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Priesterschap

W

COLOFON

anneer ik
het woord
‘priesterschap’ hoor,
dan moet ik gelijk denken
aan de tempeldienst in
het Oude Testament. De
Israëlieten moesten als ze
gezondigd hadden, in het
heiligdom een offer brengen voor de vergeving van
hun zonden. De priester
bracht het bloed van het
offer in het heiligdom, wat
de misstap als het ware
registreerde. Eenmaal
in het jaar werden op de
grote verzoendag al deze
geregistreerde zonden
uitgewist door de dienst
van de hogepriester in
het Allerheiligste. Hij was
degene die tussen God en
de mensen stond om te
bemiddelen. Vaak zijn we
geneigd deze rollen gewoon
over te hevelen naar de tijd
waarin wij leven. Dan ligt

het voor de hand om de
predikant als een moderne
priester te zien. De vraag is
of dat juist is.
Vanaf de 4e eeuw begon
de christelijke kerk veel
heidense gewoonten over
te nemen en te bedekken
met een christelijk sausje.
Er werd een duidelijke
scheidslijn aangebracht
tussen de priester en de

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 bosbeheer. Onze drukker gebruikt inkten
op plantaardige basis en machines
draaiend op groene stroom.
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leek. De priester mocht
de sacramenten bedienen waardoor de persoon
verlossing verkreeg. De
bekende kerkhervormer ageerde hier sterk
tegen. Hij betoogde dat
alle mensen in geestelijk
opzicht gelijk zijn voor God
en dat een ieder rechtvaardig verklaard wordt door
God door het geloof in Jezus
Christus en het offer dat Hij
voor allen heeft volbracht
aan het kruis.
In dat verband spreekt
Luther ook over het priesterschap van alle gelovigen.
Daarmee beroept hij zich
op 1 Petrus 2:9-10: ‘Maar
u bent een uitverkoren
geslacht, een koninkrijk
van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich
verworven heeft om de
grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar
zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk, nu
bent u Gods volk; eens viel
Gods ontferming u niet ten
deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.’
Luther wilde aangeven
dat wij allemaal door God
geroepen zijn en dat wij
als volgelingen van Jezus

AGENDA

2

OKTOBER
Tienerclub

2

NOVEMBER
Catch28 Basic
Tienerclub
Vesperdienst
Catch28 Advanced
Landelijke
Trainingsdag

1
6
6
8
14

DECEMBER
Tienerclub
4
Leven & Gezondheid 21
Alle evenementen zijn in
verband met het coronavirus
onder voorbehoud. Houd onze
website in de gaten. Daar staat
de meest actuele informatie:
www.adventist.nl/agenda.

Nederland

België

Christus allemaal priesters zijn. Dat is niet alleen
voorbehouden aan bijzondere beroepsgroepen
zoals predikanten. Het is
vanwege het principe van
het ‘priesterschap van alle
gelovigen ‘ dat wij als zevendedagsadventisten in onze
kerkelijke organisatie een
democratische kerk zijn.

Rob de Raad
Voorzitter Nederlandse
Adventkerk

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 R. Panneflek: rpanneflek@adventist.nl

INHOUD/PRIESTERSCHAP

september 2021 |

3

06

Vrouwen in het ambt

10

14

Predikant worden

Nieuwe gezichten op de kansel

Waar woont God?

16

VERDER IN DIT NUMMER
04 Van het bestuur
08 75 jaar ESDA Nederland
19 Nieuws uit de regio
20 Nieuws ADRA Nederland
22 Nieuws uit de wereldkerk

26

Geschiedenis van de Bijbel
Erratum: in Advent 2 hadden wij een verkeerde auteursnaam
bij artikel Verdieping bij de sabbatschool laten zitten. De naam
had Jacob Engelgeer moeten zijn. Onze excuses daarvoor.

24 Advent verwent & Puzzel
32 Geloofspunten – Deel 23
34 Verdieping bij de sabbatschool
36 PS & Doop
39 In beeld

PRIESTERSCHAP/VAN HET BESTUUR

september 2021 |

4

Op het moment van schrijven ligt de zomer weer achter ons. In veel gemeenten
beginnen de activiteiten ook weer wat aan te trekken in de hoop dat het leven zich
weer zal normaliseren na al de beperkingen als gevolg van de coronapandemie.
Al te zeker kunnen we daar nog niet van zijn, omdat we het koude seizoen ingaan.
Veel mensen zijn onzeker of zelfs angstig over de toekomst. Als Nederlandse Unie
gaan we richting het laatste jaar van de lopende bestuurstermijn waarvoor de
landelijke bestuurders zijn gekozen. In dit artikel wil ik stilstaan bij onze opdracht
als kerk en de reden van ons bestaan. Daarnaast wil ik even stilstaan bij wat we de
afgelopen vier jaar tot stand hebben gebracht. Als laatste wil ik de uitdagingen
benoemen waar wij als kerk voor staan.
Tekst/Rob de Raad

D

Waarom wij als kerk bestaan

e missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags
Adventisten geeft de reden
voor ons bestaan als kerk.
Wij willen in eerste instantie dat
zoveel mogelijk mensen Jezus
Christus leren kennen als hun
persoonlijke Verlosser en Redder.
Er zijn in deze wereld vele godsdienstige stromingen die allemaal
beweren de weg te wijzen naar
volmaaktheid of een betere
wereld. Daar verlangen we als
mensen allemaal naar. Iedere
godsdienst heeft zo zijn eisen waar
mensen aan moeten voldoen om
die heerlijkheid te bereiken.

Het christendom onderscheidt zich
van andere godsdiensten omdat
Jezus niet de weg wijst, maar de
Weg is! Hij heeft aan alle eisen
voldaan door het leven te leiden
dat wij zouden moeten leven en
de dood te sterven die wij zouden
moeten sterven. Hij heeft de
straf op onze zonde gedragen. En
vanwege wat Hij heeft volbracht
mogen wij, door geloof in Hem, nu
al zeker zijn van dat nieuwe leven.
Een tweede reden voor het
bestaan van de kerk is dat wij
geloven dat Jezus zal terugkeren om zijn Koninkrijk van vrede
en gerechtigheid op te richten.
De opdracht van de kerk is daar-

van te getuigen en zoveel mogelijk
mensen daarop voor te bereiden.
Dat is de stip aan de horizon waar
wij als zevendedagsadventisten
het oog op gericht houden in alles
wat wij doen.

Wat hebben we bereikt?

Het uniecongres van 2017 heeft
heel nadrukkelijk gevraagd om
herstel van vertrouwen in de
kerk, zowel landelijk als lokaal.
De kloof tussen veel leden in de
kerk en het bestuur was als groot
ervaren. Dat kwam met name tot
uiting in de aanhoudende spanningen rond de inzegening van
vrouwelijke predikanten.
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De Nederlandse Unie heeft een
lans gebroken voor de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen in de kerk door vrouwelijke
predikanten in te zegenen, alhoewel de wereldkerk daar nog geen
erkenning voor heeft. Veel leden
zijn daardoor overvallen. Dit
was een van de redenen waarom
het vertrouwen in de landelijke
bestuurders van Nederlandse Unie
begon af te brokkelen.
Het huidige bestuur heeft duidelijk aangegeven de kaders die door
de wereldkerk zijn aangegeven,
te zullen respecteren en zich aan
de richtlijnen van de wereldkerk
te houden. Het Landelijk Bestuur
blijft zich inzetten voor een gelijkwaardige behandeling, maar voert
deze discussie via afvaardiging in
samenwerking met de wereldkerk.
Dit heeft de kerk in Nederland in
een rustiger vaarwater gebracht
en is hiermee een deel teruggewonnen aan vertrouwen in de
landelijke bestuurders

Nieuwe statuten.

Een tweede indicatie dat er
vertrouwen is in het gevoerde
beleid, zijn de nieuwe statuten
die in 2018 zijn aangenomen. De
nieuwe statuten zijn nu volledig in
lijn met de statuten van de wereldkerk. Na jaren van moeizame
vergaderingen van afgevaardigden zijn de nieuwe statuten
aangenomen door 90% van de
afgevaardigden.

Toename van tienden

Een derde indicatie dat het vertrouwen van de leden in het beleid van de
landelijke bestuurders herstellende
is, betreft de aanhoudende toename
van tiendeninkomsten die wij in
de afgelopen jaren hebben mogen
ontvangen. In 2018 zijn de tienden
met 3 ton gestegen ten opzichte van
het jaar daarvoor. In 2019 opnieuw
een stijging van bijna 10%.
Voor 2020 hield iedereen zijn
hart vast dat er minder inkomsten voor de kerk binnen zouden
komen vanwege de coronapande-

mie. Maar onze leden zijn juist in
deze moeilijke periode ontzettend
loyaal naar de kerk geweest, met
een stijging van 20% als gevolg.
Het jaar 2021 is nog niet voorbij, maar de eerste 6 maanden
laten opnieuw een stijging zien ten
opzichte van vorig jaar met maar
liefst 19%. En dat terwijl minder
gemeenten hun rapportages
hebben ingediend dan in dezelfde
periode vorig jaar. Wij zijn dan ook
enorm dankbaar voor de steun en
loyaliteit van u als leden en danken
God voor de vele zegeningen die
Hij uitstort over zijn kerk.
Wat zijn onze uitdagingen?

De kosten gaan door

Maar er zijn ook uitdagingen.
Wij worden weliswaar enorm
gezegend door de verhoogde tiendeninkomsten, maar wij zien
ook dat veel gemeenten aanzienlijk minder inkomsten hebben.
Vanwege de coronapandemie
zijn veel gemeenten maandenlang gesloten geweest door de
beperkende maatregelen. Geen
samenkomsten betekent ook geen
inkomsten via collecten. Maar de
huur of onderhoud van het gebouw
en de kosten voor verwarming
gaan wel gewoon door. Dit is een
belangrijk punt van aandacht voor
het uniebestuur, want het kerkelijk werk vindt plaats in de lokale
gemeente.

Reorganisatie van het
bestuur

Waarnaar te kijken in de
toekomst?

Wanneer we kijken naar de
toekomst, dan is nu de tijd aangebroken om op het congres van
volgend jaar de volgende stappen
te zetten. Om als kerk invulling
te willen geven aan onze missie,
zijn er in het bijzonder twee
aandachtsvelden, die in de komende
bestuursperiode veel meer nadruk
moeten krijgen dan nu het geval is.
Het eerste betreft de jeugd. De
huidige ontwikkelingen op bestuurlijk vlak geven weer ruimte.
Bijvoorbeeld om opnieuw te onderzoeken een landelijke coördinator
voor het jeugdwerk toegevoegde
waarde heeft. De jeugd is de kerk.
Waar het kan zou er meer aandacht
en verdieping aan de jongeren

/Unie
De Nederlandse
heeft een
lans gebroken
voor de gelijke
behandeling van
mannen en vrouwen in de kerk

moeten worden gegeven, die we in
deze bestuursperiode niet konden
realiseren vanwege de bezuinigingen. De jongeren zijn te belangrijk.
Het tweede aandachtsveld betreft
evangelisatie. In de afgelopen paar
jaar hebben we iemand gemist die
daarvoor is vrijgesteld. Er is in
het verleden veel gedaan op het
gebied van church planting. Nu is
het noodzaak iemand te krijgen die
predikanten, groepen en betrokken
leden fulltime kan toerusten met
effectieve methoden om het Goede
Nieuws met anderen te delen.
Dit overzicht is absoluut niet volledig of uitputtend, maar het schetst
wel waar we staan en wat er naar de
toekomst toe moet gebeuren. Laten
we blijven bidden voor Gods rijke
zegen voor de kerk in Nederland.

Een tweede uitdaging is van organisatorisch aard. Bij aanvang van
de huidige bestuurstermijn in 2017
was de Nederlandse Unie nog zeker
niet hersteld van de grote financiële achterstand die op het congres
van 2012 werd geconstateerd.
Dat gegeven dwong ons om een
rigoureuze reorganisatie in gang
te zetten om de kosten terug
te brengen. Daarbij werd ook
het aantal departementshoofden drastisch teruggebracht wat
robuustere clusteringen van
departementen en afdelingen tot
Rob de Raad is voorzitter Nederlandse
gevolg had.
Adventkerk
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Ellen White voorstander van het

priesterschap
van vrouwen
Op verzoek van de werkgroep voor vrouwelijk leiderschap schenkt Advent per
uitgave aandacht aan dit thema. Voor dit nummer is gekozen voor een Nederlandse
samenvatting en bewerking van het artikel ‘The rise and fall of Adventist women in
leadership’, gepubliceerd in het Ministry Magazine van april 1995.
Tekst/Enrico Karg

Sociaal-maatschappelijke
situatie in de VS in de
negentiende eeuw

A

an het begin van de negentiende eeuw hadden vrouwen
in de VS ongeveer dezelfde
rechtspositie als kinderen en
slaven. Zij konden niet stemmen of
een ambt bekleden en ze mochten
niet spreken in het openbaar.
Wat was de houding van de vroege
Adventkerk ten opzichte van vrouwen in de context van die tijd? Was
Ellen White een uitzondering in
onze gelederen of waren er meer
adventistische vrouwen actief als
gekozen leiders en publieke personen? Dit artikel zal kort ingaan op
deze vragen.

Apart en ongelijk

De redenen die in het begin van de
19e eeuw werden aangevoerd voor
de lage sociale status van vrouwen
waren niet nieuw en gingen terug
tot de Griekse en Romeinse tijd.
Vrouwen werden gezien als lichamelijk zwak, intellectueel niet sterk
en emotioneel instabiel. Daarom
werden zij in de maatschappij
anders benaderd dan mannen.

Evangelie als basis

Christelijke leerstellingen werden
vaak gebruikt om vrouwen te
beperken. Maar de aanzetten die
de rol van de vrouw in de maatschappij zouden veranderen,
kwamen niet uit de seculiere hoek
maar vanuit het evangelie.
In de jaren 1740, toen de eerste
Great Awakening (religieuze opleving) de Engelse en Amerikaanse
koloniën overspoelde, werd de
maatschappelijke verandering
zichtbaar. Religie haalde vrouwen uit de schaduw. John Wesley,
stichter van het Methodisme in
Engeland, zette een stap vooruit
door vrouwen publieke verantwoordelijkheden te geven, eerst
in kleine groepen. Nieuwe evangelische groeperingen gaven te
midden van de normale, gevestigde kerkgemeenschappen
vrouwen een stem. Tijdens de
tweede Greak Awakening zette de
trend door: vrouwen zetten zich in
voor gelijkheid van alle mensen.

Ellens wereld

In 1827 werd Ellen Harmon geboren in een methodistengezin in
Maine. Ellens eerste visioen moet
hier worden vermeld. Na de ‘Grote

Teleurstelling’ kwam zij met een
kleine groep jonge vrouwen bijeen
om te studeren en te bidden - een
omgeving die in die tijd geschikt
werd geacht voor evangelische
vrouwen.
Het waren deze jonge vrouwen,
samen met de familie Harmon
en anderen, die Ellen aanmoedigden om te aanvaarden wat zij
beschouwden als een bijzondere en
overweldigende roeping. Om in het
openbaar en voor gemengd publiek
te spreken over haar ongewone,
persoonlijke religieuze ervaring.

Vroege adventistische
opvattingen

Voor deze zevendedagsadventisten van het eerste uur, was het
op basis van Joël 2 mogelijk om
vrouwen in het openbaar te laten
spreken. Om kritiek op de openbare en profetische bediening
van een specifieke vrouw (Ellen
Harmon White, die in 1846 met
James was getrouwd) te ontwijken, richtten zij zich soms op de rol
van vrouwen in het algemeen.
Op 30 juli 1861 plaatste Uriah
Smith in de Review, een artikel uit
het Portadown News met goedkeurende woorden.
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Ellen White werd het voorbeeld en
de spreekbuis voor haar adventistische vrouwelijke tijdgenoten. Zij
moedigde vrouwen aan hun talenten ten volle te benutten in zowel
traditionele als minder traditionele (publieke) rollen. Zij vroeg
ook mannen hen te steunen. De
volgende uitspraken illustreren
haar groeiende overtuiging dat
vrouwen zich moeten bezighouden
met het openbare ambt.
In 1878: ‘Zusters, God roept jullie
om te werken in het oogstveld en te
helpen de schoven te verzamelen’.
In 1898: ‘Er zijn vrouwen die
zouden moeten werken in de evangeliebediening. In vele opzichten
zouden zij meer goed doen dan
de predikanten die verzuimen de
kudde van God te bezoeken’.

Vrouwelijke besluitvormers
Welke invloed had Whites pleidooi
op vrouwen en de kerk? Het aantal
vrouwen in belangrijke leidinggevende functies.
Bertha Dasher heeft een tabel
gemaakt van het aantal vrouwelijke
leiders die verschillende jaren voorkwamen in het SDA Yearbook. Haar
studie laat zien dat er tegenwoordig bijna geen vrouwelijke leiders
meer zijn; er was ooit een tijd dat
er tientallen vrouwen werden
gekozen in belangrijke, leidinggevende functies.
Sommige van deze vrouwen
bekleedden al heel vroeg in
onze kerkgeschiedenis hoge
ambten. In de negentiende eeuw
werden drie vrouwen gekozen
tot penningmeester van de Generale Conferentie: Adelia Patten
Van Horn (1871 - 1873), Fredricka
House Sisley (1875- 1876) en
Minerva Jane Loughborough Chapman (1877-1883).
Na Ellen Whites dood in 1915
traden er minder vrouwen op
de voorgrond. Een daarvan was
Flora Plummer. Plummer is ook
de eerste vrouw van wie bekend
is dat zij waarnemend conferentievoorzitter is geweest.

Vrouwelijke evangelisten
en predikanten

Een ander gevolg van Whites pleidooi voor vrouwen blijkt uit het
aantal adventistische vrouwen dat
een preeklicentie bezat.
Aan de hand van lijsten in oude SDA
Yearbooks (voor het eerst uitgegeven
in 1883/1884) ontdekte Josephine Benton minstens 53 vrouwen
wereldwijd die tussen 1884 en 1975
een licentie ontvingen. Achtentwintig van deze vrouwen kregen een
vergunning tussen 1884 en 1915.
Daarna neemt het aantal gestaag af.
Na Bentons ontdekking heeft ook
Bert Haloviak namen gevonden van
een dozijn vrouwen aan wie door zes
conferenties vóór 1884 een preeklicentie werd verleend.

Het belang van
preeklicenties

Licenties werden in de negentiende eeuw zeer serieus genomen.
Haloviak wijst er bijvoorbeeld op
dat de Michigan Conferentie in
1881 een motie aannam waarin
kerken werd gevraagd ‘geen personen tot prediking aan te moedigen
die geen licentie hadden’.
Vrouwen ‘volgden dezelfde weg
naar het predikers- of evangelisatieambt als mannen.’ Zij volgden
dezelfde opleiding als mannen en
legden dezelfde examens af. Zij
werden betaald uit tiendeninkomsten door plaatselijke conferenties
of de Generale Conferentie.

Waarom de achteruitgang?
Verscheidene factoren droegen bij
aan de dramatische achteruitgang
van zowel vrouwelijke adventistische leiders als van bevoegde
predikers. In 1923 bijvoorbeeld,
namen de kerkleiders nieuw
beleid aan om er zeker van te zijn
dat departementsleiders in staat
zouden zijn zielen te winnen. Hun
advies was om diverse zendelingen aan te stellen met succesvolle
ervaringen in het evangelisatiewerk, ‘bij voorkeur ingezegende
predikanten’. Dit nieuwe beleid
werd onder andere een hoofdfactor in de teloorgang van hun

kerkelijke bestuursfuncties, want
vrouwen waren niet ingezegend.
De dood van Ellen White in 1915
was een factor die niet onderschat
moet worden, want na haar dood
nam het aantal vrouwen die ‘zichtbaar’ waren in de kerk af. Wanneer
de stem van een voorstander
verstomt, is er minder draagvlak om op de ingeslagen weg
door te gaan, vooral als bestuurders al vanaf het begin hun twijfels
hadden.

Het verzoek van Finland als
aanzet tot huidige dicussie

De statistieken van 1949 in
Finland helpen de oorsprong
naar de wereldwijde discussie
te begrijpen. Deze laten zien dat
tenminste negen vrouwen geen
geloofsbrieven hadden die de ware
ministeriële aard van hun werk
aantoonden. Aangezien deze tweedeling al tientallen jaren bestond,
verraste de Finse Unie in 1968
zowel de Noord-Europese Divisie
als het Generaal Congres met het
verzoek om vrouwen in te zegenen. Deze twee brieven waren het
begin van een 27- jarige discussie die nog steeds voortduurt. De
inzegening van vrouwen is ook
vandaag een punt van soms hevige
discussie.

Conclusie

In 1915 bekleedden tientallen
adventvrouwen leidinggevende
functies. Omdat de kerk in die
tijd relatief klein was (wereldwijd minder dan 137.000 leden),
maakten vrouwen een aanzienlijk deel uit van de leiders van
de kerk. Maar hun aantal liep
dramatisch terug. Ondanks deze
enorme tegenslagen zijn er adventistische vrouwen die het geloof
hebben behouden. Verhalen over
hun moed en prestaties blijven
bestaan. Zij prediken, evangeliseren en bedienen over de hele
wereld.

Ds. Enrico Karg is algemeen secretaris van de Nederlandse Adventkerk en
hoofdredacteur van Advent.
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Een voorvechter voor
vrouwen
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75 jaar ESDA
in Nederland
In de zomer van 1946 werden de eerste stappen gezet naar wat we nu kennen
als het ESDA-Instituut voor schriftelijke en onlinecursussen.
Tekst/Joanne Balk-Geerlings

N

Ontstaansgeschiedenis

a de Tweede Wereldoorlog hield een onderdeel
van het Canadese leger
vesperdiensten in een tent
in Leeuwarden. Vooral de muziek
trok de aandacht van mensen van
buitenaf waaronder ook ds. G.L.A.
Faber, destijds predikant in Leeuwarden. Na afloop van zo’n dienst
sprak hij de voorganger aan en
ontdekte tot zijn verbazing dat
deze tot dezelfde kerk behoorde
als hijzelf. Het gesprek ging over
het wel en wee van de geloofsgenoten in Amerika en ds. Faber
kreeg een stapel Amerikaanse
kerkbladen mee. Een van deze
bladen vermeldde de oprichting
van de ‘The Voice of Prophecy’, die
een gratis 36-delige schriftelijke
Bijbelcursus uitgaf om mensen
vertrouwd te maken met de Bijbel.
De cursus was ook beschikbaar
buiten Amerika. Ds. Faber vroeg
meteen de cursus aan en maakte
die eerst zelf. Vervolgens plaatste
hij een advertentie in het plaatselijk dagblad, gebruikmakend van
de sterke interesse van mensen
in die dagen om Engels te leren.
De enorme belangstelling was

de eerste stap naar de officiële
oprichting van het ESDA-Instituut;
de stichtingsakte van ‘De Stem der
Profetie’ dateert van 7 augustus
1946.
De ESDA-activiteiten begonnen
vanuit de privéwoning van ds. Faber
en verhuisden in de loop der tijd
naar diverse locaties. Vanaf 1996
huist ESDA in de huidige locatie van
het Uniekantoor op Landgoed Oud
Zandbergen. In 1998 werd ESDA als
departement een onderdeel van de
Nederlandse Unie. Vanaf toen had
Joanne Balk- Geerlings de dagelijkse
leiding over het ESDA-Instituut.

De naam ESDA

De naam ESDA is ontstaan uit de
fonetische uitspraak van de afkorting SDA: Seventh-day Adventists
(church). ESDA was een gebruikelijke en internationaal bekende
naam voor adventistische dienstverlenende instellingen in de
wereld. Het aanbod van de cursussen over archeologie en gezondheid
vroeg om een naamsverandering.
In het blad Contact van maart 1976
werd de naamsverandering van
‘De Stem der Profetie’ naar ‘ESDA’
aangekondigd.

Cursussen onder de
aandacht

In 1946 besloot men de cursus
ook in het Nederlands uit te geven,
mogelijk gemaakt door giften uit
binnen- en buitenland. Twee predikanten deden het vertaalwerk in
een kantoorruimte in Arnhem. De
administratie en correspondentie
onderhield ds. Faber vanuit zijn huis
in Leeuwarden met hulp van drie

/Het werk zet zich
onverminderd
voort

assistenten. Mevrouw A. Wallinga
was een van deze medewerkers van
het eerste uur. Ze bleef tot in haar
91ste actief bij ESDA.
Er kwamen advertenties in de
plaatselijke kranten en gemeenteleden zorgden voor het ‘folderen’. Dit
laatste bleek het meest effectief en
het goedkoopst. In 1947 stelde ds.
Faber voor om na elke kerkdienst
‘strooibiljetten’ aan de leden mee
te geven. Er kwamen getuigenissen
binnen van mensen die zich hadden
laten dopen na het vinden van een
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Online

De ESDA-website www.esda-instituut.nl biedt online de mogelijkheid
om de lessen te lezen en te maken.
De methode is interactief: de cursist
geeft aan of een aantal stellingen
goed of fout is en krijgt vervolgens
online de antwoorden met toelichting. Nagenoeg alle ESDA-cursussen
zijn geschikt gemaakt voor online
gebruik. Er is een verschuiving van schriftelijke
cursussen naar onlinecursussen

MEER INFORMATIE
Advent Exposé, 100 jaar Adventkerk in Nederland – H.G. van Rijn,
1987, uitgeverij Veritas, speciale
bijlage bij het maandblad Advent;
Advent blad,diverse oude uitgaven;
Contact blad maart 1976
merkbaar. Gedurende de lockdown
is veelvuldig gebruikgemaakt van
de onlinelessen.

Het blad Contact

Het tijdschrift Contact verscheen
voor het eerst in 1951. Toen was het
doel om contact te houden met oudcursisten en hen op de hoogte te
houden van nieuwe cursussen. Nu
worden in Contact thema’s uitgediept
die extra studiemateriaal aanleveren
vanuit Bijbels perspectief.

/Mensen zijn

nog steeds op
zoek naar God
Sinds 2016 bevat de meegestuurde
kwartaalkalender dezelfde vragen
als die in de oranje kaders van het
sabbatschoollesboek Dialoog. Het
doel is dat ESDA-cursisten die naar
de sabbatschool komen en geen
lesboek hebben, toch kunnen deelnemen aan de discussie omdat ze
via de kwartaalkalender weten
wat het onderwerp van die week is.
De financiering van Contact bestaat
voornamelijk uit donaties van (oud)
cursisten en leden van de kerk.

ESDA-directeuren

De Nederlandse ESDA-directeuren
op een rijtje:
Ds. G.L.A. Faber
1946 - 1948
Ds. P. Voorthuis
1948 – 1959
Ds. A.C.A.C. Schmutzler 1959 – 1968
Ds. N. Heijkoop
1968 – 1984
Ds. A.F. Steens
1984 – 1993
Ds. R.H. Dingjan
1993 – 1998

Eindverantwoordelijk voor het
ESDA-Instituut, als departement
van de Nederlandse Unie:
1998 - 2018 – ds. R.H. Dingjan
2018 – heden – ds. E.M.F. Karg
ESDA is dankbaar voor de hulp van
de vele vrijwilligers die het ESDA-werk
mede mogelijk maken.

In dit jubileumjaar van ESDA
komt de Nederlandse Recovery
Edition van ‘Steps to Christ’ uit.
De titel is: ‘Op weg naar Christus –
Editie voor de Twaalf Stappen naar
herstel’. Deze uitgave bevat naast
het boek een stappenplan om
slechte gewoontes onder controle
te krijgen. De uitgave is van het
departement Leven & Gezondheid
van de Generale Conferentie en
wordt gebruikt bij het programma
‘Op reis naar heel-zijn’. Bij het
nummer van Contact in december
zal in dit jubileumjaar een gratis
exemplaar worden aangeboden
aan de (oud)cursisten.

Visie

De visie van ESDA is: ondersteunen van de lokale gemeenten bij
evangelisatie. Cursisten kunnen
via ESDA geattendeerd worden op
bijzondere activiteiten in gemeenten of uitgenodigd worden voor
sabbatschooldiensten of wekelijkse Bijbelstudiegroepen. De
cursussen van ESDA worden gratis
uitgegeven vanuit de gedachte
dat het evangelie vrij beschikbaar
moet zijn.
Het is fantastisch om te mogen
ervaren dat mensen nog steeds op
zoek zijn naar God. ESDA wil graag
bijdragen aan deze zoektochten.
En ook hoopt en bidt zij dat cursisten behalve kennis, vooral ook een
relatie met God mogen krijgen.
Zodat ook zij zich dagelijks gedragen mogen weten en voelen door
onze hemelse Vader.

Donatie doen?

Mocht u een donatie aan het ESDAInstituut willen doen voor de
verspreiding van ‘Op weg naar
Christus’ onder de (oud)cursisten
van ESDA, dan kunt u dat doen
op het rekeningnummer NL59
RABO 0155 9483 18 van de Stichting ESDA-Instituut (Steunfonds).
Vermeld daarbij: donatie gratis
weggeefboekje ESDA.
Hartelijk dank!

Joanne Balk-Geerlings is afdelingshoofd van het ESDA-Instituut.
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foldertje op straat. Die verhalen
zijn er nog steeds, het werk zet zich
onverminderd voort.
Ds. Schmutzler, een van de voormalige ESDA-directeuren, heeft als
eerste een cursus in het Nederlands
geschreven voor ons instituut. Deze
cursus ‘Er staat geschreven’ heeft
lang dienst gedaan.
Alle cursussen die ESDA uitgeeft
bevatten onze geloofspunten, of
zoomen in op één geloofspunt.
ESDA blijft zich vooral richten op
diegene die God niet of nog
nauwelijks kennen en meer van
Hem willen weten.
Al in 1980 werd door het ESDAbestuur besloten meer cursussen
uit te geven die aansloten bij de
levensvragen van de geseculariseerde mens. Een later gevolg
hiervan was de cursus 'God, wie
was dat ook alweer?'. Deze cursus
is speciaal geschreven voor mensen
die wel met het geloof zijn opgegroeid, maar er niets meer mee doen.
We hopen deze cursus binnenkort
ook online aan te kunnen bieden.

PRIESTERSCHAP/HEMELS HEILIGDOM
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Dr. Jean-Claude
Verrecchia

Waar
Woont God?
Een zoektocht langs altaren,
tenten, tempels en andere
plaatsen van aanbidding

Walter Milanesi/Shutterstock.com

HEMELS HEILIGDOM/PRIESTERSCHAP
Ik ken de schrijver van dit boek als een goede vriend, maar ook als een eersteklas
wetenschapper en docent. En als hij naar de kansel gaat kun je er zeker van zijn dat
je in de dertig tot veertig minuten die volgen, geboeid zult zitten luisteren naar een
boodschap waar je een hele week op kunt teren. Maar Jean-Claude Verrecchia is
ook een geweldige verteller. Ik genoot van zijn verteltalent toen ik enkele jaren
geleden dit boek uit het Frans vertaalde, maar nog meer toen ik het vorige week
herlas, omdat de redactie van Advent mij had gevraagd het te bespreken.
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Dit eerste boek in de door de Nederlandse Adventkerk uitgegeven serie Adventistische Perspectieven, leest gemakkelijk, maar is zeker niet oppervlakkig. Het biedt
theologische uitdagingen. In het boek is beslist ook een pastor aan het woord die
de lezers bemoedigt.

M

God houdt van verhuizen

ijn vrouw en ik wonen
nu al dertien jaar in
hetzelfde huis. We
hebben nog nooit ergens
zo lang gewoond. Het vele verhuizen in de loop der jaren voordat ik
met emeritaat ging was het gevolg
van mijn werk voor de kerk. We
gingen steeds naar de plek waar
onze taak op een bepaald moment
was. In zekere zin verhuisde God
ook steeds van plaats naar plaats,
al naar gelang de omstandigheden
van zijn volk dat verlangden.

God heeft geen vast adres

God ‘woonde’ nergens op deze
planeet ooit permanent. (De titel
van de Engelse editie van dit boek
dat inmiddels ook is verschenen, luidt dan ook: God of no
Fixed Address). In absolute zin
woont God in de hemel en heeft
dat wonen een heel andere dimensie dan onze manier van wonen.
David zingt over God ‘in zijn heilig
paleis’, over ‘de Heer op zijn troon
in de hemel’ (Psalm 11:4), en zijn
zoon Salomo vroeg bij de inwijding
van de tempel: ‘Zou God werkelijk
op aarde kunnen wonen? Zelfs de
hoogste hemel kan U niet bevatten,
laat staan dit huis dat ik voor U heb
gebouwd’ (1 Koningen 8:27).
Maar, terwijl God (om menselijke
beelden te gebruiken) officieel
ingeschreven staat in de hemel, wil
Hij ook dicht bij de mens zijn. Hij
kwam naar ons toe in het Woord
dat vlees werd en enige tijd in

het Midden-Oosten bij ons kwam
wonen (Johannes 1:14). Maar we
zien dat ook daarvoor God steeds
op de een of andere manier dicht
bij de mens wilde zijn en met hem
in gesprek wilde blijven.

Pakhnyushchy/Shutterstock.com

Tekst /Reinder Bruinsma
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Plaatsen van Gods
aanwezigheid

In het eerste deel van zijn boek
beschrijft Jean-Claude Verrecchia
hoe dat gebeurde in de tijd voordat Jezus Christus in Betlehem
werd geboren. God woonde bij de
eerste mensen in de tuin van Eden.
En toen later de mensen bij speciale gelegenheden hopen stenen tot
altaren maakten, was God daar
steeds aanwezig. Z VENTISTEN
DER
TSCHAP
ENOO

KERKG ENDE-DAGS
EV

/Het geloofsAD

punt over het
hemels heiligdom
is bij geen enkele
andere geloofsgemeenschap
terug te vinden
Toen Hij zijn volk uit de Egyptische slavernij had verlost, gaf Hij
aanwijzingen voor de constructie van een heiligdom, een tent die
met alle heilige voorwerpen die
nodig zouden zijn voor de offerdiensten, met het volk mee zou
reizen, en waarin God op een heel
speciale manier zou wonen.
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De ontdekkingstocht waarop
Verrecchia ons meeneemt voert
vervolgens langs de tempel die
Salomo bouwde. Hij vertelt over
de verdere lotgevallen van het
centrale heiligdom in Jeruzalem,
na de Babylonische ballingschap,
tot aan de zogenaamde tempel
van Herodes. En daarbij worden
de profetische aanklachten tegen
de tempel en de dromen van de
profeet Ezechiël over een tempel
die nooit werd gebouwd, niet
vergeten. Namelijk hoe de rebellie
van Israël een einde had gemaakt
aan Gods aanwezigheid.
Voordat in deel twee van het boek
wordt ingegaan op de rol van het
heiligdom in nieuwtestamentische tijden, krijgen ook Joodse
heiligdommen buiten Israël (in de
diaspora) aandacht, in de eeuwen

PRIESTERSCHAP/HEMELS HEILIGDOM
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Waar
W
 oont God?

tussen de twee testamenten. De
apostel Paulus wijst op de geheel
nieuwe situatie die sinds het werk
van Christus op aarde is ontstaan.

Functie van de tempel
veranderd

Nu Christus door het geloof ‘kan
gaan wonen in [ons] hart’ (Efeziërs 3:27), is een heiligdom van
steen en kostbare metalen niet
langer nodig. De evangeliën informeren ons dan ook dat bij het
sterven van Jezus het gordijn (het
voorhangsel) tussen het heilige
en het allerheiligste scheurde. De
tempel is nog wel een plaats waar
gelovigen samenkomen en waar
onderwijs wordt gegeven, maar de
functie is veranderd. Als Paulus
het over de tempel heeft waar
God woont, heeft hij het over de
gemeente van God—het gebouw
waarvan Christus de hoeksteen
is (2 Korintiërs 6:14-18), of over

de tempel van ons lichaam dat we
niet mogen verontreinigen, omdat
God daar wil wonen (1 Korintiërs
6:19-20).

Een hemels heiligdom

Het boek van Verrecchia besteedt,
zoals we kunnen verwachten, ook
ruime aandacht aan het hemels
heiligdom. Daarnaar verwijst
(volgens de adventistische theologie) de profeet Daniel en dat komt
verder aan de orde in het Bijbelboek Hebreeën. Wanneer Mozes
de goddelijke instructie krijgt
om een verplaatsbaar heiligdom te bouwen, wordt hem een
blauwdruk getoond van wat Gods
bedoeling is (Exodus 25:8-9).
Dit model is in de traditionele
adventistische visie het hemels
heiligdom. In het aardse heiligdom moest een uitgebreid ritueel
plaatsvinden dat een afscha-

duwing was van een hemelse
realiteit. Hoogtepunt van de
diensten in de tabernakel en
vervolgens in de tempel, was de
Grote Verzoendag (zie Leviticus
16). Die aardse hoogtijdag was
een schaduw van de dienst van de
grote hemelse Hogepriester in de
heiligste afdeling van het hemels
heiligdom.

Aanknopingspunten in de profetische hoofdstukken Daniel 8 en
9—de profetie van de 2300 profetische dagen—leidden de pioniers
van de adventbeweging tot de
conclusie dat deze periode na 2300
letterlijke jaren zou eindigen in
1844. Dat was het moment waarop
Christus in de hemel aan de laatste
fase van zijn taak als hogepriester begon. En wanneer die fase is
afgerond komt Hij terug naar deze
aarde om degenen die Hem toebehoren thuis te halen.

HEMELS HEILIGDOM/PRIESTERSCHAP

We vinden deze gedachte terug
in nr. 24 van de 28 Fundamentele
Geloofspunten van de Adventkerk. Dit geloofspunt is uniek en
bij geen enkele andere geloofsgemeenschap in die vorm terug te
vinden. Maar de geschiedenis van
de kerk heeft aangetoond dat het
tegelijkertijd ook de meest controversiële leerstelling is, waarover
in de loop van tijd veel strijd is
geweest. Een aantal leiders en
theologen verliet de kerk zelfs
omdat ze zich niet meer met deze
visie konden verenigen. De discussie laaide vooral op rond 1980,
toen Desmond Ford (1929-2019)
over zijn afwijkende ideeën sprak
en publiceerde.
Naast deze discussie is er een
ander belangrijk element dat
Verrecchia niet onvermeld laat. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat een
groot percentage van de kerkleden niets of weinig afweet van wat
officieel de ‘heiligdomsleer’ heet.
Men heeft wel van 1844 gehoord,
maar vooral veel jongeren hebben
geen idee waar dat getal voor

/adventisten
De meeste

twijfelen er niet
aan dat Christus
hun hemelse
hogepriester is
staat. Niet alleen veel gewone
kerkleden maar ook veel predikanten en theologen hebben de nodige
moeite met het zgn. ‘onderzoekend oordeel’, waarin vanaf 1844
beslist wordt over het eeuwige lot
van alle mensen en over wie dus
bij de wederkomst van Jezus de
zaligheid tegemoet zullen gaan.
Bij het interpreteren van de
Bijbelse passages over het hemels
heiligdom wordt niet altijd
voldoende beseft dat het bij de
dienst in het hemels heiligdom

weliswaar gaat over iets heel
concreets, maar dat er tegelijkertijd sprake is van symboliek. We
moeten bijvoorbeeld, onderstreept
Verrecchia, niet denken aan een
bouwsel in de hemel met diverse
afdelingen en tastbare objecten
die lijken op wat er in het aardse
heiligdom kon worden gevonden.
Als we hemelse parallellen zoeken
voor alles wat er in de tabernakel en de tempel gebeurde lopen
we vast. Het gaat erom dat we
de diepere, geestelijke betekenis
ontdekken.

Meer duidelijkheid
scheppen

Volgens Verrecchia is het dringend
gewenst dat de kerk nog eens heel
goed kijkt naar dit geloofspunt van
het hemels heiligdom en het dan
wellicht formuleert op een manier
die voor velen begrijpelijker is.
Ik citeer:
‘Moeten we het kind met het
badwater weggooien? Nee,
bepaald niet. Maar er is nog heel
veel theologisch werk aan
de winkel om dit geloofspunt een solidere basis te
geven, te preciseren, te verfijnen en goed te verwoorden. En
om het daarmee ook zijn wezenlijke waarde te geven. Doen we
dit niet dan moeten we vrezen dat
dit geloofspunt vroeg of laat zijn
legitieme plaats verliest. Dat voorkomen is geen geringe taak. Het
vergt moed om ermee aan de slag
te gaan’ (blz. 109-110).

Intussen twijfelen de meeste adventisten er niet aan dat Christus hun
hemelse hogepriester is die er als
hun Middelaar voor zorgt dat zij
rechtstreeks kunnen aankloppen
bij de God die in de hemel woont.
Die intens in ons doen en laten geïnteresseerd is en vanaf zijn troon alle
touwtjes van ons leven in handen
houdt. Dit biedt hoop ondanks veel
onzekerheid over de berekening
waarop 1844 is gebaseerd, en over
allerlei details ten aanzien van wat
er in de hemel tijdens het onderzoekend oordeel gebeurt.

God woont straks in
ons midden

Wat ik in Verrecchia’s boek gemist
heb is een verwijzing naar de laatste twee hoofdstukken van het
boek Openbaring. Daar horen
we immers dat God straks in ons
midden zal wonen in die nieuwe
wereld, waarin geen altaren en
heiligdommen en andere symbolische woonplaatsen van God meer
nodig zijn. ‘De troon van God en
van het Lam zal daar in de stad
staan’ (Openbaring 22:3), in de
hoofdstad van de nieuwe wereld
die God gaat scheppen.

Als ik Verrecchia binnenkort weer
eens ergens ontmoet zal ik hem
vragen waarom hij daarover in
zijn boek niets heeft gezegd!

Reinder Bruinsma is emeritus predikant en woont in Zeewolde..

DE AUTEUR
Dr. Jean-Claude Verrecchia
(geboren in 1950) is een Frans
staatsburger.
Hij werkte als docent Nieuwe
Testament Studies in vele landen,
zoals Kameroen, Frankrijk en nu
Engeland, waar hij een hoofddocent is in Nieuwe Testament
Studies, Bijbelse Hermeneutiek en
Tweede Tempel Literatuur.
Titel: Waar woont God?
Een zoektocht langs altaren,
tenten, tempels en andere plaatsen van aanbidding
www.servicecentrum-adventist.nl
2013, 192 blz.
ISBN/EAN 978-90-816345-2-6
€ 12,95
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INTERVIEW/PREDIKANTEN

Nieuwe
gezichten
op de
kansel
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Aan de hand van een aantal vragen
stellen we een paar proponent predikanten aan u voor:
Thirza van den Broek en Thierry de Reus.

Thirza van den Broek (27) uit Den Helder en Thierry de Reus (27)
uit Kampen zijn in opleiding om predikant te worden voor
ons kerkgenootschap. Waarom hebben ze die keus gemaakt
en wat zijn hun verwachtingen?

dreamerve/Shutterstock.com

E

igenlijk zijn er veel overeenkomsten tussen beide
toekomstige predikanten.
Thirza en Thierry hebben
dezelfde leeftijd, groeiden op
in een adventistisch gezin en
vertrokken bovendien op hun 19e
naar het buitenland om in Europa
allerlei verschillende studies te
doen en te werken. Ze ontmoetten in het buitenland allebei hun
levenspartner waarmee ze inmiddels getrouwd zijn.

Wilden jullie altijd al
predikant worden?

Thirza: ‘Nee, niet meteen. Ik wilde
van jongs af aan het ontwikkelingswerk in en daarvoor werd

Tekst/Jan Spijk
ik ook opgeleid. Ik heb bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor ADRA
gedaan en dat vond ik heel leuk. Ik
werkte in het ontwikkelingswerk,
maar wilde toch wat anders. Ik zag
in de kerk een nood om ook met de
jeugd te werken. Het leek me leuk
en mooi om predikant te worden.
Tijdens de lockdown had ik tijd om
na te denken en werd dit plan voor
mij steeds realistischer. Ik heb van
die beslissing ook helemaal geen
spijt. Vorig jaar ben ik begonnen
aan de theologie-opleiding.’
Thierry: ‘Als kind had ik heel veel
respect voor het werk van mijn
vader (emeritus predikant Thijs de
Reus – red), maar ik heb nooit serieus overwogen om zelf predikant

te worden. Ik had een fascinatie voor grote gebouwen. Vandaar
mijn besluit om civiele techniek
te studeren. In dat jaar kreeg ik
een bijzondere ervaring die ik als
een roeping van God heb ervaren. Ik bezocht in mijn eentje een
jeugdcongres in Zuid-Duitsland
waar ik antwoord kreeg op mijn
gebedsvraag. Op de zogenaamde
‘beslissingsdag’ op het congres
moest je dingen aankruisen die
je wilde gaan doen. Ik kruiste het
predikantschap aan. Het verraste
mij wel, omdat ik daar nooit serieus over nagedacht had. Toch
besloot ik er vol voor te gaan. Dat
is wat ik nu met mijn leven ga doen,
realiseerde ik mij op dat moment.’

PREDIKANTEN/INTERVIEW
Wat zien jullie als belangrijke thema’s voor de kerk?

Hoe is dat: studeren in
coronatijd?

Thirza: ‘Ik ken de campus wel
van eerdere studies. Er is een
groot verschil met onlinelessen.
Je mist hierdoor toch interactie
met medestudenten. Je mist ook de
hele sfeer op zo’n campus. Aan de
andere kant heb ik de hele theologiestudie tot nu toe online gedaan.
Misschien dat ik daarom niet
precies weet wat ik mis. Wel kan
ik mij voorstellen dat het leuker is
als je discussies kunt hebben met
je medestudenten. Het was voor
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Thirza: ‘Ik vind eenheid heel
belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld
meningsverschillen over de vrouw
in het ambt en de positie van de
lhbti-gemeenschap. Ik vind het
zelf wel jammer dat we hieraan
heel veel tijd besteden. Ik hoop
dat we hiervoor een oplossing
vinden. Kijk, ik ben een vrouw die
predikant wil worden. Ik vind ook
dat vrouwen predikant moeten
kunnen worden. Ik ben echter niet
iemand die hierover een strijd
wil voeren in de kerk. We moeten
naar elkaar willen luisteren en
openstaan voor andere meningen.
Verder vind ik evangelisatie ook
belangrijk. Hoe bereik je in deze
seculiere maatschappij de jeugd
met het Woord van God?’
Thierry: ‘Wat mij bezighoudt is
hoe wij als kerk relevant blijven in
een maatschappij die snel verandert. Hoe kunnen wij als kerk een
bijdrage leveren aan de maatschappij die waarde heeft? Ik denk
dan met name aan de jonge generatie die er nu aankomt. Net als bij
Thirza leeft bij mij de vraag rond
evangelisatie: hoe kunnen wij
mensen aanspreken? Hoe ziet de
spiritualiteit er in de kerk uit en
hoe kunnen we dat weer aanwakkeren? Zodat de kerk weer een
plek is waar mensen zich thuis
voelen, maar ook naar toegetrokken worden. De wereld beweegt zo
snel en ik krijg wel eens het gevoel
dat de kerk een schildpad is.’
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/Thierry: ‘Hopelijk /Thirza: ‘Waar
blijven we als kerk
relevant’

mij nu wel praktisch, omdat ik de
onlinelessen kon volgen bij mijn
man in Denemarken.’
Thierry: ‘Ik heb het leven op de
campus wel meegemaakt. Je krijgt
dan de mogelijkheid een band op
te bouwen met je toekomstige
collega’s. Ik weet van mijn vader
dat zo’n band heel belangrijk is.
Normaal gesproken bespreek je
na de les de stof met medestudenten. Je hoort dan eens een andere
mening. Met onlinelessen is dat
anders. Je hoort alleen de mening
van de docenten.’

Wat is voor jullie een
belangrijke levenswaarde
om voor te leven?

Thirza: ‘De liefde blijft voor mij
het belangrijkste. Voor mij was
het ook een leerproces om de
liefde te delen met de ander. Hoe
kun je Gods liefde met anderen
delen en groeien op dat gebied?
Waar liefde is heb je meer eenheid.
Dat geldt in een gezin, maar ook
in de kerk. Als daar liefde is, voelt
iedereen zich gewaardeerd en is
er minder strijd. Hoofdlijn in mijn
leven is dat God dé waarheid is.
Voor Hem is iedereen gelijk.’

liefde is, is meer
eenheid’

Thierry: ‘Ik denk dat het
antwoord van mij hetzelfde is.
Liefde is belangrijk. Hoe drukt
God liefde uit? Door bereid te zijn
een ander tot dienst te zijn en te
helpen. En de ander te respecteren. Dat zijn cruciale dingen die
een harmonieus leven tot stand
brengen.’

Tot slot: waar staan jullie
als predikant over 20 jaar?

Thirza: ‘Dat is lastig inschatten.
Hoe je als predikant functioneert
hangt ook af van de wensen van
de kerkleden. In het begin zal het
leren en zoeken zijn. Over 20 jaar
hoop ik dat ik de ervaring heb dat
je weet wat je met de gemeente
moet doen. Ik hoop ook dat je een
opleving hebt van de evangelisatie.
Dat de kerk enthousiast is.’
Thierry: ‘Dat is wel een beetje
speculeren. Dat hangt af van zowel
de gemeente als van mijzelf. Ik
hecht heel veel waarde aan wat we
geloven. God heeft ons iets kostbaars gegeven. Dat moeten we niet
vergeten. Hopelijk zijn we over 20
jaar nog steeds relevant.’

Jan Spijk is communicatieadviseur en
freelance tekstschrijver.
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Predikant in
de Nederlandse
Adventkerk
Al op jonge leeftijd voelde ik me geroepen om predikant te worden. Eenmaal aan
het einde van de middelbare school gekomen, wilde ik eigenlijk toch ook wel graag
leraar worden. Uiteindelijk werd ik beide, eerst docent aan onze Theologische
Academie Oud Zandbergen (wat nu ons Landelijk Kantoor is) en daarna predikant.
Eenmaal werkzaam als gemeentepredikant ontdekte ik dat je als predikant eigenlijk ook een leraar bent, want je preekt, vertelt kinderverhalen, geeft Bijbelstudies,
verzorgt cursussen en trainingen aan leden en bezoekers en je traint en coacht
ambtsdragers. Dat ervaar ik nog steeds nu ik op het Landelijk Kantoor mag werken
als predikant met een specifieke opdracht. Wat een zegen als je roeping en wens
samenkomen!
Tekst/Jacob Engelgeer

Waarom zou jij predikant
willen worden?

N

u zou je kunnen denken:
‘Fijn dat dit voor jou geldt,
maar wat heeft dit met mij
te maken?’ Goede vraag!
Het is namelijk zo dat wij allen
geroepen zijn door God om te
getuigen van het goede nieuws
over Jezus Christus. De grote
opdracht die Hij aan zijn leerlingen gaf geldt immers voor ons
allen. Die opdracht kun je lezen
in Matteüs 28 vanaf vers 18 waar

Jezus het volgende zegt: ‘God heeft
Mij alle macht gegeven, in de hemel
en op de aarde. Jullie moeten naar
alle volken gaan, zodat iedereen
mijn leerling kan worden. … Leer
de mensen om zich te houden aan
alles wat Ik jullie verteld heb.’
Deze oproep geldt weliswaar voor
elke volgeling van Jezus, daar hoef
je geen predikant voor te zijn. Als
je deze oproep echter als roeping
ervaart, dus dat je de overtuiging
hebt dat God jou fulltime wil inzetten voor deze taak, dan zou je het

predikantschap kunnen overwegen. Proponent (Predikant in
wording; ‘stagiair’) Choni Miguel
verwoordt het zó:
‘God heeft mij op een bijzondere
manier geroepen om predikant te worden. Die overtuiging
leidde naar het besluit om theologie te gaan studeren aan Newbold
College. Ik vind het een voorrecht
om deel te mogen worden van
de groep predikanten die leiding
geeft aan Gods kudde. In deze rol
kijk ik ernaar uit om mensen te

PREDIKANT WORDEN/PRIESTERSCHAP
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bemoedigen en te motiveren om
verdieping te zoeken in hun ervaringen met God. De zeer diverse
taken van een predikant bieden
ruimte om mijn talenten en geestelijke gaven creatief in te zetten
voor de Heer. Hierdoor blijf ik ook
zelf groeien.’

Of zoals proponent Riemer Postma
zijn roeping omschrijft:
‘Vrij snel nadat ik als jongvolwassene in Brazilië Jezus accepteerde
als mijn persoonlijke Zaligmaker besloot ik theologie te gaan
studeren. Het was voor mij een
hele openbaring dat er een God

Thirza van den Broek

Thierry de Reus

/Als predikant

wil je er zijn voor
anderen
is die zijn Zoon gegeven heeft
voor iemand als ik. Dit was groot
nieuws voor mij dat ik wilde delen
met anderen.’
Of in de woorden van theologiestudenten Thierry de Reus en Thirza
van den Broek:
Thierry: ‘Hoewel ik opgroeide in
een predikantengezin, had ik nooit
serieus overwogen om ook predikant te worden. In plaats daarvan
besloot ik civiele techniek te
studeren en wilde het brein achter
grote constructies en bruggen zijn.
Maar deze droom verdween plotseling op een jeugdcongres toen ik
tot mijn eigen verbazing besloot
om theologie te gaan studeren om
predikant te worden. Ik was ervan
overtuigd dat God me had geroepen en dit gaf me de moed ondanks
tegenslagen niet op te geven.

PRIESTERSCHAP/PREDIKANT WORDEN
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In Duitsland heb ik twee jaar als
proponent gewerkt. Ik heb het
enorm waardevol gevonden om
mensen te ondersteunen die door
een dal gaan door ze weer hoop
te geven.’
Thirza: ‘Ik ben altijd een persoon
geweest die graag plannen
maakte voor de toekomst, maar ik
had de roeping tot het predikantschap niet aan zien komen. Het
kwam eigenlijk op een moment in
mijn leven dat ik erachter kwam
dat mijn eigen plannen niet tot
hetgeen hadden geleid waarop
ik had gehoopt. Ik werd rusteloos en wist dat ik iets anders in
mijn leven moest gaan doen. Nu
had ik een paar jaar geleden al
het verlangen om ooit predikant
te worden, maar ik wilde eerst
levenservaring opdoen. Uiteindelijk nam ik toch al veel eerder de
stap nadat ik vanuit mijn omgeving werd aangemoedigd om te
gaan doen waartoe ik mij geroepen voelde en wat ik echt graag
wilde doen. Ik ben enorm blij dat
ik theologie ben gaan studeren!’

Wat heb je nodig om
predikant te kunnen zijn?

Als predikant wil je er zijn voor
anderen. Je wilt hen begeleiden
bij hun levens- en geloofsvragen. Als predikant zie je de grote
meerwaarde van kerk-zijn. Je
bent ervan overtuigd dat de kerk
in deze wereld iets bijzonders
te bieden heeft. Daar heb je in
samenwerking met de gemeenten
visie voor nodig. Hoe wil jij samen
met anderen kerk-zijn in de 21ste
eeuw?
Als predikant ben je gedreven en
gemotiveerd om samen met ande-

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over predikant
worden of de cursusaanbod van
Newbold College?
Zoek je nader uitleg over de studiemogelijkheden? Zie dan:
www.newbold.ac.uk/courses/

ren ambassadeur van Messias
Jezus te zijn. Dat kan alleen als je
zelf jouw geloof en Godsvertrouwen doorleeft vanuit een relatie
met God. Je leeft vanuit vertrouwen en stimuleert onderlinge
verbondenheid. In een wereld
waarin gemeenten en churchplants voor (grote) uitdagingen
komen te staan, ben jij degene die
anderen motiveert en inspireert.
Je bent je bewust van de roeping
van de kerk en haar geloofsbelijdenis en besteedt graag tijd
aan Bijbelstudie en theologische
reflectie.

Opleiding tot predikant

Wie predikant wil worden
binnen de Adventkerk begint
met de studie theologie. Afhankelijk van je vooropleiding wordt
je startpunt bepaald. Heb je een
havodiploma, dan volg je eerst
nog een andere route. Er zijn twee
mogelijkheden: òf je gaat aan

/Ik hoop en bid

dat velen de stem
van God horen
en hun roeping
erkennen
Newbold College het University
Year volgen, òf je gaat door voor
een vwo-diploma. Daarna kun je
starten met de Bachelor of Arts
in Biblical and Pastoral Studies;
deze duurt in fulltime verband
drie jaar.
Heb je al een universitaire of
hoge beroepsopleiding gevolgd,
dan start je met het schakeljaar
Graduate Diploma in Biblical and
Pastoral Studies. Na de Bachelor
of Arts of het Graduate Diploma
kun je aan de Master of Arts in
theologie beginnen; deze duurt in
fulltime verband 1½ jaar. Aansluitend volg je nog het Post Graduate
certificate in Ministry and
Mission (zie kader ‘Meer weten’).

Begeleiding vanuit de
Nederlandse Unie

Wie de roeping tot predikant
ervaart en theologie wil gaan
studeren, kan zich melden bij de
Ministerial Association Secretary,
tevens hoofd van het departement
Ontwikkeling & Toerusting. Op dit
moment is dat ds. Jacob Engelgeer
(jengelgeer@adventist.nl). Zodra
er aan de voorwaarden wordt
voldaan (vooropleiding), wordt de
kandidaat gevraagd een motivatiebrief met CV en diploma’s naar
de Ministerial Secretary te sturen.
Deze nodigt de kandidaat uit voor
gesprek. Indien deze procedure
positief wordt beoordeeld volgt er
ook een kennismakingsgesprek
met het Dagelijks Bestuur. Ook
moet de kandidaat-student een
assessment doen. Daarna wordt
besloten of de student een sponsorship krijgt om aan Newbold
College te kunnen gaan studeren.
Zodra de student met goed gevolg
de volledige studie heeft doorlopen start de proponentsfase. Dit
proponentschap duurt maximaal
2½ jaar. De proponent krijgt in
deze periode een mentor toegewezen (d.i. een ervaren predikant).
Tijdens het eerste jaar leert de
proponent in nauwe samenwerking met de mentor de ‘kneepjes
van het vak’ en gaat langzamerhand steeds meer zelfstandig
werken. In het tweede jaar krijgt
de proponent de eindverantwoordelijkheid over een van de
gemeenten van de mentor die
op de achtergrond wel aanwezig
blijft. Aan het einde van die twee
jaar start de fase van eindevaluatie op weg naar het predikambt.
Voel jij je geroepen door God tot
het ambt van predikant, aarzel
dan niet en neem contact met
mij op. Ik hoop en bid dat velen
de stem van God horen en hun
roeping (h)erkennen.

Jacob Engelgeer is hoofd van het
departement Ontwikkeling & Toerusting (en uit dien hoofde tevens
Ministerial Secretary)
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BEGIN NOVEMBER

O

p sabbat 6 november organiseert de
Adventkerk weer een
vesperdienst om 16.00
uur. Locatie is dit keer de Oude
Kerk, 1e Dorpsstraat 1 in Zeist.
Deze sfeervolle kerk biedt
ruimte, met voldoende onderlinge afstand, aan maar liefst
130 bezoekers. De grootte van
de kerk waarborgt dus dat we
veilig bij elkaar kunnen komen.

Spreker van die dag is Lex
Lijkendijk. Hij is opgeleid als
theoloog aan Newbold College,
heeft zijn praktijkjaar in Nederland gedaan en verhuisde
vervolgens naar Denemarken.
Daar studeerde hij tandheelkunde. Later combineerde hij
een parttime predikantschap
met zijn tandartspraktijk.

De vesperdiensten bieden sinds
de start in 2017 een warme plek
aan (advent)gelovigen uit heel
Nederland. De liturgie biedt
ruimte voor verdieping, stilte
en muziek. Houd voor eventuele laatste aanpassingen en
berichten www.adventist.nl in
de gaten.

D

MEERDAAGS CONGRES EIND OKTOBER

e reguliere vergadering
van afgevaardigden wordt
gehouden in de adventgemeente Almere van
donderdag 27 oktober tot en met
zondag 30 oktober 2022. Voorafgaand aan deze vergadering
wordt op zondag 23 oktober

D

2022 een zogenaamd précongres
gehouden (eveneens in Almere).
Volgens de statuten wordt dit
congres één keer in de vijf jaar
gehouden. Het Landelijk Bestuur
informeert de afgevaardigden in
een later stadium over de invulling van het congres.

TWEEDE DEEL
VOORLEESBIJBEL

e Adventkerk is bijzonder verheugd dat het
tweede deel van de Voorleesbijbel is verschenen.
In dit deel staan de Bijbelverhalen van Koning David tot
en met het verhaal van het
verloren schaap. De Voorleesbijbel is geschreven voor jonge
kinderen vanaf 4 jaar. Departementshoofd Jacob Engelgeer
(Ontwikkeling & Toerusting)
zegt namens de commissie
Voorleesbijbel: ‘We zijn blij het
tweede deel van de Voorleesbijbel te kunnen presenteren,
boordevol mooie verhalen. Als
zevendedagsadventisten vinden
wij geloofsopvoeding belangrijk. Het voorlezen van deze
Bijbelverhalen draagt hieraan
zeker bij. Juist via deze verhalen raken kinderen bekend met
de liefde van God en hoe intens
betrokken Hij is bij zijn schepping.’ Meer info en bestellen:
https://bit.ly/voorlees2

Z

WONEN IN
INTERMEZZO

oals u wellicht weet
zijn bij de zorginstelling Vredenoord in Huis
ter Heide 42 seniorenwoningen. U woont daar geheel
zelfstandig in een rustige,
bosrijke omgeving waar het
goed wandelen en fietsen is.
De appartementen hebben
een oppervlak van 57 m2
en bestaan uit 2 kamers, een
keuken, een badkamer en een
berging. Verder zijn aanwezig:
2 liften, 2 fietsenstallingen, een
scootmobielstalling en vaste
parkeerplaatsen voor de auto.

Indien nodig kunt u huursubsidie aanvragen. Ook kunt u
van veel van de faciliteiten en
activiteiten van Vredenoord
gebruikmaken. Op 2 km afstand
ligt er een winkelcentrum dat
goed te bereiken is met de bus.
Ook kunt u met de bus naar het
centrum van Zeist en Amersfoort, naar Lage Vuursche,
Hilversum en Utrecht. Meer info:
https://bit.ly/wonenzda

Jeroen de Jager werkt in de media en
is lid van de Adventkerk.
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Zonder er echt veel moeite voor te hoeven doen word je al snel omringd door
beïnvloedingskanalen. Ze zetten aan tot kopen, willen meningen bijsturen, sporen
aan tot bepaald gedrag of verlangen een andere gunst. Deze influencers, zoals de
beïnvloeders op de sociale media, zijn naast onlineconnecties ook onze eigen
(kerk)vrienden, buren en familieleden. Maar welk pad volg je nu in de jungle van
aanbod en aanbevelingen?
Tekst/Meity Bodenstaff- de Folter

Justice

ADRA Nederland maakt
geen verschil

B

est een rare titel om mee
te beginnen. Vooral in het
licht van wat we net gelezen
hebben over het onophoudelijk opeisen van onze tijd en
aandacht om ‘iets te doen, te
vinden of te zeggen’.

Wereldwijd omarmen alle ADRA
kantoren de slogan: Justice.
Compassion. Love. Je herkent de
oorsprong van deze krachtige
uitspraak misschien wel uit Micha
6:8: ‘Je weet wat de HEER van je
wil: niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de
weg te gaan van je God’.
Ingegeven door de liefde (LOVE)
voor God en compassie (COMPASSION) met de mensheid, vecht
ADRA voor de gelijke kansen
en rechten (JUSTICE) van elke
wereldburger. Wie die wereldburger is, mag geen verschil maken.

Evani en collega, ADRA Jemen.

Wanneer er een hulproep uitgaat,
helpen we zo goed als we kunnen.
Maar dat het een gevecht is, ondervinden wijzelf en in het bijzonder
onze honderden collega’s in het
veld bijna elke dag. Zoals Evani
Debone, communicatieadviseur en
pleitbezorger bij ADRA Jemen.

De burgeroorlog in Jemen duurt al
zes jaar. Vier miljoen Jemenieten
zijn in eigen land op de vlucht en
zestien miljoen mensen bevinden
zich op de rand van hongersnood.
De economische crisis is zo groot
dat 80% van de bevolking onder
de armoedegrens leeft. Hoe waarborg je de rechten van mensen
die bijna alles verloren hebben,
geen zicht hebben op veiligheid
en waar mensenrechten met elke
bomaanslag verder de afgrond in
verdwijnen?

Evani: ‘Het leven in Jemen is zwaar.
De druk op de gezondheidszorg is
extreem hoog. Door financieringstekorten krijgen gezondheidswerkers
minder betaald en moeten we stoppen met het leveren van schoon
drinkwater. Terwijl er een pandemie heerst worden wij gedwongen
de sanitaire voorzieningen af te
schalen. Op dit moment verspreidt

de humanitaire tak van de kerk.
Want samenwerken met de kerk
vinden wij belangrijk.

Een collega van ADRA Jemen spreekt met een cliënt.

COVID-19 zich razendsnel en
verergert elk probleem waarmee
we worden geconfronteerd.

Maar ondanks dit alles zijn we er
nog steeds. Omdat we nodig zijn.
We bereiken miljoenen mensen
met voedsel, geld, water, onderdak
en medische hulp. Maar het geweld
moet ophouden. Als de oorlog
vandaag zou stoppen dan duurt
het zeker 30 jaar voordat het land
enigszins is hersteld. Ik durf niet
te zeggen of de bevolking ooit deze
periode te boven komt. Maar ook
dan zullen we hun recht doen.’

Compassion

Voordat ADRA Nederland de officiële status van stichting kreeg
in 1991, werden de projecten van
ADRA al ruim 7 jaar ondersteund
door de Adventkerk in Nederland.
Daarom introduceert ADRA zich,
op elke plek met een kantoor, als

De cijfers zijn indrukwekkend.
Wat mij nog meer raakt is dat de
meeste hulpprojecten in nauwelijks vier weken tijd zijn opgezet.
Soms met minimale tot geen financiering. In 70% van de projecten
gebeurde de uitvoering in samenwerking met de Adventkerk. Via
lokale kerken, departementen,
scholen, ziekenhuizen en klinieken. Toen de kerkdeuren gesloten
waren, opende de kerk haar hart!’

Love

Na een heftige militaire missie in
Mali komt brandweerman Roel
Timmermans gebroken terug. Hij
is ziek, kan zijn beroep niet meer
uitoefenen, krijgt een psychose en
vindt zijn draai in de wereld niet
meer terug. Ten einde raad zoekt
hij God. Online. Via een Bijbelvlog leert hij de beginselen van de
Adventkerk.
Roel: ‘De allereerste keer dat ik
de kerk bezocht was tijdens een
doopdienst. Nu ben ik zelf lid van
de gemeente Breda. Op 11 mei
2019 ben ik gedoopt door Bert
Nab. Hij gaf me de tekst uit 1 Tess
5: 19-22: Doof de Geest niet uit en
veracht de profetieën niet die Hij
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Michael Kruger, directeur ADRA
International, Michigan: ‘Aan het
begin van de pandemie stelden we
een wereldwijde COVID-19 taskforce samen. Binnen een paar
weken lag er een strategisch
ontwerp op tafel. De uitwerking
van het plan leidde tot de realisatie
van 422 coronaprojecten, verdeeld
over 96 verschillende landen. In
2020 zijn bijna 20 miljoen mensen
bereikt en geholpen.
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Roel Timmermans

u ingeeft. Onderzoek alles, behoud
het goede en vermijd elk kwaad, in
welke vorm het zich ook voordoet.’

Begin 2020 besloot Roel zijn
comfortabele auto in te ruilen voor
een praktischer uitvoering. Het
verschil wilde hij doneren aan een
goed doel. Hij vroeg advies aan Leo
Belder, ouderling van de gemeente
Breda. Leo stelde voor met Christa
Breure, fondsenwerver bij ADRA,
te praten. Roel koos voor een
waterproject in Mauritanië en
een speciaal project voor meisjes in Swaziland. ‘Ik had voldoende
spaargeld, dus bad ik wat ik met
het geld kon gaan doen. Ik voelde
dat de heilige Geest mij leidde.’

Volg je hart, dat klopt

Als je toch een weg moet banen
tussen verleidingen en invloeden,
volg dan je hart. En laat je hart
vormen door de wijze woorden
van de profeet Micha. Spreekt je
hart? Neem dan eens contact met
ons op. Dat kan via meity@adra.nl.
Of breng een bezoekje aan onze
nieuwe website. Op www.adra.nl/
voorlichting& bewustwording/
portretten vind je het complete
interview met Roel.

Meity Bodenstaff- de Folter is Medewerker Voorlichting en Bewustwording
bij ADRA Nederland.
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N

INZEGENING/VROUWEN

adat er enige tijd weinig ontwikkelingen konden worden gemeld ten aanzien
van het inzegenen van vrouwen voor
een taak in de kerk, is er nu op dit punt
weer enige beweging waar te nemen. Tijdens
de vergadering van afgevaardigden van de
Beierse Conferentie op 4 juli 2021 werd met
aanzienlijke meerderheid een motie aangenomen. Hiermee doet de conferentie een
dringend verzoek aan de Zuid-Duitse Unie om
tijdens haar volgend
congres vrouwen in
de kerk in alle opzichten dezelfde rechten
te geven als mannen.

Een ander belangwekkend bericht is
afkomstig van de
Zuid-Amerikaanse
Divisie. Nadat in 1975
de wereldkerk de
inzegening van vrouwelijke ouderlingen goedkeurde, werd in 1984 besloten dat elke divisie
het recht had al dan niet tot inzegening van
vrouwelijke ouderlingen over te gaan. Tot
dusverre had de Zuid-Amerikaanse Divisie,
met haar ca. 2,5 miljoen leden, die stap nog
niet gezet. Tijdens een zitting van het voltallige divisiebestuur van 6 tot 10 juli, werd
besloten voortaan de inzegening van vrouwelijke ouderlingen toe te staan. Deze beslissing
wordt door velen gezien als een stap op weg
naar de acceptatie van ingezegende vrouwelijke predikanten.

AVONDALE COLLEGE/
KRIJGT UNIVERSITEIT STATUS

H

et was een proces van zo’n dertig jaar,
maar nu is dan eindelijk alle inspanning beloond. Onder recent ingevoerde
nieuwe regels, heeft het Avondale
College of Higher Education de status van
universiteit gekregen. Deze onderwijsinstelling in Australië, in Cooranbong, zo’n 120
kilometer van Sydney, kan inmiddels bogen
op een geschiedenis van 124 jaar. Avondale
University heeft studieprogramma’s—van
de bachelorsgraad tot en met de doctorsgraad—in theologie, business, verpleegkunde,
pedagogiek en exacte wetenschappen.

Avondale maakt deel uit van het wereldwijde
netwerk van adventistische universiteiten en
instituten voor hoger onderwijs. In de loop
van haar geschiedenis zijn zo’n 12000 studenten aan Avondale afgestudeerd. Een groot deel
daarvan kwam terecht in pastorale en verzorgende beroepen.

E
USAID director Pinchotti, US and Slovak Ambassadors, ADRA Serbia director.

SERVIË/ADRA SPONSORT BUS
VOOR DAKLOZEN

en donatie van 120.000 dollar van USAID,
de Amerikaanse organisatie voor nood- en
ontwikkelingshulp, stelde ADRA-Slovakije
en ADRA-Servië in staat een hulpprogramma op te zetten in Servië voor dak- en
thuislozen. Een bus is ingericht als rijdende
hulppost. Een kwart van de bevolking in Servië
leeft volgens de statistieken van de Wereldbank in extreme armoede. Vooral dakloze
Roma in de hoofdstad Belgrado hebben dringend hulp nodig.

UIT DE WERELDKERK/NIEUWS

HERSTRUCTURERING/
NEWBOLD COLLEGE

anaf september 2021 focust Newbold
College op de voorbereiding van mannen
en vrouwen voor het predikantschap in de
Adventkerk of op een andere rol binnen
de adventgemeenschap. De afdelingen voor
Business en Engels zijn tot nader order gesloten
en de theologische faculteit krijgt een nieuwe
vorm in het Centre for Ministry en Mission.

Deze ingrijpende heroriëntatie werd noodzakelijk vanwege de precaire financiële situatie
waarin Newbold College zich al geruime tijd
bevindt. De crisis verdiepte zich verder als
gevolg van de Coronacrisis. Maar de leiding
van de Trans-Europese Divisie en van Newbold
College benadrukken dat er vooral ook gekozen
is voor een nieuwe aanpak van de predikantsopleiding in Europa. Bij deze opleiding
krijgen voortaan de praktische aspecten meer
aandacht. Een groot deel van het onderwijs zal
ook na de COVID-crisis online worden gegeven.

I

23.000 DOPELINGEN/MEXICO

n de maand juni besloten in Mexico tijdens
een zgn. ‘reaping campaign’ ruim 23.000
mensen zich te laten dopen en lid te worden
van de Adventkerk. In het gehele land
waren maandenlang digitale evangelisatieacties gehouden. Deze plaatselijke en regionale
acties werden afgesloten met een nationaal programma. Een week lang sprak ds.
Alejandro Bullòn elke avond via het adventistische televisiekanaal over het thema ‘Hoop
in een tijd van onzekerheid’. Van de gemiddeld
280.000 luisteraars en kijkers namen 23.000
de beslissing om adventist te worden. De kerk
in Mexico telt nu ruim 320.000 leden.
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Dr. Anthony
WagenerSmith

N

Dr. Kayle B.
de Waal

NIEUWE STAFLEDEN/
TRANS-EUROPESE DIVISIE

ormaliter worden de stafleden van
een divisie gekozen tijdens een wereldcongres. Corona heeft dit systeem
behoorlijk ontwricht. Het wereldcongres is tot tweemaal toe uitgesteld en wordt nu
pas in de zomer van 2022 (deels waarschijnlijk
digitaal) gehouden.

Enkele divisies hebben niet gewacht tot het
volgende congres maar hebben alvast een
aantal benoemingen van departementshoofden doorgevoerd. Ook de Trans-Europese
Divisie (TED), waarvan de Nederlandse
Adventkerk deel uitmaakt, besloot daartoe. Op
1 juli werd verder een tweetal functionarissen
benoemd op niet eerder bestaande posities.
Dr. Anthony WagenerSmith en Dr. Kayle B. de
Waal werden respectievelijk gekozen als coördinator voor evangelisatie en zending en als
coördinator voor discipelschapstraining.

WagenerSmits heeft ruime ervaring in church
planting, o.a. in de VS. Hij gaat leiding geven aan
zendingsinitiatieven in gebieden in de TED waar
de kerk nog maar minimaal vertegenwoordigd is. Dat zijn o.a. Albanië, Bosnië, Cyprus,
Griekenland, Groenland, de Faeröer, IJsland,
Noord-Macedonië, Kosovo en Montenegro.
De Waal is momenteel als docent verbonden
aan Avondale University in Australië en is
een specialist in praktische theologie. De TED
hoopt haar gehele team compleet te hebben in
november van dit jaar. De verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester vindt
naar verwachting plaats tijdens het wereldcongres in 2022.

Reinder Bruinsma is emeritus predikant.

Door gkrphoto/Shutterstock.com
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Advent verwent
Dit keer Imam bayıldı oftewel ‘flauwgevallen priester’.
Van oorsprong een Turks recept. Het verhaal gaat dat een priester of imam
flauwviel toen hij dit gerecht zag, rook en proefde. Het is eigenlijk een lunchgerecht dat je eet met Turks brood, Maar met rijst en sla erbij kunt je het prima als
hoofdgerecht geven. De belangrijkste spelregel bij dit gerecht is: gebruik veel olie!
De combinatie van deze ingrediënten kan enorm smaakvol zijn, maar dan heb je
wel olie nodig als ‘geleider’ van die smaak. Bij gebrek aan vet wordt dit auberginegerecht al snel sponzig, taai en bitter.
Tekst/Jeanette Lavies
IMAM BAYILDI
‘FLAUWGEVALLEN PRIESTER’
(6 personen /veganistisch)
Dit heb je nodig:
6 niet te grote aubergines
1 ½ dl olijfolie
2 theelepels suiker
zout naar smaak
sap van 1 citroen

Voor de vulling
onder de bovenkant tot 2 cm boven
6 middelgrote uien, fijngehakt
het uiteinde. De buitenkant van de
4 eetlepels olijfolie
aubergine krijgt dan afwisselend witte
6 teentjes knoflook, fijngehakt
en donkere strepen.
1 theelepel suiker
2. Leg de aubergines neer en maak in een
zout en versgemalen zwarte peper
van de witte strepen een lange inkeping,
3 stevige tomaten
zodat elke half opengesneden aubergine
3 eetlepels verse fijngehakte peterselie
een holte krijgt. Leg de aubergines in
zout water (1 eetlepel zout op 1 liter).
Zo maak je het
1. Schil met een dunschiller of een scherp
Maak intussen de vulling
mesje drie strips van 2 cm breed uit
1. Pel de uien en snijd ze in halve ringen.
de aubergineschillen; ongeveer 2 cm
2. Hak de knoflookteentjes fijn.

ADVENT VERWENT/VEGETARISCHE & VEGANISTISCHE RECEPTEN
3. Dompel de tomaten 15 seconden in
kokend water en houd ze daarna 10
seconden onder de koude kraan. Pel ze
daarna meteen. Snijd ze doormidden,
verwijder de zaadjes en vocht en snijd
het vruchtvlees in kleine blokjes.
4. Verhit 4 eetlepels olie in een koekenpan. Fruit de uien en knoflook glazig op
matig vuur.
5. Voeg tomaten, suiker, zout en peper toe
en laat 10 minuten zachtjes stoven.
Maak nu het gerecht verder klaar
1. Dep de aubergines droog, bedruppel
ze met het citroensap en bak ze zachtjes om en om in 2 eetlepels olie tot het
vruchtvlees glazig begint te worden.
Je kunt ze ook inwrijven met olie en
citroensap en ze 10 minuten in de
oven leggen in een vuurvaste schotel
(200 C°).
2. Vul daarna de holtes van de aubergines
met de vulling.

Puzzel
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İmam bayıldı met yoghurt en rijst. Van een restaurant in Selçuk, Turkije.

3. Giet er de rest van de olie en wat water
overheen en zet ze weer 20 minuten in
de oven op 175 C°.
4. Laat uit de oven de aubergines lauw
worden en dien op met de fijngehakte
peterselie eroverheen gestrooid.

2

Door/Erik Macville

Vul het diagram in volgens de beschrijving. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Begin met invullen na het genummerde
hokje aan het begin van de regel. In de
gekleurde verticale kolom komt een
woord tevoorschijn.

6

3

13

1

5

3

5

4
5

Welke woorden zoeken wij?
Stuur je oplossing naar erikmacville@
casema.nl. Dan krijgt Erik inzicht in de
belangstelling voor de puzzel.
1. Zevendaags Israëlisch feest, begin
oktober (10)
2. Worden ter ere van God op een altaar
gelegd (11)
3. Plaats van de eindstrijd, Openbaring
16:6 (10)
4. Dier dat jaarlijks de woestijn in werd
gejaagd (8)
5. Een apostel, Mat.10:3 (8)
6. Tempelplein, ook toegankelijk voor
niet-Joden (7)
7. Door Jezus genezen blinde, Marcus
10:46 (9)
8. Godsdienstoefening in Israël (12)

Reageren
Heb je een recept gemaakt? Laat dan
weten wat je ervan vond. Je kunt je
reacties op de recepten sturen naar
lavies1@xs4all.nl
Jeanette Lavies is redactielid van
Advent en actief lid van de gemeente
Den Haag.

Ook de volgende dag zijn ze nog heerlijk.
Smakelijk eten!
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9. Dienaar in de tempel (8)
10. De priesterstam in Israël (8)
11. Bewaakten de ark des
verbonds met hun vleugels (7)
12. Mozes’ broertje (5)

3

17

7

7

11

© AlexanderVanLoon
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1
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Oplossing puzzel Advent nr. 2 2021
1. JanSpijk
2. AdVentje
3. Sleutel
4. Bruinsma
5. RobdeRaad 6. Deelder
7. HenkKoning 8. Jeroen
9. DeReus
De woorden die we zochten waren: stuur door

Erik Macville is gepensioneerd leraar Nederlands & actief lid van de gemeente Den Haag.
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NBV21 en de

geschiedenis
van de Bijbel
Binnenkort verschijnt de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
van 2004, de NBV21. Al is dit geen compleet nieuwe vertaling, toch is er tussen
2017 en begin 2021 door een heel team met grote zorgvuldigheid aan gewerkt.

O

m tot een vertaling van
de Bijbel te komen zijn in
ieder geval twee dingen
nodig. Dat zijn een goede
Griekse en Hebreeuwse tekst om
te vertalen en verder een serie
uitgangspunten als leidraad bij
het vertalen. Als je dat in één zin
wilt samenvatten wat betreft de
NBV dan luidt die zo: de vertaling
is trouw aan de oorspronkelijke
tekst in het Grieks of Hebreeuws,
maar wil tegelijkertijd een tekst
afleveren die goed is te begrijpen.
Eerst gaan we in op de
geschiedenis van de Griekse
nieuwtestamentische tekst. Die
ligt ten grondslag aan de NBV.
Daarna gaan we in op de veranderingen die zijn aangebracht in
de NBV21 ten opzichte van de
oorspronkelijke uitgave van 2004.

Tekst/Thijs de Reus

Het belang van de boekdrukkunst

Een belangrijk omslagpunt in de
geschiedenis van de Bijbel is de
boekdrukkunst van rond 1450.
Dat is niet heel lang voor het begin
van de Hervorming door Luther
in 1517. Het heeft zeker bijgedragen aan de verspreiding van
deze hervormingsbeweging. Het
gedachtegoed van Luther, Calvijn
en Zwingli kon via boeken makkelijk worden verspreid.
Dat zorgde ook voor een andere
benadering van de tekst die je
wilde vermenigvuldigen en van
het uitgangspunt van iedere vertaling: de oorspronkelijke tekst.
Er ontstond een grote behoefte
aan het zo dicht mogelijk benaderen van de Griekse tekst van de
oorspronkelijke schrijvers.

Monnikenwerk

Tot het einde van de Middeleeuwen werden deze manuscripten
van de Bijbel vooral gemaakt
(overgeschreven) door monniken. Zij zullen die teksten vooral
hebben gebruikt in hun eigen
klooster. Sinds de uitvinding
van de boekdrukkunst worden
boeken echter in een grote oplage
gemaakt en verspreid onder veel
meer mensen in een veel groter
gebied. Dat deed men dan ook nog
eens in de eigen taal en niet meer
in het Grieks en in de Middeleeuwen vooral in het Latijn.
Om een goede vertaling te maken
moet je er voor zorgen dat de
tekst klopt die je wilt vertalen. In
het moderne proces van uitgeven
van boeken heb je niet alleen een
schrijver of vertaler, maar kijken

Sahara Prince/Shutterstock.com
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er ook redacteurs, een hoofdredacteur en een eindredacteur naar
hun werk. Dat gebeurt allemaal
om een zo goed mogelijke, liefst
foutloze tekst te krijgen. Die tekst
gaat immers naar een grote groep
mensen en is niet meer bestemd
voor gebruik in een kleine groep.
Dat was wel zo voor een overgeschreven tekst in een klooster.

Een grote legpuzzel

Je wilt echter niet alleen zorgen
dat er een tekst komt die goed
is vertaald, maar ook dat die
uitgangstekst klopt. Dat is een
flinke legpuzzel, want dat is
niet eenvoudig bij een tekst die
eeuwenlang is doorgegeven door
‘overschrijven’ met bijkomende
menselijke fouten.
Tel daarbij de beperkte mogelijkheden om lijvige, zware
manuscripten breed en over een
grote afstand te delen. Al die
verschillende manuscripten van
over de hele wereld, vormen met
elkaar wel die grote legpuzzel.
Door al die bronnen met elkaar te
vergelijken, is het goed mogelijk de
fouten die tijdens het overschrijven zijn gemaakt, op te sporen en
te herstellen.
In 1516 deed Erasmus voor het
eerst een poging om de oorspron-

kelijke tekst zoveel mogelijk te
herstellen. Men is dus inmiddels
al meer dan 500 jaar bezig met het
leggen van die gigantische puzzel.
Er wordt geprobeerd de oorspronkelijke tekst van Petrus, Paulus,
Johannes en andere schrijvers van
het Nieuwe Testament zo dicht
mogelijk te benaderen.

Een middeleeuws kopieerapparaat

Om te begrijpen waarom dat zo’n
grote puzzel is, moet je je afvragen
hoe een ‘kopieercentrum’ eruitzag
tot aan het einde van de Middeleeuwen. Als je meerdere kopieën wilde
hebben, dan las een ‘voorlezer’ de
tekst voor en die werd opgeschreven door een groep ‘schrijvers’.
Of een monnik schreef een tekst
of boek over, vandaar de term
‘monnikenwerk’. Op deze wijze is
ons Nieuwe Testament zo’n 1400
jaar doorgegeven.
Hoe goed die schrijvers of monniken ook waren, er slopen natuurlijk
fouten in de vertaling. Schrijvers
verstonden de voorlezer niet goed
of de kopiist kwam een woord
tegen dat in de tijd waarin hij
leefde van betekenis was veranderd of wat archaïsch was en
daardoor in onbruik was geraakt.
Een voorbeeld hier kan zijn dat ik

het niet zo bekende woord archaïsch dan vervang door ‘oeroud’ of
door ‘ouderwets’. Dat is wel een
heel ander woord, ook al heb ik de
betekenis niet wezenlijk veranderd.
Soms kwam zo’n kopiist een grammaticale fout tegen in de tekst en
dan nam hij de vrijheid die te corrigeren. Of door het telkens omslaan
van het blad van een manuscript
was er een woord geheel of gedeeltelijk onleesbaar geworden. Wat
moest hij er dan van maken?

/Al die

verschillende
manuscripten
van over de hele
wereld, vormen
met elkaar
wel die grote
legpuzzel
Dergelijke fouten werden natuurlijk ook wel opgemerkt en
gecorrigeerd. Bijvoorbeeld door
ze dan alsnog in de kantlijn te
vermelden. Er waren echter ook
kopiisten die een paar extra woorden toevoegden om een moeilijke
passage leesbaarder te maken. Als
dan jaren later iemand op basis
van die tekst een nieuwe kopie
maakt, dan laat het zich raden wat
er gebeurt. De verklarende woorden worden gewoon opgenomen
als deel van de tekst omdat men
denkt dat het een foutje was dat
later is gecorrigeerd. Zo komen er
woorden in de tekst die er eerst
niet stonden.

Nu een betrouwbare tekst

Een Duitse vertaling uit 1534 door
Maarten Luther. Zijn vertaling van de tekst
in de volkstaal was zeer invloedrijk,

Redelijkerwijs kun je ervan
uitgaan dat we met inmiddels vijf
eeuwen intensief onderzoek, heel
dicht in de buurt komen van de
oorspronkelijke tekst. Omdat we
die originelen niet meer hebben
zullen we dat nooit met absolute
zekerheid kunnen zeggen.

GESCHIEDENIS VAN DE BIJBEL/NBV21
Novum Instrumentum omne was het eerste
gepubliceerde Nieuwe Testament in het Grieks (1516).
Het werd opgesteld door Desiderius Erasmus en
gedrukt door Johann Froben van Basel.
Afgebeeld: De eerste pagina van het Erasmiaanse
Nieuwe Testament en rechts, de laatste pagina
(Openbaring 22:8-21).
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Concordant vertalen

Verschillende vertalingen
van de Bijbel

Al die vertalingen hebben een
bepaalde doelgroep in gedachten.
Sommige vertalingen benadrukken de brontaal (zoals de
Statenvertaling, de Herziene
Statenvertaling en de Naardense
Bijbel) en nemen moeilijker te
begrijpen Nederlands voor lief.
De Groot Nieuws Bijbel (GNT) en
zeker de Bijbel in Gewone Taal
(BGT) willen dat het vooral in het
Nederlands makkelijk is te begrijpen. Het moet vooral begrijpelijk
zijn. Voor beide benaderingen is
het nodige te zeggen.

We willen dat meer mensen de
Bijbel gaan lezen. Het is verstandig
iemand met een makkelijk leesbare vertaling te laten beginnen.
Als je heel veel van de Bijbel weet,
wordt het steeds belangrijker een
tekst te hebben die je dichter bij de
oorspronkelijke tekst brengt. Dan
wordt het belangrijk elementen uit

/We mogen nu

wel stellen dat we
beschikken over
een betrouwbaar
uitgangspunt
voor onze Bijbelvertalingen
de Hebreeuwse en Griekse originelen over te nemen die duidelijk
maken hoe de schrijver zijn verhaal
heeft opgebouwd.
Kijk bijvoorbeeld naar Matteüs
23:13-34 waar tot zevenmaal
toe klinkt ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën’ (verzen
13,15,16,23,25,27 en 29). Dan
moet je dus dat structuurgevende
element in de vertaling laten terugkomen.

Gorodenkoff/Shutterstock.com

We hebben inmiddels echter wel
ontdekt hoe Erasmus aan de laatste woorden van het boek de
Openbaring kwam. In geen van
zijn manuscripten stonden die
teksten. Door de Latijnse vertaling
wist hij dat die er wel in hoorden.
Hij heeft die toen dus zelf terugvertaald uit het Latijn naar het
Grieks. Die vertaling klopte echter
niet helemaal. Die foutjes zijn in
allerlei vertalingen teruggekeerd.
We mogen nu wel met een grote
mate van zekerheid stellen dat we
beschikken over een betrouwbaar
uitgangspunt voor onze Bijbelvertalingen.

Woorden uit de Griekse en
Hebreeuwse tekst moet je voor een
dergelijke studie ook zoveel mogelijk met hetzelfde woord of met
dezelfde woordgroep weergeven.
Dat noemen we ‘concordant vertalen’. Dat maakt het lezen soms niet
makkelijker en daarom kiezen dus
met name de GNB en de BGT voor
een andere benadering. In de NBV
uit 2004, heeft men met het oog
op ‘doeltaalgerichtheid’ niet zo
sterk gelet op die ‘concordantie’.
De NBV21 doet dat wel. Vooral in
alinea’s, hoofdstukken en soms ook
in hele delen van een Bijbelboek is
daarmee rekening gehouden.
Soms gaat dat niet. Er zijn Griekse
en Hebreeuwse woorden die een
veel ruimere betekenis hebben
dan je kunt weergeven met één
Nederlands woord. ‘Sjalom’ vertalen we meestal met ‘vrede’. De
betekenis van het woord gaat
echter veel verder dan ‘afwezigheid van oorlog’. Het gaat ook om
innerlijke rust en vrede en over de
mentale balans van een persoon.
Het staat voor een algeheel gevoelen van welbevinden. Dan moet je
weleens een ander woord gebruiken
dan vrede.
Daarom hebben de vertalers, en nu
de revisoren van de NBV, bijvoorbeeld geworsteld met de vraag hoe
je het Griekse woord ‘sarx’ moet
vertalen. Dat woord komt terug in
‘sarcofaag’. Daar leggen we mensen
in die zijn overleden. Als encyclopedieën dat woord uitleggen,
dan verwijzen ze naar de Griekse
achtergrond en zeggen dat het
letterlijk ‘vleesetend’ betekent (van
sarx = vlees en fagein = eten). Een
wat grafische beschrijving, maar
wel één die klopt! Kun je dat woord
‘sarx’ wel altijd en overal vertalen
met ‘vlees’?

NBV21/GESCHIEDENIS VAN DE BIJBEL
De NBV deed dat niet en doet
dat ook niet in de NBV21. Het
woord vormt vaak een tegenstelling met ‘geest’. Paulus heeft het
in Romeinen 8 bijvoorbeeld over
‘leven door de Geest’. Dat is een
leven waarbij je je als mens laat
leiden door God en niet door je
eigen begeerten. Paulus wil deze
vraag beantwoorden: laat je je
leiden door wat je zelf wilt of door
datgene wat God wil? De bron
van jouw wensen is niet ‘hemels’
maar aards. De vraag of je je laat
leiden door je eigen wil of door de
wil van God, is daarmee eigenlijk
een vraag of je je laat leiden door
hemelse beginselen of door aardse
beginselen. De NBV21 gebruikt
daarom het woord ‘aards’ als
vertaling van ‘sarx/vlees’.
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Het Hebreeuwse Oude
Testament

Je zou denken dat er over het Oude
Testament veel meer is te zeggen,
omdat de oudste gedeelten daarvan gebeurtenissen beschrijven
die nog veel verder in het verleden
liggen dan die van de nieuwtestamentische kerk. De Hebreeuwse
tekst wordt ons vooral overgeleverd door Joodse schrijvers (de
zgn. Masoreten) en die hadden hun
eigen gewoonten.
Zij bewaarden oude en versleten manuscripten niet, maar die
werden zorgvuldig begraven. Dat maakt het
bestuderen van hoe de

tekst wordt overgeleverd natuurlijk veel moeilijker. Je beschikt niet
over de manuscripten die werden
gekopieerd. Afwijkingen vaststellen is veel lastiger.

De oudste ons bekende tekst van
het Oude Testament stamde lange
tijd uit ongeveer 900 jaar na Christus. Totdat onder andere de Dode
Zeerollen werden ontdekt. Toen
hadden we de beschikking over
boekrollen die duizend jaar ouder
waren. De resultaten van het
onderzoek van dit bronmateriaal gaat tot op de dag van vandaag
door en daar is het laatste woord
nog niet over gezegd.
De tekst van het Oude Testament
is echter met grote zorgvuldigheid
aan ons overgeleverd. De revisoren van de NBV hebben alle keren
dat er in de versie van 2004 werd
afgeweken van die tekst van de
Masoreten opnieuw bekeken. Hun
conclusie was dat er vaak geen
reden was af te wijken en wordt
nu dus toch die Masoretische
tekst gevolgd. Waar er wel wordt
afgeweken, staat duidelijk in een
voetnoot.
In de editie van 2004 was niet van
al die afwijkingen een voetnoot
geplaatst. Dat is nu ook aangepast
en al die voetnoten zijn nog eens
kritisch nagekeken. Dat pleit dus
opnieuw voor de grote zorgvuldigheid waarmee de vertaling en de
revisie van de NBV tot stand zijn
gekomen.

Hoofdletters voor
verwijzingen naar God

De aanpassing die in de NBV21
ongetwijfeld het meeste opvalt,
is de terugkeer van de hoofdletters in woorden als Ik, Mij, Hij, Wij,
Ons, enz. wanneer die verwijzen
naar God. Er is ook niets waarop
na het verschijnen van de NBV in
2004 zoveel commentaar is gekomen. Men heeft toen gekozen geen
hoofdletters te gebruiken omdat
je daarmee aansluit bij de aanpak
van de GNB en omdat toen werd
verwacht dat een dergelijk hoofdlettergebruik langzaam maar
zeker zou verdwijnen.
Het is duidelijk dat dit niet is
gebeurd. Hoofdlettergebruik
heeft niet alleen te maken met een
veranderende gewoonte of met een
rustiger tekstbeeld dat daaruit zou
voortvloeien. De NBV is een Bijbel
die in de kerken wordt gebruikt
en daar speelt eerbied voor de
Almachtige een hoofdrol. Daardoor ontbrak in die vertaling iets
vertrouwds en dierbaars. De Bijbel
is meer dan een gewoon ‘leesboek’. Het is in de eerste plaats een
geloofsboek en daarin moet plaats
zijn voor eerbied.
Dan vallen argumenten als deze
weg: ‘de oorspronkelijke teksten
gebruiken ook geen hoofdletters’ en ook ‘in de eerste uitgave
van de Statenvertaling worden ze
soms ook niet gebruikt’. Daarom is
ervoor gekozen deze ‘eerbiedkapitalen’ weer te gebruiken.

mycteria/Shutterstock.com

HULP VAN DE MODERNE TECHNIEK
De woorden die met elkaar verwant zijn en waarmee op verschillende plaatsen
in de Bijbel dezelfde thema’s worden besproken, wil je telkens op dezelfde wijze
vertalen. Daarmee maak je de verbanden duidelijk die de Bijbelschrijvers leggen
met andere boeken in de bibliotheek die de Bijbel is. Wet, genade en rechtvaardiging
door het geloof spelen bijvoorbeeld een rol in de brieven van Paulus aan de Galaten en
de Romeinen. Dat moet herkenbaar zijn.
Het zal duidelijk zijn dat de computer een heel handig hulpmiddel is om die verbanden snel
op te sporen en na te gaan of tekstgedeelten goed op elkaar zijn afgestemd.

GESCHIEDENIS VAN DE BIJBEL/NBV21
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NBV21 van harte
aanbevolen

Zonder iets te willen afdoen aan de
enorme waarde van de Statenvertaling, moeten we wel bedenken
dat deze vertaling is gebaseerd op
het onvolmaakte werk van Erasmus. Wat overigens niets afdoet
aan het formidabele werk dat hij
heeft gedaan en de vele invloedrijke en goede vertalingen die
daaruit zijn voortgevloeid.
Wat betreft de vraag hoe de
oorspronkelijke tekst eruit heeft
gezien, heeft de NBV21 betere
papieren. Maar ook dat is en blijft
mensenwerk. Het was nodig de
uitgave van 2004 te reviseren en
die noodzaak zal blijven bestaan,
al was het alleen maar omdat onze
eigen, Nederlandse taal, doorlopend verandert.
Veel plezier bij het lezen van deze
gereviseerde vertaling. Maak
daarnaast vooral gebruik van alle
beschikbare vertalingen als je
diepgaand onderzoek wilt doen
naar wat de Bijbel ons nog steeds
heeft te zeggen. Of gebruik een
vertaling met een makkelijk te
begrijpen tekst als je gewoon wat
wilt lezen in Gods Woord. Zijn
Geest kan tot ons spreken door al
die vertalingen.

Lees ook het interview met een
van de NBV21-vertalers op onze
website: https://bit.ly/nvb21interview

Thijs de Reus is emeritus predikant en woont in Emmen.
Foto boven: JHershPhoto/Shutterstock.com
Foto links (laptop): Gts/Shutterstock.com
Foto links boven (Bijbel NBV21): © www.bijbelgenootschap.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 geloofspunt 27: Het millennium en het einde van de zonde
Tekst/Thijs de Reus
donatas1205/Shutterstock.com

bevrijd van zonde en zondaars.
(Jeremia 4:23-26; Ezechiël 28:18-19;
Maleachi 3:19; 1 Korintiërs 6:2-3;
Openbaring 20; 21:1-5.)

Wat voorafging

H

et millennium is de duizendjarige regering van Christus
met zijn heiligen in de hemel
tussen de eerste en de tweede
opstanding. Gedurende deze periode worden de onrechtvaardige
doden geoordeeld. De aarde zal één
grote woestenij zijn, zonder levende
menselijke bewoners, maar bevolkt
door satan en zijn engelen. Aan het
einde hiervan zal Christus met zijn
heiligen en de heilige stad uit de
hemel neerdalen op de aarde. De
onrechtvaardige doden worden dan
opgewekt en zij zullen met satan
en zijn engelen de stad omsingelen.
Dan zal het vuur van God hen echter
verteren en de aarde reinigen. Zo
zal het heelal voor eeuwig worden

De voorafgaande geloofspunten
hangen samen met Gods laatste
stappen om het probleem van de
zonde op te lossen. Christus keert
terug als Hij zijn taak als hogepriester in de hemelse heiligdomsdienst
heeft voltooid. De doden worden
opgewekt en Christus brengt hen
naar het huis van zijn Vader.
Dan volgt de duizendjarige regering van Christus met de gelovigen.
De beschrijving van de nieuwe
aarde is het laatste onderdeel van
Gods plan van redding voor deze
wereld. Dat is de logische afronding van wat Gods geïnspireerde
Woord laat zien aangaande de
vraag wie God is en wie de mens is
en dat de mens een in zonde gevallen schepsel is dat toch door God
wordt bemind. De zonde zorgde
voor afstand tussen God en mens

en zijn antwoord daarop is het
verlossingsplan. Zij die dat verlossingsplan aanvaarden, vormen een
volk van gelovigen dat samenkomt
om hun geloof te belijden en in de
praktijk te brengen. Die rol wordt
nu vervuld door de gemeente van
Christus en daaraan heeft de Heer
gaven en taken gegeven om die rol
te vervullen.

Grote Verzoendag

We willen de bespreking van het
duizendjarig rijk beginnen bij de
heiligdomsdienst en met name bij
Grote Verzoendag. Daarna gaan we
in op wat er aan het begin en het
einde van de duizend jaar gebeurt.
Op Grote Verzoendag verschijnt de
hogepriester voor God in het allerheiligste deel van het heiligdom.
‘Hij voltrekt aan de heilige ruimte
de verzoeningsrite voor de onreinheden en overtredingen van de
Israëlieten, voor al hun zonden’
(Leviticus 16:16). Iedere Israëliet
viert die dag samen met anderen,
biedt de Heer een offergave aan,

DEEL 23/GELOOFSPUNTEN

De dag van de Heer

Deze dag is een dag waarop de
schapen van de bokken worden
gescheiden. Het is niet alleen een
dag van verzoening, al is het Gods
wens dat het vooral daarvoor staat,
maar het is ook een dag van oordeel.
Dat thema klinkt ook door op wat
het Oude Testament beschrijft als ‘de
dag van de Heer’ (Maleachi 3:19; zie
ook Ezechiël 13:5; Joël 1:15; 2:1,11;
3:4; 4:14; Amos 5:18-20). Het is het
moment waarop God rechtspreekt.
Het is opvallend dat er in het
Nieuwe Testament wordt gezegd
dat bij God één dag is als duizend
jaar en duizend jaar als één dag
(2 Petrus 3:8). In het vers daarvoor
heeft Petrus het over ‘de dag van
het oordeel, waarop de goddelozen
ten onder zullen gaan en worden
prijsgegeven aan het vuur.’
Het duizendjarig rijk is als de dag van
de Heer. God spreekt recht en ‘opent
de boeken’ (Openbaring 20:12).
Aan iedereen, en tijdens de duizend
jaar met name aan de mensen geeft
God opening van zaken. Dit is de
afronding van de oplossing van het
probleem van de zonde. Centraal
staat wat kenmerkend is voor ieder
rechtvaardig rechtssysteem: alles
vindt plaats in de openbaarheid. God

doet niets in het geheim. Zo wordt
er ‘recht gedaan’ aan hen die van
Jezus getuigen, over God spreken en
die niet het beest aanbidden en zijn
merkteken niet ontvangen (20:4).
God zegeviert en dat doet Hij door de
zonde als de bron van alle kwaad te
ontmaskeren. Zonder dwang en van
ganser harte zal ten slotte iedereen
belijden: ‘Heilig, heilig, heilig is God,
de Heer, de Almachtige, die was, die
is en die komt’ (4:8). Als die dag en
dus het duizendjarig rijk voorbij
zijn, daalt het hemelse Jeruzalem op aarde neer. Alles wat voor
onrecht heeft gezorgd, wordt in de
poel van vuur en zwavel geworpen
(20:10). Dan begint Gods eeuwige
rijk van vrede en is het huwelijksfeest voorbij van bruidegom Jezus
en zijn bruidsgemeente.

Aan het begin

Stilstaan bij het duizendjarig rijk
betekent ook nadenken over wat er
aan het begin gebeurt. Dan vindt de
wederkomst plaats en dus ook de
(eerste) opstanding. Zij die daaraan
deelhebben zullen priesters van God
zijn en samen met de Messias heersen en de rol van rechtsprekende
koning gaan vervullen (20:4,6). De
duivel wordt ‘in de diepte gegooid’
en ‘de put wordt boven hem gesloten en verzegeld’ en hij kan niemand
meer misleiden (20:3).

Aan het einde

Aan het einde van de duizend jaar
komen de ‘andere doden tot leven’
(20:5). Zij horen niet bij Christus en

zijn niet opgewekt bij zijn wederkomst of zij leefden bij zijn komst
en vroegen aan de bergen hen te
‘verbergen voor de toorn van het
Lam (6:16; 20:5). De tegenstander
wordt losgelaten uit zijn gevangenis (20:7). Hij heeft duizend
jaar kunnen nadenken over wat
hij heeft gedaan en waartoe zijn
opstand tegen God heeft geleid.
Hij blijkt nog niets te hebben
geleerd, want hij gaat gewoon op
de oude voet verder: hij misleidt de
volken (20:8). Daar hoort zelfs het
aanstichten tot geweld weer bij. Hij
brengt de volken voor een laatste
aanval op de heilige stad bijeen.
Er wordt een grote witte troon
zichtbaar en God toont zich in al
zijn heerlijkheid. Licht en duisternis
kunnen niet tegelijkertijd bestaan.
Als de dag aanbreekt, verdwijnt
de duisternis van de nacht als
vanzelf. Goed en kwaad kunnen
ook niet tegelijkertijd bestaan.
Wanneer God als belichaming van
het goede en de gerechtigheid zich
als een oogverblindend licht laat
zien, dan moet de tegenstander
verdwijnen. Dat gebeurt aan het
einde van de duizend jaar als de
tegenstander die laatste aanval op
de stad van God doet. Dan verschijnt
Hij als een helder licht en verdwijnt
de duisternis die de tegenstander
verspreidt. Daana begint het leven
op de nieuwe aarde.

Thijs de Reus is emeritus predikant en
woont in Emmen.

Les

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de geloofspunten? ‘Wij Geloven’ is een eenduidige
studiegids over het geloofsgoed
van de zevendedagsadventisten.
Een degelijke, maar vooral actuele
omschrijving van de geloofsprincipes
die ook in een westerse beleving
toepasbaar zijn. Te koop bij het
servicecentrum (www.adventist.nl)
voor slechts €8,95.
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verricht geen werk en beseft dat op
deze dag de verzoeningsrite wordt
voltrokken. Zij zijn volledig gericht
op God. Daarom brengen zij deze dag
in onthouding door (23:26-29). Doen
zij dat niet, dan zijn de consequenties groot, want zij die dat niet doen,
worden uit de gemeenschap gestoten en ‘weggevaagd’ (23:29-30).

VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/LESSEN UIT DEUTERONOMIUM

ShutterDivision/Shutterstock.com
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Lessen uit
Deuteronomium
De eerste vijf boeken van de Bijbel staan bekend als de boeken van Mozes,
ook wel Thora of Pentateuch genoemd. Deuteronomium is het vijfde boek van
deze reeks en heeft de vorm van een afscheidstoespraak van Mozes.
Niet verwonderlijk, want hij mocht het beloofde land niet binnengaan.

H

et boek gaat vooral over de
relatie tussen God en het
volk Israël. God heeft dat
volk uitgekozen zijn grote
daden te verkondigen. Daden
waarin de bevrijding uit de slavernij in Egypte centraal staat. God
is een bevrijdende God. Hij heeft
het volk Israël – en daarmee de
mensheid – regels gegeven om die
vrijheid in stand te houden. Als
de Israëlieten de wetten en voorschriften trouw naleven, zullen ze
in voorspoed leven. God zal hen
zegenen en hun land een gelukkig leven geven. In dit Bijbelboek
herinnert Mozes het volk aan deze
belofte.

Tekst/Jacob Engelgeer

Verbond tussen God en
Israël

In het boek Deuteronomium
verwoordt Mozes hoe belangrijk
het is om de bevrijdende relatie
met God te onderhouden. Centraal
daarin staat het verbond dat God
met zijn volk bij de berg Sinai heeft
gesloten. Daarom herinnert Mozes
het volk eraan wat God voor hen
in Egypte en in de woestijn heeft
gedaan. Hij heeft hen op wonderbaarlijke wijze bevrijd en naar het
beloofde land geleid en heeft hen
nooit in de steek gelaten. Naast
Hem bestaat geen andere God.
Jahweh is de enige God (Deuteronomium 4:39). De Israëlieten moeten
zich dan ook niet laten verleiden
andere goden te aanbidden maar
alleen de HEER dienen.

Het belang van trouw aan God
Als Mozes ergens van overtuigd
is dan is het wel dat de Israëlieten trouw moeten blijven aan God.
Die trouw leidt immers naar het
leven. Ze kunnen alleen maar een
goed en gezegend leven leiden als
ze Gods adviezen en regels serieus nemen. Het omgekeerde is ook
waar, God niet gehoorzamen en zijn
wetten overtreden brengt ongeluk met zich mee, het zaait dood
en verderf (Deuteronomium 28).
Bovendien moeten de Israëlieten
zich goed realiseren dat de omliggende volken naar hen kijken. Het
volk van God wordt geobserveerd,
nauwlettend in de gaten gehouden.
Als de Israëlieten wijs en verstandig door het leven gaan, zal God
daar om worden geprezen.

LESSEN UIT DEUTERONOMIUM/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

Ook Jezus wijst op het belang van
een loyale houding richting God.
Voor Hem is deze houding, die
zich uit in liefde, het meest wezenlijke van onze relatie met God. In
Marcus 12:28 lezen we dat een
schriftgeleerde aan Jezus vraagt
wat het belangrijkste gebod is.

/Gods wet sluit

zijn genade niet uit
Jezus antwoordt: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze
God, is de enige Heer; heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand
en heel uw kracht.”’ Daarmee
verwijst Jezus naar Deuteronomium 6:4-5. Deze geloofsbelijdenis
staat nog altijd centraal in het
Joodse geloof en wordt aangeduid
als het Sjema. Deze naam is gebaseerd op het eerste woord van
Deuteronomium 6:4, waar in het
Hebreeuws staat sjema’ jisra’eel
oftewel, ‘Luister Israël’.

De vreemdeling liefhebben

Trouw aan God uit zich echter niet
‘slechts’ in liefde tot God. Deze
liefde heeft gevolgen voor je relatie met de medemens. Nadat Jezus
de schriftgeleerde eerst had gewezen op de liefde tot God, ging Hij
immers nog een stap verder. Hij
zei dat het op een na belangrijkste gebod dit is: ‘Heb je naaste lief
als jezelf’ (Marcus 12:31). Mozes
wees honderden jaren daarvoor al
op die liefde tot de naaste (Leviticus 19:8) en wel in het bijzonder
op de zorg voor de naasten die
dat dringend nodig hebben zoals
vreemdelingen. In Deuteronomium leert Mozes ons dat wij hen
ook met liefde moeten behande-

Wet en genade

Het komt nogal eens voor dat
gehoorzaamheid aan Gods wet
tegenover zijn genade wordt
geplaatst alsof er een tegenstelling
zou zijn. In het Oude Testament
zou dan de wet centraal staan
en in het Nieuwe Testament de
genade. De genade die we ontvangen van Jezus die zijn leven heeft
gegeven om het onze te redden.
Het is echter een schijnbare tegenstelling. Gods wet sluit zijn genade
niet uit en omgekeerd, de genade
en verlossing in Jezus Christus
plaatst de wet van God niet buiten
werking. Jezus zegt ons tenslotte
niet voor niets: ‘Denk niet dat

/Hierbij volgen

wij God na, die
vreemdelingen
in bescherming
neemt en hen
voorziet van
voedsel & kleding

Ik gekomen ben om de Wet of
de Profeten af te schaffen, maar
om ze tot vervulling te brengen’
(Matteüs 5:17; vgl. 22:40).
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De Heer uw God liefhebben

len (10:18). Hierbij volgen wij God
na, die vreemdelingen in bescherming neemt en hen voorziet van
voedsel en kleding. Ook bij het in
acht nemen van het sabbatsgebod
verwoordt Mozes die zorgzame
houding richting de vreemdeling
(Deuteronomium 5:14).

Kies voor het leven

Mozes hield zijn lange redevoering in het land Moab, ten oosten
van het beloofde land (Deuteronomium 28:69). Voordat de
Israëlieten het beloofde land
mogen intrekken herinnert Mozes
hen aan de overeenkomst die zij
met God hebben gesloten. Hij roept
in herinnering dat zij met eigen
ogen hebben gezien hoe God hen
uit Egypte heeft bevrijd. God is
gericht op het leven, niet op de
dood. Zelf kan Mozes het beloofde
land niet binnengaan. Voordat hun
wegen scheiden, doet hij een laatste oproep aan zijn volksgenoten:
‘Kies voor het leven, voor uw eigen
toekomst en die van uw nakomelingen.’ Die oproep geldt niet
alleen voor de Israëlieten, maar
ook voor ons. Wanneer wij kiezen
voor het leven, dan zal dat blijken uit onze liefde voor God, onze
gehoorzaamheid en trouw aan
Hem die ons het leven schenkt.

Dialoof 4e kwartaal 2021

Dit kwartaal bestuderen we in de
sabbatschool het thema ‘Deuteronomium – de waarheid voor vandaag’.
Ik wens u daarbij Gods zegen.

Jacob Engelgeer is hoofd van het
departement Ontwikkeling & Toerusting.

JK21/Shutterstock.com

De rechtvaardigheid van God en zijn
nabijheid zal worden opgemerkt.
Trouw zijn aan God en Hem gehoorzamen is dan ook een getuigenis.
Daar zijn zij immers toe geroepen,
daartoe heeft God hen bestemd.

PS/OVERLIJDENSBERICHTEN
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PS
Angélique Hornis –
van der Horst

28 sept 1941 – 27 mei 2021
Angélique Hornis heeft veel betekend voor de gemeente Emmen.
Zending had haar grote belangstelling. Ze gaf adviezen bij de
oprichting van AJV-scouting en
zat in de landelijke zendingsraad.
Daarnaast was ze ook buiten de
kerk heel erg actief en presenteerde
meer dan 25 jaar christelijke, maar
ook andere radioprogramma’s
bij ZO!34 (Radio Emmen). Gezien
haar vrijwel volledige theologische
opleiding was zij ook zeer goed
in staat een preek te maken en te
houden. Zij werkte in haar jonge
jaren enige tijd als evangeliste.
Angélique kreeg al op jonge leeftijd te maken met een ernstige vorm
van reuma. Vanaf 35-jarige leeftijd was zij niet meer in staat als
biochemisch research analiste bij de

Universiteit van Nijmegen te werken.
In verband met de geldende restricties door de coronapandemie kon
slechts een beperkt aantal mensen
aanwezig zijn tijdens de rouwdienst om samen met haar man
Martin afscheid te nemen van
Angélique. Vele anderen zullen het
ongetwijfeld hebben gevolgd via de
livestream. Ds. Rudy Dingjan ging
voor in de dienst.
Tijdens de dienst hield haar jongste
zoon Timo een toespraak waarin
hij schetste wat zijn moeder voor
hun gezin betekend had, speelde
haar oudste zoon (Paul) een lied op
een keyboard, las haar kleinzoon
Reinier de schriftlezing uit Psalm
33:20-22 voor en haar kleindochter Isalie speelde een muziekstuk
op haar klarinet. Ook haar zoons
Daniël en André en haar schoondochters Maaike, Daniëlle, Eefje en
Agaath waren aanwezig.

Filippa Twijnstra –
Lugtenburg

17 okt 1933 – 24 apr 2021
Filippa was zeer actief binnen
de Adventkerk. Zo was ze van
1958-1962 medisch zendelinge in
Ethiopië, penningmeester van onze
ontwikkelingsorganisatie ADRA,
ouderling van de gemeente Zwolle,
viel ze in als voorganger en was ze
lid van de gemeentelijke gebedsgroep.
Ook studeerde ze aan het theologisch seminarie Zandbergen.
Filippa volgde een opleiding tot
verpleegkundige en verloskundige
zowel in Engeland als in Nederland.
Ze had ook een praktijk verloskunde in Zwolle van 1964 tot 1991.
Verder had ze diverse bestuurlijke
functies bij de verloskundeorganisatie in Nederland en wereldwijd.
Na haar vervroegd pensioen
kreeg Filippa tijd voor hobby’s

OVERLIJDENSBERICHTEN/PS

Aliza Jajjy

1 jul 1945 – 22 feb 2021
Aliza Jajjy, de vrouw van oudpredikant Faraj Mansour uit
Irak, is op 22 februari 2021 in
Amsterdam op 75-jarige leeftijd
overleden. Ze was lid van de kerk
in Zaandam en later in Amsterdam
Zuid. Ton Steens ging voor in haar
afscheidsdienst.
Ze vluchtte in 1997 met haar gezin
naar Nederland en was, ondanks
gezondheidsproblemen de laatste jaren, nog steeds een actief
bezoeker van lokale en landelijke
kerkelijke activiteiten. Haar evangelisatiewerk had een sterke focus
op de spoedige wederkomst van
de Heer, de staat van de dood en
de rechtvaardiging door het geloof
in Christus. Haar afscheidsdienst
werd online door honderden
mensen in verschillende landen
gevolgd. De familie bedankt iedereen voor het getoonde medeleven
en in het bijzonder de leden van
gemeente Amsterdam Zuid en
gemeente Hilversum. Moge de
Heer ieder die door Aliza’s leven en
werk is geraakt, troosten met de
woorden: ‘En ik hoorde een stem
uit de hemel tegen mij zeggen:
Schrijf: Zalig zijn de doden die in
de Heere sterven, van nu aan. Ja,
zegt de Geest, opdat zij rusten van
hun inspanningen, en hun werken
volgen met hen.’ (Openbaringen
13: 14)

Wilhelmina Elisa (Miny)
Eijkelenboom – Roede

14 jun 1929 – 22 jul 2021
Miny was de vrouw van predikant Wim Eijkelenboom. Zij hebben
samen in diverse gemeenten
gestaan, zijn naar diverse landen
uitgezonden en een lange periode
Edgard Murwin Ferrol
werkzaam geweest voor woon21 nov 1932 – 7 jul 2021
zorgcentrum Vredenoord (Wim als
‘k Zal Hem zien met eigen ogen,
directeur en Miny als hoofd huisHeer mijn God, hoe zal ‘t mij zijn?
houding). Daarnaast richtten zij het
Bekende woorden uit de zangbunEijkelenboomfonds op.
del Gezangen Sions. Toen Edgard
Miny werd geboren in GroninMurwin Ferrol in contact kwam
gen en had één broer. Omdat haar
met ons kerkgenootschap was
ouders adventist werden, ontstond
dit een van de liederen die hem
er grote armoede in het gezin.
ervan verzekerden dat Jezus op
Haar vader verloor zijn baan en
werd kolenboer. Haar huwelijk met
een dag terug zal keren om zijn
Wim heeft haar op veel plaatsen
trouwe kinderen op te halen. Die
gebracht. Miny zei daarover dat ze
hoop heeft hem daarna steeds
altijd verheugd was met een nieuwe
begeleid. Zelfs in zijn laatste uren
uitdaging voor Wim en graag aan
waren zijn kinderen en aanwezige
zijn zijde stond. Mede daardoor
familie getuige van zijn vasthoukeek zij terug op een mooi leven.
dend geloof in de belofte van Jezus’
Samen kregen zij één zoon: Ton. Hij
wederkomst. Hij heeft namelijk nog
woont al vele jaren in Amerika. Het
kort voor hij heenging overtuigend
wekelijkse contact tussen hen was
meegezongen met zijn familie.
er altijd een met humor.
De gemeente Rotterdam Noord
Haar verbinding met Vredenoord
verliest in Edgar Ferrol een trouw
en gelovig lid. Als zijn gezondwas groot door de goede sfeer en
heid het toeliet was hij aanwezig.
vele mooie herinneringen aan de
Hij deed vooral in de sabbatschool
periode dat zij daar met haar man
actief mee en nam de groep vaak
werkte. Ook de oprichting van het
mee in het bespreken van uitdaEijkelenboomfonds leidde nog tot
gende Bijbelse onderwerpen en hun
aan het einde van haar leven voor
toepassing op het geestelijk leven.
mooie contacten met mensen die
De gemeente Rotterdam Noord
hadden gestudeerd dankzij dit
berust in de zekerheid, dat spoefonds. Miny had nadrukkelijk vastdig onze Heer en Heiland terug zal
gelegd in alle stilte gecremeerd te
keren, al Zijn trouwe kinderen bij
willen worden.
hun nieuwe naam zal roepen en hen
zal meenemen, om voor eeuwig bij
Hem te zijn.
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zoals musiceren op diverse blokfluiten. Ook beeldhouwde ze met
speksteen. Ze was van 2002-2006
gehuwd met ds. W. Twijnstra. Ds.
Gabriel Asumadu Kwayie leidde
de dienst. Hij gaf aan dat de geest
van Filippa Twijnstra ‘werd gevoed
door de natuur, muziek, dierbaren
om haar heen maar bovenal door
haar geloof.’

PS/DOOPBERICHTEN
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Gedoopt
De afgelopen maanden waren
er volop doopdiensten. Dit was
vanwege corona lange tijd niet
mogelijk.

8 mei 2021 / Churchplant FOCUS
Arnhem AZ

Anita Schelling en
Vivalma Jones

Op sabbat 8 mei werden Anita
Schelling en Vivalma Jones door ds.
Ton Steens gedoopt.

8 juni 2021 / Rotterdam Noord

Jastin Doudeijns

Anita Schelling

Vivalma Jones

Jastin Doudeijns met neefje

Magnus Jõeleht

Melanie van der Lugt

Simone Pisano

Op 8 juni is Jastin Doudeijns in
Rotterdam Noord gedoopt door
ds. Dwight van Ommeren. Het
was een gezamenlijke doopdienst
met kandidaten van verschillende
gemeenten. Zijn neefje staat op de
foto naast hem.

7 juli 2021 / Ruskeveense meer

Magnus Jõeleht

Op 7 juli werd Magnus Jõeleht
van de gemeente Groningen
gedoopt in het Ruskeveense meer
nabij Groningen. De doophandeling werd verricht door Gabriel A.
Kwayie.

24 juli 2021 / Hilversum

Melanie van der Lugt en
Simone Pisano

Ds. Ton Steens doopte op 24 juli in
Hilversum Melanie van der Lugt en
Simone Pisano. De twee dopelingen zijn elkaars vriend en vriendin.

IN BEELD/PRIESTERSCHAP

Priester zijn van de
levende God. Hem eren
en danken voor het offer
van zijn Zoon.
En deze geweldige genade
mogen we delen met de
hele wereld.
Tekst/Jeanette Lavies
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september 2021 |

39

oor zevendedagsadventisten
is het begrip ‘priesterschap
van alle gelovigen’ niet los
te weken van de Bijbelse
fundamenten. In het Oude Testament werd na de oprichting van
het volk van Israël, het priesterschap ondergebracht bij één stam:
de Levieten. Het volk Israël kende
een strakke rolverdeling voor
de twaalf stammen waaruit het
bestond. De stam Juda kreeg min
of meer de rol van hofleverancier
voor koningen als je het verloop
van de koninklijke opvolging overziet vanaf koning David tot aan de
Babylonische ballingschap.
Juda kreeg daarnaast ook een
andere rol toebedeeld: via deze
stam werd de belofte van de Heer
die Hij deed in de tuin van Eden,
via bloedlijnen doorgegeven.
Uit deze stam zou ooit de oplossing komen voor het verval van
de schepping en zou de Messias
de kop van de spreekwoordelijke
‘slang’ vermorzelen. Met andere
woorden: een kind dat afstamde
van de stam Juda zou definitief
afrekenen met het verval van de
schepping.
In het Nieuwe Testament maakt
de Bijbellezer al vrij snel kennis
met het beloofde kind dat we
kennen als Jezus Christus. In meer-

Ad Ventje

CECIL BO DZWOWA/Shutterstock.com

Hoofdredactioneel
V
dere Bijbelpassages staat duidelijk
dat Hij afstamt van de stam Juda.
Ooggetuigenverslagen vertellen
dat Hij door zijn offer aan het
kruis voldaan heeft aan de eerste
contractuele oftewel ‘testamentaire’ voorwaarde: de dood voor
het overtreden van Gods richtlijnen
gegeven in het Oude Testament.
Hierdoor heeft Hij voor ons de
straf op zich genomen en zo de weg
vrijgemaakt voor een ieder die
dat wil om tot God te komen. De
overtreding oftewel de ‘zonde’ of
‘openstaande boete’ is voldaan.
Wij worden zijn ‘geadopteerde‘
kinderen als we door persoonlijke
overtuiging aannemen dat Jezus
de Christus is en in het ideale geval
ons laten dopen door onderdompe-

Illustratie/Aad Berger

ling. Dan hebben ook wij voldaan
aan de voorwaarde om ‘boetevrij’
of bekender ‘zondevrij’ voor Gods
aangezicht te verschijnen en Hem
aan te roepen. Alleen zo wordt
het mogelijk dat alle gelovigen als
ware priesters in contact met God
komen en vanuit dat contact het
werk van priester vervullen.
Het was voor de ooggetuigen uit
het Nieuwe Testament een uitdaging om de eerste gelovigen ervan
te overtuigen dat ze de rol van
priesters ook mogen claimen. Want
eigenlijk was die rol ooit toebedeeld aan de oudtestamentische
stam van de Levieten. De schrijver
van de brief aan de Hebreeën geeft
hierover helderheid. Hierin wordt
een link gelegd tussen Christus en
de priesterorde van Melchisedek.
Deze priesterorde staat ver boven
die van de Levieten die ooit begon
bij Aäron. Hiermee is het koningpriesterschap van Jezus Christus
legitiem en via deze weg ook van
zijn geestelijke adoptiekinderen. Nu mogen wij als gelovigen
invulling geven aan dat ‘priesterschap van alle gelovigen’ en wel
als koningskinderen. In de diverse
artikelen in dit nummer kunt u
lezen hoe wij de alledaagse priesterbediening kunnen toepassen in
ons leven.

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

