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 ESDA sabbat 21 
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 Jeugdrally 25

 Nederland    België 
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32 GELOOFSPUNTEN – DEEL 6

34 VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

39 IN BEELD – HANNIE DINGJAN

40 HOOFDREDACTIONEEL
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Duurzaamheid is belangrijk voor de 
Adventkerk. Ook Advent werkt mee 
aan een betere wereld, daarom 
wordt het gedrukt op papier dat het 
resultaat is van verantwoord bosbe-
heer. Onze drukker gebruikt inkten 
op plantaardige basis en machines 
draaiend op groene stroom.

 

Sommige artikelen in Advent zijn ook beschikbaar in het Engels en

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

www.adventist.nl. 

36 DE HELDEN
VAN GLEN BERKEL
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E
en Leidse docent voor middelbaar beroepsonder-
wijs zei me regelmatig – tijdens het uitlaten van 
onze honden – dat goed onderwijs valt of staat met 
‘zelf doen’.  Daarbij kon hij omstandig uitleggen dat 

over iets horen voor 80% weer snel vergeten wordt. Als 
je iets ziet, dan is het percentage van vergeten wat lager, 
maar als je zelf iets daadwerkelijk doet, dan beklijft het. 

Het is daarom niet voor niets dat Jezus zijn leerlingen 
er steeds op uit stuurde om de normen en waarden van 
Gods Koninkrijk in de praktijk te brengen. 
Ik vraag mezelf wel eens af hoe het staat met het onder-
wijs in de wekelijkse eredienst. We discussiëren in de 
sabbatschool en luisteren daarna naar een preek. Gezien 
de wijsheden zoals hierboven verwoord, brengt ons dat 
niet veel verder. Zo ervaar ik dat soms ook na een kerk-
dienst: we zijn bij elkaar geweest en hebben met elkaar 
gedeeld wat onze gedachten en gevoelens zijn en daarbij 
blijft het. 

‘Learning by doing’, is het adagium van onze Leidse 
docent. Hoe evalueren we in welke mate de kerkelijke 
kennis en wijsheden in de wekelijkse praktijk worden 
gebracht? Is er ergens een meetkader waaruit blijkt dat 
wij groeien in effectiviteit en autoriteit van Gods Konink-
rijk? Daar is nog behoorlijk wat ruimte voor groei! 

Ds. Wim Altink, aftredend voorzitter
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Het uniecongres 2017, dat van 4 tot en met 8 mei dit jaar werd gehouden, 
was ons eerste congres als afgevaardigden, en ook als gemeente Alphen DC. 

Vooraf was er veel rumoer, en de start van het congres was ook vrij moei-
zaam. Maar tot vrijwel ieders verrassing veranderde dat totaal, en konden 

we achteraf terugkijken op een zegenrijke bijeenkomst. Een persoonlijk 
verslag van twee deelnemers.   

Tekst/Farida en Jeroen de Jager (Alphen DC)

VAN STROEF 
BEGIN NAAR 

SOEPEL EINDE

English | Papiamentu
www.bit.ly/ 
uniecongres-EN 
www.bit.ly/ 
uniecongres-PAP
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A
ls afgevaardigde voor een 
uniecongres heb je op de 
een of andere manier geen 
benijdenswaardige taak. Het 

kost tijd, flink wat tijd, en je loopt 
grote kans in aanraking te komen 
met mede-gelovigen die behoor-
lijk anders in het (geloofs)leven 
staan dan jijzelf. Terwijl je toch 
bij dezelfde kerk denkt te horen. 
Kortom: je moet uit je eigen denk-
kader durven stappen en dat is 
best spannend. 
Het begint bij het kiezen van afge-
vaardigden in je eigen gemeente. 
Gemeenteleden staan er meestal 
niet voor in de rij. Als een 
gemeente ‘geluk’ heeft, melden 
vrijwilligers zich aan. Anders moet 
er een beroep worden gedaan 
op elkaars verantwoordelijk-
heidsgevoel. Helaas is dat niet 
bij elke gemeente gelukt, waar-
door sommige gemeenten op het 
congres ontbraken. We hopen en 

bidden dat ze de volgende keer wel 
in staat zijn om afgevaardigden te 
sturen.

STROEVE START
De vergaderstart van het 
congres op donderdagavond was 
stroef. Eerst was er een mooie 
overdenking van Bill Knott, hoofd-
redacteur van Adventist Review en 
Adventist World. Hij sprak over de 
roeping van God, en of je daar ja of 
nee op zegt (Mattheus 21:28-32). 
Daarna waren er twee minuten 
stilte voor de Nationale Doden-
herdenking. Daar was in een deel 
van de zaal wat consternatie over, 
omdat dit door sommigen als 
dodenverering werd gezien. In de 
wandelgangen werd die misvat-
ting gelukkig snel rechtgezet. 
Bij de vergadering zelf bleek dat 
iedereen er duidelijk in moest 
komen, en er hing een soort onrust 
in de zaal. Niet elke afgevaardigde 

blonk uit in medemenselijkheid. 
De avond eindigde vrij abrupt en 
er werden wat punten naar de 
volgende dag doorgeschoven. 

VLOTTE VRIJDAG
Gelukkig verliep de vrijdag een 
stuk vlotter. In de ochtend schre-
ven we geschiedenis door de 
status van ‘unie van gemeenten’ 
aan te nemen. Ook een primeur 
was het digitaal stemmen. Wat we 
onlangs bij de Tweede Kamerver-
kiezingen niet voor elkaar kregen, 
lukte de Adventkerk: door middel 
van een smartphone, tablet of 
laptop kon elke afgevaardigde 
stemmen en dat werkte prima. De 
uitslag was lekker snel bekend en 
het scheelde een hoop handmatig 
telwerk. 
De middag verliep helemaal in een 
sneltreinvaart waarbij het nieuwe 
Dagelijks Bestuur werd aange-
nomen, en in de avond een groot 
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TERUGBLIK/CONGRES CONGRES/TERUGBLIK

deel van het Landelijk Bestuur 
(voorheen AK) plus de Commis-
sie van Statuten en Reglementen. 
Wat ons is bijgebleven en zorgen 
baart, is de precaire financi-
ele positie van de Nederlandse 
Adventkerk. De tiendeninkom-
sten stijgen lang niet zo hard als je 
gezien het toenemende ledenaan-
tal zou vermoeden. Daar ligt een 
taak voor ons allen, want zonder 
geld kan het evangelisatiewerk in 
Nederland niet worden gedaan.

INTERACTIEVE SABBAT
De sabbat stond in het teken van 
‘actieve gelovigen’, zowel in de 
overdenking van Bill Knott als in 
de presentaties van diverse church 
plants en nieuwe gemeenten over 
hun (buurt)activiteiten. Daarbij 
hoorde een brainstorm, die veel 
inspiratie gaf over hoe je niet-gelo-
vigen kunt betrekken bij je eigen 
gemeente. 

Veruit de grootste indruk maakte 
het emotionele betoog van Raafat 
Kamal, voorzitter van het Euro-
pese hoofdkantoor van de 
Adventkerk, de TED. Hij bedankte 
het oude bestuur en verwelkomde 
het nieuwe. Vrij vertaald was zijn 
boodschap: ‘We verslijten leiders 
met een onacceptabele snelheid. 
We moeten voor onze leiders 
bidden. En als we het niet met ze 
eens zijn, moeten we naar ze toe 
stappen en niet achter hun rug 
om onze mening delen via sociale 
media. Kortom, we moeten achter 
onze leiders staan en ze omarmen. 
Ze hebben onze steun, liefde en 

ons gebed nodig, want het is een 
loodzware roeping.’ Overigens is 
deze oproep (kijktip!) ook te zien 
op www.bit.ly/peptalk-kamal.

SOEPELE ZONDAG
De bijeenkomst op zondag verliep 
uiterst soepel. Het plannenco-
mité kwam met een mooi compleet 
raamwerk, wat het LB als vertrek-
punt voor de komende vijf jaar kan 
gebruiken. Ondanks een flinke 
hoeveelheid moties en amen-
dementen die voorbij kwamen, 
laveerde de uiterst kundige voor-
zitter ons met veel humor en soms 
streng optreden naar de eind-
streep. Vooraf hadden we al een 
beetje rekening gehouden met 
een uitloop naar de avond, maar 
we waren aan het einde van de 
middag klaar. 
Natuurlijk begint het eigenlijke 
werk voor het LB, DB en de diverse 
commissies pas na het congres. Als 
de positieve sfeer een voorbode 
is voor wat gaat komen, dan komt 
het wel goed met de vijfduizend 
nieuwe adventisten die we ons, 
met een knipoog én een serieuze 

ondertoon, als doel hebben gesteld 
te werven in de komende jaren. 

DANK
We willen graag iedereen bedan-
ken die het congres mogelijk 
heeft gemaakt. Het voert te ver 
om iedereen bij naam te noemen. 
Toch een speciale vermelding voor 
de zorgzame en liefdevolle broe-
ders en zusters van de gemeente 
Almere Bethanië bij wie we te 
gast waren. De accommodatie en 
het eten en drinken waaraan ze 
zo hard hebben gewerkt waren 
uitstekend verzorgd. In het bijzon-
der willen we onze hemelse Vader 
danken. Zonder zijn leiding en 
heilige Geest was dit congres niet 
zo zegenrijk verlopen!

Jeroen de Jager is voorzitter van de 
redactieraad van Advent. Hij en zijn vrouw 
Farida waren afgevaardigden naar het 
uniecongres namens Alphen DC.

/ ALS WE HET NIET 
MET ONZE LEIDERS 
EENS ZIJN, MOETEN 
WE NAAR ZE TOE 
STAPPEN EN NIET 
ACHTER HUN RUG OM 
ONZE MENING DELEN 
VIA SOCIALE MEDIA

Door het aannemen van de nieuwe 
statuten, heet het Algemeen Kerk-
bestuur tegenwoordig Landelijk 
Bestuur (LB). De leden die gekozen 
zijn op het congres, zijn:

DAGELIJKS BESTUUR
Ds. Rob de Raad, voorzitter
Ds. Enrico Karg, secretaris
Istrahel Schorea, penningmeester

DISTRICT NOORD
Christel van Maarsseveen
Richard Esenkbrink
Muco de Jongh
Jessica Knopper

DISTRICT ZUID
Rozita Panneflek
Berry Quack
Colvin Overdiep
Christel Gossens

PREDIKANT
Miranda Broekhuis

VOORZITTER ADRA
Willem van Rhenen

Het Landelijk Bestuur kiest zelf nog 
twee districtsvoorzitters en twee 
namen vanuit de departementen.

COMMISSIE STATUTEN EN 
REGLEMENTEN

Zippora Anson
Ingrid Wijngaarde
Ds. Henk Koning

Ook lid van deze commissie zijn de 
secretaris van het Europese hoofd-

kantoor, en de secretaris van de 
Nederlandse Adventkerk.

VAN DE VOORZITTER 
De nieuwe voorzitter, ds. Rob de Raad, sprak na zijn benoeming het congres 
toe. Dit was zijn boodschap:

‘Ik geloof in deze kerk. 
Ik geloof dat de kerk een gemeenschap vormt waarin we ons allemaal thuis 
kunnen voelen. Een kerk is een plaats waar je veilig bent. 
Ik geloof in deze kerk, waarin we van mening kunnen verschillen, maar waar we 
met respect naar elkaar luisteren en de dialoog aan durven te gaan. Maar ons 
tegelijkertijd bewust zijn van wat ons bindt en wat ons beweegt, want dat wat 
ons samenbrengt is groter dan wat ons scheidt.
Ik geloof in deze kerk, die een plek is waar we kunnen groeien in geloof en de 
kennis van God. Een kerk waarin we elkaar aanmoedigen om meer op Jezus te 
gaan lijken. 
Ik geloof in deze kerk, waarin mensen hun gaven en talenten inzetten om iets 
te betekenen voor deze wereld, die in brand staat. 
Ik geloof dat wij iets kunnen laten zien van datgene wat ons, als gelovigen, als 
zevendedagsadventisten, beweegt: de liefde van Christus. Dat kunnen we niet 
alleen uitleven naar elkaar, maar ook in onze samenleving. Wij moeten ons scha-
ren achter onze Heer, want wij hebben goed nieuws te verkondigen in deze 
wereld: God houdt van u en wil u in zijn koninkrijk brengen.’

BENOEMINGEN 
LANDELIJK BESTUUR

COMMISSIONED 
Op de derde dag van het uniecongres, op sabbat, ontving ds. Tabitha Cedenio-
Cummins een ‘commissioning’. Dat betekent dat zij de erkenning heeft gekregen 
van de kerk dat ze is geroepen door God om het ambt van predikant uit te oefe-
nen. Ze heeft daarbij de bevoegdheid gekregen om te dopen, het avondmaal te 
leiden en huwelijken te bevestigen.
‘Ik dank God voor dit moment van zegen’, zei ds. Cedenio. ‘Mijn gezin en ik zijn 
dankbaar dat de Nederlandse kerk en ds. Audrey Andersson er zo’n speciaal 
moment van hebben gemaakt. Ik zie ernaar uit om, met deze opdracht, door te 
gaan met God dienen in zijn gemeenten.’

Vrouweninzegening
Een commissioning is geen inzegening; een predikant met commissioning mag 
geen gemeente inaugureren of opheffen en mag geen voorzitter worden van een 
conferentie of hogere bestuurslagen, omdat de voorzitter ingezegend moet zijn.
Het vertrekkend Algemeen Kerkbestuur besloot voor het uniecongres 2017 om in elk 
geval te wachten met het inzegenen van vrouwen tot na de eindejaarsvergaderin-
gen van wereldkerk. Dit omdat er nog overleg is tussen de divisies, waaronder het 
Europese hoofdkantoor (de Trans-Europese Divisie) en de wereldkerk.
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VAN HET BESTUUR/VISIE VISIE/VAN HET BESTUUR

Aan het einde van de bestuursperiode 2012–2017 is het Algemeen Kerk-
bestuur (AK) tot de conclusie gekomen dat wij als Adventkerk in Nederland 
niet op de huidige manier van werken kunnen doorgaan. Daarom moeten er 
stappen worden genomen. Om een toekomstbestendige kerk te kunnen zijn, 

moet de organisatie veranderen. 

Tekst/ds. Bert Nab

H
et aftredend Algemeen 
Kerkbestuur heeft op het 
uniecongres een visiedocu-
ment met de afgevaardigden 

gedeeld. Dit kan ook richting geven 
aan het nieuwe Landelijk Bestuur. 
De afgevaardigden op het unie-
congres hebben een belangrijk 
document van de penningmees-
ter aangenomen, waarbij het 
uitgangspunt is om niet meer geld 
uit te geven dan wat er binnen-
komt bij het Landelijk Kantoor. 
Op de korte termijn betekent dit 
flinke bezuinigingen. Op de lange 
termijn is een nieuw model van 
organisatie en van werken nodig. 

KORTE TERMIJNVISIE 
Een belangrijk thema van het unie-
congres van 2012 was het weer 
op orde brengen van de financiën 
van de Nederlandse Adventkerk. 
Terugkijkend op de afgelopen peri-
ode wordt duidelijk dat er al veel 
gedaan is om de uitgaven terug 
te dringen, maar dat het resul-

taat nog onvoldoende is. Er is met 
name ingezet op het vergroten van 
de tiendeninkomsten. De voorzit-
ter bezocht alle gemeenten om dit 
onderwerp onder de aandacht te 
brengen en er werd aandacht aan 
besteed op verschillende predi-
kantenvergaderingen. Zo kwam 
Victor Pilmoor (penningmeester 
van de Britse Adventkerk) langs 
om samen na te denken over moge-
lijkheden tot het vergroten van 
inkomsten. Predikanten zijn uitge-
daagd in wat zij in hun gemeenten 
kunnen doen om de tienden 
nadrukkelijker op de agenda van 
de gemeente te krijgen. Het AK 
constateert dat in de afgelopen 
jaren de tiendeninkomsten min of 
meer gelijk zijn gebleven, waar een 
substantiële stijging noodzakelijk 
was. Daardoor konden de struc-
turele inkomsten de structurele 
uitgaven niet dekken. Hierdoor 
is het werkkapitaal de afgelo-
pen jaren onder de norm gekomen 
die wordt voorgeschreven in de 

Working Policy van het Europese 
hoofdkantoor. Aangezien de uitga-
ven hoger zijn dan de inkomsten, 
heeft het AK haar verantwoorde-
lijkheid genomen om in te grijpen 
en op korte termijn een flinke 
bezuiniging te realiseren. Daar-
door wordt er structureel niet 
meer uitgegeven dan er binnen-
komt en voldoen we weer aan de 
financiële eisen van het Europese 
hoofdkantoor. Dit houdt bijvoor-
beeld in dat op de korte termijn 
kortlopende contracten voor 
kantoorpersoneel niet worden 
verlengd; dat theologiestudenten 
na afronding van hun studie hun 
werkzaamheden per 1 septem-
ber of zelfs 1 januari beginnen 
in plaats van tijdens de zomer-
maanden; en dat op termijn het 
aantal predikanten door natuurlijk 
verloop op een stabiele hoeveel-
heid van 25 zal worden gebracht.  

/ HET LANDELIJK 
KANTOOR EN DE 
DISTRICTEN ZIJN ER 
VOOR DE GEMEENTEN, 
NIET ANDERSOM
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VISIE VOOR DE BESTUURSPERIODE 2017–2022

LANGE TERMIJNVISIE 
Op de lange termijn is de huidige 
manier van werken niet langer 
houdbaar. Het vertrekkend AK 
doet daarom aanbevelingen voor 
de komende bestuursperiode 
voor een lange termijnvisie om op 
een andere manier het werk in de 
Nederlandse kerk te kunnen faci-
literen. 
Uitgangspunt voor de toekomst 
is dat het werk van de kerk in 
de allereerste plaats wordt 
vormgegeven in de plaatselijke 
gemeenten. De rest van de orga-
nisatie, zoals de districten en het 
Landelijk Kantoor, zijn er om de 
plaatselijke gemeente te onder-
steunen in haar werk van het 
uitdragen van het evangelie. Ook 
zijn zij verantwoordelijk voor het 
toerusten van leden en gemeen-
ten om de opdracht van de Heer 
zo goed mogelijk te vervullen. Dat 
betekent dat we nog meer dan 
in het verleden de behoefte van 
gemeenten centraal moeten stel-
len in de dienstverlening. 

Het Landelijk Kantoor en de 
districten zijn er voor de gemeen-
ten, niet andersom. Hiermee wil 
het AK aansluiten bij de visie van 
de wereldkerk wat betreft Total 
Member Involvement. Het Lande-
lijk Kantoor zal de behoefte aan 
toerusting op plaatselijk niveau 
moeten inventariseren. Het faci-
literen daarvan moet dusdanig 
worden ingericht dat zoveel moge-
lijk leden gebruik kunnen maken 
van die toerusting. Dit betekent 
dat toerusting en activiteiten 
minder op landelijk niveau zullen 
plaatsvinden, maar in toenemende 
mate met inzet van de districten 
op regionaal niveau vorm krij-
gen. Deze weg is al ingeslagen 
door twee jaar geleden van vijf 
districten terug te gaan naar twee 
districten met meer gedelegeerde 
taken en bevoegdheden dan voor-
heen. De districten zijn veel beter 
in staat dan de landelijke kerk om 
in te spelen op zaken die aandacht 
verdienen in de plaatselijke 
gemeente. 

EFFECTIEVER WERKEN
Uit het landelijk onderzoek van 
oktober 2015 is gebleken dat leden 
vooral behoefte hebben aan onder-
steuning bij evangelisatie. Zij 
vragen om meer toerusting om het 
werk op plaatselijk niveau vorm te 
kunnen geven. De koers die is inge-
zet door de formering van de twee 

districten moet worden doorge-
zet. Daarbij moet erover worden 
nagedacht wat door het Lande-
lijk Kantoor kan worden gedaan 
en welke zaken meer richting de 
districten kunnen verschuiven. 
Ook wordt aanbevolen het werk 
op het Landelijk Kantoor anders 
te gaan indelen, om effectiever te 
werken. 

CONCRETE AANBEVELINGEN 
VOOR DE BESTUURSPERIODE 
2017–2022: 
• Uitgaan van de lokale gemeente als 

centrale factor.
• Toerusting wordt gefaciliteerd op 

basis van de behoeften en vragen 
vanuit de plaatselijke gemeenten.

• Een verdere verkleining van de 
bezetting op het Landelijk Kantoor 
door aflopende contracten niet te 
verlengen en, indien nodig, actief 
in te krimpen. 

• Toerusting wordt waar moge-
lijk dichter naar de districten en 
gemeenten gebracht om meer 
mensen te kunnen begeleiden. 
Daarbij wordt, meer dan nu het 
geval is, gebruik gemaakt van de 
aanwezige expertise van predi-
kanten. 

• Meer gebruik maken van vrijwil-
ligers in de gemeenten en van de 
kennis die in het land aanwezig is 
in de kerk. 

• Op het uniecongres is besloten 
dat het nieuwe Landelijk Bestuur 
onderzoekt hoeveel departemen-
ten er zullen zijn op het Landelijk 
Kantoor, mits dit past in de aanbe-
velingen, die zijn aangenomen als 
besluiten tijdens het uniecongres 
(zie kader).

TOEKOMSTBESTENDIGE 
BESLUITEN VAN HET UNIECONGRES

De operationele kosten dienen vanaf 2018 gelijk te zijn aan of lager te zijn 
dan de tiendeninkomsten.

De kosten voor onroerend goed dienen vanaf 2018 gelijk te zijn aan of lager 
te zijn dan de inkomsten uit onroerend goed.

Investeringen van meer dan €25.000 kunnen alleen plaatsvinden als de 
investering van toegevoegde waarde is op de korte termijn. Tevens dient aan 
dergelijke investeringen een door het Landelijk Bestuur goedgekeurd busi-
nessmodel ten grondslag te liggen.

Er worden geen nieuwe kerkgebouwen meer aangekocht zolang het werkka-
pitaal niet op peil is, conform de richtlijnen van auditors van de wereldkerk.
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MINDER ZORGEN/ 
OVER KERKELIJKE FINANCIËN

T
ijdens de voorjaarsvergaderingen van het 
bestuur van de wereldkerk is de finan-
ciële situatie van de Adventkerk altijd 
een heel belangrijk agendapunt. Waar de 

penningmeester van de kerk een jaar geleden 
nog de noodklok luidde omdat de kerk door 
allerlei omstandigheden, zoals schommelin-
gen in belangrijke valuta, in zwaar financieel 
weer verkeerde, liet hij dit jaar een veel posi-
tiever geluid horen.  Het hoofdkantoor van de 
wereldkerk kon 2016 zelfs met een klein posi-
tief saldo afsluiten.

De inkomsten aan tienden stegen wereldwijd 
in 2016 tot boven de 2,2 miljard dollar. Voor 
het eerst in de geschiedenis gaven de kerkle-
den in Noord-Amerika meer dan een miljard 
dollar aan tienden.

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

VROUWELIJKE PREDIKANT/ 
IN JAMAICA

D
e Adventkerk in Centraal Jamaica liet op 
28 februari weten dat de kerk, met bijna 
60.000 leden, in haar gebied nu de eerste 
vrouwelijke predikant heeft aangesteld. 

Ds. Latoya Smythe-Forbes volgde een theologi-
sche opleiding en diende de kerk in een aantal 
takken van zendingswerk. De laatste paar jaar 
voor haar benoeming tot predikant was zij 
pastoraal werker. 

Een jaar geleden gaf de voorzitter van de 
Jamaicaanse kerk, ds. Everett Brown, aan dat 
het zijn doelstelling was om vrouwelijke predi-
kanten aan te stellen. Daarmee heeft hij dus al 
binnen een jaar ernst gemaakt.

ADVENTISTISCHE VERKLARING/ 
OVER TRANSSEKSUALITEIT 

T
ijdens de recente voorjaarsvergaderingen 
van het wereldbestuur van de Adventkerk 
in Silver Spring (VS), werd een officiële 
verklaring aangenomen over transsek-

sualiteit. In de verklaring verwoordt de kerk 
haar standpunt over dit gevoelige onderwerp. 
Het document opent met een erkenning van de 
bijzondere problematiek waarmee ‘transgen-
ders’ te maken hebben. Vervolgens worden de 
relevante begrippen zorgvuldig gedefinieerd. 

Een aantal punten springt eruit. Het docu-
ment stelt dat transseksuele personen welkom 
dienen te zijn in de Adventkerk en volwaar-
dig lid kunnen zijn, ‘mits zij hun leven willen 
inrichten volgens de bijbelse beginselen ten 
aanzien van seksualiteit en huwelijk’. Zonder 
een oordeel uit te spreken over transseksu-
ele individuen wordt duidelijk gesteld dat hun 
situatie het gevolg is van de zonde. Er wordt 
gewaarschuwd tegen chirurgische ingrepen 
om van geslacht te veranderen.  

De verklaring benadrukt dat de kerk een 
veilige plaats moet zijn voor iedereen, in het 
bijzonder voor mensen met dit soort grote 
problemen. Alle leden van de kerk kunnen in 
elk opzicht deelnemen aan het kerkelijk leven, 
‘als zij de boodschap, de missie en de waarden 
van de kerk onderschrijven’.

Dit Statement on Transgenderism gaat sommi-
gen in de Adventkerk niet ver genoeg. Anderen, 
daarentegen, hebben zich positief uitgelaten 
omdat de kerk al een heel stuk is opgeschoven 
in haar houding tegenover de problematiek 
van seksuele geaardheid en wat daarmee 
samenhangt. De volledige verklaring is te vinden 
op: https://news.adventist.org/en/all-news/
news/go/2017-04-11/seventh-day-adventist-
world-church-vote-statement-on-transgender/

MEER OF MINDER/ 
ACADEMISCHE VRIJHEID?

A
l geruime tijd is een intensieve discus-
sie binnen de Adventkerk gaande over 
de vraag hoeveel academische vrijheid 
moet worden toegestaan aan theolo-

giedocenten in de adventistische instituten 
voor hoger onderwijs (colleges en universitei-
ten). Het toporgaan van de wereldkerk heeft 
een proces in gang gezet dat ertoe moet leiden 
dat theologiedocenten zorgvuldig gescreend 
zullen worden op hun theologische ortho-
doxie. Men is van mening dat zij niet alleen 
de 28 Fundamentele Geloofspunten dienen te 
onderschrijven, maar zich ook moeten houden 
aan een duidelijk omschreven conservatieve 
manier van bijbeluitleg.

De leiding van veel hogere onderwijsin-
stellingen binnen de Adventkerk, en veel 
adventistische theologen, benadrukken dat de 
voorgestelde richtlijnen een keurslijf beteke-
nen waarin vruchtbaar theologisch onderzoek 
onmogelijk wordt. Hoewel algemeen wordt 
beseft dat de kerk mag verwachten dat haar 
instellingen waken over hun adventistische 
identiteit, wordt voldoende academische vrij-
heid gezien als absolute voorwaarde voor 
onderzoek, publicaties en onderwijs.

De theologiedocenten van Andrews Univer-
sity zijn nu met een eigen verklaring gekomen 
waarin de beginselen worden vastgelegd voor 
theologisch onderzoek en onderwijs. De wereld-
kerk heeft daar tot dusverre niet op gereageerd.

EEN CAFÉ MET EEN MISSIE/ 
IN SOFIA

A
ntoniya en Silviya, twee Bulgaarse 
adventistische vrouwen, wilden iets 
concreets doen om hun geloof uit te 
dragen. Zij kochten en renoveerden 

een pand en zorgden voor een modern en 
aantrekkelijk interieur voor hun café in Sofia, 
de hoofdstad van hun land. Al snel kreeg 
hun eetcafé bekendheid als een van de beste 
plekken voor vegetarische en veganistische 
maaltijden in de stad.

Antoniya en Silviya gaven hun horecagele-
genheid een bijzondere naam: Het Zoutcafé. 
Daarmee geven zij uitdrukking aan hun wens 
om als christenen het zout van de aarde te 
zijn. Het Zoutcafé heeft een openlijk christe-
lijk karakter. Er is veel literatuur verkrijgbaar 
en er worden regelmatig cursussen en lezin-
gen gegeven over gezonde voeding en bijbelse 
onderwerpen, die goed worden bezocht.

Bulgarije is een uiterst geseculariseerd land. 
Het is bijna drie keer zo groot als Neder-
land maar heeft slechts 7,1 miljoen inwoners. 
Daarvan wonen er 1,7 miljoen in de hoofd-
stad Sofia. Het aantal Bulgaarse adventisten 
bedraagt iets meer dan zevenduizend.
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NOORSE ADVENTKERK/KRIJGT 
NIEUWE VOORZITTER

O
p 22 maart werd ds. Victor Marley gekozen 
als de nieuwe voorzitter van de Advent-
kerk in Noorwegen. De Brit verhuisde in 
2002 naar zijn nieuwe vaderland Noor-

wegen, waar hij de laatste vijftien jaar leiding 
gaf aan het jeugdwerk in de Noorse kerk.

Marley volgt ds. Reidar Kvinge op, die zich 
een week eerder terugtrok als leider van de 
Noorse Adventkerk. Kvinge wil zich graag voor 
honderd procent inzetten voor evangelisatie 
en droeg daarom zijn voorzitterschap over.

Het adventisme in Noorwegen staat voor 
enorme uitdagingen. Er is sprake van een 
aanzienlijke vergrijzing, die mede oorzaak is 
van een geleidelijk teruglopend ledental.
Op een totaal van ruim vijf miljoen inwo-
ners telt de Adventkerk nu 4.500 leden in 62 
gemeenten.
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https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-04-11/seventh-day-adventist-world-church-vote-statement-on-transgender/
https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-04-11/seventh-day-adventist-world-church-vote-statement-on-transgender/
https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-04-11/seventh-day-adventist-world-church-vote-statement-on-transgender/
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INTERVIEW/BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN/INTERVIEW

Basisschool Oud Zandbergen, gelegen op het gelijknamige landgoed, is de 
enige basisschool op adventistische grondslag in Nederland. De school 

heeft het geluk van de kinderen voor ogen en werkt daar op alle mogelijke 
manieren aan. ‘Kinderen zijn creaties van God, waarvoor wij de verantwoor-

delijkheid hebben.’

Tekst/Lydia Lijkendijk

O
ptimisme, dienstbaarheid 
en levenskwaliteit, de drie 
waarden van de Nederlandse 
Adventkerk, zijn terug te 

vinden in de visie van basisschool 
Oud Zandbergen. ‘De waarden die 
de kerk uitdraagt, willen wij als 
school ook uitdragen’, vertelt leer-
kracht en bovenbouwcoördinator 
Judith Dingjan. ‘We maken de Bijbel 
praktisch in het dagelijks leven.’
‘Elk kind is een creatie van God’, 
zegt schoolleider Jeu Boelen. ‘God 
zag bij de schepping dat het goed 
was, dus wij zijn over elk kind 
optimistisch: een kind kan een 

nootjes is lastig; het denkniveau 
is te divers. Kinderen krijgen niet 
de uitdaging die ze nodig hebben.’ 
Boelen: ‘Daar worden die kinderen 
doodongelukkig van. We ontmoe-
ten veel ouders die op zoek zijn 
naar een geschikte onderwijsplek 
voor hun hoogbegaafde kind. Wij 
vonden dat we ze niet aan hun 
lot konden overlaten. Verhou-
dingsgewijs hadden we er ook 
veel. Inmiddels is het zo dat we 
een naam hebben, en dat ouders 
ons van meet af aan weten te 
vinden omdat we ook een lesaan-
bod hebben.’ Dingjan: ‘We willen 
ze de volle acht jaar vol laten 
maken, zodat ze niet alleen cogni-
tief toe zijn aan de middelbare 
school, maar ook emotioneel en 
fysiek. Onze hoogbegaafden krij-
gen, naast de reguliere stof, lessen 
van vakdocenten: Engels, Spaans, 
schaken, science en muziek/ICT. 
Ze hebben dus minder tijd voor de 
reguliere taken, en dat kunnen ze 
prima aan.’ 

BUITEN DE KADERS
Naast de klassen met hoogbe-
gaafden, heeft de basisschool ook 
een plusklas. ‘Niet elk slim kind is 
hoogbegaafd’, zegt Boelen, ‘maar 
sommige “gewone slimmerds” 
hebben wel extra uitdaging nodig 
en dat bieden we ook.’ Hij peinst: 
‘De minister en staatssecretaris 

willen dat wij een kennismaat-
schappij worden. Maar hoe zien 
zij dat dan? Want het onderwijs is 
gericht op het gemiddelde kind, en 
alles wat erboven uitsteekt, daar 
kunnen we niks mee. Om die 21st 
century skills op de kaart te krij-
gen, moet het hele onderwijs op z’n 
kop. Scholen moeten buiten kaders 
durven treden. Wij hebben het lef 

om dat te doen, we hebben ideeën 
genoeg voor zover de financiële 
ruimte dat toelaat. Maar dat geeft 
wel problemen, want dan heb je 
meteen met de inspectie te maken. 
Maar zo is dat dan maar: wij zijn 
dienstbaar aan onze kinderen, 
omdat ze allemaal recht hebben op 
geluk.’ Dingjan: ‘Kinderen voelen 
zich gelukkig als zij zich gezien 
weten. We zien hun positieve 
kanten niet alleen, maar benoe-
men ze ook.’ Boelen: ‘Wij gaan een 
relatie met kinderen aan en zien 
hen als individuen. We zien ze als 
schepping van God waarvoor we 
een verantwoordelijkheid hebben, 
samen met hun ouders. Als het 
maar even kan, zeggen wij “ja” 
tegen een kind. Overigens: hoogbe-
gaafde kinderen hebben vaak een  
hoogbegaafde ouder, die zélf ook 
bij ons zijn verhaal doet. Wat dat 
betreft zijn we een rare school …’ 
‘Wij zijn er goed in om te luiste-
ren naar kinderen én naar ouders’, 
zegt Dingjan. ‘Dat wil niet zeggen 
dat mensen altijd hun zin krijgen, 
maar wij zijn bereid het gesprek te 
voeren met mensen over het geluk 
van hun kinderen.’

BURGERSCHAP
Niet alleen het geluk van de kinde-
ren is belangrijk op basisschool 
Oud Zandbergen, ook dat van de 
leerkrachten. Wat zich bijvoor-

/ ‘WIJ WILLEN 
OUDERS LATEN ZIEN 
WAT HET BETEKENT 
OM ADVENTIST TE 
ZIJN’

BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN

WERKEN AAN 
GELUK 

heleboel. Het heeft talenten en 
wij proberen die in goede banen 
te leiden. We zijn dienstbaar aan 
het geschapen wezen, we helpen 
hem met opgroeien. Dat doen we 
samen met de ouders, in een peda-
gogisch partnerschap. Wij kijken 
daarbij vanuit de holistische visie 
van de Adventkerk niet alleen naar 
het cognitieve, maar ook naar het 
emotionele en het fysieke.’ Ding-
jan: ‘Wij kijken naar hoofd, hart en 
handen. Dat zit in ons logo.’ 
Boelen: ‘Het doel van de optimisti-
sche blik en de dienstbaarheid, is 
dat levenskwaliteit ontstaat. Wij 

willen graag dat kinderen zeggen: 
“Ik ben een gelukkeling”. Hun 
geluk is ons ultieme doel.’

ACTIVEREN VAN NEURONEN
Basisschool Oud Zandbergen werkt 
aan het geluk van kinderen. Om dat 
geluk te bevorderen, zet de school 
bijvoorbeeld naar behoefte thera-
peuten in die zich bezighouden met 
het emotionele-sociale, het fysieke 
en het cognitieve deel van het kind. 
‘Geluk speelt zich af op diverse 
niveaus’, zegt Boelen. ‘Wij probe-
ren ons niet alleen te richten op 
het cognitieve. Er zijn onderzoe-

ken waaruit blijkt dat kinderen die 
niet naar school gaan, 80% van het 
cognitief geleerde ook vanzelf wel 
zouden leren. Het gaat met name 
om de rest, om het aanleren van 
structuren. Ze moeten weten hoe 
een tafel werkt, wat het systeem 
erachter is. Maar ik vraag me af 
of ze moeten weten hoeveel 32 
maal 23 is, het gaat vooral om hun 
executieve vaardigheden, om 21st 
century skills.’ Dingjan: ‘Ontwik-
kelingen gaan heel snel, eigenlijk 
weten we niet waar we kinde-
ren voor opleiden. Dat vind ik een 
uitdaging. De banen die deze kinde-
ren later gaan doen, zijn nog niet 
eens bedacht. Moeten zij nog leren 
schrijven met een pen? Moeten zij 
nog breuken kunnen uitrekenen? 
Het gaat meer om het uitslijpen van 
paden en het activeren van neuro-
nen. Ze hoeven geen topo te leren 
om te weten waar plaatsen liggen, 
want ze hebben allemaal GPS. Het 
gaat om de onderliggende functies 
en vaardigheden zodat ze infor-
matie leren verwerven, en kunnen 
samenwerken.’ 

HOOGBEGAAFDEN 
De school heeft, met twee hoog-
begaafdenklassen, ervaring met 
het onderwijs aan deze kinderen. 
Hoe het ‘werkt’ met hoogbegaaf-
den, heeft de school in de praktijk 
geleerd. Dingjan, juf van de hoog-
begaafdenklas: ‘We ervaren dat 
veel hoogbegaafde kinderen als 
sociaal incompetent worden 
gezien. Aansluiting bij leeftijdsge-

HOMESCHOOLING 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet naar school gaan, 80% van het 
cognitief geleerde ook vanzelf wel zouden leren. ‘Het leren is geen probleem, 
het gaat om de relaties’, zegt Jeu Boelen, ‘om de sociale competenties, om het 
omgaan met emoties en die uiten naar een ander. In de banen van de toekomst 
gaat het niet om kennis, het gaat juist om de 21st century skills. In het Kinder-
rechtenverdrag van de Verenigde Naties staat niets over religie, wel over 
onderwijs. Ik denk, en dat durf ik wel hardop te zeggen, dat je je geloof verkeerd 
toepast als je jouw kind vanuit je religie onderwijs onthoudt. Want daar wordt 
een kind niet gelukkig van en het past ook niet bij het adventistische gedachten-
goed om een kind uit de maatschappij te houden. De Adventkerk benadert een 
kind in zijn totaliteit, en dan voldoet homeschooling niet.’  
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 GELOOFSBELEVING/LITURGIE

beeld uit in het feit dat ze zich 
kunnen bijscholen op vlakken 
waar hun talenten liggen, ook 
al heeft een opleiding fotogra-
fie of knutselen aan oldtimers 
niet direct invloed op het onder-
wijs dat de school geeft. En ook 
is er aandacht voor het geluk 
van mensen buiten de school.  
‘Je wordt gelukkig van dingen 

doen voor een ander – en die 
ander wordt daar ook gelukkig 
van’, weet Boelen. ‘Daarom bren-
gen we kinderen burgerschap 
bij, leren we ze om relaties te 
leggen en zetten we niet voortdu-
rend in op de prestatiekant. We 
doen bijvoorbeeld projecten met 
ADRA en de voedselbank.’ Ding-
jan: ‘Vorig jaar heeft een groepje 
bewoners van woonzorgcen-
trum Vredenoord computerlessen 
gehad van onze begaafde leer-
lingen. En op pannenkoekendag 
bakken kinderen pannenkoeken, 
samen met de kok van Vredenoord, 
voor de bewoners. Het contact met 
Vredenoord, aan de overkant van 
de weg, is natuurlijk gauw gelegd.’ 

VOORBEELD
Het vak burgerschap wordt in 
de toekomst steeds belangrij-
ker, denken beide leerkrachten. 
Boelen: ‘Kinderen opleiden voor 
de kennis van 2032 is onzin, want 
we weten niet welke kennis ze 
dan nodig hebben. Wat we wel 

weten, is dat mensen en relaties 
zullen blijven bestaan. We zullen 
moeten omgaan met vreemde-
lingen in Nederland, met andere 
culturen.’ Dingjan: ‘Verbin-
den is hier het sleutelwoord. We 
willen kinderen leren omgaan 
met elkaar, wij willen elkaar 
acceptatie en respect bijbren-
gen. Dat is ook heel adventistisch: 
wij moeten het voorbeeld hierin 
geven.’ Boelen: ‘Wij hebben hier 
op school de mogelijkheid kinde-
ren iets bij te brengen en voor te 
leven. Ik ben dezelfde persoon op 
school, thuis, in de kerk en op het 
voetbalveld. Ook als kerkgemeen-
schap hebben we een voorbeeld 
te geven naar onze kinderen. Met 
alleen een preek komen we er 
niet.’ Dingjan: ‘Als we doen wat we 
zeggen te geloven, zouden we een 
optimistische, ruimdenkende, lief-
devolle club moeten zijn als kerk. 
Dat begint bij het voorbeeld aan 
onze kinderen, het begint hier op 
school.’ Boelen: ‘Wij willen ouders 
laten zien wat het betekent om 
adventist te zijn. Daar onderschei-
den we ons in. We worden daarop 
aangesproken en we ervaren met 
elkaar ook een bepaalde kracht 
van God om dit te doen.’

D
eze focus is waarschijnlijk 
de reden dat het lang heeft 
geduurd voordat er binnen 
de Adventkerk aandacht 

voor liturgie ontstond. Liturgie is, 
kort gezegd, het geheel van gebe-
den, schriftlezingen, liederen, 
gebruiken en handelingen die een 
eredienst uitmaken. Binnen de 
kerk meestal aangeduid als ‘orde 
van dienst’. 

Vanaf de jaren ’70 is er meer oog 
gekomen voor liturgische aspecten 
van de eredienst en het kerke-
lijk jaar. Dat wordt duidelijk als 
je kijkt naar de ontwikkelingen 
van belangrijke adventistische 
documenten, zoals het Kerkelijk 
Handboek, Handboek voor predi-
kanten, Handboek voor ouderlingen 
en het Amerikaanse liedboek (SDA 
Hymnal). 

KEUZEVRIJHEID EN NADENK
VERPLICHTING

Geen van deze documenten schrijft 
één bepaalde liturgievorm voor. Er 
worden suggesties gegeven, maar 

elke gemeente bepaalt haar eigen 
liturgie. Er is dus een keuzevrijheid.
Maar om van een eredienst te 
leren, is het cruciaal dat theolo-
gen en kerkleden nadenken over 
de meest geschikte liturgie binnen 
de context waar men het geloof 
beleeft. Er is dus keuzevrijheid 
en nadenkverplichting. Waarom 
zingen we? Waarom is er een 
collecte in de eredienst? Wanneer 
houden we die? Welke thema’s 
stellen we aan de orde? Hoe is de 
gemeente opgebouwd?
Hét grote voordeel van een litur-
gie is de zekerheid van planning 
en van een zorgvuldige en over-
wogen structuur. Hoe beter de 
erediensten gepland en voorbereid 
zijn, des te groter de kans dat deze 
diensten ook inhoudelijk leerzaam 
en betekenisvol zijn.

VORM EN RUIMTE VOOR DE 
GEEST

De structuur is ook leerzaam 
omdat deze aan betrokkenen 
aangeeft wat er precies gebeurt 
en in welk verband. Een lied is dan 
niet zomaar een zangmoment, 
maar aanbidding van God. De 
collecte is niet alleen het geven van 
geld, maar een dankbaarheidsres-
pons aan God. Een duidelijke vorm 
sluit de Geest niet uit, maar in! De 

vorm is echter nooit meer dan de 
Geest, maar een instrument om die 
Geest optimaal ruimte te bieden. 
Vormen kunnen niettemin dodelijk 
zijn in de zin dat diensten voor-
spelbaar worden. Juist om van 
een eredienst te leren is het om 
twee redenen aan te bevelen om 
te variëren. Allereerst is het van 
belang om voorspelbaarheid te 
voorkomen. Ten tweede leert niet 
iedereen op dezelfde wijze, en niet 
iedereen kent dezelfde behoeften.

VESPERDIENST
Recentelijk werd in het Witte 
Kerkje in Huis ter Heide een mooie 
vesperdienst gehouden, waar-
van alle (!) participanten vonden 
dat zo’n type dienst herhaald 
moet worden. Toch bleek ook 
dat de verwachting van deelne-
mers heel verschillend was. Er 
valt dus nog wat werk te doen als 
het om toerusting gaat over wat 
een vesperdienst inhoudt; tege-
lijkertijd laat het zien dat er ook 
behoefte aan diversiteit is. Ook 
dat wordt door de Geest geboden, 
want daar waar de Geest is, is vrij-
heid (2 Korintiërs 3:17).

Ds. Henk Koning is predikant van de 
adventgemeente in Harderwijk en lid 
van de redactieraad van Advent.

VORM, INHOUD
EN GEEST

Onze adventpioniers waren gefocust op de spoedige komst van Gods rijk.  
Liturgie voor een kerkdienst had daarbij geen prioriteit. Dat gold ook voor 

theologie en kerkelijke organisatie.

Tekst/ds. Henk KoningEl
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ADVENTISTISCHE GRONDSLAG 
CBS Oud Zandbergen is de enige basisschool in Nederland op adventistische 
grondslag. De school had op peildatum 1 oktober 2016 256 leerlingen. In de 
loop van het jaar groeit dat aantal tot circa 270, door de instroom van verse 
vierjarigen. Er werken 23 mensen, die bijna allemaal leerkracht zijn. Er zijn 
twee klassen voor in totaal 38 hoogbegaafde kinderen (een groep 5/6 en een 
groep 7/8) die uit de wijde omtrek komen. 

‘Wij zijn geen adventschool’, zegt schoolleider Jeu Boelen. ‘Wij zijn een 
christelijke school op adventistische grondslag, en hebben een adventistisch 
bestuur, dat is een nuanceverschil. Wij vieren de christelijke feestdagen, we 
openen en sluiten met gebed, we zingen christelijke liederen en we vertellen 
de bijbelverhalen. We organiseren op sabbat geen activiteiten en doen ook niet 
mee aan activiteiten op sabbat. En als we een feest hebben, leggen we geen 
varkensvlees op de barbecue, en drinken we geen alcohol. Maar we geven geen 
les in adventisme, of in zuster White. Je moet wel ingeleefd adventist zijn om 
dat ietwat te begrijpen. En we staan ook niet bij de deur om te controleren of 
iemand misschien ham op z’n brood heeft.’

/ ‘WIJ ZIJN OVER ELK 
KIND OPTIMISTISCH’

/ EEN DUIDELIJKE 
VORM SLUIT DE GEEST 
NIET UIT, MAAR IN!

LEREN VAN LITURGIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ceremonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eredienst
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HEILIGE 
ONWETENDHEID

POST-FACT, POST-TRUTH, POST-ONDERWIJS

D
e trend die we zien heeft twee, 
bijna tegenovergestelde, 
uitgangspunten. Aan de ene 
kant vinden veel mensen dat 

adventistisch onderwijs maar één 
doel heeft: het ondersteunen van 
het geloof van onze pioniers, en het 
begrijpen en overnemen van de 
tradities en normen die we hebben 
geërfd. Als we afwijken van deze 
blik op het verleden, dan wordt dat 
gezien als geloofsafval en onder-
mijning van de waarheid van ons 
geloof. Als dit het uitgangspunt 
is, draait het er in het onderwijs 
vooral om dat de instelling en de 
goedgekeurde docenten de juiste 
kennis doorgeven. 
Studenten worden dan getraind 
op het herhalen van de ‘juiste 
antwoorden’, die in het verle-
den zijn vastgesteld en—zo nu 
en dan—het vinden van betere 
woorden voor deze vastge-
stelde uitgangspunten. Studenten 
worden niet aangemoedigd voor 
zichzelf te denken of om crea-

tieve en opbouwende oplossingen 
te vinden voor nieuw opgekomen 
problemen. Hun wordt geleerd om 
gehoorzaam te zijn, en mee te gaan 
in de meningen van hen die ons 
voorgingen.

RADICALE DEMOCRATIE
Aan de andere kant is er een bewe-
ging die juist vlucht voor autoriteit 
en traditie. Deze groep vindt dat 
het leerproces radicaal demo-
cratisch moet zijn. Dan is er geen 
enkele noodzaak om naar ande-
ren te luisteren als je je gedachten 
vormt over God, jezelf en de 
wereld. Deze visie op onderwijs 
ondermijnt de waarde van experts, 
want iedereen kan een expert zijn 
in alles wat hij maar wil. Googel 
maar wat je wilt weten en kies de 
meningen uit die overeenkomen 
met je eigen voorgevormde gevoe-
lens. Elke opinie en voorkeur is 
gelijkwaardig waar. Zo is formeel 
onderwijs onnuttig verklaard.

Deze beide visies op adventistisch 
onderwijs maken de menselijke 
geest passief, en ons denken lui. 
Nog nooit in de geschiedenis was 
zoveel informatie zo makkelijk 
beschikbaar, maar tegelijkertijd 
zijn we steeds minder goed in het 
kritisch evalueren van informatie 
en het vinden van creatieve oplos-
singen. Het traditionalistische 
leeridee leidt tot schaapachtige 
conformiteit en gelijkheid; het 
totaal democratische leeridee 
leidt tot onwetende, nauwe, niet-
kritische en totaal subjectieve 
denkpatronen. Beide anti-intellec-
tuele impulsen leiden langzaam tot 
een wereld die fundamentalistisch 
en post-fact is, een wereld waarin 
feiten meningen zijn geworden en 
meningen feiten. Een wereld die 
nóg kwetsbaarder is voor manipu-
latie en machtspelletjes.

OP ZOEK NAAR NIEUWE 
ONDERWIJSIDEALEN

Als wij deze wereldwijde afkeer van 
geleerdheid zien, rijzen er cruciale 
vragen: Hoe moeten wij als adven-
tisten hierop reageren? Negeren we 
het? Vechten we ertegen? Moeten 
we vluchten naar de bergen? Gaan 
we erin mee? Of gaan we een 
constructief gesprek aan? Zien we 
het als een mogelijkheid om adven-
tistisch onderwijs te versterken en 
te verdiepen? Misschien kunnen 
we deze anti-geleerdheid zien als 
een alarmbel. Misschien dat er iets 
wezenlijks mist in hoe wij onze 
leden onderwijzen.
Een paar jaar geleden, toen ik nog 
promoveerde aan Oxford Univer-
sity, moest ik meedoen aan een 
onderwijsseminar. Hier werden 
verschillende theorieën bespro-
ken van kennis en strategieën om 
de menselijke rede tot haar volle 
potentieel te ontwikkelen. Wij leer-
den dat er drie grote stromingen 
zijn in het onderwijs.

ONDERWIJSSTROMINGEN
In de eerste stroming richt men 
zich op het verzamelen van infor-
matie. In deze onderwijsmethode 
worden studenten die veel infor-
matie kunnen onthouden en citeren 
erg gewaardeerd. Dát zijn de goede 

en capabele studenten. Het onder-
wijs richt zich op het verzamelen 
van veel feitelijke kennis—een 
ontzettend gedetailleerde verza-
meling van data, plaatsen, mensen 
en gebeurtenissen. Hoe zeldzamer 
en ongewoner de kennis is die je 
kunt reproduceren, hoe geleerder 
je bent. Op een tentamen worden 

studenten geacht de woorden van 
de docent te herhalen, die de bron 
is van alle kennis.
In de tweede stroming rich-
ten onderwijsinstellingen zich 
op het analyseren en toepassen 
van kennis. Studenten horen niet 
zomaar de kennis van hun docen-
ten te herhalen, maar moeten 
bronnen kunnen analyseren. 
Studenten moeten zich bewust 
zijn van onderliggende filosofische 
aannames, en worden getraind om 
de kennis op een nuttige en juiste 
manier toe te passen in verschil-
lende contexten. ‘Het punt is niet 
vissen vangen voor de studen-
ten, maar de studenten leren om 
zelf vissen te vangen’, hoor je vaak 
van deze mensen. De docent wordt 
een gesprekspartner, een facilita-
tor die niet alles moet weten, maar 
gereedschappen kan aanbieden 
aan studenten wanneer ze zelf op 
zoek zijn naar kennis.
De derde stroming ziet de waarde 
van de tweede, maar wil verder 

In de afgelopen jaren is er een trend zichtbaar geworden, in de politiek, 
in de maatschappij én in de kerk. Steeds meer mensen keren zich tegen 

geleerdheid en neigen naar fundamentalisme. Deze trend dringt door tot 
diep onder de huid van onze kerk en dreigt onze onderwijsinitiatieven en –

instellingen te ondermijnen. Ik zie dit als een groot probleem.

Tekst/Dr. Tihomir Lazić

/ ALLEEN MET EEN 
OPEN EN LENIGE 
GEEST KUNNEN WIJ DE 
SCHOONHEID & DIEPTE 
VAN GODS OPENBARING 
BEGRIJPEN.
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/ MET EEN OPEN GEEST 
ZULLEN WIJ WARE EN 
ORIGINELE DENKERS 
ZIJN. DENKERS NAAR 
GODS BEELD 

gaan. Zij richt zich op innovatie,  
en wil studenten trainen om 
nieuwe wegen te bewandelen 
en nieuwe kennis te ontwikke-
len. Deze weg van innovatie is de 
minst bewandelde in het heden-
daagse onderwijs, zeker omdat 
dit de moeilijkste weg is. Het kost 
jaren en jaren om iemand te leren 
buiten de lijntjes te denken. Maar 
juist deze originele denkers zijn 
het ontwikkelen waard.

DRIE FASEN
Soms zeggen mensen dat deze drie 
stromingen drie fasen zijn in het 
hoger onderwijs. In je Bachelors 
leer je vooral kennis, in je Masters 
leer je vooral kritisch analyseren 
en toepassen, en als je promo-
veert leer je innovatie en nieuwe 
kennis ontwikkelen. Ik geloof 
dat deze drie wegen geen opeen-
volgende fasen zijn, maar juist 
tegelijkertijd bewandeld moeten 
worden. Ze zouden aangemoedigd 
moeten worden op alle niveaus 
van onderwijs, en zeker in onze 

‘Elk menselijk wezen, gescha-
pen naar Gods beeld, is begiftigd 
met een kracht, verwant aan die 
van de Schepper—persoonlijk-
heid, het vermogen om te denken 
en te handelen. De mensen in wie 
deze kracht is ontwikkeld, zijn de 
mensen die verantwoordelijkheid 
dragen, die aan het hoofd staan 
van een onderneming en van wie 
invloed uitgaat. Het is het werk 
van de ware opvoeding, dit vermo-
gen te ontwikkelen, de jeugd op 

te leiden dat ze hun denkvermogen 
gebruiken, en niet slechts de gedach-
ten van andere mensen weergeven’ 
(Karaktervorming, p. 17). 
Onderwijs moet zich niet alleen 
richten op wat anderen gezegd en 
geschreven hebben, wij moeten 
mensen opleiden om originele, 
verantwoordelijke denkers te zijn. 
Denkers die de wereld kunnen 
bekijken met een frisse blik vol 
mogelijkheden. Alleen met deze 
open en lenige geest kunnen wij 
de schoonheid en diepte van Gods 
werk en openbaring begrijpen. 
Alleen met deze geest kunnen we 
erop bouwen en onszelf ermee 
versterken.

TEGENWOORDIGE WAARHEID
Dit onderwijsideaal is ook nood-
zakelijk als wij het dynamische 
begrip van waarheid willen 
aanhouden dat de vroege adven-
tisten hadden. Volgens onze 
pioniers is het ware overblijfsel 
een gemeenschap van pelgrims 
die altijd in beweging is. Altijd op 
weg naar een completere waar-
heid, constant groeiend in haar 
kennis van God. ‘De weg van de 
rechtvaardigen is stralend als 
de zon, die opkomt, hoger klimt, 
totdat de dag zijn licht verspreidt’ 
(Spreuken 4:18).
Dit is dan ook precies de reden dat 
Ellen White de kerk zo vaak herin-
nerde aan de nieuwe geestelijke 
mogelijkheden die voortkomen 
uit de rijkdom van Gods Woord. 
‘We hebben slechts een glimpje 
gezien van de goddelijke heerlijk-
heid en van zijn oneindige kennis 
en wijsheid; wij hebben als het 
ware alleen aan de oppervlakte 
van de mijn gewerkt, terwijl de 
rijke goudaders veel dieper liggen, 
als beloning voor wie wil graven. 
De mijnschacht moet steeds dieper 
in de aarde worden geboord en 
pas dan vind je de kostbare schat. 
Wie op de juiste manier gelooft, 
ervaart dat goddelijke kennis 
binnen het bereik van ons mensen 
komt’ (Verhalen om verder te 
vertellen, p. 83).

STEEDS VERANDEREN
Ellen White geloofde dat niemand 
ooit kon aannemen dat ‘er geen 
waarheid meer is die geopen-
baard zal worden. Degene die in 

gebed zoekt naar waarheid, zal 
waardevolle lichtstralen zien die 
voortkomen uit het Woord van God. 
Veel sieraden zijn verspreid die nog 
verzameld moeten worden in het 
overblijfsel van het volk van God’ 
(Counsels on Sabbath School, p. 34).
Juist om deze reden vonden de 
eerste adventisten het noodzake-
lijk om open te blijven staan voor 
meer kennis van de waarheid. God 
had ze al stap voor stap dichter-
bij deze waarheid gebracht. En 
de kerk moest bereid blijven ‘om 
duizend onwaarheden in te wisse-
len voor één waarheid’, zoals J. N. 
Andrews dat ooit zei. De kerk moet 
klaar staan om steeds te verande-
ren en de tegenwoordige waarheid 
te herzien.

OPENSTAAN VOOR GOD
Als het adventistische onderwijs 
de leden echt moet bijstaan in hun 
continue zoektocht naar diepere 
kennis, dan moeten we heel 
bewust systemen creëren die een 
open geest kweken. Een geest die 
open staat voor de nieuwe open-
baringen van God. Want, ook al 
komt het nieuwe licht van God, wij 
moeten onszelf en onze geesten 
klaarstomen om met deze nog-niet-
ontdekte realiteiten om te gaan.
Daarom is het zo belangrijk dat wij 
het gesprek aangaan met mensen 
die een heel andere blik hebben 
op de wereld, op theologie en op 
het christendom. In al mijn jaren 
van studie, heb ik steeds gezien 
dat er niets beters is om jezelf en 
je geloof te doorgronden, dan in 
gesprek gaan met een persoon 

die je echt uitdaagt. Een dialoog 
aangaan met iemand die je voor-
oordelen en veronderstellingen 
aan het licht brengt en je zo stimu-
leert om op een frisse manier te 
denken.
Uiteraard is deze weg uitda-
gend en soms risicovol. Je moet 
die weg altijd voorzichtig én met 
God bewandelen. Maar deze weg 
is noodzakelijk om een geest te 
ontwikkelen die openstaat voor 
nieuw licht. En zonder deze open 
rede zullen we niet groeien in onze 
kennis van God. Met een open 
geest kunnen we beter omgaan 
met de gevaren van ‘heilige onwe-
tendheid’ en fundamentalisme. 
Gevaren die sterk groeien in deze 
post-truth wereld. 

Met een open geest zullen wij ware 
en originele denkers zijn. Denkers 
naar Gods beeld. Mensen die niet 
alleen spiegels zijn van ande-
ren. Mensen die die diepte van 
Gods openbaring kunnen begrij-
pen. Mensen die sterk staan in 
hun geloof, en altijd bereid zijn om 
nieuw licht te volgen naar God.

Dr. Tihomir Lazic is universitair docent 
Systematische Theologie aan Newbold 
College (VK). Daarnaast is hij verant- 
woordelijk voor het studentenpastoraat 
op het Europese hoofdkantoor van de 
wereldkerk (TED).

sabbatscholen. Zo kunnen we 
het profiel vermijden dat wij als 
adventisten vaak hebben: hoog-
opgeleide mensen die niet voor 
zichzelf kunnen nadenken en van 
andere denkers afhankelijk zijn. 
Mensen die, wanneer ze zich in 
een nieuwe situatie bevinden en 
met nieuwe vragen in aanraking 
komen, niet zelf de juiste antwoor-
den kunnen vinden.

EEN NIEUWE MOGELIJKHEID
Ik geloof dat dit de oplossing is 
voor adventistisch onderwijs, van 
sabbatschool tot en met universi-
teit. Dit hoge niveau van onderwijs 
is ook precies waar Ellen White 
voor vocht, heel haar leven lang. Ze 
had veel kritiek op het onderwijs in 
haar tijd. Ze vond dat ‘onze ziens-
wijzen ten aanzien van opvoeding 
te begrensd zijn en op een te laag 
peil staan’ en dat  ‘een bredere blik 
en een hogere doelstelling nodig 
zijn’ (Karaktervorming, p. 1).  
Ze waarschuwde haar lezers met 
de volgende woorden:
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‘ONZE’
UNIVERSITEIT 

Bij het woord ‘universiteiten’, denk je vaak meteen aan heel oude institu-
ten met duizenden studenten. Nederland heeft dertien universiteiten, 

verspreid door het land, met meer dan een kwart miljoen studenten. Binnen 
onze kerk, zeker hier in Europa, lijkt onze invloed in het hoger onderwijs 

minimaal; we hebben drie adventistische universiteiten, samen goed voor 
minder dan duizend studenten.

Tekst/Van de redactie

N
ewbold College of Higher 
Education, zoals haar volle-
dige naam luidt, is de 
universiteit die verbonden is 

aan de Adventkerk in ons wereld-
deel. In 1901 opende dit instituut 
haar deuren, en duizenden studen-
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KERK
De kerk van Newbold is ontzettend 
groot. Zo’n duizend adventisten 
komen er elke sabbat samen, in 
veel verschillende diensten. Al om 
9.00 uur begint de eerste dienst, 
de Early Morning Service. Er zijn 
dan meer dan vijftig sabbatschool-
klassen om uit te kiezen. Om 11.00 
uur zijn er twee diensten tegelijk: 
een meer traditionele dienst en 
een levendige dienst met veel zang 
en muziek. ’s Middags is er een 
dienst voor studenten, en dan is er 
nog een aantal diensten in andere 
talen dan het Engels (maar helaas 
geen Nederlandse dienst!). 

ACTIVITEITEN
Studenten en gemeenteleden orga-
niseren veel activiteiten. Newbold 
heeft een aantal sportteams en een 
wandelclub. Elke dag kun je een 
andere sport spelen in de sportzaal: 
unihoc, volleybal, badminton, voetbal 
en basketbal. Er worden regelmatig 
outreach-activiteiten georganiseerd, 
van het bezoeken van bejaardente-
huizen tot het wassen van auto’s. Een 
groep studenten laat de honden uit 
van een nabijgelegen asiel.

STUDEREN DUUR? 
Studeren in Engeland lijkt op het 
eerste gezicht duurder dan in Neder-
land. Vaak is dit niet het geval. Voor 
de meeste opleidingen van Newbold 
College ontvang je gewoon studie-
financiering. Daarnaast zijn er 
verschillende beurzen voor studen-
ten om hun studie betaalbaarder 
te maken. Lees hier meer: https://
www.newbold.ac.uk/admissions/
undergraduate/financial-assistance- 
undergraduate/

ten hebben er in de laatste 116 jaar 
geleefd en gestudeerd. De meeste 
adventisten denken meteen 
aan theologie als ze denken aan 
Newbold, maar dat is maar een 
deel van de vele studierichtingen 
die de universiteit biedt. Studen-
ten kunnen er ook terecht voor 
Business, Leiderschap, Liberal 
Arts, Gap Year en Engelse Taal en 
Cultuur (zie kader).

STUDENT-ZIJN
Student-zijn op Newbold is een 
heel andere ervaring dan op de 
meeste Nederlandse universitei-
ten. Je ervaart het studentenleven 
intensiever omdat je samen met 
je medestudenten op één campus 
woont. Je eet samen, je leeft 
samen, je werkt samen, en je 
gelooft samen. De meeste dagen 
zijn er geloofsmomenten, waarop 
je samen nadenkt over het geloof 
en samen aanbidt. En, omdat je 
samen met andere adventisten 
bent, gaan veel gesprekken over 
het geloof. Met andere woorden: 
leven op Newbold is leren over je 
vakgebied, maar zeker ook leren 
over God.

WAT KUN JE ER STUDEREN? 
Newbold heeft drie faculteiten: Theologie, Business en Geesteswetenschappen, 
samen goed voor meer dan tien studierichtingen. Hier een aantal aanraders op 
een rij:

Bachelor of Science in Business (3 jaar)
Een brede opleiding in alle aspecten van het zakendoen, uiteraard gebaseerd 
op christelijke uitgangspunten die vaak missen in het hedendaagse zakenleven.

Bachelor of Arts in Liberal Arts (3 jaar)
Een innovatieve en creatieve opleiding die je voorbereidt op diverse carrières. 
Je leert kritisch en analytisch denken, je ideeën communiceren en een goedge-
informeerde wereldburger worden. Je kunt kiezen tussen een aantal specialisa-
ties: Engelse literatuur, Geschiedenis, Toneel, Religie, en Antieke Talen.

Bachelor of Arts in Biblical and Pastoral Studies (3 jaar)
De bekendste opleiding van Newbold: een bijbelse en pastorale opleiding in de 
theologie. Het fundament van de opleiding tot predikant, maar ook interessant 
voor (en vaak gevolgd door) mensen die interesse hebben in theologie en de Bijbel.

Graduate Diploma in Biblical and Pastoral Studies (1 jaar)
Een schakeljaar om mensen die al een bachelorsdiploma op zak hebben, klaar te 
stomen voor een Master in de theologie.

Master of Arts in Leadership (3 jaar, part-time)
Ideaal voor de drukke leider en manager, een part-timeopleiding in samenwer-
king met Andrews University in Amerika. 

Master of Arts in Theology (2 jaar, full-time of 4 jaar, part-time)
Diepgravende theologie voor de liefhebber. Newbold biedt vier specialisaties 
aan: Oude Testament, Nieuwe Testament, dogmatiek, en praktische theologie.

Engelse Taal en Cultuur
The English Language Centre biedt veel verschillende cursussen en diploma’s aan in 
de Engelse taal en cultuur. Ideaal om je Engels bij te spijkeren of te perfectioneren.

Gap Year in Outreach and Mission
Soms wil je gewoon een jaar besteden aan je geloof en je medemens. Gap Year 
biedt je die mogelijkheid. Een jaar waarin je studeren mengt met dienstbaar-
heid. Tijd om geestelijk en spiritueel te groeien, en tegelijk vrijwillige en missie-
gerichte activiteiten te ondernemen.

WORSHIP
Een vast onderdeel van leven 
en studeren op Newbold zijn de 
verschillende worshipmomen-
ten. Studenten kunnen natuurlijk 
zelf kiezen welke zij bezoeken, 
maar veel ervan worden érg goed 
bezocht. De week begint met Uplift, 
vroeg op maandagochtend samen 
zingen en bijbellezen. Op dinsdag 
is de meest populaire bijeenkomt, 
The Experience, georganiseerd 
door onze eigen Christle Jasinta. 
Een complete aanbiddingsdienst, 
maar dan totaal uniek. Voor de 
sportievelingen is er Prayer Run 
op woensdag, samen hardlopen en 
aanbidden. Op donderdagen kun je 
in kleine groepen bijeenkomen bij 
Agapè, en de sabbat luid je samen 
in bij Vespers.

English | Papiamentu
www.bit.ly/newboldcollege-EN
www.bit.ly/newboldcollege-PAP
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Naast deze regelmatige bijeen-
komsten is er twee keer per jaar 
een Week of Spiritual Emphasis. 
Tijdens deze week komt de hele 
universiteit elke dag bij elkaar om 
God te loven en dichter naar hem, 
en elkaar, te groeien.

NEDERLANDERS EN WERELD-
BURGERS

Op Newbold zijn elk jaar meer dan 
vijftig nationaliteiten vertegen-
woordigd. Als je over de campus 
wandelt, hoor je alle talen, van Twi 
tot Lets, van Deens tot Koreaans. 
Natuurlijk hoor je ook Nederlands, 
want er werken twee Nederlan-
ders op Newbold: dr. Tom de Bruin 
(docent Nieuwe Testament) en 
Annet Johnston-den Ouden (admi-
nistratief medewerker). Daarnaast 
zijn er op dit moment vier Neder-
landse studenten, allemaal 
theologen: Christle Jasinta, Gabriel 
Kwayie, Sullivan Selassa en Choni 
Miguel. Zes Nederlanders, dat is 
natuurlijk een mooi getal, maar 
zeven zou nog beter zijn!

THEOLOGIE OP 
NEWBOLD
De Adventkerk is altijd op zoek 
naar getalenteerde jongelui die 
predikant zouden willen worden. 
Het Landelijk Kantoor geeft de 
beste studenten daarom ook subsi-
die. Voel jij je geroepen door God 
en denk jij erover na om predikant 
te worden? Maak een afspraak met 
de afdeling Persoonlijk Ontwikke-
ling (jdenhollander@adventist.nl).
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PS
BETTIE VALK

5 mei 1936 – 1 apr 2016
Bettie was de vierde in een gezin 
met negen kinderen. De familie, 
oorspronkelijk Joods, bekeerde 
zich in de dertiger jaren tot het 
adventisme. Het hele gezin Valk, 
toen nog met zeven kinderen, over-
leefde de oorlogsjaren ondanks het 
verblijf in de kampen Vugt, Wester-
bork en Teresiënstadt (Tsjechië). 

Bettie kon goed omgaan met kinde-
ren en verdiende haar sporen in 
het kindersabbatschoolwerk van 
de gemeente Amsterdam-Zuid. 
Later werd zij lid van de gemeente 
Groningen. Samen met haar man, 
Jan Kok, had zij vijf zonen. 
In januari 2015 werd ze op de 
hoogte gesteld van haar ziekte. 
‘Ik voel dat ik word gedragen op 
de vleugels van de adelaar’, zei zij. 
‘God is bij mij en draagt mij. Ik laat 
het aan God over wat er verder zal 
gebeuren … Dit soort ziektes zijn 
nooit Gods bedoeling geweest. Ik 
weet dat God met mij mee huilt.’

Al haar zonen hadden een aandeel 
in de afscheidsdienst, en vormden 
een prachtige weergave van Bettie 
als moeder. Ook andere familiele-
den hadden een aandeel. De dienst 
kenmerkte Bettie zoals zij was; 
haar familie betekende alles voor 

haar. ‘Tot ziens in het nieuwe Jeru-
zalem’, was haar lijfspreuk. 

THEO NOOTHOUT
23 dec 1923 – 14 apr 2016
Theo werd geboren in Bandung, 
Indonesië, en was de vierde uit 
een gezin van tien kinderen. In een 
Japans gevangenenkamp leerde 
hij het adventisme kennen. Hij 
trouwde met Adé Tijo, samen kreeg 
zij een dochter, Lizzy. 

In 1960 verhuisde het gezin naar 
Nederland. Kort na aankomst 
werden Theo en Adé gedoopt. Zij 
waren lid van de gemeente Amster-
dam-Zuid. Daar zijn zij altijd actief 
geweest en leidden samen lange tijd 
de diaconie. Theo was ook een tijd 
deel van het Algemeen Kerkbestuur 
van de Nederlandse Adventkerk. 
In Nederland kreeg Theo uitein-
delijk de kans om het werk op te 
pakken dat hij in Indonesië deed, 
waar hij kapitein en hoofd Hydro-
grafisch Onderzoek was. Na zijn 
pensionering kon hij ontwikke-
lingswerk doen in Indonesië en 
onderwees studenten in het hydro-
grafisch werk. 

In 1997 overleed Adé. De laat-
ste acht jaar woonde Theo in bij 
zijn dochter en haar gezin: een 
fijne periode. Theo was niet alleen 

trouw bezoeker van Amsterdam-
Zuid, maar woonde in de middag 
de dienst van Het Middelpunt in 
Purmerend bij. 

Theo was een door-en-door goed 
mens. Een gezegde dat hij zelf 
graag hanteerde: ‘Er is een tijd van 
komen en er is een tijd van gaan. 
Als de tijd van komen is gegaan, is 
de tijd van gaan gekomen.’ Theo is 
nu gegaan, in vertrouwen op een 
weerzien met iedereen die hem 
dierbaar was.

HENK HESSELS
1 jan 1939 – 12 jan 2017 
In zijn jonge jaren was Henk 
actief lid van de jeugdgroep van 
de adventgemeente Leiden. Daar 
ontstonden vriendschappen die 
een heel leven zouden blijven 

OP NEWBOLD 
COLLEGE LEERDE IK 

VEEL VERSCHILLENDE 
DINGEN DIE MIJ  

HIELPEN GROEIEN 
ALS PERSOON 

“

De lessen waren interessant, ik werd uitge-
daagd om onafhankelijker te worden en om 
mijn plaats in deze wereld te ontdekken.  
Het was een geweldige ervaring. Ook geschikt 
voor jou, als je je blik wilt verbreden door 
mensen vanuit de hele wereld te ontmoeten 
en je geloof wilt verdiepen.

Newbold hielp mij de volwassene te worden 
die ik nu ben. Niet alleen gaf deze ervaring me 
veel vriendschappen voor het leven, maar als 
ik terugkijk op mijn jaar op Newbold, zie ik dat 
het iets heel bijzonders was.’

Marieke Hulzinga
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IN MEMORIAM DS. H.J.G. (JAN) TER MATE 

Harm Jan Gustav ter Mate werd 
in Rotterdam geboren, op 11 
februari 1931. Hij groeide op in 
een gezin met een Nederlandse 
vader, een Duitse moeder en zijn 
twee jaar jongere broer Helmut. 
De lagere schooltijd werd wreed 
onderbroken door de Tweede 
Wereldoorlog. In Rotterdam 
heeft hij het nodige meegemaakt, 
waaronder de hongerwinter van 
1944–1945. En net als vele ande-
ren leefde het gezin van erg 
weinig. Ze aten wat voorhanden 
was, zoals suikerbieten.

O
mdat zijn moeder als gevolg 
van TBC jarenlang in een 
sanatorium doorbracht, 
groeide Jan ter Mate tamelijk 

zelfstandig op. Hij kwam welis-
waar in pleeggezinnen terecht, 

maar naarmate de jaren vorderden 
was er veel dat hij zelf moest doen. 
Zo leerde hij goed voor zichzelf 
zorgen, en koken. Een vaardigheid 
die hij zijn leven lang niet onver-
dienstelijk heeft toegepast.

NATUURLIEFHEBBER
Hij was een echte natuurliefheb-
ber met groot ontzag voor God, 
zijn Schepper. Familie, vrienden 
en gemeenteleden hebben daar-
van mogen genieten. Tijdens een 
wandeling met Ter Mate begon 
de natuur te leven. Hij kende elke 
boom, paddenstoel, bloem en 
vogel. Hij hield ook van stenen: 
sierstenen, mineralen, bijzondere 
stenen. Hij bezocht mineralen-
beurzen en menig vakantie werd 
onder andere besteed aan het 
vinden van stenen.

PREDIKANT
Op 27-jarige leeftijd liet hij zich 
dopen en werd lid van het Kerk-
genootschap der Zevende-dags 
Adventisten. Hij ging naar Oud 
Zandbergen en volgde er de oplei-
ding tot predikant.
Toen hij eenmaal predikant was, 
stond bij hem het bestuderen van 
de Bijbel en het doorgeven van zijn 
bevindingen aan de gemeenten 
voorop. Zijn meest geliefde onder-
werp in zijn preken was de liefde 
van God voor de mens. Hij kon 
daar steeds weer nieuw licht op 
werpen; hij had veel bijbelkennis.

Het predikantenbestaan verliep 
voor Ter Mate niet zonder tegen-
slag. Hij ondervond weerstand 
bij zijn werk vanuit de kerk. 
Toch heeft dat zijn positieve 
houding tegenover de kerk niet 
veranderd. Want hij was niet 
rancuneus, juist vergevingsge-
zind, en bijzonder loyaal. 
 

VOOR EN NA ZIJN PENSIOEN
Tot aan zijn pensioengerechtigde 
leeftijd heeft hij voor de kerk 
gewerkt. Ook daarna bleef hij 
zich inzetten voor de versprei-
ding van het evangelie. Zo was 
hij ouderling in adventgemeente 
Enschede, met speciale aandacht 
voor de leden op leeftijd. Hij 
bezocht hen trouw. Ook heeft hij 
tot op hoge leeftijd gepreekt, en 
reisde daarvoor het hele land 
door: van Enschede tot Gronin-
gen, van Almelo tot Zeeland, en 
ook naar gemeenten in het Zuid-
oosten van Nederland. Dit heeft 
hij zo lang mogelijk volgehouden. 

DANK
Ds. Jan ter Mate stierf in 
Enschede, op 22 oktober 2016. 
De Nederlandse Adventkerk 
is hem veel dank verschuldigd 
voor zijn tomeloze inzet voor de 
kerk. Het Algemeen Kerkbestuur 
wenst zijn gezin veel kracht en 
sterkte toe, met de levende hoop 
op een mooie nieuwe toekomst.

bestaan. Na zijn huwelijk vestigde 
hij zich in Bergen op Zoom. 
Ondanks een drukke baan vond hij 
altijd ruimte voor activiteiten met 
gezin, vrienden en kerk.

Het leven veranderde drastisch 
toen zoon Michel verongelukte; de 
glans was ervan af. Die kwam weer 
een beetje terug toen er kleinkin-
deren kwamen. De belangrijkste 
kenmerken van Henk waren: 
toewijding aan zijn gezin, zorg 
voor anderen en humor. 
Henk werd ernstig ziek en in de 
laatste maanden namen de klach-
ten toe. Het leven werd steeds 
zwaarder, maar dankzij de enorme 
inspanning van zijn vrouw, Mary, 
kon hij tot het einde thuis verzorgd 
worden. Henk overleed in het 
bijzijn van zijn dierbaren. 

Uit de vele toespraken tijdens 
de afscheidsdienst bleek hoe 
geliefd Henk was. Hij was lid van 
de gemeente Dordrecht, maar de 
verbondenheid met de kerk was 
verdwenen. Dogma’s en mensen 
die elkaar de maat nemen hadden 
voor hem afgedaan. Wat bleef was 
een geloof dat hem bewoog goed te 
zijn voor anderen en de zekerheid 
van een weerzien met zijn zoon. 

JACOB ABBAS
17 jul 1925 – 29 sept 2016
Jacob Abbas kwam uit een fami-
lie van huisschilders. Hij was de 
derde generatie en was 25 jaar 
lang schilder voor de kerk. Schil-
deren bleef zijn hobby, tot op hoge 
leeftijd. 

In 1943 liet Jacob zich dopen. Hij 
kerkte in Groningen: zijn betrok-
kenheid was groot en hij zette 
zich van harte in. Als ouder-
ling sprak hij regelmatig en ’s 
middags ging hij naar de ouderen 
thuis, met bandopnamen van de 
preek. Hij bezocht zieken en oude-
ren en verzorgde wijdingen op 
Vredenoord en Oud Zandbergen. 
Niemand die Jacob kende, zal zijn 
liefde en toewijding voor zijn 
vrouw Hennie zijn ontgaan. Op 18 

september 2016 waren zij 70 jaar 
getrouwd. Dat vierden zij met de 
familie. 

Jacob wordt herinnerd als een lief-
devolle, zorgzame vader, groot- en 
overgrootvader. Tot op het laat-
ste moment, in het ziekenhuis van 
Assen, getuigde hij van zijn geloof, 
zijn vertrouwen op God en Gods 
oneindige liefde voor alle mensen. 

JOHANNES (HANS) PETRUS BOS
18 maart 1928 – 11 januari 2017
Toen Hans jong was, werden zijn 
ouders gedoopt in de Adventkerk. 
Het gezin verhuisde van Rotter-
dam naar IJmuiden, en werd lid 
van de gemeente Haarlem. In de 
grote jeugdgroep van de gemeente 
voelde Hans zich thuis. Hij werd op 
zijn veertiende gedoopt. 

Hans ging journalistiek studeren 
en werd journalist bij het Haar-
lems Dagblad. Daar was hij op de 
redactie tussen 1958 en 1989 een 
stille en onmisbare kracht. Later 
werd hij chef van de stadsredactie 
en zorgde hij er jarenlang voor dat 
de spreuk op de voorpagina van de 
vrijdageditie een duidelijk religi-
eus tintje had.
Naast zijn drukke baan was hij erg 
betrokken bij de gemeente Haarlem. 
Hij is lange tijd ouderling geweest 
en gaf ook bijbelstudies. Daarnaast 
heeft hij de studie tot lekenspreker 
gevolgd en sprak hij regelmatig in 
verschillende gemeenten. Als hoog-
tepunt in zijn kerkelijk leven mag 
genoemd worden dat hij zijn eigen 
dochter doopte.

Hans leidde de PR-afdeling van 
het Landelijk Kantoor vakkun-
dig en hij was jaren trouw lid van 
het Algemeen Kerkbestuur. Na het 
overlijden van zijn vrouw nam zijn 
gezondheid langzaam af. De laat-
ste jaren kon hij de kerk niet meer 
regelmatig bezoeken.
Bij een ongelukkige val in zijn huis 
raakte Hans begin dit jaar ernstig 
gewond en overleed op 11 januari. 
Hij was zeer toegewijd aan de kerk 
en hij wordt gemist. 

CHRISTA META MARTA 
BAGUS-WULF

1 nov 1937 – 26 feb 2017
Christa werd geboren in een 
rooms-katholiek gezin in Gade-
busch, in het noordoosten van 
Duitsland. Ze was de derde in een 
gezin van zes kinderen. Begin jaren 
vijftig vluchtte de familie voor 
de Russische overheersing in het 
voormalig Oost-Duitsland. Christa 
kwam in Stadtlohn te wonen en 
trouwde daar eind jaren zeventig 
met Frans Bagus. Na het overlij-
den van Frans ontmoette ze Henk 
Nijmijer, met wie ze bijna 33 jaar 
een liefdevolle relatie heeft gehad. 

Christa kreeg één dochter, Gabi, 
vier kleinkinderen en drie achter-
kleinkinderen. Haar familieleden 
waren belangrijk voor haar; ze 
hield van hen en verwende hen. De 
kleinkinderen kwamen dan ook 
graag op bezoek. Christa was niet 
alleen een oma voor haar eigen 
kleinkinderen; zij vertroetelde ook 
kinderen uit de buurt en in de kerk.
Eind jaren tachtig kwam Christa 
via Gabi en haar schoonzoon in 
aanraking met de Adventkerk. 
In december 1990 werd zij lid, in 
Duitsland. Toen ze in Losser ging 
wonen, vond ze haar geestelijk 
thuis in de gemeente Enschede, 
waar ze met open armen werd 
ontvangen. Jarenlang schreef zij de 
verjaardagskaarten en was ze een 
loyale, zorgzame diacones. 

In 2012 kreeg zij te horen dat ze 
de longziekte COPD had, waar zij 
uiteindelijk aan overleed. Chris-
ta’s leven was verweven met haar 
geloof in God, bij wie ze troost en 
bemoediging vond. 

WILLY ROCHUS VAN DER REIJDEN
28 jan 1936 – 4 feb 2017
Willy was de oudste van het gezin. 
Hij had twee zussen; rond zijn 
twaalfde overleed zijn vader en 
stond zijn moeder er alleen voor. 
Zij kreeg het ondanks de moeilijke 
omstandigheden voor elkaar om een 
harmonium te kopen, waarop Willy 
en zijn zus Louise een aantal jaren 
orgelles kregen. Op zijn 19e werd 
Willy gedoopt in de Adventkerk. 

Willy werd elektrotechnisch inge-
nieur en werkte jarenlang in een 
innovatieve omgeving. Daar kreeg 
hij al snel de bijnaam Willy Wortel. 
Ook muziek was zijn passie. Hij 
bouwde zelf een elektrische gitaar 
en sleutelde jarenlang aan een 
orchestrion. In 1959 trouwde Willy 
met Ruth Dingjan. Hun huwelijk 
duurde ruim 57 jaar, zij kregen vier 
kinderen en drie kleinkinderen. 
Willy was een trouwe echtgenoot, 

een betrokken vader en een leuke 
grootvader met gevoel voor humor. 

Als Willy ergens aan begon, 
maakte hij het ook af. Hij stond 
klaar voor anderen en hielp met 
elektrotechnische klussen. Hij 
repareerde het kerkorgel van 
Almelo een aantal keer. 
Willy was een gelovig en loyaal 
mens. Hij overleed in zijn slaap, 
een week na zijn 81e verjaardag. 



26 27

ju
ni

 2
01

7 
  |

ju
ni

 2
01

7 
  |

PS/OVERLIJDENSBERICHTEN DOOPBERICHTEN/PS

JETSKE (JETTY) VAN DER ZEE-
DE JONG

29 jul 1923 – 22 jan 2017
Jetty werd geboren in 1923, als kind 
van een diep spirituele en fanatiek 
atheïstische vader. Zelf koos ze als 
16-jarige voor God en werd gedoopt 
in de adventgemeente van Amster-
dam. De laatste jaren was zij lid van 
Meppel, waar ze weinig meer kon 
zijn door haar gezondheid. 

Jetty was een getalenteerd 
verpleegkundige. Op haar 29e werd 
ze, op verzoek van de landelijke 
kerk, directrice van het toenma-
lige kinderhuis Zonheuvel in Bosch 
en Duin. Daar woonden zo’n 60 
weeskinderen. Het was hard en 
onregelmatig werken. Na acht jaar 
liep Jetty een stevige burn-out op 
– niemand had het ooit zo lang 
volgehouden. 
Na die zware jaren vertrok Jetty 
een paar jaar naar Australië. Ze 
werkte drie jaar in het adventisti-

sche ziekenhuis in Sydney en reisde 
daarna door Australië, Nieuw 
Zeeland en de VS. 
Op haar 51e trouwde zij met Tjeerd 
van der Zee. Later in hun huwelijk 
werd ook Tjeerd adventist. Hij over-
leed in 1991. De jaren daarna waren 
moeilijk voor Jetty, vooral vanwege 
haar gezondheid. 

Jetty was een vrouw van geloof. Ze 
had een sterke wil en behield lang 
de regie over haar leven. Ze was 
gastvrij, ondernemend en reislustig. 
Haar aanpak op Zonheuvel getuigde 
van haar ondernemersinzicht. 
Ze hield van praten en was muzi-
kaal. Ze had een enorm netwerk 
en een geweldig geheugen als het 
om namen van mensen ging. Ze 
was trouw; sommige vriendschap-
pen duurden meer dan 60 jaar, haar 
trouw aan God wel 77 jaar. 

DAISY GRIFT-ROSENDAHL
2 dec 1926 – 14 feb 2017
Daisy werd in Tegal geboren, op 
Java. Later verhuisde het gezin naar 
Bandung, waar Daisy opgroeide 
als vijfde kind in een gezin van elf 
kinderen. Het was een eenvoudig 
bestaan. Ze maakte de Nederlandse 
koloniale overheersing, de Japanse 
bezetting en de Indonesische Onaf-
hankelijkheidsoorlog mee. 

Vlak na de oorlog trouwde Daisy 
met Frans Goedhart. Samen met 
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hun kinderen moesten ze vluchten, 
als gevolg van de Onafhankelijk-
heidsoorlog. Ze kwamen in 1957 
aan in Nederland. Berooid van bezit 
en vaderland, moesten ze een nieuw 
bestaan opbouwen. Het gezin werd 
in verschillende contractpensions 
geplaatst en het duurde wel even 
voor ze woonruimte in Utrecht 
kregen. Ze leden een sober bestaan. 
Na een scheiding moest Daisy er 
in haar eentje voor zorgen dat er 
brood op de plank kwam. Dat viel 
niet mee; ze werkte van 7.00 tot 
19.00 uur in een fabriek en had 
daarnaast de zorg voor gezin en 
huishouden. Gelukkig leerde ze 
Frans Grift kennen, met wie ze in 
1974 trouwde en met wie ze een 
goede relatie had. Nadat hij over-
leed is Daisy zo’n twintig jaar 
weduwe geweest. 

Daisy is ruim 62 jaar lid geweest 
van de Adventkerk. In de lokale 
adventgemeente in Hengelo, en 
later in Enschede, stond zij bekend 
als een gelovige vrouw met een 
groot gevoel voor humor. Haar 
aanwezigheid bleef niet onopge-
merkt; Daisy getuigde van Gods 
zorg en zijn nabijheid. 

JORINA HILLETJE (RINA) 
NANNES-WESTDORP

15 feb 1931 – 4 mrt 2017
Ongeveer drie maanden na het 
overlijden van haar echtgenoot, 
Dick, is Rina Nannes vredig inge-
slapen. Dit jaar zouden zij 65 jaar 
getrouwd zijn geweest. 
Beiden waren zij zo’n 35 jaar actief 
bij de adventgemeente in Huizen. 
Rina begeleidde de gemeente 
bijvoorbeeld op het keyboard. Zij 
was een zeer gelovige vrouw en 
prettig in de omgang. De laatste 
zes jaar woonden zij en haar man in 
woonzorgcentrum Vredenoord.

Psalm 23 is treffend voor haar 
leven: samen met God ontbreekt het 
aan niets. Rina stond positief in het 
leven en wist er onder alle omstan-
digheden iets van te maken. Ze was 
creatief en vaardig met naald en 

draad en wist de mooiste dingen te 
maken van allerlei materialen. 

In het vertrouwen dat Jezus Chris-
tus de grote gastheer is die de 
zijnen verwelkomt in het eeuwig 
leven, brachten haar dierbaren ma, 
oma, Rina naar haar laatste rust-
plaats. 

LAURENS (RENS) NOBELS
10 mei 1927 – 17 feb 2017
Rens werd geboren in Batavia, 
Nederlands-Indië. Hij groeide op 
in een groot gezin als oudste van 
zes kinderen. In zijn kinderjaren 
speelde hij tussen de bananen- en 
klapperbomen, maar zijn ouders 
besloten nog voor de oorlog terug 
te gaan naar Nederland. 
Rens kende de kerk nog uit Neder-
lands-Indië, waar zijn vader 
regelmatig in gemeenten mocht 
spreken. Toen hij twintig was, 
koos Rens ervoor gedoopt te 
worden in de gemeente Haarlem. 

Na de oorlog haalde hij zijn 
diploma als elektricien; later 
volgde hij een opleiding tot 
verpleegkundige. Daarmee volgde 
hij zijn passie: het zorgen voor 
mensen. Ook was Rens avontuur-
lijk. In 1954 maakte hij een reis 
op de motor naar India. Dat ging 
niet helemaal goed, want zijn reis-
genoot beroofde hem uiteindelijk 
van alles. Rens moest op de goed-
heid van anderen rekenen. Na een 
verblijf van zes maanden bij een 
gastgezin, zette Rens zijn avontuur 
voort in Australië, waar hij twee 
jaar als elektricien werkte. 

Terug in Nederland leerde hij zijn 
vrouw, Loes, kennen, met wie hij 
in 1964 trouwde. Zij kregen twee 
kinderen en verhuisden in 1970 
naar Gouda. Rens was daar actief 
lid van de gemeente. Hij kon gepas-
sioneerd spreken over het geloof, 
deelde het met iedereen en herin-
nerde de gemeente er de laatste 
tijd ook nog vaak aan dat Christus 
snel komt. 

JORGINA MORREN-OLIVEIRA 
18 jan 1929 – 22 apr 2017
Jorgina was al veertig jaar adven-
tist. De laatste tien a twaalf jaar 
van haar leven woonde zij in 
Portugal, maar lange tijd woonde 
ze in Haarlem. Daar ging zij ook 
naar de kerk, waar ze enorm 
geliefd was onder haar mede-
kerkgangers. Ze stond bekend om 
haar gastvrijheid en nodigde vaak 
mensen uit om bij haar te komen 
eten na de dienst. Iedereen was 
gek op haar kaaspasteitjes!

Het Nederlands kon ze niet goed 
verstaan, maar toch wist Jorgina 
vel contacten te maken in de kerk. 
Eén van hen leerde zelfs Portugees 
om met haar te kunnen praten. 

Jorgina was eenvoudig en erg lief. 
Soms was zij eigenaardig, maar 
iedereen die haar kende, wist dat 
het wel goed zat met haar. 

11 maart 2017 / Huis ter Heide
NINOESKA FAIRBAIRN (27) 

25 maart 2017 / Harderwijk
WESLEY LIJKENDIJK (20) 

6 mei 2017 / Huis ter Heide
ROSA VASTENHOUT (26)
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In adventistische kringen komt thuisonderwijs regelmatig voor. Er blijken 
nogal wat fanatieke voor- en tegenstanders te zijn van dit fenomeen.  

Helaas wilde niemand erover geïnterviewd worden; dat toont wellicht aan hoe 
beladen het thema is. Reden te meer om er toch een artikel aan te wijden. 

Want in een Advent over onderwijs mag dit onderwerp niet ontbreken.

Tekst/ds. Enrico Karg

E
r zijn van die keuzes die de 
verdere loop van je leven sterk 
kunnen beïnvloeden. Voorbeel-
den hiervan zijn de keuze om je 

wel of niet te laten dopen, de keuze 
voor een levenspartner en de 
keuze voor de school waaraan je je 
opleiding begint. In tegenstelling 
tot de doopvraag en partner-
kwestie, waarmee je wat later in 
je leven te maken krijgt, moet een 

schoolkeuze al vrij vroeg gemaakt 
worden. Meestal hebben de ouders 
of verzorgers hier een bepalende 
stem in. Normaliter beperkt deze 
keuze zich tot welke basisschool 
er in aanmerking komt, gegeven 
de aard van het kind: moet het 
naar een vrije school, die meestal 
wat verder fietsen is, of gaat de 

voorkeur uit naar een school om 
de hoek? En wordt het een open-
bare basisschool of liever een 
basisschool met een specifieke 
identiteit? Toch is er één keuze-
mogelijkheid voor de ouders waar 
vrij weinig mensen in Nederland 
van op de hoogte zijn: de keuze 
om thuis onderwijs te geven aan 
je kind. Het gaat hierbij om een 
concept waarbij kinderen niet 
op een basisschool of een andere 
onderwijsinstelling hun opleiding 
krijgen, maar ‘gewoon’ thuis bij 
moeder of vader. In de volksmond 
spreken we dan over thuisscho-
ling. 

GESCHIEDENIS
Hoe vreemd de term ‘thuisscho-
ling’ u mogelijkerwijs ook in de 
oren klinkt, het is tot zo’n beetje 
het einde van de achttiende eeuw 
de dominante vorm van onderwijs 
geweest. Tenzij je uit de welge-
stelde klasse afkomstig was, kreeg 
je kennis veelal overgedragen van 
vader of moeder. Dit veranderde 

EEN ALTERNATIEVE 
VORM VOOR REGULIER 

ONDERWIJS?

THUISSCHOLING

tegen het eind van de achttiende 
eeuw toen de industriële revo-
lutie in Engeland op gang kwam. 
Aan het begin van de negen-
tiende eeuw waaide dit over 
naar de rest van Europa, waar-
door er op een gegeven moment 
voor veel gezinnen niets anders 
opzat dan dat zowel vader als 
moeder in de fabrieken moes-
ten werken. Wie doet in zo’n 
geval de oppas, het opleiden, 
en het voeden van de kinde-
ren? Het heeft niet lang geduurd 
of kinderen werden in groepen 
geclusterd met enkele volwas-
senen die de rol van opleiders en 
pedagogische dienstverleners 
op zich namen. Het mes sneed 
aan twee kanten: ouders konden 
blijven werken en kinderen 
werden opgevangen en opgeleid. 
Het puntje van het mes deed 
ook een treffende prik: er was 
meteen werkgelegenheid voor 
de opleiders en pedagogische 
dienstverleners. 

/ DE ONDERWIJZER IN 
MIJ ZAL ALTIJD PLEI-
TEN VOOR ONDERWIJS 
OP EEN SCHOOL
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ACHTERGROND/THUISSCHOLING

THUISONDERWIJS IN 
NEDERLAND

Thuisonderwijs is in Nederland 
in principe mogelijk, maar niet 
zo heel gemakkelijk voor elkaar 
te krijgen. Vanaf het jaar 1969 is 
wettelijk bepaald dat ieder kind 
verplicht is om een (erkende) 
schoolinstelling te bezoeken. 
Dit noemen we de zogenaamde 
leerplichtwet. Om een kind thuis-
onderwijs te mogen bieden, 
moet een ouder of verzorger een 
verzoek tot vrijstelling hiervoor 
indienen bij de burgemeester en 
wethouders van de eigen woon-
plaats. Een dergelijk beroep zal 
dan gedaan worden op artikel 5 
van de leerplichtwet, waarbij het 
mogelijk is op drie gronden vrij-
gesteld te kunnen worden: (a) je 
leidt een rondtrekkend bestaan, 
(b) er is geen school met jouw 
levensovertuiging, of (c) je kind 

is geestelijk of lichamelijk niet 
in staat een reguliere school te 
bezoeken. Ondanks de lastige 
aantoonbaarheid van de tweede 
voorwaarde, zijn er geloofsgeno-
ten binnen ons kerkgenootschap 
die het voor elkaar hebben gekre-
gen om thuisscholing aan de eigen 
kinderen te mogen geven. 

THUISONDERWIJS EN HET
ADVENTISME

De vele referenties van Ellen 
White, waarbij zij thuisonder-
wijs lijkt aan te bevelen, hebben 
geloofsgenoten aangezet tot het 
geven van thuisscholing. Toch 
was Ellen White niet expliciet 
tegen regulier onderwijs; zij had 
alleen bedenkingen tegen scholen 
die helemaal geen bijbelse waar-
den aan de kinderen meegeven. 
Dit was voor deze grondlegster 
van het adventisme een reden om 
de oprichting van scholen met 
een adventistische inslag aan te 
moedigen. Eén van de wat meer 
duidelijke verwijzingen hiernaar 

vinden we in Manuscript 54, geti-
teld The Work of Our Fernando 
School, een transcript van één van 
haar preken. Wat hieruit duidelijk 
wordt, is dat Ellen White thuison-
derwijs niet zozeer aanmoedigt, 
maar juist meer het waarborgen 
van christelijke basisprinci-
pes die naar haar inzichten in de 
toenmalige tijd, door de toenma-
lige scholen, niet of onvoldoende 
werden aangeboden. Thuisscho-
ling binnen het adventisme is ten 
tijde van Ellen White daarmee 
vooral een noodmiddel geweest 
om de kinderen toch (een bepaalde 
vorm van) bijbelse waarden mee te 
geven. Het was echter zeker geen 
norm of aanbeveling. 

NADELEN AAN THUISSCHOLING?
Als voormalig docent heb ik er zelf 
grote vraagtekens bij of thuison-
derwijs kinderen voldoende op 
niveau krijgt, zodat zij op volwas-
sen leeftijd gemakkelijk een 
vervolgopleiding aan het mbo, hbo 
of de universiteit kunnen volgen. 
Toch blijkt uit onderzoeken, vooral 
uitgevoerd in de Verenigde Staten, 
dat kinderen die thuisscholing 
hebben gehad geen achterstanden 
hebben. Sterker nog; in sommige 
gevallen blinken ze uit. In het jaar 
1997 was de 13-jarige Rebecca 
Sealfon winnaar van een natio-
naal dictee, genaamd: National 
Spelling Bee. Naast Rebecca deden 
aan de bijeenkomst zo’n zeventien 
kinderen mee, die thuisonderwijs 
hadden gehad. In 2000 waren twee 
finalisten van ditzelfde dictee alle-
bei kinderen die thuisonderwijs 
hadden genoten. 
Toch zal de onderwijzer in mij 
altijd pleiten voor onderwijs op 
een school. Ik blijf gevoelsmatig het 
idee behouden dat, naast kennis-
overdracht, de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden beter tot zijn 
recht komt op het schoolplein dan 
in de beslotenheid van het gezin. 

Ds. Enrico Karg is algemeen secretaris 
van de Adventkerk. Voor hij theologie 
ging studeren, werkte hij als docent in 
het middelbaar onderwijs.

CIJFERS 
De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) publiceerde in 
oktober 2013 een artikel waarin stond dat ongeveer vierhonderd kinderen in 
Nederland thuisonderwijs kregen. Op dat moment ging het om slechts 0,01% 
van het aantal leerplichtige kinderen. 

Staatssecretaris Dekker wilde het thuisonderwijs op termijn afschaffen, 
maar in 2014 besloot de Tweede Kamer de mogelijkheid tot thuisonderwijs 
te handhaven. Wel moest de controle worden verbeterd. Het Reformatorisch 
Dagblad berichtte dat het aantal thuis onderwezen kinderen op dat moment 
470 was, en langzaam groeide. 

Eind 2016 informeerde Dekker de kamer over de voortgangsreportage wat 
betreft passend onderwijs. In zijn brief schrijft hij dat er een eerste verken-
ning is geweest ‘naar de positie van kinderen, met name degenen die thuison-
derwijs genieten, bij de beslissing over een passende onderwijsplek.’ Dekker 
verwachtte toen de kamer de eerste helft van 2017 te kunnen informeren over 
een analyse van de implicaties van een hoorrecht (aan het kind vragen wat hij 
of zij van het thuisonderwijs vindt). Het Nederlands Centrum voor Onderwijs-
recht voert de analyse uit. 

Wie zich wil inlezen over thuisonderwijs kan kijken op de website van de 
NVvTO of op thuisonderwijs.com. Adventistische bronnen zijn te vinden via 
circle.adventist.org. Daar vindt u blogs, fora, lesplannen en meer.
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STEEDS MEER LEREN

S
teeds meer leren past bij mij. 
Ik vind mezelf een ‘wist-je-dat-
persoon’. Ik vind feitjes leuk. 
Als je me ziet zitten met mijn 

neus in mijn telefoon, dan kan het 
maar zo zijn dat ik zit te googe-
len naar meer informatie over een 
nieuw feitje.

KIPPEN EN PAPRIKA’S
In de eerste plaats maken feitjes 
en nieuwe informatie mijn eigen 
leven interessant. Zo weet ik onder 
andere door een kookprogramma 
dat, als je kippen paprika’s voert 
met een extreem verhoogd 
pigmentgehalte, hun eigeel rood 
wordt. Ook kan ik je vertellen dat 
sommige vliegmaatschappijen de 
nummer 13 en soms ook nummer 7 

overslaan in hun stoelnummering. 
Of dit nou is omdat ze zelf bijge-
lovig zijn, of omdat ze onnodige 
moeite met bijgelovige passa-
giers willen voorkomen, is me nog 
onduidelijk.

FEITJES DELEN
Maar niet alleen mijn eigen leven 
wordt door mijn nieuwsgierig-
heid verrijkt, ik geloof graag dat 
ook anderen er wat aan hebben. 
Sommige mensen vinden, net als 
ik, feitjes geweldig. Heel soms, 
als ik even geluk heb, spreek ik 
een andere ‘wist-je-dat-persoon’ 
en kunnen we feitjes delen met 
elkaar. Wat ik nog leuker vind, is 
als mensen niet persé hun eigen 
feitje met me willen delen, maar 
gewoon meer willen weten over 
míjn weetje. Mijn dag kan dan niet 
meer stuk. Ze stellen me vragen 
en zorgen ervoor dat ik na ons 
gesprek nog meer interesse heb in 
mijn eigen feit. 

RACHAB
Ik stel me voor dat Rachab uit het 
boek Jozua net als ik een ‘wist-je-
dat-persoon’ was. Als ik er even 
goed voor ga zitten, kan ik me 
een beeld schetsen van hoe haar 
verhaal eruit zou kunnen hebben 

gezien. Ik stel me voor dat ze alle 
informatie en alle verhalen wilde 
horen over die machtige God en 
dat bijzondere volk, dat steeds 
dichterbij haar thuis kwam. Ze zat 
vast op de eerste rij als er verha-
len werden verteld. In Jozua kun je 
lezen dat ze alles goed op een rijtje 
had, want toen de spionnen haar 
huis binnenvielen, hoefden ze haar 
niets meer te vertellen. Tenminste, 
niet over wie ze dienden en wat 
hij voor hen had gedaan. Ze wist 
al over welke God ze het hadden 
en ze wilde deel uitmaken van zijn 
volk. Ik denk dat haar nieuwsgie-
righeid, haar wens om meer te 
leren en te weten, haarzelf en haar 
familie toentertijd redde. 

Steeds nieuwe dingen leren, steeds 
meer weten. Dat brengt je verder 
in het leven, onderweg naar Gods 
koninkrijk. Staan wij er dagelijks 
voor open om nieuwe dingen te 
leren over onszelf, God en ande-
ren? Ik hoop het wel.

Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College. Wil je meer weten 
over Newbold College, dan kun je haar 
mailen via c.jasinta@gmail.com. 
Lees ook het artikel over Newbold 
College op pagina 20 van deze Advent.

Wat ik het allerleukste vind aan het studeren van theologie, is dat ik constant 
iets nieuws leer. Wat mij het meest fascineert, is dat de Bijbel vol staat met 

verhalen over eeuwenoude culturen die soms erg verschillen van, of juist over-
eenkomen met, onze cultuur in de 21e eeuw. Genoeg om van te leren dus.

Tekst/Christle Jasinta
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 6

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: Het leven, de dood en de opstanding van Jezus 
Christus en De ervaring van redding.

Tekst/dr. Tom de Bruin

HET LEVEN, DE DOOD EN DE 
OPSTANDING 
VAN JEZUS 
CHRISTUS
Jezus was volmaakt 
gehoorzaam aan 
Gods wil. Door 
Jezus’ leven, lijden, 
dood en opstanding 
zorgde God voor 

de enige manier die de zonde van de 
mens teniet kon doen. Mensen die in 
geloof Jezus’ verzoening aanvaar-
den, ontvangen eeuwig leven. Door 
Jezus’ offer begrijpt de hele schep-
ping de oneindige en de heilige 
liefde van de Schepper nog beter. 
Deze volmaakte verzoening stelt de 
rechtvaardigheid van Gods wet en 
zijn genadevolle karakter overtui-
gend vast, want het veroordeelt onze 
zonde en geeft ons tegelijkertijd 
vergeving. Jezus stierf in de plaats 
van elk mens en doet zo elke zonde 
teniet. Zijn dood was verzoenend 
en transformerend. De lichamelijke 

opstanding van Jezus toont Gods 
overwinning op de krachten van het 
kwaad. Dit verzekert iedereen die de 
verzoening aanvaardt van de uitein-
delijke overwinning op zonde en 
dood. Deze opstanding kondigt de 
heerschappij van Jezus Christus aan, 
voor wie iedereen, in de hemel en op 
de aarde, zal buigen.

Jezus is zo belangrijk dat wij twee 
geloofspunten hebben over hem. 
Geloofspunt 4, ‘God, de Zoon’, 
hebben we al besproken in Advent 
3 van 2016. Als je die uitgave 
niet meer bij de hand hebt, is 
deze uiteraard altijd te vinden op 
adventist.nl. Geloofspunt 4 richt 
zich meer op wie Jezus is, geloofs-
punt 7 richt zich vooral op wat Jezus 
gedaan heeft, doet en zal doen. 
Kortgezegd: Jezus heeft voor eens 
en altijd het kwaad overwonnen.
Het kwaad is een groot probleem, 
niet alleen in het leven van elk 
van ons, maar ook voor het hele 

universum. Gods schepping hoort 
een goede schepping te zijn en kan 
daarom geen kwaad laten bestaan. 
De oplossing voor het kwaad was 
het leven, de dood en de opstanding 
van Jezus Christus. God stuurde 
zijn enige zoon om als offer voor 
het kwaad te dienen en met dit 
grote offer toonde God zijn ware 
aard: God is liefde.
De dood van Jezus was een dubbele 
overwinning. Aan de ene kant liet 
God zien dat kwaad absoluut onac-
ceptabel was, hij sprak zijn oordeel 
erover uit. Aan de andere kant werd 
ook duidelijk dat God vergevingsge-
zind is, hij stelde redding vast voor 
iedereen die dat wil accepteren. 
De opstanding van Jezus, die wij 
vieren met Pasen, was het teken van 
Gods overwinning. God werkt niet 
met theorieën of abstracte ideeën. 
Jezus stond echt op uit de dood en 
wij kunnen en zullen, net als Jezus, 
echt opstaan uit de dood wanneer 
hij terugkomt. 
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DE ERVARING VAN REDDING
In oneindige liefde en genade 
maakte God Christus—die geen 
zonde gekend heeft—voor ons tot 
zonde. Zo konden wij door Chris-
tus rechtvaardig worden voor God. 
Geleid door de heilige Geest beseffen 
wij onze tekortkomingen en erken-
nen we onze zondigheid. Wij hebben 
berouw over onze overtredingen 
en oefenen geloof in Jezus als Chris-
tus en Heer, als plaatsvervanger 
en voorbeeld. Dit reddende geloof 
komt door de goddelijke macht van 
het Woord en is het geschenk van 
Gods genade. Door Christus worden 
wij gerechtvaardigd, aanvaard als 
kinderen van God en bevrijd van de 
heerschappij van de zonde. Door de 
Geest worden wij opnieuw gebo-
ren en geheiligd. De heilige Geest 
vernieuwt onze geest, schrijft Gods 
wetten van liefde in ons hart en 
geeft ons de kracht om een heilig 
leven te leiden. Wanneer wij in 
hem blijven, krijgen we deel aan de 
goddelijke natuur en kunnen wij 
zeker zijn van redding, nu en in het 
oordeel.

Heel nauw samenhangend met het 
geloofspunt over Jezus’ dienstwerk 
is dit geloofspunt. Het legt ons uit 
wat onze kant van het verhaal is. 
Jezus heeft geleefd, is gestorven, 
en leeft weer … en wij dan?
Elk van ons moet kunnen zien 
dat wij dagelijks met het kwaad 
te maken hebben. Nare dingen 
gebeuren, en we schieten tekort 
om aan Gods idealen te voldoen, 
wij noemen dit allemaal zonde. 
Als wij weten dat we tekortschie-
ten en we weten dat met Jezus het 
kwaad overwonnen is, dan rest 
ons maar één ding: met berouw 
Jezus aanvaarden. 

Jezus neemt de plaats in van 
iedereen die gelooft in hem. Dat 
betekent dat wij niet geoordeeld 
worden op grond van ons gedrag, 
maar op grond van Jezus’ gedrag. 
Wij zijn heilig verklaard omdat 
Jezus heilig is.
Tegelijkertijd werkt het geloof in 
Jezus op ons hart. Door de heilige 
Geest worden wij veranderd in 
betere mensen. Niet zodat wij de 
redding verdienen, maar zodat 
wij dichter naar God toe kunnen 
groeien en mensen kunnen laten 
zien wie God daadwerkelijk is.

/ DOOR DE HEILIGE 
GEEST WORDEN 
WIJ VERANDERD IN 
BETERE MENSEN

Deze twee geloofspunten vormen 
samen de kern van het hele evan-
gelie; dezelfde kern die wij vaak 
citeren uit Johannes 3. We denken 
dan meestal alleen aan vers 16, 
maar de volgende verzen zijn, wat 
mij betreft, nóg mooier. De Bijbel 
in Gewone Taal vat het evangelie 
heel mooi samen: 
‘Want Gods liefde voor de mensen 
was zo groot, dat hij zijn enige 
Zoon gegeven heeft. Iedereen 
die in hem gelooft, zal niet ster-
ven, maar voor altijd leven. God 
heeft zijn Zoon naar de wereld 
gestuurd om de mensen te redden. 
Niet om hen te veroordelen. Want 
wie in de Zoon gelooft, zal niet 
veroordeeld worden’ (Johannes 
3:16–18).

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

MEER WETEN?
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Het leven, 

de dood 
en de 

opstanding 

van Jezus

53

Geloofspunt

JEZUS WAS VOLMAAKT gehoorzaam aan Gods wil. Door Jezus’ leven, 

lijden, dood en opstanding zorgde God voor de enige manier die de 

zonde van de mens teniet kon doen. Mensen die in geloof Jezus’ ver-

zoening aanvaarden, ontvangen eeuwig leven. Door Jezus’ offer begrijpt 

de hele schepping de oneindige en de heilige liefde van de Schepper 

nog beter. Deze volmaakte verzoening stelt de rechtvaardigheid van 

Gods wet en zijn genadevolle karakter overtuigend vast, want het ver-

oordeelt onze zonde en geeft ons tegelijkertijd vergeving. Jezus stierf 

in de plaats van elk mens en doet zo elke zonde teniet. Zijn dood was 

verzoenend en transformerend. De lichamelijke opstanding van Jezus 

toont Gods overwinning op de krachten van het kwaad. Dit verzekert 

iedereen die de verzoening aanvaardt van de uiteindelijke overwinning 

op zonde en dood. Deze opstanding kondigt de heerschappij van Jezus 

Christus aan, voor wie iedereen, in de hemel en op de aarde, zal buigen. 

(Genesis 3:15; Psalm 22:1; Jesaja 53; Johannes 3:16; 14:30; Romeinen 1:4; 3:25; 

4:25; 8:3, 4; 1 Korintiërs 15:3, 4, 20–22; 2 Korintiërs 5:14, 15, 19–21; Filippenzen 

2:6–11; Kolossenzen 2:15; 1 Petrus 2:21, 22; 1 Johannes 2:2; 4:10.)

Toen Jezus op aarde was, leefde hij helemaal zonder zonde. 

Hij stierf niet omdat hij schuldig was aan zonden die hij zelf bedreven 

had, maar hij nam onze schuld op zich en stierf in onze plaats, zodat 

wij aan de eeuwige dood kunnen ontkomen. De dood kon hem echter 

niet vasthouden. Zijn overwinning over de dood is de garantie dat deze 

ook voor ons overwonnen is. 
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D
e naam ‘Galaten’ is afkom-
stig van het woord ‘Galliër’. 
Bij de meesten zijn de Galliërs 
bekend als de stammen die 

ook woonden in Frankrijk en waar, 
in de eerste eeuw voor Christus, 
Julius Caesar tegen vocht. Julius 
Caesar noemde alle Kelten Galliërs, 
of Galatae. Huidige Keltische cultu-
ren zijn onder andere de Ierse en 
Schotse cultuur. Met Kelten wordt 
een verzameling volkeren en stam-
men aangeduid die gedurende het 
millennium vóór het begin van 
onze jaartelling en de eeuwen 
daarna een Keltische taal spraken. 
Hun voorouders verspreidden zich 
vanuit een kerngebied in Centraal-
Europa zowel in westelijke als 
oostelijke richting. Rond het 
begin van onze jaartelling bevolk-
ten Keltische stammen de Britse 
Eilanden, Gallië, het Iberisch 
Schiereiland en delen van Midden-
Europa en de Balkan.

PLUNDERAARS
De Galaten die we in het Nieuwe 
Testament vinden, verlieten het 
Balkanschiereiland in de derde 
eeuw voor Christus en trok-
ken door Griekenland. Lieverdjes 
waren het niet; ze stonden bekend 
om hun plunderingen. De Griekse 

stadstaten die aan het geweld 
van de Galaten wilden ontkomen, 
moesten daar dik voor betalen. 
Ook Klein-Azië was niet veilig 
voor de Galaten. Pas na een jaar 
of 50, toen Attalus I van Perga-
mon de Galaten versloeg in 230 
voor Christus, staakten zij hun 
(dreiging met) plunderingen. Ze 
vestigden zich, noodgedwongen, 
in Klein-Azië, in wat later bekend 
werd als Galatië. Hun hoofdstad 
werd het al bestaande Ancyra, 
volgens de overlevering gesticht 
door koning Midas. Wij kennen de 
stad als Ankara.

 
HUURLINGEN

Toch kozen de Galaten niet direct 
voor een vreedzaam bestaan. Ze 
bleven hun geld verdienen als 
huurlingen voor hellenistische 
leiders. Dat was niet altijd zonder 
gevolgen, zeker niet als ze tegen de 
Romeinen vochten. Door een stra-
tegisch slechte keuze werd hun 
gebied van 188 tot 166 voor Chris-
tus onderdeel van het Rijk van 
Pergamon. Ook na die tijd bleef 
het land van de Galaten prooi voor 
naburige staten. In 25 voor Chris-
tus lijfde het Romeinse Rijk het 
gebied in en werd het onderdeel 
van de provincie Galatia. 

STRIJDLUSTIG EN VERVAARLIJK
Uiteraard werden de Galaten beïn-
vloed door hun omgeving; er 
vond hellenisering plaats, en later 
romanisering. Toch hielden ze 
eeuwenlang vast aan hun Keltische 
cultuur, gewoonten en gebrui-
ken, en aan hun taal. Ze waren de 
heersende klasse in Galatië. Het is 
niet vreemd dat de onderwerping 
van deze strijdlustige ‘barbaren’ 
een geliefd onderwerp was in de 
Griekse hofkunst. Een voorbeeld 
van hoe deze vervaarlijke krij-
gers er in de ogen van de Grieken 
uitzagen, is goed te zien in over-
winningsmonumenten gemaakt in 
opdracht van Attalus I. 

JOODSE RITUELEN
Het is niet duidelijk of Paulus 
zijn brief aan de christenen in de 
provincie of in de streek Galatië 
gericht heeft. Uit de inhoud wordt 
wel duidelijk dat de christenen 
hoofdzakelijk christenen met een 
niet-Joodse (‘heidense’) achter-
grond waren (Galaten 4:8). Er 
waren echter ook christenen met 
een Joodse achtergrond.
De gemeente in Galatië was in ieder 
geval voor een deel door Paulus 
zelf gesticht. De Joodse christenen, 
waarschijnlijk onder invloed van 

Vanaf 1 juli bestuderen we het boek Galaten. Voor de meesten van ons 
een vertrouwde brief aan een bevolkingsgroep in Turkije. Maar kunnen we 

iets te weten komen over deze mensen? Een beetje onderzoek levert al snel 
zeer interessante informatie op, die mogelijk te maken zou kunnen hebben 
met de geadresseerden van deze brief van Paulus. Tijdens het schrijven van 
de brief woonden deze mensen nog maar een paar honderd jaar in Turkije. 

De Galaten stamden namelijk af van de Kelten.

Tekst/ds. Jurriën den Hollander

GALATEN/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

WIE WAREN
DE GALATEN?

Joodse leraren, trachtten de Joodse 
rituelen in de christelijke gemeen-
ten in te voeren. Deze brief neemt 
hier uitdrukkelijk stelling tegen. 

ROMEINEN VERSUS GALATEN
De overeenkomst tussen deze 
brief en de brief van Paulus aan 
de Romeinen heeft tot de veron-
derstelling geleid dat ze beide 
in dezelfde tijd geschreven zijn, 
namelijk in de winter van 57-58, 
gedurende Paulus’ verblijf in 
Korinte (Handelingen 20:2,3).
De brief aan de Galaten is, vanwege 
de ernst van de situatie, in haast 
geschreven; die aan de Romeinen 
is meer systematisch en leerstellig 
van opzet. 
De Galatenbrief is de scherpste van 
de door Paulus geschreven brieven 
die ons overgeleverd zijn. Wanneer 
we de brief vergelijken met andere 
brieven, ontbreekt de gebruikelijke 
dankzegging aan het begin van de 
brief, evenals de groeten aan het 
eind. In plaats hiervan vinden we 
wel uitdrukkingen als: ‘Och domme 
Galaten’ en ‘Ik ben verbaasd dat u 
mijn woorden zo snel naast u neer 
hebt gelegd’ (vertaling Het Boek). 

VRIJHEID
Normaal opent Paulus zijn brie-
ven met een dankwoord. Kijk 
maar eens in Filippenzen 1:3-11 
of Romeinen 1:8-15. Maar in 
deze brief is geen dankwoord te 
vinden. Daardoor valt meteen op 
dat Paulus niet erg blij is met de 
gebeurtenissen in Galatië. Wat was 
het probleem? 
De gemeente in Galatië bestond 
voornamelijk uit christenen die niet 
van Joodse afkomst waren. Toen 
Paulus er het evangelie verkon-
digde, had hij benadrukt dat het 
ging om het geloof en het vertrou-
wen in Christus. Hij had de nieuwe 
christenen niet verplicht om zich 
aan de Joodse wet te gaan houden. 
Maar toen Paulus eenmaal weg 
was, kwamen er andere christe-
lijke verkondigers, die de gemeente 
in Galatië wel de wet van Mozes 
wilden opleggen. Volgens hen was 
dat nodig om het heil te bereiken. 

Vanaf hoofdstuk 3 haalt Paulus fel 
uit naar degenen die zich hebben 
laten meeslepen door de andere 
verkondigers. Hij benadrukt nog 
eens dat de Joodse wet uiteinde-
lijk voor christenen geen weg tot 
redding is. Het geloof is hun buiten 
de wet om, in vrijheid, gegeven. 
De Galaten zouden deze vrijheid 
moeten vasthouden en zich niet 
moeten laten vastbinden door 
wetten.

REDDING
Of de problematiek en de harde 
aanpak van Paulus ook te maken 
zou kunnen hebben met de achter-

grond van de bevolking in Galatië, 
is moeilijk aan te tonen. Eén ding is 
wel duidelijk: in Paulus’ evangelie 
is redding een onverdiende gave 
van God aan de mensen. Ieder-
een die dat anders zag en anderen 
zo wilde leren, kon rekenen op 
Paulus’ harde en duidelijke woor-
den.

Ds. Jurriën den Hollander is op het 
Landelijk Kantoor van de Adventkerk 
verantwoordelijk voor het depar-
tement Persoonlijke Ontwikkeling. 
Hieronder valt sabbatschool, minis-
terial association, revitalisatie en 
onderzoek.
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DE VRIJWILLIGER/GLEN BERKEL

‘E
en heel praktische reden, 
ik was op zoek naar werk’, 
verklaart Glen Berkel hoe 
het zo gekomen is dat hij 

interim-jeugdsecretaris werd. 
‘Ik was hier al als vrijwilliger 
werkzaam, dus de stap naar een 
tijdelijke baan bij de kerk was niet 
zo groot. Daarnaast is er ook een 
emotionele reden waarom het 
jeugdwerk zo goed bij mij past. 
Ik heb zelf een geweldige jeugd-
tijd gehad in de kerk. Ik gun het de 
jeugdleden dat zij óók een gewel-
dige tijd hebben. Ellen White 
verklaart dat de kerk de belang-
rijkste organisatie is op aarde, 
omdat zij de opdracht heeft 
Gods liefde te verkondigen en te 
bewerkstelligen in de wereld. Daar 
wil ik een steentje aan bijdragen. 
Dat is een eer voor mij. Ik heb het 

Hij werkte als vrijwilliger bij de afdeling Finance van het Landelijk Kantoor 
van de Adventkerk, toen er dringend een jeugdsecretaris nodig was.  

Glen Berkel aarzelde geen moment, stroopte zijn mouwen op, en ging de 
klus interim klaren. Na het Uniecongres van mei jl. houdt hij een oogje in 

het zeil tot het nieuwe bestuur alle poppetjes op hun plek heeft. 

Tekst/Lydia Lijkendijk

gevoel dat ik geleid ben in deze 
richting. Ik heb altijd fijn gewerkt, 
in alle banen die ik hiervoor had. 
Maar het staat niet in verhouding 
tot het plezier en de voldoening die 
ik in mijn tijdelijke werk als jeugd-
secretaris heb ervaren. Ook al 
moest ik ook wel eens dingen doen 
die ik niet leuk vind, zoals veel 
mailen.’

ANTILLEN
Plezier beleven aan het werk, dat is 
niet iets wat Berkel met de paple-
pel is ingegeven. ‘Ik ben opgevoed 
met het idee dat werk gewoon 
gedaan moet worden’, zegt hij. 
‘Maar als inmiddels letterlijk door-
gewinterde Nederlander weet ik 
nu dat plezier ook enorm belang-
rijk is. Ik heb hier geleerd dat je 
niet alleen energie in je werk moet 

stoppen, maar dat je er ook energie 
uit moet kunnen halen.’
Zijn achtergrond, Berkel komt 
van St. Eustatius, is één van zijn 
krachten, denkt hij. ‘Natuurlijk 
identificeer ik mij met de Cari-
bische cultuur, maar zelf ben ik 
qua beleving ook een Europe-
aan geworden, een Nederlander. 
Ik kom uit een subcultuur van 
een subcultuur en kan daardoor 
bruggen bouwen tussen cultuur-
groepen en leeftijdsgroepen.’ 

TIJD
Zijn werk voor de jeugd heeft 
hem plezier opgeleverd, maar het 
kostte ook wat. ‘Benzine’, grapt 
Berkel. ‘Maar vooral tijd. Ik heb 
geleerd de trein als kantoor te 
gebruiken, want ik was ander-
half uur onderweg, enkele reis. 

GLEN BERKEL/DE VRIJWILLIGER

De trend op het Landelijk Kantoor 
is bovendien dat het werk altijd 
doorgaat. Het denken erover houdt 
nooit op, en je kunt lang niet alles 
delen met anderen. Dat neem je 
dus met je mee naar huis. En thuis 
ben ik getrouwd met een predi-
kant, die bezig is met vergaderen 
en bezoeken afleggen. Geen reden 
tot klagen, maar waar ik meer van 
had kunnen gebruiken bij mijn 
klus, is tijd. Ook samen met mijn 
gezin.’

KERK EN GEZIN 
Toen Berkel tijdelijk toetrad tot 
de staf van de Adventkerk, ging 
hij ook professioneel samenwer-
ken met zijn vrouw, ds. Guisèle 
Berkel-Larmonie. Zij is predi-
kant van de gemeenten Den 
Haag en Leiden, en was lid van 
de jeugdcongrescommissie en 
de studentencongrescommissie 
– allebei onder leiding van haar 
man. Berkel wil er eigenlijk geen 
woorden aan vuil maken, dat beide 
echtelieden werkten voor dezelfde 
‘firma’. ‘Het is gewoon zo’, zegt hij, 
‘we waren collega’s.’ Hij noemt dat 
‘interessant en intensief’. ‘Guisèle 
zat niet in die commissies omdat 
we getrouwd zijn, maar omdat 
ze bepaalde ervaring en vaar-
digheden heeft, die de kerk heel 
goed kan gebruiken. En boven-
dien: zij doet echt niet wat ik zeg. 
We hebben allebei nogal sterke 
persoonlijkheden, maar altijd als 
wij samenwerken voor de kerk 
komt er iets moois uit. Ik denk dat 
anderen om ons heen echt genoten 
hebben van onze samenwerking.’ 
Hij lacht er hard om. Dan: ‘Het is 
wel opvallend hoe weinig we thuis 
over ons werk spraken. We hebben 
allebei veel respect voor de kerk 
en beraamden geen machtsover-
name aan de keukentafel. Als we 
over ons werk praatten, ging het 
eigenlijk alleen over randzaken, 
zoals: wie heeft vandaag de auto 
nodig?’ 
Voor de kinderen van de Berkels, 
Corban (11) en Ameya (13), is 
alles wat op het Landelijk Kantoor 
gebeurt door hun vader, hun 

DE HELDEN VAN 
GLEN BERKEL
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ABSOLUTE 
KERN IS MIJN 
GELOOF’

Elly Godrie Fotografie/www.ellygodrie.nl



39

ju
ni

 2
01

7 
  |

IN BEELD/HANNIE DINGJAN
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DE VRIJWILLIGER/GLEN BERKEL

moeder, of allebei, een ver-van-
hun-bed-show. ‘Zij hechten aan 
de lokale kerk-ervaring, aan hun 
kleine kerkje waar ze bekend zijn 
en een plekje hebben. Corban is 
een echte aspirant-diaken, hij 
vindt het leuk om te helpen. En 
Ameya, die downsyndroom heeft, 
is simpelweg blij om Ameya te 
zijn in de gemeente waar ze thuis-
hoort.’

NA HET CONGRES 
Binnenkort wordt een nieuwe 
jeugdsecretaris benoemd. Tijd 
voor Glen Berkel om zijn taken 
over te dragen. Daar is hij nuch-
ter onder: ‘We hebben dit van het 
begin af aan zo afgesproken, ik 
werk de volgende jeugdsecreta-
ris met enthousiasme in.’ Toch 
verdwijnt hij niet uit beeld. ‘Het 
bestaan van de jeugdsecretaris is 
eenzaam, heb ik gemerkt. Ik wil 
mijn opvolger op vrijwillige basis 
daarin graag ondersteunen waar 
ik kan en waar het nodig is. Niet 
bij het opzetten van tenten, maar 
door het bieden van concrete hulp 
in het lokale werk. 

Want niet de drie landelijke evene-
menten van het Advent Jeugd 
Verbond zijn de plekken waar 
we successen boeken voor jonge-
ren, nee, die plek is de lokale kerk. 
Waar jongeren zich ook thuis en 
welkom voelen, en waar ze gemist 
worden als ze niet komen. Als 
lokale kerk kun je meer betekenen 
voor je regio, je stad, je wijk, dan 
wij op het Landelijk Kantoor ooit 
alleen kunnen bewerkstelligen. 
Daarin wil ik ondersteunen, zodat 
de jeugdsecretaris zich kan focus-
sen op het beleid en de visie.’ 

DE COYOTE
Voor Berkel is zijn geloof belang-
rijk. ‘Het is een community of faith, 
met alles wat erbij komt kijken. 
In zo’n gemeenschap is alles met 
alles verbonden, en is de Heer met 
ons bezig. Ik ben een Berkel, een 
man, vader, echtgenoot, gamer, 
Nederlander, Antilliaan, Statiaan 
(persoon afkomstig van St. Eusta-
tius, red.). Maar als je dat allemaal 
weghaalt, mijn sterktes en mijn 
zwaktes, kom je uit bij mijn abso-
lute kern. En dat is mijn geloof. 
Ik zeg niet dat ik het beste geloof 
van de wereld heb, maar alles is 

ertoe te herleiden, ik kijk door 
de lens van het geloof en ik zie 
overal bijbelse waarheden. Zelfs 
in tekenfilms, waar ik heel graag 
naar kijk. Zoals de oude cartoons 
van Warner Bros. waarin de Road 
Runner altijd het snelste is, en 

Coyote alles op z’n kop krijgt. 
Road Runner is officieel de held, 
maar de échte held is natuur-
lijk Coyote. Want hij geeft nooit 
op. Hij blijft het proberen, met 
al zijn creativiteit, en weet niet 
van ophouden. Net zoals Christus 
niet van ophouden weet als het 
om ons gaat, hoe snel wij ook van 
hem weglopen en hoeveel fouten 
wij ook maken. Hij houdt van ons, 
ondanks dat we dat niet verdie-
nen. Die agapè liefde, die het hart 
ontroert en perspectief verandert, 
is the greatest love of all.

TOT SLOT
Eén ding wil Glen Berkel nog 
toevoegen. ‘Er wordt vaak gezegd 
dat de jeugd de kerk van morgen 
is. Nee! De jeugd is de kerk van nu. 
En ouderen zijn ook de kerk van 
nu. De kerk bestaat uit alle leef-
tijden, kleuren, soorten en maten. 
Wel is het nodig dat jong en oud 
beter leren praten samen. Want je 
leert niets van wat je zelf toch al 
weet, je leert van een ander, die je 
misschien een beetje raar vindt. 
Zo kunnen we als adventisten ook 
heel veel leren van niet-adventis-
ten en zij ook van ons wanneer wij 
goede vrienden voor hen zijn en 
hun welzijn bevorderen. Authen-
tieke vriendschap is het beste 
evangelisatiemiddel ooit.’

HELDEN 
             De jeugdsecretaris coördineert landelijke evenementen, en 
is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Scouts & Pathfinders. Hij kijkt 
met een schuin oog naar het adventjeugdwerk in andere landen en gaat part-
nerschappen aan in binnen- en buitenland, ten bate van de jeugd. 
Tot slot zorgt de jeugdsecretaris voor de toerusting van het lokale jeugdwerk. 

‘Op bezoek gaan bij lokale jeugdleiders 
en hen ondersteunen in hun werk vind 
ik het belangrijkste aspect van deze 
functie’, zegt Berkel. ‘Ik wou dat ik 
meer autobanden had gehad om daar 
een bijdrage aan te kunnen leveren. 
Want het jeugdwerk is een lokaal werk. 
Jeugdleden met problemen bellen niet 
met het Landelijk Kantoor daarover. 
Nee, ze delen dat met de plaatselijke 
jeugdleider. Met degenen die geroepen 
zijn binnen de lokale gemeenten om naar 

het welzijn van de jeugd om te zien. Zij 
komen op plekken waar de jeugdse-
cretaris niet kan komen, zij voeren de 
moeilijkste gesprekken met jongeren 
en hun ouders. Deze mensen zijn mijn 
helden. Wat zij teweeg kunnen bren-
gen in het leven van een jong persoon, 
betekent alles voor de kerk. Ik deel 
hun passie voor en hun zorgen om hun 
jeugdleden. En van hun succesverha-
len word ik blij; ze geven hoop en zijn 
geweldig om verder te vertellen.’

/ ‘DE JEUGD IS DE 
KERK VAN NU. EN 
OUDEREN ZIJN OOK DE 
KERK VAN NU’

het verhaal van Job. ‘God heeft altijd 
geweten dat Job op hem zou blijven 
vertrouwen. Dat weet hij ook van mij. 
Vaak vroeg ik God: “Heer, wilt u met 
mij meegaan naar de keuken, want ik 
moet nog koken maar ik ben zo moe.” 
Uiteindelijk stond ik dan zingend te 

koken. Ik ben zo blij dat Walter 
thuis kon blijven. Hij stierf vorig jaar 
in de overtuiging dat wij elkaar 
weerzien. Daar houd ik mij aan vast, 
ik vertrouw altijd op mijn Heer.’  

Tekst en beeld/Elly Godrie

Hannie Dingjan – Pitzer (76) gaf 
jarenlang liefdevol mantelzorg aan 
haar man en ernstig zieke zoon 
Walter. Hem moest zij op het laatst 
met bijna alles helpen. Dat was zwaar, 
ook door haar eigen gezondheidspro-
blemen. Hannie vindt altijd steun in 



Illustratie/Aad Berger

E
en themanummer over 
onderwijs bevat uiteraard 
artikelen over vormen van 
leren en studeren. Daarom 

mag bijvoorbeeld de enige basis-
school op adventistische grondslag 
die Nederland rijk is, niet ontbreken. 
Maar ook homeschooling komt in deze 
Advent aan bod. Hoe u ook over dat 
thema denkt, het is er en dus mag het 
besproken worden.

Onderwijs is sinds het ontstaan van 
de Adventkerk altijd een belang-
rijk onderwerp geweest. Steeds 
werd binnen de kerk benadrukt dat 
goed onderwijs essentieel is. Ellen 
White was er voorstander van dat 
de kerk het onderwijs zelf ter hand 
zou nemen. In 2017 zien we wereld-
wijd honderden scholen op diverse 
niveaus met een adventistische 
grondslag. Van peuterspeelzaal tot 
universiteit is het mogelijk om binnen 
de kerkelijke sfeer onderwijs te 
volgen. Eén van de meest gerenom-
meerde ziekenhuizen ter wereld is 
te vinden in de Adventkerk: Loma 
Linda. Maar ook op het gebied van 
theologische opleidingen kan de kerk 
natuurlijk niet achterblijven. 

De discussie die dan vervolgens 
ontstaat is of het onderwijs ook 
adventistisch moet zijn. Met andere 
woorden: moeten wij in ons onder-
wijs de leerlingen en studenten al 

onze geloofspunten leren? Of is het 
beter om onderwijs te bieden dat 
aansluit bij wat er nodig is om te 
functioneren in de maatschappij 
terwijl onze leerstellingen en leef-
wijze als basis op de achtergrond 
door het onderwijs heen sijpelen? 
Waarschijnlijk zullen we een derge-
lijke discussie nooit kunnen afronden 
zonder dat stemmen opgaan voor 
beide idealen, maar het is mooi om te 
zien dat de kerk alles in het werk stelt 
om goed onderwijs te bieden.

Natuurlijk zou Advent Advent niet 
zijn als er niet hier en daar een paar 
speldenprikjes te vinden zijn om over 
na te denken. Dat is goed. Het heeft 
geen zin om uitsluitend artikelen te 
bieden die slechts datgene herha-
len wat u al weet, daar wordt immers 
niemand wijzer van. Lezers prikkelen 
om zelfstandig na te denken is ook 
een vorm van onderwijs. 

Naast het hoofdthema kunt u lezen 
over internationaal nieuws, activitei-
ten, geliefden die ons ontvallen zijn 
en zij die tot de kerk zijn toegetreden. 
Daarnaast zal het u ook niet ontgaan 
zijn dat we inmiddels ons vijfjaarlijks 
congres achter de rug hebben. Op het 
moment van schrijven van dit hoofd-
redactioneel is nog niet helemaal 
duidelijk wat daarvan de consequen-
ties zijn. Maar dat er dingen zullen 
veranderen is onvermijdelijk. Veran-
dering is goed, daar blijven we alert 
van, het houdt ons scherp.

Hopelijk heeft u weer genoten van 
de artikelen en kijkt u alweer reik-
halzend uit naar de volgende Advent. 
Nog even wachten, na de zomer is 
het weer zover. Een mooie zomer 
gewenst alvast.

Ds. Bert Nab, 
hoofdredacteur

AD VENTJE
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