamisch. Gods 
geest wordt nu verbonden aan 
een functie. Wanneer een koning 
wordt gezalfd, is dat het teken dat 
Gods geest met deze koning is.  

BIJZONDERE DINGEN
In Ezechiël en Joël doet de Geest 
bijzondere dingen. In het visi-
oen over het dal vol beenderen 
in Ezechiël 37:1–14 geeft Gods 
geest nieuw leven en maakt 
de beenderen weer tot echte 
mensen. Voor de mensen die toen 
in ballingschap waren, was dit 
een hoopvol beeld. Voor adven-
tisten doet dit beeld ook denken 
aan de opstandingsdag, wanneer 
de kinderen van God uit de dood 
zullen worden opgewekt. In het 
bijbelboek Joël is de uitstor-
ting van de geest over het hele 
volk een teken dat de dag van de 
Heer aanbreekt. Voor adventis-
ten is dit de reden te geloven dat 
God vlak voor de wederkomst zijn 
Geest in ruime mate zal uitstorten 
over alle gelovigen.

HET NIEUWE TESTAMENT
In het boek Handelingen wordt 
de Geest het meest genoemd. 
Sommige theologen noemen het 
boek Handelingen zelfs het boek 
van de Geest, oftewel de Hande-
lingen van de Geest, omdat de 
Geest de processen in Handelingen 
aanstuurt.
In het boek Handelingen ontstaat 
de christelijke gemeente. De 
aanwezigheid van Gods Geest 
is niet weg te denken uit de 
gemeente. Het ontstaan van de 
gemeente heeft namelijk te maken 
met de vele verhalen waarin de 
Geest een rol heeft gespeeld. Zoals:
•  Het verhaal over de uitstorting  

van de heilige Geest met Pinkste-
ren, in Johannes 20:19–23 en  
Handelingen 2:1–13.

•  De opstanding van Jezus en van 
de gelovigen door de Geest, in 
Romeinen 1:4. 

•  De doop van Jezus, waarbij een 
stem uit de hemel klinkt en de 
Geest in de vorm van een duif op 
hem neerdaalt, in Lucas 3:22.

•  De aanwezigheid van de Geest 
bij het optreden van Jezus als hij 
bijvoorbeeld demonen uitdrijft, 
in Matteüs 12:28.

•  De brieven van Paulus, waarin hij 
spreekt over de plaats van de wet 
in het leven van christenen, in 
Romeinen 8:2–4.

•  Het evangelie volgens Johannes, 
waarin de Geest een bijzondere 
functie heeft. De Geest heeft te 
maken met een nieuwe wereld en 
een nieuw bestaan dat niet geba-
seerd is op deze wereld, maar op 
die van God. Daarom zegt Jezus 
tegen Nicodemus dat hij opnieuw 
geboren moet worden.

INSPIRATIE EN
VOORZICHTIGHEID

We kunnen het werk van de heilige 
Geest niet genoeg bestuderen. De 
schrijver van het boekje Dialoog 
doet zijn uiterste best om het 
onderwerp van de heilige Geest van 
zoveel mogelijk kanten te belich-
ten. Het boekje geeft daarmee een 
mooi overzicht en is tevens later 
bruikbaar als naslagwerk. Dus … 

misschien nog even bewaren als 
het kwartaal voorbij is.
Tegelijkertijd moeten we ons 
realiseren dat de overvloed 
aan teksten, over wat men alle-
maal wel en niet moet doen, voor 
sommige mensen wel wat benau-
wend en dwingend kan zijn. Het 
lijkt soms net of je het nooit goed 
kunt doen. Sommige mensen 
zouden hiervan zelfs deprime-
rende gevoelens kunnen krijgen. 
Daarom is mijn advies: lees altijd 
alle teksten in hun verband. Daar-
mee omzeil je ook de gevaren van 
de systematische theologie.

SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Systematische theologie is sinds 
de Reformatie een manier om te 
proberen structuur aan te bren-
gen in de Bijbel en wat daarin 
belangrijk is. Deze benadering 
hangt samen met het ontstaan 
van de Verlichting, een tijd waarin 
mensen probeerden structuur en 
orde aan te brengen in de fysieke 
maar ook in de geestelijke wereld. 

/ WE KUNNEN 
HET WERK VAN DE 
HEILIGE GEEST NIET 
GENOEG BESTUDEREN

Hoe mooi systematische theolo-
gie ook in elkaar zit, het legt niet 
per definitie uit wat de Bijbel 
zegt, maar het legt uit wat de 
uitleggende theoloog vindt dat 
belangrijk is. Er is namelijk niet 
één systematische theologie waar-
over iedereen het eens is; veel 
theologen hebben hun eigen syste-
matische theologie geschreven, 
waarvan de een meer leidend is 
geweest dan de andere.
Het voordeel van de systematisch-
theologische benadering is dat 
lezers een overzicht krijgen van de 
verschillende dingen die de Bijbel 
over de Geest zegt. Het nadeel 
ervan is dat iedere theologie ook 
de persoonlijke overtuiging van 
de samensteller meeneemt. Welke 
teksten vindt de theoloog belang-
rijk en welke heeft hij weggelaten? 
Welke teksten krijgen de nadruk 
en zijn leidend in de gedachtegang, 
en welke teksten niet?

VERHALEN
De wereld van Jezus gebruikte 
geen systematische theologie. Zij 
gebruikte verhalen. Jezus nam het 
ene voorbeeld na het andere om uit 
te leggen hoe het koninkrijk van 
God er uit zou moeten zien. Daar-
naast schreven de evangelisten 
de verhalen op van Jezus’ ontmoe-
tingen met mensen. Er werd in 
die verhalen maar heel weinig 
uitleg gegeven. Dat liet men aan de 
lezer over. Volgens sommige theo-
logen zijn de evangelieverhalen 
zelfs opgeschreven als catechese-
materiaal. Mensen die in die tijd 
geïnteresseerd waren in het evan-
gelie, kregen geen boekje met 
de 28 geloofspunten. Zij kregen 
verhalen te horen over Jezus. Op 
grond daarvan kwamen mensen 
tot geloof.

Ds. Jurriën den Hollander is op het 
Landelijk Kantoor van de Adventkerk 
verantwoordelijk voor het departe-
ment Persoonlijke Ontwikkeling. 
Hieronder valt sabbatschool, ministe-
rial association, revitalisatie en 
onderzoek.

De sabbatschoolles van het eerste kwartaal van 2017 gaat over de heilige 
Geest. Een prachtig onderwerp over de meest ongrijpbare persoon van de 

godheid. Hij is er wel, maar men ziet hem niet. Toch vinden we in de Bijbel vele 
voorbeelden van het werk van de heilige Geest. Sterker nog: de werking van 

de heilige Geest is zelfs een van de centrale thema’s van de Bijbel. 

Tekst/ds. Jurriën den Hollander

Op pagina 8 van deze Advent 
kunt u lezen wat adventisten 
precies geloven als het gaat om 
de heilige Geest.

MEER
WETEN
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https://www.debijbel.nl/onderwerpen/s/nieuwe-testament/193
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LOFZANG OP DE 
NIEUWSGIERIGHEID

Nieuwsgierigheid is een eigenschap die over het algemeen geen goede 
pers heeft. Het hoort niet bij de algemeen aanvaarde christelijke deugden. 
Dat is jammer, want juist nieuwsgierigheid brengt ons verder in het leven 

én in ons geloof. Leve de nieuwsgierigheid en zalig de nieuwsgierigen!

Tekst/dr. Tom de Bruin sr.

N
ieuwsgierigheid is voor mij 
een moeilijk onderwerp. Toen 
ik jong was, werd ik altijd 
‘Tom waarom’ genoemd. 

Later op mijn werk werd dat ‘Mr. 
Why’. Dat ik altijd het naadje 
van de kous wilde weten, namen 
mensen mij soms kwalijk. ‘Jij altijd 
met je vragenstellerij!’, kreeg ik 
dan terug. Tegen de huidige tijd-
geest in, waarin mensen graag hun 
eigen gang gaan en het niet altijd 
op prijs stellen wanneer je iets ter 
discussie stelt, geloof ik dat het 
goed is om nieuwsgierig te zijn en 
vragen te stellen. Mijn ervaring 
is dat vragen stellen en luisteren 
naar de antwoorden je behoedt 
voor een hoop ellende en voor het 
maken van onnodige fouten. Als 
je alles wat op je pad komt gron-
dig onderzoekt, zul je niet populair 
zijn bij de mensen die het voor 
het zeggen hebben, maar je slaapt 
beter. Vragen stellen heeft mij in 

elk geval adventist gemaakt, want 
de Adventkerk had de antwoorden 
op mijn vragen!

LEZEN WAT DE MOEITE
WAARD IS

Mijn hobby is lezen en ik lees alles 
wat interessant is en de moeite 
waard lijkt. Afgelopen winter las 
ik een serie boeken van Dr. Jon 
Goldengay, hoogleraar theolo-
gie van het Oude Testament aan 
het beroemde Fuller Theological 
Seminary in de VS en wereldwijd 
gerespecteerd oudtestamenticus. 
Goldengay beweert dat sommige 
dingen, zoals het boek Job, zo 
ingewikkeld zijn dat ze alleen 
gedoceerd kunnen worden aan 
de hand van vragen. Deze bewe-
ring zorgt dat ik mij een stuk beter 
voel over mijn eigen nieuwsgierig-
heid. Ik had best vijftig jaar eerder 
willen weten dat het okee is om 
nieuwsgierig te zijn.

Daarnaast kwamen deze winter 
drie geschriften langs die op het 
eerste gezicht niets met elkaar 
te maken hadden, maar bij nader 
inzien toch bij elkaar hoorden. Het 
eerste was het boek Nieuwsgierig-
heid van Roeland van der Vorst. Hij 
begint zijn boek met een gedicht 
van Leo Vroman: 

‘De dingen waar ik iets van zeg
wankelen en waggelen weg.
Die waar ik bijna iets mee doe 
kruipen nieuwsgierig naar mij toe.
Stop voordat ik mijn pen wegleg.’
(Leo Vroman, uit: Manke vliegen. 
Amsterdam, Em. Querido, 1963)

DE WAARDEN VAN 
NIEUWSGIERIGHEID

Het boek van Van der Vorst is 
een onderzoek naar, of liever 
een betoog over, het karakter, 
de principes en de waarden van 
nieuwsgierigheid. Het beschrijft 

wat nieuwsgierigheid inhoudt, hoe 
het invloed heeft op onze samen-
leving, hoe het ontstaat, hoe je 
het schept, hoe je het ontwik-
kelt en hoe je het levend houdt. 
Roeland van der Vorst beweert dat 
onze samenleving zonder nieuws-
gierigheid alleen zal bestaan uit 
bakstenen en kentekenplaten. 
In dit artikel parafraseer ik Van 
der Vorsts boek in mijn eigen 
woorden, en ik pas zijn bevin-
dingen aan met mijn eigen 
waarnemingen. Nieuwsgierigheid, 
zegt hij, komt voort uit de drang 
om iets na te streven wat je nog 
niet hebt. De nieuwsgierige wil 
vooruit, meer weten en begrijpen 
dan wat hij nu weet en begrijpt. In 
de loop der eeuwen zijn nieuwsgie-
rige mensen vaak tegengewerkt. 
En zelfs nu roept de nieuwsgierige 
westerse mens weerstand op. Ook 
in Nederland kunnen nieuwsgieri-
gen tegenstand verwachten.

NIEUWSGIERIGHEID IS 
NOODZAKELIJK

Iedereen is nieuwsgierig, want 
nieuwsgierig zijn is noodzake-
lijk voor je voortbestaan. Zonder 
nieuwsgierigheid is er geen 
ontwikkeling, geen groei. Zonder 
nieuwsgierigheid zijn er geen 
werkelijke waarden in ons leven 
en in onze gemeenschap. We zijn 
dan verloren en tot ondergang 
gedoemd.
Nieuwsgierigheid kiest onze 
levenspartners. Nieuwsgierigheid 
besluit welk beroep we kiezen en 
waar we gaan werken. Nieuwsgie-
righeid bepaalt hoe we ons geld 
besteden en waar we op vakan-
tie gaan. Het bepaalt waarvoor, 
voor wat en voor wie we stemmen. 
Welke auto we rijden. Waar we 
leven en wonen. Misschien bepaalt 
nieuwsgierigheid ook waar en wie 
we aanbidden. Nieuwsgierigheid 
is het skelet van ons leven en het 
raamwerk van onze samenleving.

IN ORGANISATIES
Het tweede ‘geschrift’ dat ik deze 
winter las, was een universitair 
onderzoek waaraan ik deelnam. 

Het doel van het onderzoek was 
vast te stellen hoe belangrijk de 
rol van nieuwsgierigheid is in het 
management van organisaties en 
bedrijven. De studie stelde zonder 
enige twijfel vast dat gebrek aan 
nieuwsgierigheid vaak de reden 
is van het falen van een instan-
tie. Uit het onderzoek bleek dat de 

onderzochte instanties die geen 
vrije vorm van informatie-uitwis-
seling hadden, en waar het stellen 
van moeilijke vragen niet aange-
moedigd werd, achterbleven bij de 
concurrentie en moeite hadden te 
overleven. 
In sommige van de onderzochte 
organisaties werd het stellen van 

moeilijke vragen openlijk ontmoe-
digd; de leiding was niet bereid 
het beleid van de organisatie te 
bespreken met de werknemers, 
critici of belanghebbers. Een grote 
misstap, die meestal leidde tot 
slechte resultaten. 

IN DE KERK
Als het ontmoedigen van nieuws-
gierigheid plaatsvindt in de 
vrije markt, dan levert het geen 
negatieve resultaten op voor de 
gemeenschap. De concurrentie 
lost dit vanzelf wel op. Als de ene 
energieaanbieder niet open en 
transparant is en geen bevredi-
gende antwoorden geeft op jouw 
vragen, dan ga je gewoon naar de 
andere. Maar als zo’n cultuur van 
‘geen vragen mogen stellen’ heerst 
bij overheidsorganisaties, in de 
gezondheidszorg en bij onder-
wijsinstellingen, dan ontstaat er 
een probleem. Want het bestaan 
van deze belangrijke en essentiële 
diensten en organisaties wordt 
erdoor aangetast en het publiek is 
uiteindelijk het slachtoffer. 

/ ZONDER NIEUWS-
GIERIGHEID ZAL 
ONZE SAMENLEVING 
ALLEEN UIT BAKSTE-
NEN EN KENTEKEN-
PLATEN BESTAAN

English | Papiamentu
bit.ly/nieuwsgierig-EN
bit.ly/nieuwsgierig-P
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INZICHT/VERDIEPING REFLECTIES/BOEK

U kunt zich voorstellen dat ook 
andere organisaties, waarbij de 
concurrentie van de vrije markt 
geen rol speelt, kunnen lijden 
onder een gebrek aan nieuws-
gierigheid, aan het ontbreken 
van vragenstellers. Ook kerken 
en sportorganisaties maken 
bijvoorbeeld geen deel uit van de 
vrijemarkteconomie. Denk aan de 
FIFA, de internationale voetbal-
organisatie, waar de zaken nooit 
zo uit de hand zouden zijn gelopen 
als nieuwsgierigheid op prijs was 
gesteld. En denk aan de misstanden 
binnen de Rooms-Katholieke kerk.

BLIJF ZOEKEN
Het derde stuk dat ik met u wil 
delen, komt uit Ellen White’s Coun-
cil to Writers. Op de pagina’s 33 
tot en met 38, en ik vat het in mijn 
woorden samen, waarschuwt zij 
ons om niet tevreden te zijn met de 
ons bekende waarheid. Zij moedigt 
ons aan te blijven zoeken naar 
meer en diepere kennis van de 
waarheid.

Verder zegt zij dat we niet alles 
wat we lezen, horen of zien moeten 
meten aan de ons bekende waar-
heid, maar, weer hetzelfde: dat we 
moeten blijven zoeken naar nieuwe 
waarheid zonder de waarheid die 
ons al bekend en geopenbaard is, te 
verliezen. Zij noemt kerkleden die 
hier niet voor openstaan conserva-
tief. Ik noem hen geestelijk lui.

CONCLUSIE
Wat betekenen al deze schrijfsels 
over nieuwsgierigheid, die ik met u 
gedeeld heb in dit artikel? Roeland 
van der Vorst zegt: Zonder nieuws-
gierigheid is er niets, staat alles 
stil. Universitair onderzoek zegt 
dat organisaties die geen ruimte 
bieden aan nieuwsgierigheid 
geen bestaansrecht hebben. Ellen 
White zegt dat we niet moeten blij-
ven steken in de aan ons bekende 
geloofspunten maar dat we deze 
moeten onderzoeken en uitdiepen.
Mijn conclusie is: Leve de 
nieuwsgierigheid en zalig de 
nieuwsgierigen. 

Tom de Bruin sr. is CEO van Bureau 
Pretorius, adviesbureau voor 
bedrijven en personen met manage-
mentproblemen. Hij is vader en opa en 
actief in de Adventkerk. 

REFLECTIES OP EEN BOEK 

VLEES IS DOOD, LANG 
LEVE GROENTE?

H
et boek is opgedeeld in 
twee delen. Het eerste deel 
bevat veertien hoofdstuk-
ken over willekeurig gekozen 

onderwerpen. Steeds wordt een 
argument om vlees te moeten 
eten onderuit gehaald. De conclu-
sies van de meeste hoofdstukken 
kun je als volgt samenvatten: ‘Je 
dacht misschien dat je vlees nodig 
had voor bijvoorbeeld eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitami-
nen en mineralen, maar dat is niet 
zo.’ Daarnaast vertelt Schaper 
de lezer dat hij met het eten van 
vlees imitatiegedrag vertoont; de 
lezer zou er zelf nooit over nage-
dacht hebben waarom hij vlees 
eet: ‘We hebben namelijk geen tijd 
om overal zelf over na te denken 
en meestal is nadoen een veilige 
optie.’ 

APEN EN NA-APEN
De reden waaróm we vlees eten, is 
volgens de auteur terug te voeren 
tot zo’n 2 miljoen jaar geleden. 
Apen ontdekten vuur, en het effect 
van een geslepen steen. Door 
deze combinatie hoefden de apen 
niet zo vaak meer de bomen in te 
klimmen; zij konden met nieuwe 
technieken op dieren jagen en in 
alle comfort het vlees onder een 
vuurtje bereiden. Dit gemak leidde 
tot de ontwikkeling van grotere 
hersenen waardoor deze apen 

steeds meer rechtop gingen lopen 
en uiteindelijk mensen zijn gewor-
den die de gewoonte om vlees te 
eten hebben behouden. 
Verder eten wij volgens de auteur 
niet alleen vlees omdat we van 
de apen afstammen en omdat we 
na-apers zijn, maar ook omdat 
kapitaalkrachtige organisaties, 
zoals bijvoorbeeld de McDonalds, 
met luxe reclames het eten van 
vlees stimuleren.

NIET ALTIJD OVERTUIGEND
De overtuiging waarmee de auteur 
dit boek heeft geschreven is prij-
zenswaardig. Daarnaast heb ik 
erg genoten van de veganisti-
sche recepten uit het tweede deel 
van dit boek, zoals bijvoorbeeld 
de groentecurry, pom en dahl. 

Schapers argumentatie is echter 
lang niet altijd overtuigend en 
doet menig mondhoek krullen. 
Zo lijkt een vis meer op een mens 
dan we eigenlijk beseffen, kun je 
aan olifanten zien dat groeien op 
plantaardig voedsel alleen prima 
lukt en zijn dieren en mensen in 
feite aan elkaar gelijk. 

ADVENTISME
Tot nu toe vind ik de adventis-
tische argumenten voor een 
vegetarische levensstijl het meest 
overtuigend: het eten van vlees is 
op zichzelf niet verkeerd, maar het 
eten van ongezond vlees is af te 
raden. En aangezien er in de eind-
tijd een moment zal aanbreken 
dat het gros van het aangeboden 
vlees ongezond zal blijken, bijvoor-
beeld door epidemieën, of zelfs 
onethische praktijken in de vlees-
industrie, leren we er beter zonder 
leven. Ikzelf, vleesliefhebber als ik 
ben, begin daar toch steeds meer 
van overtuigd te raken.

Onlangs ontving de redactie van Advent de vraag of lezers van ons magazine 
mogelijk geïnteresseerd zijn in een boek dat een veganistisch bestaan stimuleert: 
Vlees is dood, lang leve groente. Auteur Robin Schaper is ervan overtuigd dat zijn 

boek, dat aanmoedigt tot het uitsluitend eten van plantaardig voedsel, grote 
overtuigingskracht bezit. ‘Het is zeer goed ontvangen door mensen die zelf al 

plantaardig eten’, mailt hij ons. 

Tekst/ds. Enrico Karg

In Openbaring 3:20 staat Jezus 
voor de deur en hij klopt aan. Hij 
zegt: ‘Als iemand mijn stem hoort 
en de deur opent, zal ik binnen-
komen en ik zal met hem eten.’ 
Jezus zegt: ‘wie mijn stem hoort’, 
hij zegt niet: ‘wie mij hoort klop-
pen’. Het is dus belangrijk dat we 
Jezus’ stem leren herkennen. 
Om daartoe in staat te zijn, 
moeten we nieuwsgierigheid 
nastreven. Het zou erg zijn 
als we zijn stem niet zouden 
herkennen bij de eerste weder-
komst en door blijven slapen tot 
de tweede. Dus: nieuwsgierig-
heid naar Jezus is nodig. 

Ik denk niet dat er veel van ons 
zijn die Jezus ooit hebben horen 
praten, dus de vraag is: hoe 
herkennen we dan zijn stem? Ik 
verwijs graag naar de uitspraken 
van Laurence Turner, de onlangs 
gepensioneerde professor 
Oude Testament aan Newbold 
College. Hij waarschuwt ons dat 
alles bij de wederkomst anders 
zal zijn dan wij weten, denken 
en voorspellen. De wederkomst 
gaat niet over het hoe, wat en 
wanneer, maar het gaat over wie: 
Jezus. Het gaat over wat hij zei 
en deed, wat hij ons leerde en 
meegaf, als gids. De Bergrede is 
het draaiboek voor deze tijd. Als 
we ons daarop concentreren en 
nieuwsgierig zijn naar wat Jezus 
daar echt bedoelde, dan hebben 
we het antwoord en herkennen 
we zijn stem. Wees nieuwsgierig 
naar de stem van Jezus en laat u 
niet door details afleiden.

DE BERGREDE

Advent mag twee exemplaren 
weggeven van Robin Schapers 
boek Vlees is dood, lang leve 
groente. Stuur een mailtje aan 
advent@adventist.nl; wie het 
eerst komt, die het eerst maalt. 
Het boek is ook verkrijgbaar voor 
€14,95 bij de boekhandel of bij 
bol.com.

HEBBEN?
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ADEMRUIMTE
Toen ik hoorde dat ds. Reinder Bruinsma een boek aan het schrijven was 

over geloofstwijfel, ging mijn filosofische hart sneller kloppen. Nu ik het 
boek gelezen heb, vraag ik me, net als Blaise Pascal, af of het hart inder-

daad redenen heeft die de rede niet kent. 
 

Tekst/Daniël Muller

G
aan of blijven? Een boek voor 
adventisten aan de zijlijn is de 
titel van het boek. Het eerste 
deel bestrijkt het territorium 

van de twijfel. De huidige crisis in 
het christendom, recente ontwik-
kelingen in de Adventkerk en 
vragen over het bestaan van God 
en de adventistische theologie 
worden besproken. Aangezien de 
laatste twee punten mijns inziens 
de meest fundamentele kwes-
ties aansnijden, plaats ik daarbij 
enkele constructieve kantteke-
ningen. 

WAAROMVRAAG
Veel mensen verliezen hun geloof 
omdat het kwaad en het lijden in de 
wereld niet te rijmen zijn met hun 
beeld van een goede en almach-
tige God. Bruinsma bespreekt een 
aantal manieren waarop je om 
kunt gaan met deze vragen. Hij 
noemt onder andere de mogelijk-
heid om het lijden te zien in het 
licht van de voortdurende apoca-
lyptische strijd tussen God en 
Satan. Graag had ik hier een uitge-
breidere bespreking van gezien. 
Binnen dit perspectief kun je de 

misselijkmakende hoeveelheid 
gruwelijk leed in de wereld verkla-
ren zonder dat we genoodzaakt zijn 
achter elke specifieke gruweldaad 
of slopende ziekte een godde-
lijk doel te zien. De reden dat veel 
mensen hun geloof verliezen is dat 
ze veronderstellen dat, als God 
bestaat, elke vorm van leed altijd 
een groter goed dient. Deze veron-
derstelling is denk ik niet alleen 
incorrect vanuit bijbels perspec-
tief, maar ondermijnt bovendien 
onze praktische motivatie om het 
leed in de wereld te bestrijden.

SCHIPBREUK
Het wereldleed wordt ook wel – al 
dan niet terecht – ‘de rots van het 
atheïsme’ genoemd. Adventisten 
hebben hun eigen rots waarop veel 
leden schipbreuk hebben geleden: 
de theologie van het heiligdom. 
Bruinsma laat vragen hierover 
op heldere wijze de revue passe-
ren, maar dit gedeelte doet mijns 
inziens helaas onvoldoende recht 
aan adventisten die serieuze 
twijfels hebben over de houdbaar-
heid van dit geloofspunt. Het zou 
bijvoorbeeld mooi geweest zijn 
als er een kritische discussie was 
opgenomen over de Daniel & Reve-
lation Committee Series of Martin 
Pröbstle’s recente PhD-disser-
tatie. Daarnaast miste ik vooral 
een bespreking van de concrete 
betekenis van het heiligdom; dit 
geloofspunt voelt voor veel adven-
tisten vaak aan als een stoffige 
kartonnen doos op je zolderkamer 
die je maar niet kunt weggooien 
maar die verder weinig nut heeft. 
Ik zie, echter, groot onbenut 
potentieel in de adventistische 
heiligdomstheologie: het kan een 
interessant licht werpen op de 
rechtvaardigheidsvraagstukken 
van ónze tijd.

DE TAAL VAN HET GELOOF
In het tweede deel van het boek 
doet Bruinsma enkele handrei-
kingen om te leren leven met 
onbeantwoorde vragen. Dit doet 
hij aan de hand van vier thema’s: 
de sprong van het geloof, de 
waarde van het behoren bij een 
gemeente, de relatieve rangorde 
van geloofspunten en de omgang 
met geloofstwijfel in bredere zin. 
Wanneer Bruinsma de sprong 
van het geloof bespreekt, advi-
seert hij ‘adventisten aan de zijlijn’, 
in navolging van de Franse filo-
soof Paul Ricoeur, om zich onder te 
dompelen in de taal van het geloof. 
Ik ben bang dat voor hen die scep-
tisch staan tegenover religieuze 
opvattingen een onderdompeling 
in een religieus taalspel al snel zal 
rieken naar een onbetrouwbare 
vorm van wensdenken.

GODSGELOOF ALS FUNDAMEN-
TELE BASISOPVATTING

Bruinsma stelt verder dat hij 
gelooft dat het een gerechtvaar-
digde aanname is dat God ons 
heeft ontworpen met een soort 
van godsbesef. Aan de hand van 
deze goddelijke antenne kunnen 
we directe kennis hebben van 
God. Op deze wijze kan geloof in 
God worden beschouwd als een 
fundamentele basisovertuiging 
die niet noodzakelijk op argumen-
ten is gebaseerd. Alleen, dit idee 
kan alleen waar zijn als God feite-
lijk bestaat. En Gods bestaan is 
precies waar een religieuze scepti-
cus aan twijfelt. 

CONSTRUCTIEF
In het laatste hoofdstuk schetst 
Bruinsma een vijftal zaken die 
behulpzaam zijn in de omgang 
met twijfel: lezen, denken, bidden, 
praten met anderen en geduld. 
Het is zeer prijzenswaardig dat hij 
benadrukt dat geloof niet geschei-
den hoeft te worden van denken. 
Je hoeft niet bang te zijn kritische 
vragen te stellen over geloofspun-
ten en over de kerk. Dit biedt juist 
ruimte om opnieuw naar twijfel te 
kijken op een constructief-kritische 
manier. Ik hoop dat Bruinsma’s 
prikkelende en zeer lezenswaar-
dige boek een aanzet zal zijn voor 
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het scheppen van ademruimte. Ik 
pleit voor een ‘publieke ruimte’ 
binnen de kerk waar je intellec-
tuele zuurstof kunt vinden. Een 
plaats voor een verdergaande 
democratische discussiecultuur. 
Wellicht zullen er dan meer ‘adven-
tisten aan de zijlijn’, ongeacht 
welke zijlijn, kiezen voor blijven. 

Reinder Bruinsma (2016), Gaan of 
blijven? Een boek voor adventisten 
aan de zijlijn, 
ISBN 978-0-9935405-4-7, Londen: 
Flankó Press.
Bestellen? Stuur een e-mail naar 
book@bruinsmas.com

Daniël Muller volgt momenteel de 
Master Filosofie & Maatschappij aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.

/ BRUINSMA DOET 
HANDREIKINGEN 
OM TE LEREN LEVEN 
MET ONBEANT-
WOORDE VRAGEN

WAYHOME studiol/Shutterstock.com

mailto:book@bruinsmas.com
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H
et jaar 2017 wordt een 
uitdagend jaar voor de 
redactie van Advent. Er is 
weer een aantal interes-

sante thema’s bedacht, waar we 
boeiende artikelen over hopen te 
schrijven. Volgend jaar is ook het 
jaar van het vijfjaarlijks congres 
waar we als redactie natuurlijk 
aandacht aan zullen geven.
Uitdagend voor de redactie is dat 
er gewerkt moet worden met een 
nieuwe hoofdredacteur. Na het 
vertrek van ds. Tom de Bruin ben 
ik aangesteld als interim-hoofd-
redacteur tot aan het congres 
volgend jaar mei. Zowel voor mij 
als voor de redactie is dat natuur-
lijk even wennen en zoeken, maar 
met elkaar proberen we ook in 
het nieuwe jaar mooie bladen af 
te leveren. We blijven geloofsop-
bouwende en opinievormende 
artikelen plaatsen zodat er voor 
ieder wat wils te lezen blijft. Dat 
we in vrijheid kunnen schrijven, 
lezen en onze mening vormen is 
kostbaar; het draagt bij aan een 
levende kerk.

Daarnaast staan we voor een 
grote uitdaging op een ander 
vlak. Overal in de maatschappij 
staan begrotingen onder druk en 
moeten individuen en organisaties 
de tering naar de nering  zetten. 
Voor Advent en @vent is dat niet 
anders. Al vele jaren ontvangt u 
Advent in uw brievenbus. Ook dat 
is kostbaar, maar dan in materieel 
opzicht. De uitgaven van Advent 
en @vent zijn niet in balans met de 
inkomsten. Toch willen we graag 
via Advent en @vent met u blijven 
communiceren. Het is echter nodig 
om een aantal veranderingen door 
te voeren voor een gezondere 
bedrijfsvoering.

Wat betekent dit voor u, als 
lezer? Volgend jaar verschijnen 
zowel Advent als @vent vier keer. 
De acceptgiro, die tot nu toe twee-
maal per jaar werd meegezonden, 
zal in het komende jaar onderdeel 
uitmaken van iedere editie van 
Advent. Maar ook in 2017 blijft uw 
bijdrage een vrijwillige gift. Natuur-
lijk is het ook altijd mogelijk om een 
periodieke overschrijving in te stel-
len in uw internetbankieren, zodat 

er een gelijkmatige geldstroom 
voor Advent en @vent wordt gere-
aliseerd en u daar verder geen 
omkijken naar heeft. 

We zullen blijven zoeken naar 
manieren om Advent en @vent van 
alle leden te laten zijn. Wat zou het 
geweldig zijn als, via onze kerke-
lijke magazines, de betrokkenheid 
bij elkaar en het saamhorigheids-
gevoel kunnen toenemen. Het jaar 
2017 wordt een jaar van ontdek-
ken en aftasten. We zullen nieuwe 
wegen moeten zoeken om tege-
lijkertijd te bezuinigen én de 
inkomsten te vergroten. Maar de 
doelstelling blijft dezelfde: nieuws 
delen en communiceren op een 
positieve manier die aanzet tot 
nadenken. 

De redactie dankt u voor uw 
bereidheid om Advent en @vent te 
steunen met financiën en gebed 
en wenst u fijne feestdagen en een 
prachtig en gezegend 2017 toe. 
Met elkaar dragen we de kerk en 
dus ook Advent en @vent. Op naar 
een gezonde bedrijfsvoering op 
alle vlakken.
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