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LUTHER
500 JAAR LATER

Voor @JohannTetzel (en mensen zonder
Twitter) heb ik ff mijn 95 stellingen aan de
deur van de slotkerk te Wittenberg
vastgespijkerd. #reformatie

Maarten Luther
@MartyLu
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ONDERWIJS/AGENDA INHOUD/ONDERWIJS

OKTOBER 
  Trainingsdag kinder-  

 sabbatschoolleiders 1 
  Tienerclub  7 

  Vesperdienst  7  
  Sabbat van het kind  7 
  55+ dag  14 
  Pandoratrail 2.0  14  
  Jump Campus 

 (training)  15 
  Vrouwenpastoraat- 

 reis  20-23 
  ESDA-sabbat  21 
  Surinaamse rally  28 
  Leven & Gezondheid  29 Nederland    België 

NOVEMBER 
  Week van gebed  4-11 
  Tienerclub  11 
  Jeugdleidersdag  12 
  Vrouwendag  18 
  Week van gebed  4-11  
  Jeugdcongres  24-26  

 
DECEMBER 

  Tienerclub  2 
  Relatiedag  9 

 

JANUARI 
  Tienerclub  13 
  ADRA-dag  21 
  Landelijke bijbelquiz  27 

 
FEBRUARI 

  Leidersweekend Scouts   
 & Pathfinders  2-4 

  Tienerclub  10 
  Plantersweekend  23-25

VERDER IN DIT NUMMER 
04 NIEUWS UIT DE WERELDKERK 

10 EENHEID ALS GESCHILPUNT

11 BLOG CHRISTLE JASINTA

16 GELOOFSPUNTEN – DEEL 7 

18 BOEKRECENSIE – LUTHER, HET BOEK

24 LUTHERS PLAYLIST

32 GROETEN UIT WITTENBERG 

34 PS EN DOOPBERICHTEN

37 VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

39 IN BEELD – THABIT PATRUS
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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. 
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REFORMATIE 12 EVEN VOORSTELLEN:
DE LEDEN VAN HET LANDELIJK BESTUUR

04 UNITY 2017: EEN UNIEK CONGRES 
OVER EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

20 HET ADVENTISME
EN DE REFORMATIE

27 VIJFHONDERD JAAR
NA LUTHER: DENK NA!

D
it nummer van Advent heeft als thema: de Refor-
matie. Over het algemeen wordt het begin van de 
Reformatie gesteld aan de vooravond van Aller-
zielen, 31 oktober 1517. Dit is de dag dat Maarten 

Luther, de bekende kerkhervormer en professor in de 
bijbelwetenschappen zijn 95 stellingen sloeg aan de 
deur van de kasteelkerk van Wittenberg. De kerkdeuren 
werden vaak als notitiebord gebruikt. 

Deze 95 stellingen waren door Luther niet bedoeld als 
een oproep tot Reformatie, maar om een theologische 
discussie op gang te brengen. De misbruiken en dwalin-
gen rondom de kwestie van de aflaten waren een doorn 
in de ogen van veel Duitsers. Luther was ervan over-
tuigd dat deze aflaathandel absoluut niet bijbels was, 

en dat de mens er alleen maar door 
aangemoedigd werd om te zondi-
gen en daarna de zonde weer af te 
kopen. Door het protest van deze 
monnik werd in feite het gezag van 

de paus aangetast, die beweerde de 
macht te hebben de poorten van de 

hel te sluiten en die van het paradijs te 
openen. Deze academische kwestie leidde tot de Refor-
matie omdat veel van Luthers tijdgenoten aanvoelden dat 
hij hiermee een zenuw raakte van de kerkelijke hiërar-
chie. In 1529 probeerde keizer Karel V op de Rijksdag 
van Spiers de jonge Reformatiebeweging met geweld te 
smoren. Een aantal Duitse vorsten protesteerde. Vanaf 
dat moment stond de hervormingsbeweging bekend als 
het ‘protestantisme’. 

Luther weigerde aan de druk van de kerk toe te geven 
en zijn uitspraken te herroepen. Tijdens de Rijksdag van 
Worms in april 1521 was hij niet bereid zijn ideeën te 
herroepen, tenzij men kon aantonen dat zij niet bijbels 
waren. Voor Luther was deze zaak van levensbelang. Net 
zoals adventisten doen, beriep hij zich op de Bijbel en de 
Bijbel alleen. Gods Woord vertegenwoordigt het hoogte 
gezag van God op aarde. Luther is een voorbeeld voor 
allen die de stem van hun geweten willen volgen.

Ds. Rob de Raad, voorzitter

30 DE VRIJWILLIGERS: 
AREND EN BOB ZIJN ONMISBAAR
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GROEP CHRISTENEN/SLUIT ZICH 
AAN BIJ DE ADVENTKERK

D
e Hawthorne adventgemeente in Los 
Angeles groeide onlangs met 46 leden 
tegelijk. En binnenkort volgen waar-
schijnlijk nog enkele tientallen leden. Een 

onafhankelijke groep christenen, met aller-
lei culturele en etnische achtergronden, zocht 
aansluiting bij een grotere kerkgemeenschap. 
Jarenlang volgde en praktiseerde de groep in 
feite al de meeste adventistische geloofsbe-
ginselen, en had men zelfs een adventistische 
predikant. Na een grondige voorbereidings-
fase besloot een aanzienlijk deel van de leden 
zich nu aan te sluiten bij de zevendedags-
adventisten. In de heel diverse gemeente 
Hawthorne zullen zij zich snel thuis voelen 
en een actief aandeel hebben in de veelzijdige 
outreach-activiteiten van deze kerk.

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

PREDIKANT/VERTELT OVER ZIJN 
TRANSGENDER DOCHTER

D
s. Kris Widmer is een vierde-genera-
tie adventist en al meer dan dertig jaar 
predikant in de Adventkerk. Ook zijn 
vrouw Debbie komt uit een adventis-

tisch gezin. In december 2011 ontvingen 
de Widmers een lange brief van hun zoon 
Timothy, waarin hij hun vertelde dat hij 
transgender was. Kris en zijn vrouw Debby 
besloten dit geheim met niemand te delen. 
Zij kenden geen mensen met wie zij hierover 
dachten te kunnen praten, en binnen de kerk 
was geen enkele pastorale hulp voorhanden.

Binnen de Adventkerk kan langzamerhand 
openlijker over seksuele geaardheid worden 
gesproken. Ook heeft de wereldkerk onlangs 
een verklaring uitgegeven over transseksu-
aliteit. Dit heeft ertoe geleid dat ds. Widmer 
en zijn vrouw besloten aan de buitenwacht 
te vertellen hoe zij afscheid hebben moeten 
nemen van hun zoon Timothy, maar hun 
nieuwe dochter Teagan in de armen hebben 
gesloten.

Het aangrijpende verhaal van deze ouders van 
een transgender kind is te zien en te horen 
in een aflevering van een serie korte films. 
Deze films doen verslag van de ervaringen 
van adventisten (en ex-adventisten) met het 
accepteren van en omgaan met verscheidene 
genders en seksuele geaardheden. Bekijk de 
film via https://vimeo.com/216129954

HET BESTE KOOR/TER WERELD …

L
langollen International Musical Eisteddfod,  
het internationale muziekfestival in Noord-
Wales, geniet wereldwijd grote bekendheid. 
Het wordt, sinds 1947, steeds in de tweede 

week van juli gehouden. Tijdens het zesdaagse  
evenement treden meer dan vierduizend 
zangers, dansers en musici op in twintig 
verschillende categorieën.

Dit jaar (3–9 juli) nam het ruim vijftig leden 
tellende koor Aeolians van de adventistische 
Oakwood Universiteit uit de Verenigde Staten 
deel aan de competitie in de categorie koren. 
Naast een geldprijs van 3.000 Britse ponden, 
ontving het koor de Choir of the World Pava-
rotti trofee. Jason Ferdinand, de leider van de 
Aeolians kreeg een eervolle vermelding als 
Outstanding Director of the World Choral Festival.

De Aeolians werden in 1946 opgericht. Ze 
maken regelmatig nationale en internatio-
nale tournees als de muzikale ambassadeurs 
van Oakwood University. Deze adventistische 
universiteit, gevestigd in Huntsville, Alabama, 
heeft meer dan tweeduizend studenten. Van 
oudsher is het grootste deel van de studenten 
van Afro-Amerikaanse oorsprong.

ADRA/
WATER VOOR 1,5 MILJOEN MENSEN

M
ensen aan veilig drinkwater helpen is 
een van de belangrijkste doelstellin-
gen van ADRA International. Op 23 
juni maakte de organisatie bekend dat 

een overeenkomst is gesloten met Grundfos, 
een Deens bedrijf met ca. 18.000 werknemers 
en vestigingen in diverse landen, waaronder 
Nederland. Als specialist in pompen is Grund-
fos een logische partner voor ADRA. ADRA 
heeft vooral belangstelling voor de pompen 
die op zonne-energie werken. Daarnaast 
kunnen andere toepassingen van de Grund-
fos-technologie een enorme stap vooruit 
betekenen in de watervoorziening in ontwik-
kelingslanden.

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot 
doel 1,5 miljoen mensen van veilig water te 
voorzien in Afrika, Azië, en Zuid-Amerika. Dit 
maakt deel uit van een nog grotere campagne, 
die in een periode van vijf jaar in totaal tien 
miljoen mensen schoon water wil leveren.
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ZWEEDSE ADVENTKERK/BLIJFT 
BIJ EERDER BESLUIT INZEGENING

B
ij het recente congres van de Zweedse 
Adventkerk was de verkiezing van nieuwe 
leiders voor de volgende bestuursperiode 
uiteraard een belangrijk agendapunt. Ds. 

Robert (‘Bobby’) Sjölander werd gekozen als 
opvolger van ds. Göran Hansen, die met emeri-
taat gaat. Sjölander was al eens eerder de 
unievoorzitter, namelijk van 2007 tot 2013.

Het andere agendapunt dat een groot deel van 
de vergadertijd vergde, was de problematiek 
van de inzegening van vrouwelijke predi-
kanten. Na het wereldcongres in San Antonio 
(2015) besloot de Zweedse kerk alle inzege-
ningen tot predikant (zowel voor vrouwen als 
voor mannen) op te schorten en allen tot nader 
order eenzelfde soort erkenning te geven. 
Hoewel dit standpunt inging tegen het advies 
van het Europese hoofdkantoor (TED), stemde 
65% van de afgevaardigden na een lang maar 
respectvol debat voor het handhaven ervan.

KERKGROEI/IN PAPOEA-NIEUW-GUINEA 300.000 leden, bedraagt de verhouding van adven-
tisten op de totale bevolking 1:25. De invloed van 
het adventisme is nog beduidend groter als we 
ervan uitgaan dat er een meervoud is aan onge-
doopte kinderen en familieleden. We kunnen 
veilig stellen dat zeker één op de tien mensen in 
Papoea-Nieuw-Guinea dagelijks rechtstreeks met 
het adventisme te maken heeft. Het is dan ook 
niet vreemd dat een aantal ministers van het land 
lid van de Adventkerk is. Veel andere belangrijke 
functies in bestuursorganen en in de maatschappij 
worden door adventisten ingenomen.

N
aar verwachting bereikt de Adventkerk in 
Papoea-Nieuw-Guinea tegen het einde van dit 
jaar de mijlpaal van 300.000 gedoopte leden. 
In het kader van de wereldwijde nadruk op 

Total Membership Involvement (betrokkenheid van 
alle leden) zijn heel veel initiatieven ontwikkeld die 
tot deze heugelijke ontwikkeling bijdragen. 
 
In het land, met een oppervlakte van veertien keer 
Nederland, wonen nu rond 7,6 miljoen mensen. Bij 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 M
ar

sh
al

l

Het nieuwe leiderschapsteam van de Zweedse kerk. Tweede 

van rechts de nieuwe voorzitter, ds. Sjölander.
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EENHEID/WERELDKERKWERELDKERK/EENHEID

Van 15 tot 17 juni 2017 vond een bijzondere conferentie plaats in een hotel 
vlakbij Heathrow Airport in Londen. Ruim tachtig deelnemers, voornamelijk 

kerkelijk leidinggevenden, uit diverse landen en werelddelen waren drie 
dagen bijeen voor een studieconferentie over het thema ‘Eenheid 2017’.  

Tekst/dr. Reinder Bruinsma

EEN UNIEK 
CONGRES OVER 

EENHEID IN 
VERSCHEIDENHEID
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H
et onderwerp van het congres 
hing nauw samen met de 
intense discussie die in de 
wereldwijde Adventkerk 

gaande is over de vraag of vrouwe-
lijke predikanten mogen worden 
ingezegend. Bij een studieproces 
van enkele jaren naar dit onder-
werp waren mannen en vrouwen 
uit alle delen van de wereld betrok-
ken. De meerderheid van de meer 
dan honderd commissieleden was 
tot de conclusie gekomen dat er geen 
theologische bezwaren zijn tegen 
inzegening, maar dat wel rekening 
moet worden gehouden met cultu-
rele gevoelens en tradities. 
Toen echter tijdens de Generale 
Conferentie in San Antonio in 2015 
in stemming werd gebracht of de 
verschillende regio’s in de wereld 
over de vrouweninzegening zelf 
een beslissing mochten nemen, 
antwoordde 58 procent van de 
afgevaardigden met ‘nee’. Vooral 
het pleidooi om de eenheid van 
de wereldkerk te bewaren werd 
gehoord bij de nee-stemmers.

DE ENIGE JUISTE
INTERPRETATIE

Volgens velen is de eenheid in de 
kerk ernstig in gevaar gebracht 
doordat een aantal gebieden in 
de wereld vrouwelijke predikan-
ten is gaan inzegenen. Het heeft 
tot een krachtige reactie geleid 
van de leiding van de Generale 
Conferentie. Op allerlei manieren 
heeft de wereldkerk er de nadruk 
op gelegd dat besluiten van een 
wereldcongres door de gehele kerk 
dienen te worden geëerbiedigd. 
Toen een aantal unies betoogden 
dat beslissingen over inzegenin-
gen van predikanten thuishoren 
in het domein van de unies, werd 
dat door de Generale Conferentie 
heftig ontkend. Weliswaar mogen 
unies besluiten over wie er inge-
zegend wordt, zo betoogde men, 
maar worden de criteria voor inze-
gening (waaronder man-zijn) door 
de wereldkerk vastgesteld. Een 
en ander leidde tot een stevige 
discussie over hoe de kerkelijke 
regelgeving (policies) dient te 

worden geïnterpreteerd. De kerke-
lijke topleiding maakte vervolgens 
duidelijk dat de interpretatie van 
de wereldkerk de enig juiste is.

KERKELIJK GEZAG
Door deze ontwikkeling is de 
nadruk in het debat over vrouwen-
inzegening aanzienlijk verschoven, 
namelijk in de richting van de 
vraag naar de uitoefening van 
gezag. Dat werd ook zichtbaar in 
de beraadslagingen voorafgaande 
aan en tijdens het recente congres 
van de Nederlandse Adventkerk. 
Naast degenen die de inzegening 
van vrouwen op bijbels-theologi-
sche gronden blijven afwijzen, is 
er nu ook een groep die het vooral 
kwalijk vindt als een unie (zoals 
bijvoorbeeld Nederland) vóór het 
inzegenen van vrouwen blijft, 
ook als de wereldkerk een duide-
lijk ‘nee’ heeft laten horen. Van 
sommige kanten is er in en buiten 
Nederland zelfs gesproken van 
‘rebellie’.

UNITY 2017: 

GEWETENSKWESTIE
Dat de leiding van de wereld-
kerk zelfs met mogelijke sancties 
heeft gedreigd, maakte de situatie 
alleen nog maar gecompliceer-
der. De unies die het besluit van 
de wereldkerk hebben genegeerd, 
hebben steeds nadrukkelijk gezegd 
dat er geen sprake is van rebellie. 
Voor deze unies is het een gewe-
tenskwestie, en de stem van het 
geweten moet luider spreken dan 
zelfs de stem van de meerderheid 
van de afgevaardigden tijdens een 
wereldcongres.
Om de druk enigszins van de ketel 
te halen werd in de herfst van 2016 
besloten een jaar pas op de plaats 
te maken en in dat jaar niet verder 
over sancties te praten. Het zou een 
jaar worden voor overleg, voor naar 
elkaar luisteren, en voor gezamen-
lijke studie en gebed. In het najaar 
van 2017 zou dan opnieuw worden 
gekeken naar eventuele verdere 
stappen om de eenheid in de kerk 
te herstellen, want dat bleef wel 
steeds de onderliggende agenda.

WAT IS ECHTE EENHEID?
Het is tegen deze achtergrond dat 
de Unity 2017-conferentie onlangs 
werd gehouden. Daarbij stond 
vooral de vraag centraal wat echte 
eenheid precies inhoudt. Gaat het 

daarbij om eenvormigheid, dat wil 
zeggen: alles op dezelfde manier 
beleven en doen? Moet je het in alle 
opzichten in alles met elkaar eens 
zijn, of kan er een verscheidenheid in 
meningen zijn? Kan eenheid worden 
georganiseerd en door de kerkelijke 
leiding worden afgedwongen? Wat is 

de rol van het eigen geweten en wat 
is de eigen verantwoordelijkheid 
van de verschillende bestuurlijke 
lagen in de kerk? En vooral: hoe 
spreekt de heilige Geest tot ons?

ROEP OM DECENTRALISATIE
Elf sprekers gaven elk een presen-
tatie over een onderwerp dat aan 
hen was toebedeeld. Daarna was er 
tijd voor het stellen van vragen en 
voor discussie. Ook waren er enkele 
paneldiscussies. Op dag één ging 
het vooral om de structuur en de 
rol van kerkelijk gezag.  Dr. Barry 
Oliver, de vroegere voorzitter van 
de kerk in de South-Pacific regio, 
sprak over de geschiedenis van de 

organisatievormen van de Advent-
kerk. Hij legde heel helder uit hoe 
de autoritaire manier waarop het 
wereldbestuur te werk ging, rond 
1900 leidde tot de roep om decen-
tralisatie (met grote steun van Ellen 
White), en het oprichten van unies. 
Ellen White beschuldigde de leiders 
in die tijd van het uitoefenen van 
kingly power (koninklijk gezag) en 
riep de kerk op daaraan een einde 
te maken door het gezag te spreiden 
over meer bestuurlijke lagen. 

GEZAG BINNEN DE KERK
Dr. George Knight, een van de 
bekendste geschiedkundigen binnen 
de Adventkerk, diepte dit onderwerp 
verder uit in een tot in de puntjes 
gedocumenteerd overzicht van hoe 
gezag in het verleden in de Advent-
beweging heeft gefunctioneerd. 
Vervolgens lichtte dr. Rolf Pöhler, 
docent aan de Friedensau Univer-
siteit in Duitsland, toe hoe Ellen 
White dacht over veranderingen in 
de kerk, zowel op organisatorisch als 
op theologisch vlak. Daarna kwam 
dr. Lowell Cooper aan de beurt. 
Als kortgeleden gepensioneerde 
vicevoorzitter van de Generale 
Conferentie was hij bij uitstek 
gekwalificeerd om allerlei zaken 
aan te snijden die met de kerke-
lijke regelgeving samenhangen.

/ MOET JE HET IN 
ALLE OPZICHTEN IN 
ALLES MET ELKAAR 
EENS ZIJN?
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WERELDKERK/EENHEID EENHEID/WERELDKERK

GEWETEN EN GERECHTIGHEID
Op dag twee lag de nadruk op het 
wezen van eenheid. Dr. Wendy 
Jackson, professor aan het Austra-
lische Avondale College, dr. Roy 
Adams, die 25 jaar lang redacteur 
was van de Adventist Review, en dr. 
John Brunt, een nieuwtestamenti-
cus uit Noord-Amerika, kwamen 
die dag aan het woord. Zij behan-
delden wat de Bijbel en ook Ellen 
White over ‘eenheid’ zeggen. Daar-
bij werd benadrukt dat eenheid 
vooral geestelijk van karakter is, 
en niet in de eerste plaats organi-
satorisch. Bijbelse eenheid is altijd 
een eenheid in verscheidenheid.
Op dag drie verschoof het accent 
naar de rol van het geweten en 
het belang van gewetensvrijheid. 
Dr. Olive Hemmings, die theolo-
gie doceert aan de Washington 
Adventist University, sprak over 
de bijbels-theologische funde-
ring van gewetensvrijheid. Daarna 
was het mijn beurt om een aantal 
historische aspecten van gewe-
tensvrijheid te behandelen. Ik heb 
aangetoond hoe de Adventkerk 
zich in het verleden altijd sterk 
maakte voor respect voor vrijheid 

van geweten voor alle mensen, 
maar er vreemd genoeg in onze 
tijd grote problemen mee lijkt te 
hebben om dit principe van gewe-
tensvrijheid ook binnen de eigen 
kerk toe te passen. 
De rij van sprekers werd gesloten 
door dr. Ray Roennfeldt, directeur 
van het Australische Avondale 

College, die het thema van ‘gerech-
tigheid’ aansneed. Hij gaf met 
nadruk bevestigend antwoord op 
de vraag of God geïnteresseerd is 
in gerechtigheid.

EEN DONKERE WOLK
Unity 2017 was voor mij, als deel-
nemer en een van de sprekers, een 
geestelijk en intellectueel hoog-
tepunt. Ik heb volop genoten van 
de diepgang van de presentaties, 
van de voortreffelijke sfeer en van 

de gesprekken met mensen vanuit 
alle windstreken. Toch hing er een 
donkere wolk over deze bijeen-
komst. 
Het congres was het initiatief 
van een tiental unies in Europa, 
de Verenigde Staten, Austra-
lië en Nieuw-Zeeland die positief 
staan tegenover de inzegening van 
vrouwelijke predikanten.  De Neder-
landse Adventkerk, een van deze 
tien, werd in Londen vertegenwoor-
digd door ds. Wim Altink en ds. Rob 
de Raad, respectievelijk de schei-
dende en de zojuist aangetreden 
voorzitter van de kerk in Neder-
land. Verder was ik vanuit Nederland 
aanwezig als een van de sprekers.

AFHAKEN ONDER DRUK
Unity 2017 was bedoeld als een 
positieve bijdrage aan de discus-
sie over het onderwerp dat 
zoveel beroering in de kerk heeft 
gebracht. Alle landelijke en regio-
nale voorzitters en leiders van de 
wereldkerk waren uitgenodigd, 
maar behalve een aantal unievoor-
zitters gaven zij geen gehoor aan 
die invitatie. Het werd, vooral in 
de weken voorafgaande aan het 

congres, duidelijk dat men van 
hogerhand geen steun aan deze 
bijeenkomst wilde geven. Sterker 
nog, verschillende sprekers moes-
ten afhaken, omdat zij onder druk 
werden gezet om niet naar Londen 
te gaan. Ook Newbold College, 
waar de conferentie oorspronke-
lijk zou plaatsvinden, moest onder 
pressie haar toegezegde medewer-
king intrekken. 

NEGATIEF COMMENTAAR
Tijdens het congres leidde deze 
houding van de kerkelijke leiding 
natuurlijk tot het nodige negatieve 
commentaar. Er was vooral sprake 
van onbegrip dat men tijdens dit 
‘jaar van discussie en naar elkaar 
luisteren’ volstrekt afzijdig wilde 
blijven. Ook de officiële kerke-
lijke media bleven helaas weg. 
Maar dit betreurenswaardige feit 
leidde niet tot constante aanval-
len op de hogere leiding van de 
kerk. Integendeel; vooral tijdens 
de afrondende bijeenkomst ging 
het erom hoe het gesprek het beste 

kan worden voortgezet. En hoe de 
bijdragen van de sprekers van nut 
kunnen zijn bij de meningsvor-
ming van degenen die over enkele 
maanden in Silver Spring bijeen 
zullen komen en zich (opnieuw) 
zullen buigen over hoe de kerk uit 
de huidige impasse kan komen.

WIJDVERBREIDE ZORGEN
Een van de belangrijkste spre-
kers in Londen, dr. George Knight, 
heeft ook na het congres van zich 
laten horen. Hij roept alle deel-
nemers aan Unity 2017 op al het 
mogelijke te doen ervoor te zorgen 
dat de kerkelijke leiding begrijpt 
hoe wijdverbreid de zorgen zijn 
over de koers die zij de laatste 
tijd heeft gevaren richting unies 
die een eigen weg zijn gegaan en 
vrouwelijke predikanten hebben 
ingezegend. Veel andere unies die 
deze stap nog niet hebben geno-
men, vinden ook dat het juist is om 
mannen en vrouwen op het punt 
van inzegening gelijk te behan-
delen. Al het mogelijke moet 
worden gedaan, zegt Knight in 
een verklaring die onder andere 
door Adventist Today werd gepu-

bliceerd, om door overleg tot een 
oplossing te komen. Maar, voegde 
hij daaraan toe, het gaat om een 
principiële kwestie die voor veel 
voorstanders van de inzegening 
van vrouwen een gewetenszaak is 
geworden. En van het opgeven van 
de strijd daarvoor kan dan 
ook geen sprake zijn.

GEBED
Intussen wachten duizenden leden 
in de gehele wereld gespannen 
af of op de een of andere manier 
eenheid in verscheidenheid 
gestalte mag krijgen, en de kerk 
deze onenigheid over het inzege-
nen van vrouwelijke predikanten 
en de rol van kerkelijk gezag 
achter zich kan laten. Er is alle 
reden om in de komende maan-
den dit alles een belangrijke plek 
te geven in onze persoonlijke en 
collectieve gebeden.

Dr. Reinder Bruinsma is emeritus 
predikant van de Adventkerk, en 
oud-bestuurder van de Nederlandse 
en Europese Adventkerk. Hij is voorzit-
ter van de redactieraad van Advent.

Alle presentaties
die tijdens Unity 2017 

werden gehouden, 
zijn te vinden op  www.

adventistunity2017.com

/ DE INZEGENING
VAN VROUWEN IS 
EEN GEWETENSZAAK 
GEWORDEN
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http://www.adventistunity2017.com
http://www.adventistunity2017.com
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BLOG/ROB DE RAAD

DE ALTERNATIEVE 
ROUTE 

E
lke dag neem ik dezelfde route 
naar mijn werk in de zorg. Op 
een gegeven moment moet 
ik van de A28 af, de A1 op. Ik 

heb me de eerste weken ontzet-
tend geërgerd aan dit gedeelte van 
mijn route. Ik kom na de uitvoeg-
strook van de A28 namelijk altijd 
terecht op een voor mij korte 
invoegstrook naar de A1. Maar 
voor de automobilisten die van de 
A1 komen, is mijn invoegstrook 
hun uitvoegstrook naar de A28. 
Begrijpt u het nog? De eerste keer 
dat ik hier reed, vond ik dit een 
spannend weggedeelte, omdat ik 
het niet helemaal snapte. Maar nu 
ik al jaren deze route neem, vind 
ik mezelf een pro en kan ik me dus 
echt ergeren aan de automobilis-
ten die dat naar mijn idee duidelijk 
niet zijn.

ALTERNATIEVE ROUTE
Tot een paar weken geleden. Ik 
moest via een andere route naar 
mijn werk, en opeens reed ik op 
de bewuste uitvoegstrook die 
normaal gesproken mijn invoeg-
strook is. Daar waar de A1 en de 
A28 elkaar kruisen. Toen zag ik 
de route voor het eerst van een 
andere kant, en werd het mij 
duidelijk waarom de automo-
bilisten mij nooit leken te zien. 
Zo’n 20 meter voor de samenvoe-
ging van de twee wegen moeten 
de A1-rijders van de ene weg de 
andere op ritsen. Op het moment 
dat beide wegen elkaar kruisen, 

zijn ze daar nog druk doende mee. 
Dus zij zijn helemaal niet bezig met 
de invoegers van rechts. Dit had 
ik natuurlijk nooit kunnen weten 
als ik niet een keer een alterna-
tieve route moest nemen naar mijn 
werk. Ik snapte eindelijk waar 
deze mensen vandaan kwamen!

PERSOONLIJKE REFORMATIE
Ik denk dat dit is wat er gebeurt 
bij een persoonlijke reformatie. Er 
verandert wat. Je gaat van de weg 

EENHEID ALS 
GESCHILPUNT

Al vrij snel na mijn benoeming kreeg ik de vraag waarom ik op de
conferentie Unity 2017 in Londen aanwezig was. 

Tekst/Ds. Rob de Raad

I
n 2013 besloot de Nederlandse 
Adventkerk vrouwelijke predi-
kanten in te zegenen, ongeacht 
de besluiten van de wereldver-

gadering van 2015. Alhoewel een 
gelijkwaardige behandeling van 
vrouwelijke predikanten in Neder-
land op brede steun kan rekenen, 
zijn er ook veel leden die vinden dat 
wij niet in opstand mogen komen 
tegenover de wereldkerk.
 
Persoonlijk ben ik overtuigd van 
de gelijkwaardigheid van mannen 
en vrouwen vanuit het scheppings-
model. Ik geloof dat God zowel 
mannen als vrouwen roept in over-
eenstemming met hun geestelijke 
gaven. Ontstaat er verschil van 
inzicht over inzegening, dan is het 
van belang om in gesprek te gaan 
en door studie van Gods woord en 
gebed samen naar oplossingen te 
zoeken. Ik wil niet door conflict en 
confrontatie een oplossing force-
ren. Dat werkt naar mijn idee niet, 
omdat de verliezers van het conflict 
per definitie ontevreden zijn. Ik 
ga veel liever het gesprek aan en 
probeer in samenspraak met alle 
partijen tot een gedragen oplossing 
te komen. Ik hoop en bid dat dit de 
weg is die we binnen de wereldkerk 
met elkaar zullen gaan.

Zeven landelijke kerken (unies) 
organiseerden de Unity 2017 Confe-
rence. Zij zijn van mening dat de 
richtlijnen van de wereldkerk 
aangeven dat het inzegeningsbeleid 
de bevoegdheid is van de landelijke 
kerken. Op de een of andere manier 

is de beeldvorming ontstaan dat 
deze kerken een politieke actie-
groep zijn die oproepen tot rebellie 
tegen de wereldkerk. Dit is niet het 
geval. De gepresenteerde studies 
over aspecten van eenheid in de 
policy, eenheid in de Bijbel en 
eenheid in de werken van Ellen 
White, en overwegingen rondom 
gewetensvrijheid, waren bijzon-
der waardevol en opbouwend. In 
de onderlinge discussie klonk zorg 
over een botsing tussen de lande-
lijke kerken en de wereldkerk. 
Nadrukkelijk is de wens uitge-
sproken om samen naar mogelijke 
oplossingen te zoeken.

Het wereldhoofdkantoor heeft 
dit jaar aangeduid als een jaar 
van verzoening en gebed. Dat de 
wereldkerk de gelegenheid voorbij 
heeft laten gaan om werkelijk met 

elkaar in gesprek te gaan, is een 
gemiste kans. De conferentie werd 
betiteld als unauthorized. Unaut-
horized betekent niet illegaal. Het 
houdt in dat deze vergadering niet 
door de wereldkerk is uitgeschre-
ven en dat de vertegenwoordigers 
vanuit het wereldhoofdkantoor 
geen aanspraak kunnen maken op 
hun reisbudgetten.
 
Bij mijn aantreden gaf ik aan dat ik 
een middenkoers wil varen en wil 
proberen de verschillende groe-
pen binnen onze kerk meer met 
elkaar te verbinden. De inzege-
ning van de vrouw in het ambt is 
een onderwerp dat veel emoties 
oproept. Toch is enige nuancering 
op zijn plaats. Inzegening is geen 
onderdeel van onze 28 geloofs-
punten. Het is dus geen formeel 
leerpunt van de kerk en dus moeten 
we in staat zijn elkaar enige ruimte 
te bieden in deze discussie. Door 
mijn aanwezigheid op de conferen-
tie heb ik aan de voorstanders van 
vrouweninzegening willen aange-
ven dat ik hen volledig steun en dat 
de Nederlandse Adventkerk zich 
ook in de komende bestuurspe-
riode wil inzetten voor complete 
gelijkwaardigheid tussen mannen 
en vrouwen binnen onze kerk. Aan 
hen die van mening zijn dat wij als 
Nederlandse Adventkerk niet tegen 
de wereldkerk moeten rebelleren, 
wil ik duidelijk maken dat ik niet 
de weg van de confrontatie zoek. 
Ik wil juist mijn invloed uitoefenen 
om samen met de wereldkerk naar 
oplossingen te zoeken.
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Op 18 mei had ik mijn laatste examen op Newbold College. Omdat lessen 
van mijn Master in Biblical Studies (New Testament) pas weer in september 
beginnen, heb ik er deze zomer voor gekozen om naar Nederland te komen 

en hier te werken. Onderweg naar mijn werk doe ik nieuwe inzichten op.

Tekst/Christle Jasinta

/ DURF TE 
ONDERZOEKEN!

af die je altijd neemt en ziet een 
andere denkwijze of een andere 
manier om het doel te bereiken 
waar je al op weg naartoe was. Of je 
merkt dat wat je vroeger dacht en 
deed niet helemaal klopt met wat 
je nu weet. En je beseft dat je moet 
gaan nadenken over je aannames, 
meningen en gewoontes, waarvan 
je vaak niet kunt uitleggen waarom 
ze er zijn. 
Soms is reformatie groots en 
verandert het een grote groep 
mensen, een natie of een wereld-
kerk. Andere keren is het iets 
kleins, wat alleen zichtbaar is voor 
jezelf en de mensen die dichtbij 
je staan. Maar dat maakt het niet 
minder belangrijk. Ik foeter nu 
minder op de A1’ers omdat ik weet 
waar ze vandaan komen.

BIJDRAGEN AAN DE REFORMATIE
Draagt u ook bij aan de reformatie 
van uzelf en onze (wereld)kerk? Ik 
hoop het wel. U maakt het verschil 
als u durft te onderzoeken waar de 
broeder of zuster bij u in de kerk, 
met wie u het vaak niet eens bent, 
vandaan komt. En minstens zo 
belangrijk: waar hij of zij heengaat.

Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College.

Foto hamer: Sarfoto/Shutterstock.com 
Foto muur: Halyna Parinova/Shutterstock.com
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Het Algemeen Kerkbestuur is niet meer. De opvolger, het Landelijk 
Bestuur, is na het congres van mei 2017 begonnen aan een bestuursperi-

ode van vijf jaar. De leden stellen zich op deze pagina’s aan u voor.

MIRANDA BROEKHUIS
Miranda Broekhuis werkt binnen 
de Adventkerk parttime als asso-
ciate predikant van de gemeente 
Meppel. Tot voor kort was zij ook 
secretaris van district Noord. 
Zij woont in Jellum, is getrouwd 
met Marius en moeder van een 
volwassen dochter en zoon. 

‘Met mijn ervaring binnen het 
facility management benader ik 
vraagstukken altijd vanuit een 
dienstverlenende houding. Een 
houding die de eenheid van de 
kerk kan bevorderen, omdat je 
de ander centraal stelt. Ook mijn 
lidmaatschap van het Landelijk 
Bestuur vat ik op die manier op. 

Mijn grootste stimulans in deze 
functie is om de kerk weer te 
laten veranderen in een beweging 
waarin alle stromingen binnen 
het adventisme hun plek hebben. 
Dat kan alleen door met elkaar 
in gesprek te blijven én je werke-
lijk in de ander te verdiepen. Op 
dit moment bevinden wij ons in 
een transitiefase. De veranderin-
gen zullen moeten leiden tot een 
op alle vlakken gezonde kerk. Een 
balans te vinden tussen de zake-
lijke kant van de kerk en geloof is 
de grootste uitdaging.’

MADELON COMVALIUS
Madelon Comvalius–Duijster 
is getrouwd met Machlon. 
Samen hebben zij twee kinde-
ren, Jordan en Jaylisa. Zij werkt 
als departementshoofd Jonge-
ren & Gezinnen op het Landelijk 
Kantoor van onze kerk.

‘In het Landelijk Bestuur mag ik 
het departement Jongeren & Gezin-
nen vertegenwoordigen. Zowel op 
landelijk niveau als in de plaatse-
lijke gemeente is het belangrijk dat 
er aandacht en ruimte is voor de 
jongeren in onze kerk. Dat we alle 
pastoraten voldoende aandacht 
geven, daarin ligt de grootste 
uitdaging voor het bestuur.

Voor eenheid in de kerk kan ik 
in mijn eentje niet zorgen, daar 
hebben we elkaar voor nodig! Ik 
hoop de ambtsdragers en leden 
van onze kerk er bewust van te 
maken dat iedereen zijn eigen 
manier van geloofsbeleving heeft. 
En dat is oké. Daar moeten we 
elkaar de ruimte voor geven.’ 

aan onderlinge verbondenheid 
als een van de grootste uitdagin-
gen. In dialoog met elkaar moeten 
we bouwen aan vertrouwen, zodat 
we stukje bij beetje verder komen. 
Door in gesprek te blijven, werken 
we aan eenheid. Ik voel me daarin 
geïnspireerd door de woorden 
van Jezus in het Hogepriesterlijk 
gebed: ‘Laat hen allen één zijn.’

RICHARD ESENKBRINK
Richard Esenkbrink werkt als 
senior accountmanager. Hij 
adviseert zijn klanten over de 
aanschaf en implementatie van 
bedrijfskleding en persoon-
lijke beschermingsmiddelen. 
Hij is getrouwd met Marianne, is 
vader van drie kinderen en opa.

‘Dat God de tijd en toekomst in zijn 
hand heeft, dat motiveert me om 
zitting te nemen in het Landelijk 
Bestuur. God roept je. Hij kent je. 
Hij weet wat nodig is. Als individu 
ben je slechts een klein onderdeel 
van het team. Verschillende karak-
ters zorgen voor creativiteit. De 
kerk mag van mij verwachten dat 
ik mijn creativiteit en kennis zal 
inzetten voor de kerk. 

Mijn lidmaatschap van het Lande-
lijk Bestuur voelt niet als een 
uitdaging, en zo kijk ik ook niet 
tegen de functie aan. We gaan aan 
de slag om samen te zorgen voor 
eenheid. Hoe we iedereen daarbij 
de ruimte gaan bieden, is een inte-
ressante vraag en opdracht voor 
iedereen in onze mooie kerk.’

CHRISTEL GOSSENS
Christel Gossens heeft een 
brede ervaring opgedaan op 
directieniveau in het bedrijfs-
leven. Momenteel doet zij 
vrijwilligerswerk. Zij woont in 
Hoensbroek en is weduwe. 

‘Wanneer je lid bent van een 
organisatie, dien je je verantwoor-
delijkheid te nemen wanneer er 
een beroep op je wordt gedaan. 
Mijn motivatie om zitting te nemen 
in het Landelijk Bestuur wordt 
gevoed door mijn geloof en liefde 
voor God en zijn kinderen.  
Ik wil graag bereiken dat we 
als kerkelijke organisatie een 
gezonde, werkbare organisatie-
structuur neer kunnen leggen voor 
de toekomst. 

Binnen de kaders en verantwoor-
delijkheden opereren die passen 
bij een bestuurslid is mijn groot-

ste uitdaging. Maar ook dat we 
over te weinig informatie en 
inzicht beschikken over het reilen 
en zeilen van de organisatie op de 
diverse niveaus om dat van het 
begin af aan goed te doen. 

Zorgen voor eenheid is geen zaak 
van het individu. Alle leden zijn 
hierin betrokken, actief en passief. 
Mijn wens is dat er meer begrip 
ontstaat voor elkaars persoonlijke 
geloof. Niemand mag een ander 
zijn/haar geloof opdringen en 
niemand mag op enige wijze een 
ander oordelen.’

MUCO DE JONGH
Muco de Jongh is werkzaam 
als controller bij de Raad voor 
de Kinderbescherming. Hij is 
getrouwd met José, en samen 
hebben zij vier kinderen. 

‘Ik ben actief in lokale en landelijke 
besturen en lees veel over kerkelijke 
ontwikkelingen op diverse officiële 
en onafhankelijke websites. Daar-
door weet ik wat er leeft onder leden 
en bestuurders. Ik hoop deze kennis 
en ervaring op een constructieve 
manier in te zetten voor de missie 
van onze kerk. Deze is gericht op de 
evangelieverkondiging in een post-
moderne en seculiere samenleving, 

EVEN VOORSTELLEN:
DE LEDEN VAN HET LANDELIJK BESTUUR

DS. JACOB ENGELGEER
Ds. Jacob Engelgeer is getrouwd 
met Anneke Bekius en vader 
van twee volwassen kinderen, 
Daphne en Jonathan. Hij werkt 
inmiddels ruim 25 jaar voor de 
kerk in diverse functies. Sinds 
juni is hij departementshoofd 
Persoonlijke Ontwikkeling.

‘Mijn taak in het Landelijk Bestuur 
is gekoppeld aan mijn roeping. 
En mijn motivatie is hetzelfde als 
wat mij motiveert die roeping te 
aanvaarden: er zit een vormings-
kant aan en een pastorale kant. 
Dat is voor mij de ideale combi-
natie. Binnen het bestuur wil ik 
vanuit mijn departement mede 
vormgeven aan het beleid van de 
Nederlandse Adventkerk. Ik wil 
graag bereiken dat mensen zich 
gevoed, gevormd en toegerust 
weten in hun groei als beeld van 
God. 

Dat de kerk gepolariseerd is, stemt 
mij verdrietig. Polarisatie doet 
afbreuk aan het kerk-zijn en gaat 
ten koste van onze geloofwaardig-
heid. Ik zie dan ook het bijdragen 

English | Papiamentu
www.bit.ly/evenvoorstllen-EN
www.bit.ly/evenvoorstllen-PAP
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maar heeft ook betrekking op de 
toerusting van onze eigen leden. 
De grootste uitdaging van deze 
bestuursfunctie is voor mij het 
bevorderen van de eenheid in een 
divers samengestelde geloofsge-
meenschap. Daarbij zie ik onze 
kerk vooral als een familie waar-
van de leden zich gezamenlijk 
inzetten voor die missie, en dat in 
een respectvolle dialoog.’

 JESSICA KNOPPER
Jessica Knopper–Koning is 
getrouwd en moeder van twee 
pubers. Zij is projectleider in 
het Wilhelmina Ziekenhuis 
Assen, ouderling in de gemeente 
Groningen en bestuurlijk vrij-
williger bij diverse wielerclubs 
en KNWU-evenementen.

‘Ik vind het fijn dat ik mijn kwali-
teiten, die ik inzet in mijn dagelijks 
leven, ook kan inzetten in mijn 
kerkelijke leven. Dat motiveert mij 
om zitting te nemen in het Lande-
lijk Bestuur. De kerk mag van mij 
verwachten dat ik mij, onder Gods 
leiding, voor de volle 100% inzet 
om mijn gaven en talenten voor de 
kerk in te zetten.’
Anderen te laten zien, dat kerk-zijn 
op landelijk niveau ook zakelijke 
aspecten heeft, dat is voor mij de 
grootste uitdaging. Onder Gods 
leiding kunnen financiële stabili-
teit en kerk-zijn samengaan.

Eenheid is voor mij verscheiden-
heid. Door iedereen de ruimte te 
geven binnen gestelde kaders, 
komen we tot groei.’

BERT NAB
Ds. Bert Nab is getrouwd met 
Sandra en vader van drie 
volwassen kinderen. Hij werkt 
inmiddels al bijna 28 jaar voor 
de kerk in diverse functies. 

‘Mijn huidige functie, voorzit-
ter van district Zuid, vereist dat 
ik ook zitting heb in het Landelijk 
Bestuur. De functie van districts-
voorzitter in zijn huidige vorm 
is nieuw voor me. Ik wil in ieder 
geval werken aan een positief 
ingesteld collegiaal team. Ik hoop 
dat we met elkaar de gemeenten 
in het district kunnen vereni-
gen, en een positieve bijdrage 
laten leveren aan het beleid van de 
landelijke kerk.

De grootste uitdaging aan deze func-
tie is de enorme diversiteit binnen de 
kerk, niet in de eerste plaats cultu-
reel, maar vooral in theologisch 
denken. Hoe we gaan zorgen voor 
eenheid in een kerk die zo divers is, 
dat is voor mij de uitdaging.’

DS. DWIGHT VAN OMMEREN
Ds. Dwight van Ommeren is 
predikant, voorzitter van 
district Noord en doet daar-

naast een master in Leadership. 
Hij is getrouwd met Andra en 
vader van drie kinderen. 

‘Dat ik een steentje mag bijdra-
gen aan de visie en het beleid voor 
de toekomst van de Nederlandse 
kerk, dat motiveert mij om zitting 
te nemen in het Landelijk Bestuur. 
Ik wil me hard maken voor een 
goede samenwerking tussen het 
Landelijk Kantoor, de predikanten 
en de gemeenten bij het verkondi-
gen van Gods liefde. Al mijn talenten 
en kennis die ik van God heb 
gekregen wil ik hierbij inzetten.

Onze kerk bevindt zich in een 
complexe maatschappij. Het bestu-
ren van onze kerk is een grote 
uitdaging. Onder Gods leiding wil 
ik mijn rol in het verbinden van 
mensen met passie vervullen. 
Daarbij is de samenwerking met 
een ieder van belang.’

COLVIN OVERDIEP
Colvin Overdiep, geboren in 
Suriname, woont sinds 1975 in 
Nederland. Hij was werkzaam 
als docent sociale wetenschap-
pen aan Hogeschool Inholland, 
Rotterdam. Sinds mei 2015 is 
hij met prépensioen. Overdiep 
is getrouwd met Jane Lie Sam 
Foek, samen hebben zij twee 
zoons en vijf kleindochters. Hij 
woont in Spijkenisse en is daar 
ouderling sinds 1987. 

‘De laatste ontwikkelingen in onze 
kerk, zoals de discussie over de 
positie van vrouwen, ethische - en 
morele kwesties en de koers van 

de kerk, hebben mijn aandacht. Ik 
vind het een uitdaging om samen 
met anderen onze kerk de juiste 
richting in te sturen. Dat motiveert 
mij om zitting te nemen in het 
Landelijk Bestuur.

Het is mijn bedoeling ons kerkge-
nootschap middenin de samenleving 
te positioneren, en minder te 
focussen op het ‘kerk’-zijn. Wij 
moeten ervoor zorgen dat wij weer 
de adventbeweging worden; op 
koers blijven en ons vooral focus-
sen op de Heer van de kerk!

Diversiteit moeten wij koesteren; 
het is een geschenk van God. Dat 
betekent: in dialoog blijven, elkaar 
de ruimte bieden en elkaar respec-
teren, zonder de bijbelse principes 
los te laten.’

ROZITA PANNEFLEK
Rozita Panneflek werkt als 
finance manager. Daarnaast 
heeft ze een eigen onderneming. 
Ze is getrouwd met Frensly en 
samen hebben zij drie kinderen: 
Timothy, Jonathan en Faith. 

‘Bouwen aan een kerk die een 
thuis is voor iedereen, onaf-
hankelijk van de diversiteit. Dat 
motiveert mij om zitting te nemen 
in het Landelijk Bestuur. Wat ik 
wil bereiken is dat de kerk op 
verschillende vlakken (financi-
eel, kwalitatief en kwantitatief) 
gezond is, en dat de polarisatie 
binnen de kerk niet toeneemt. Ik 
zal vanuit mijn expertise de finan-
ciën volgen en aanbevelingen doen 
voor verbetering.

Mijn grootste uitdaging hier-
bij is ervoor zorgen dat niet mijn 
persoonlijke belang maar Gods 
plan in de kerk wordt uitgevoerd. 
Er zal meer geluisterd moeten 
worden naar elkaar en als wij ons 
focussen op onze opdracht zullen 
we sneller elkaar de ruimte bieden 
en verschillen accepteren.’

WILLEM VAN RHENEN
Prof. dr. Willem van Rhenen 
is bedrijfsarts, directielid van 
ArboNed en hoogleraar Bevlo-
genheid en Productiviteit op 
Nyenrode. Hij is getrouwd met 
Lydia Bosma en vader van twee 
volwassen zoons en schoon-
dochters. Hij zit in het Landelijk 
Bestuur namens ADRA. 

‘Het is mijn droom om het 
Koninkrijk van God zichtbaar 
te maken hier op aarde. Belang-
rijke instrumenten daarvoor zijn 
het getuigenis van Jezus Chris-
tus en de mooie adventboodschap. 
De kerk mag dan ook van mij 
verwachten dat ik deze instrumen-
ten daar waar mogelijk inzet. Dit 
kan alleen met behulp van Gods 
Geest. Die ieder van ons zal helpen 
om ons liefdevol en met respect 
in te zetten voor ons gezin, onze 
familie, onze broeders en zusters, 
onze buren en vrienden en alle 
andere mensen die we dagelijks 
ontmoeten.’  

BERRY QUAK
Berry Quak uit Ouderkerk aan 
den IJssel kerkt in de gemeente 
Rotterdam-Noord. Hij is echt-
genoot van Anja en vader van 
drie zoons. Hij werkt in de 
financiële dienstverlening 
en geniet momenteel van een 
sabbatical. 

‘De afgelopen twee jaar zat ik in 
het districtsbestuur van Zuid. 
Ons motto was ‘Samen Brengen + 
Samen Bouwen = Samen Groeien’. 
De reacties vanuit de gemeenten op 
het motto waren positief. Ik geloof 
dat het werk van de kerk juist in de 
gemeenten moet gebeuren.
Mijn wens is dat we een groei-
ende kerk mogen zijn in al onze 
diversiteit, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Ik wil een open sfeer 
helpen realiseren en ga graag met 
een ieder in gesprek om de stem 
van de leden te vertegenwoordi-
gen in het Landelijk Bestuur.

Mijn grootste uitdaging is ervoor 
te zorgen dat iedereen zich 
vertrouwd en veilig voelt in de 
gemeenten. Een kerk waarin we 
elkaars verscheidenheid omarmen 
en benutten, daar wil ik me volle-
dig voor inzetten.
Als bestuur moeten we ruimte 
geven aan de plaatselijke bestu-
ren/leden en ik wil het Landelijk 
Bestuur daar scherp in houden. 
Zo zorgen we samen voor eenheid 
binnen een diverse kerk. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit onder Gods 
leiding daadwerkelijk mogelijk is.’ 

Op deze pagina’s ontbreekt bestuurslid 
Christel van Maarsseveen.
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 7

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: Groeien in Christus.

Tekst/dr. Tom de Bruin

GROEIEN IN CHRISTUS
Jezus overwon de machten van het 
kwaad door zijn dood aan het kruis. 
In zijn aardse dienstwerk onder-
wierp hij demonische krachten. 
Hierdoor vernietigde hij hun macht 
en verzekerde hun ondergang. Jezus’ 
overwinning geeft ons de over-
winning over de boze machten die 
ons nog steeds in hun ban willen 
houden. Wij gaan door het leven 
met hem in vrede en vreugde, verze-
kerd van zijn liefde. De heilige Geest 
leeft nu in ons en geeft ons kracht. 
In onze voortdurende toewijding 
aan Jezus als onze Redder en Heer 
zijn wij bevrijd van de last van onze 

daden in het verleden. Met Christus 
leven wij niet langer in duisternis, 
bevreesd voor boze machten. Wij 
zijn niet meer onwetend, en leven 
niet meer in de zinloosheid van 
onze vroegere levenswijze. Wij zijn 
geroepen om meer op hem te gaan 
lijken, terwijl we leven in zijn vrij-
heid. Dit doen wij door dagelijks met 
hem samen te komen in gebed, ons 
te voeden met de Bijbel, stil te staan 
bij de Bijbel en Gods voorzienig-
heid, te zingen tot zijn eer, samen te 
komen voor aanbidding, en mee te 
doen aan de missie van de kerk. Wij 
zijn ook geroepen om het voorbeeld 
van Christus te volgen door, vanuit 
onze liefde voor anderen, mensen 
bij te staan die hulp nodig hebben 
in lichamelijk, psychisch, sociaal, 
emotioneel en geestelijk opzicht. 
Door de Geest is God continu aanwe-
zig. Dat feit verandert elk moment 
en elke taak in een geestelijke erva-
ring, wanneer wij de mensen om ons 
heen liefdevol helpen en getuigen 
van Gods redding.

Groeien in Christus is ons ‘achten-
twintigste’ geloofspunt. Hoewel 
het nummer elf in de lijst is, is dit 
geloofspunt pas in 2005 toege-
voegd aan de zevenentwintig 
geloofspunten die stammen uit 
1980. Het toevoegen van dit 
geloofspunt ging niet zonder slag 
of stoot. Adventisten uit Europa, 
Amerika en Australië hadden 
grote bedenkingen bij dit punt.

EEN GELOOFSPUNT
TWEE ONDERWERPEN

Het verhaal gaat dat de Advent-
kerk rond het jaar 2000 steeds 
harder groeide in Afrika en Azië. 
De zendingsraad van de wereld-
kerk zag dat in veel van deze 
landen hetzelfde gebeurde. 
Mensen daar hadden er geen 
problemen mee om adventist te 
zijn én tegelijkertijd bezig te blij-
ven met occulte handelingen 
zoals dodenverering en spiri-
tisme. Daarnaast zag de kerk dat 
veel mensen in deze delen van de 
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wereld geen persoonlijk geloofsle-
ven hadden. Als zendelingen hier 
iets van zeiden, dan hoorden ze 
steevast: ‘Maar de geloofspunten 
zeggen hier niets over!’
Dus uit de nieuwere velden 
kwam een roepstem: ‘Als we een 
persoonlijk geloofsleven moeten 
hebben, zeg dat duidelijk. Als we 
niets met occultisme te maken 
moeten hebben, zeg dat duidelijk.’ 
En daarom ging de wereldkerk 
aan de slag om dit in de geloofs-
punten onder te brengen. Ze 
vonden toen dat het beter was één 
geloofspunt toe te voegen in plaats 
van twee geloofspunten, daarom 
bevat dit ene punt twee verschil-
lende onderwerpen: occultisme en 
geloofsleven. 

CONTROVERSIEEL
Voor veel mensen uit Europa en 
Amerika is dit geloofspunt aan 
de ene kant vrij vanzelfsprekend 
(‘Natuurlijk moet je dagelijks 
bidden!’) en aan de andere kant 
ver van ons bed. Maar in de landen 
waar de meeste adventisten leven, 
zijn kwade geesten een bijna dage-
lijkse uitdaging. In de culturen 
van Afrikaanse, Zuid- en Midden-
Amerikaanse en Aziatische 
adventisten zijn kwade geesten 
heel gewoon. Deze tegenstelling 
tussen adventisten uit verschil-
lende delen van de wereld maakte 
dit geloofspunt erg controversieel.

GEEN SIMPELE ANTWOORDEN
Waar je ook vandaan komt, de 
fundamentele kwestie over gees-
telijke gezondheid blijft overeind. 
Het geloofspunt vertelt dat Jezus 
demonische krachten onderwierp, 
en dat is zeker zo. Maar we moeten 
ook erkennen dat veel gedrag dat 
de Bijbel toeschrijft aan demonen, 
tegenwoordig gezien wordt als 
een geestelijke ziekte. Wat bete-
kent dat? Hadden mensen toen een 
beter oog voor demonen? Waren er 
toen meer demonen? Verwarden 
zij het bezeten-zijn met geestelijke 
ziektes? Moeten wij in navolging 
van Jezus de geest van depressie 
uitdrijven, of moeten wij ons tot 
antidepressiva wenden? Hier zijn, 
helaas, geen simpele antwoorden 
op te vinden; iemands cultuur en 

/ ALS WIJ ONS OP 
JEZUS RICHTEN, 
ZULLEN WE MINDER 
LAST HEBBEN VAN 
HET KWADE
achtergrond bepalen sterk welke 
antwoorden hij of zij op deze 
vragen zal geven. 

De invloed van demonen is dus 
een erg lastige kwestie. Toch is de 
kern van het geloofspunt duide-
lijk: als wij ons op Jezus richten, 
dan zullen we minder last hebben 
van het kwade en minder tot het 
kwade geneigd zijn. Ik blijf me op 
Jezus richten.

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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Groeien 
in 

Christus 65

Geloofspunt

JEZUS OVERWON DE MACHTEN van het kwaad door zijn dood aan het kruis. 

In zijn aardse dienstwerk onderwierp hij demonische krachten. Hierdoor 

vernietigde hij hun macht en verzekerde hun ondergang. Jezus’ overwinning 

geeft ons de overwinning over de boze machten die ons nog steeds in hun 

ban willen houden. Wij gaan door het leven met hem in vrede en vreugde, 

verzekerd van zijn liefde. De heilige Geest leeft nu in ons en geeft ons kracht. 

In onze voortdurende toewijding aan Jezus als onze Redder en Heer zijn 

wij bevrijd van de last van onze daden in het verleden. Met Christus leven 

wij niet langer in duisternis, bevreesd voor boze machten. Wij zijn niet 

meer onwetend, en leven niet meer in de zinloosheid van onze vroegere 

levenswijze. Wij zijn geroepen om meer op hem te gaan lijken, terwijl we 

leven in zijn vrijheid. Dit doen wij door dagelijks met hem samen te komen 

in gebed, ons te voeden met de Bijbel, stil te staan bij de Bijbel en Gods 

voorzienigheid, te zingen tot zijn eer, samen te komen voor aanbidding, 

en mee te doen aan de missie van de kerk. Wij zijn ook geroepen om het 

voorbeeld van Christus te volgen door, vanuit onze liefde voor anderen, 

mensen bij te staan die hulp nodig hebben in lichamelijk, psychisch, sociaal, 

emotioneel en geestelijk opzicht. Door de Geest is God continu aanwezig. Dat 

feit verandert elk moment en elke taak in een geestelijke ervaring, wanneer 

wij de mensen om ons heen liefdevol helpen en getuigen van Gods redding. 

(1 Kronieken 29:11; Psalm 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Matteüs 20:25–28; 25:31–36; 

Lucas 10:17–20; Johannes 20:21; Romeinen 8:38, 39; 2 Korintiërs 3:17, 18; 

Galaten 5:22–25; Efeziërs 5:19, 20; 6:12–18; Filippenzen 3:7–14; Kolossenzen 

1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Tessalonicenzen 5:16–18, 23; Hebreeën 10:25; Jakobus 

1:27; 2 Petrus 2:9; 3:18; 1 Johannes 4:4.)
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 BOEKRECENSIE/LEZEN

I
n het voorjaar verscheen onder 
andere de vertaalde biografie 
over Maarten Luther van Volker 
Leppin, hoogleraar theologie en 

kerkgeschiedenis in Tübingen  
(Duitsland). Luthers inzichten van  
500 jaar geleden hebben grote 
gevolgen gehad in de wereld. Niet 
alleen de geschiedenis van de kerk, 
maar ook het culturele landschap 
veranderde.

DE MENS—EN NIET DE MYTHE—
LUTHER

De kracht van deze biografie is dat 
de mens Luther wordt ontdaan van 
de vele mythes en legendes die rond 
hem bestaan. Nog steeds is Luther 
een omstreden figuur. Maar aan de 
hand van overtuigende en histori-
sche bewijsstukken reconstrueert 
Leppin het leven en de invloed van 
Luther. Op een briljante wijze schil-
dert hij Luther af als iemand die 
zich al twijfelend losmaakt van het 
middeleeuwse denken, en zijn eigen 
religieuze denken ontwikkelt. 
Vaak wordt Luther in biografieën 
beschreven zoals hij zichzelf later in 
zijn leven graag zag. Deze ‘inkleu-
ring’ vermijdt Leppin. Hij stelt 
kritische vragen bij gangbare ideeën 
over Luthers bekeringsgeschiedenis 
en wat hij nu precies deed met zijn 
95 thesen. Stof tot nadenken! 

PROFESSOR EN PROFEET
De auteur gaat in op de invloed die 
Luthers ouders en tijdgenoten op 
hem hadden. Hij volgt hem in zijn 
studententijd, als monnik en later 
als jonge professor in Wittenberg.
Leppin geeft een mooi inkijkje in 
Luthers theologische ontwikke-

LUTHER, HET BOEK
Tijdens mijn vakantie deze zomer in Oostenrijk en Duitsland bleek in veel 

(historische) steden grote belangstelling voor 500 jaar Reformatie en 
Luther. Concerten, seminars, en exposities in musea laten zien dat Luther 

nog steeds ‘leeft’. Dat blijkt dit jaar ook uit publicaties over hem. 

Tekst/ds. Henk Koning

ling. Hij laat zien hoe Luther, als de 
druk uit Rome sterker wordt en hij 
een paar maal moet onderduiken, 
steeds meer de rol van profeet op 
zich neemt. Hij ziet zichzelf tijdens 
zijn gevangenschap als Johan-
nes op Patmos, die achter zijn 
schrijftafel ongekend productief 
is (Lutherbijbel). Op de Wartburg 
neemt hij een profetische sleutel-
positie in, in de eindstrijd tussen 
God en de duivel. 

PIJNPUNTEN
Leppin gaat in de tweede helft 
van deze biografie uitvoerig in op 
problemen waar Luther mee te 
maken kreeg of inschattingsfou-
ten die hij maakte, zoals tijdens 
de Duitse Boerenoorlog die het 
imago van Luther geen goed deed. 
De mens Luther had moeite met 
het feit dat een opkomend en bril-
jant theoloog van zijn tijd, Philipp 
Melanchton, Luthers rol in de 
Reformatie verkleinde. Luther had 
ook conflicten met andere theo-
logen, zoals met Ulrich Zwingli 
over de betekenis van het avond-
maal. Dat bracht Luther meer in de 
marge. Luther trok zich vervolgens 
terug als theologieprofessor. In het 
laatste hoofdstuk probeert Leppin 
een antwoord te vinden op de 
grootste protestantse verlegenheid 
inzake Luther, namelijk zijn nega-
tieve houding ten opzichte van de 
Joden. Zijn geschriften zijn overdui-
delijk racistisch en antisemitisch. 
Dit komt volgens Leppin omdat 
Luther geruchten hoorde van radi-
cale christenen die weer de sabbat 
zouden vieren. Dit bracht hem tot 
een zeer intolerante houding (zoals 

Paulus had tegenover de Galaten). 
Maar ook zijn toon naar de paus 
van Rome verscherpte naarmate 
Luther ouder werd. In Rome ziet hij 
het gevallen Babylon uit Openba-
ring 14. 

EEN VEELZIJDIG MENS
Luther: een boerenzoon, monnik, 
vijand van de paus, reforma-
tor, professor en profeet. Bovenal 
mens, vaak een bewonderens-
waardig en diep bewogen mens. 
Ondanks de diepgang van dit boek 
hanteert Leppin een prettige en 
heldere schrijfstijl. Een aanrader!

Maarten Luther, Biografie van 
een hervormer: denker, monnik, 
rebel door Volker Leppin,  
Uitgeverij Meulenhoff, 2017 
ISBN 978-90-290-9190-9  
(ook als e-book te lezen).

Henk Koning is predikant van de 
gemeente Harderwijk, en lid van de 
redactieraad van Advent. Ve
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ACHTERGROND/500 JAAR REFORMATIE

HET ADVENTISME 
& DE REFORMATIE 

De Reformatie was een mijlpaal in de christelijke geschiedenis.  
Ook adventisten omarmen Maarten Luther als een van de grote 

reformatoren. Maar de verlichting die hij bracht, hebben we slechts ten 
dele aangenomen. Na 500 jaar zijn wij nog niet klaar met de Reformatie.

Tekst/ds. Henk van der Kamp

juist uit geloof toegeschreven 
werd (Romeinen 4:1–5). Hij (her-)
ontdekte dat rechtvaardiging 
een vrije, menslievende daad van 
God was op grond van de verzoe-
nende kruisdood van Christus. 
Op belijdenis van geloof werd de 
mens onschuldig verklaard en zijn 
zonden werden in Christus’ offer 
weggedragen.

VERLOST ÉN ZONDIG
Luther, en in grotere mate Calvijn, 
trok een scherpe lijn tussen wat 
God voor de mens doet en wat de 
mens voor God doet. Het evangelie 
draait 100% om wat God voor de 
mens doet om de gevolgen van de 
zonde teniet te doen. De mens zelf 
kan daar geen bijdrage aan leveren. 
Niets in de schepping kan zichzelf 
verlossen, ook niet door nauwgezet 
de werken der wet te doen. Alleen 
God in Christus verlost. 
Alles wat de mens als positief 
antwoord geeft wordt gemoti-
veerd uit liefde voor God, maar is 
en blijft altijd gebrekkig. Daarom 
hielden Luther en Calvijn dit 
antwoord van goede werken 
streng gescheiden van de recht-
vaardiging, het kreeg een aparte 
naam: ‘heiliging’. Volgens Luther 
is de mens tegelijkertijd volledig 
verlost en toch behept met zonde; 
volmaaktheid hier op aarde is 
onbereikbaar.
De vraag is: aanvaarden wij als 
adventisten deze vertolking van 
het evangelie?

LACUNE IN HET 
GEDACHTENGOED

De adventbeweging is uitgegroeid 
van een ‘klein kuddeke’ rond 1850 
tot een geloofsgemeenschap met 
meer dan twintig miljoen leden. Bij 
zo’n groei kunnen we onszelf niet 
isoleren; de vragen over verbanden 
met andere christelijke geloofs-
gemeenschappen zullen blijven 
komen, zowel van binnenuit als 
van buitenaf. Adventisten zien de 
reformatoren van de 16e eeuw als 
geestelijke voorouders, zeer zeker 
in hun kritische houding naar de 
‘moederkerk’ van Rome, maar we 

aanvaarden niet alles wat de refor-
matoren leerden. 
Sterker uitgedrukt: het adven-
tisme zegt de Reformatie voort 
te zetten, wij vullen de gaten die 
nog open lagen. Eén lacune in het 
gedachtengoed van de reforma-
toren is zelfs tot een speerpunt 
gemaakt: het eerherstel van de 
sabbat. Maar op zich genomen is 
de sabbat niet het evangelie; de 
sabbat is onlosmakelijk verbon-
den aan de wet. We zullen dus 
moeten kijken naar het hart van de 
reformatorische boodschap en die 
inhoudelijk af moeten wegen. 
Laten we als voorbeelden kijken 
naar een tweetal momenten in 
onze geschiedenis waarop we 
‘gedwongen’ werden onze rela-
tie met de reformatorische leer te 

analyseren: de Generale Conferentie 
van 1888 en de crisis rondom Robert 
Brinsmead. Op beide historische 
momenten spraken wij als aanhan-
gers van de Reformatie, maar toch 
ook weer niet. Eigenlijk spraken we 
meer over de consequenties van de 
reformatorische leer op onze visie 
op het sabbatsgebod, toegespitst 
op de vraag: is er verdienstelijk-
heid in het houden van de sabbat? 
Gezien de gedachte: ‘wie faalt in 
één gebod, faalt in alle ...’ (zie Jako-
bus 2:10), kan iemand die bewust 
het sabbatsgebod onteert nog wel 
gered worden?

KORT DOOR DE BOCHT
Het was en is niet ongebruikelijk 
(in kringen die soms erg kort door 
de bocht gaan) te horen dat onge-
hoorzame gelovigen niet kunnen 
rekenen op verlossing; echt chris-
ten-zijn is immers een ernstige 
zaak. Sommigen van ons vinden 
dat de reformatoren het gebod 

te rusten op sabbat achterhaald 
hebben verklaard door te spre-
ken over de alles omvattende ‘wet 
van de liefde’ waar elke chris-
ten aan getoetst wordt. Met in het 
achterhoofd de gedachte dat de 
letterlijke naleving van de gehele 
Torah onnodig was verklaard op 
het Concilie van Jeruzalem (zie 
Handelingen 15). Hoe bespraken 
de vroege adventisten deze opvat-
ting zo’n 130 jaar geleden?

DE GEHELE WET
Om te beginnen beschouwde 
Luther, in zijn commentaar op de 
Galatenbrief, ‘de wet’ als de gehele 
wet, de gehele Torah (Galaten 5:14). 
Hij concludeerde dat het gezag van 
de gehele wet in Christus is wegge-
vallen (Galaten 3:24-26).
Adventisten voelden al vroeg aan 
dat wanneer de gehele wet zijn juri-
dische gezag verliest, de geldigheid 
van het sabbatsgebod lastig verde-
digbaar zou zijn. De gebruikelijke 
oplossing was om de wetten van 
Mozes op te delen in morele, cere-
moniële en burgerlijke wetten. Als 
er al iets aan wettelijk gezag was 
weggevallen, dan waren dat cere-
moniële wetten—zo zeiden wij. 
De geldigheid van de tien geboden 
bleef dan intact en daarmee ook 
het sabbatsgebod.

VISIOEN
In 1854 al kwam het tot een hevig 
debat tussen de vooraanstaande 
adventisten J.H. Waggoner en S. 
Pierce over wat met ‘de wet’ in 
Galaten bedoeld werd. Pierce hield 
vol dat de wet in Galaten alleen 
maar de overbodig geworden cere-
moniële wet betrof, maar Waggoner 
meende dat het betoog van Paulus 
ook op de tien geboden van toepas-
sing was—met alle gevolgen voor 
onze zienswijze op de sabbat. 
De broeders kwamen er niet uit, 
waarop God aan Ellen White in een 
visioen liet zien dat Paulus in Gala-
ten alleen maar de ceremoniële 
wet afwees en niet de tien geboden. 
Luther, en daarmee een essentieel 
deel van zijn evangelievertolking, 
werd in het ongelijk gesteld. 

O
p verschillende momenten, 
zie bijvoorbeeld Mattheüs 
19:16 en Lukas 10:25, vroe-
gen mensen aan Jezus: ‘Wat 

moet ik doen om het eeuwige 
leven te beërven?’ Het accent lijkt 
te vallen op de woordjes ‘ik’ en 
‘doen’. Maarten Luther betrok 
deze teksten op zichzelf: ‘Welke 
goede werken moet ik doen om 

acceptabel te zijn in Gods ogen?’ 
Of stelliger: ‘Met welke verdien-
stelijke werken kan ik een 
toornige God verplichten om mij 
te aanvaarden als zijn kind?’ Hoe 
Luther ook naar zijn goede werken 
keek, hij kon niets ontdekken wat 
goed genoeg was. Hij zag in zich-
zelf een wetsovertreder en een 
zondaar. Hij werd er radeloos van.

GENADE
Op zeker moment kwam Luther tot 
de conclusie dat geen enkel goed 
werk van mensen de gunst van 
God kon afdwingen. Hernieuwd 
bijbellezen, vooral in de Romei-
nenbrief van de apostel Paulus, 
liet hem erkennen dat Gods goed-
gunstigheid niet door ‘werken 
der wet’ af te dwingen was, maar 
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DEZELFDE KWESTIE
In 1888 kwam dezelfde kwestie 
weer terug, nu op een Generale 
Conferentie. E.J. Waggoner (de 
zoon van J.H. Waggoner) venti-
leerde een visie op het evangelie 
die vrijwel overeenkwam met 
die van Luther. Hij ondersteunde 
Luthers zienswijze op de gehele 
wet in Galaten. Ellen White keurde 
deze uitleg van Galaten dit keer 
niet af, tot verbijstering van veel 
leiders van de kerk. Later zou 
Uriah Smith, een zeer gezagheb-
bende adventist in die dagen, Ellen 
White schriftelijk verwijten dat ze 
zonder opgaaf van redenen deze 
draai had gemaakt, waarmee ze 
ongedaan maakte wat ze in een 
visioen had gezien. 
In een later stadium zou Ellen 
White de veelgeciteerde woorden 
schrijven in de Review & Herald: 
‘De rechtvaardigheid waardoor 
we worden gerechtvaardigd wordt 
ons toegeschreven; de rechtvaar-
digheid waardoor we worden 
geheiligd wordt ons ingegeven. 
De eerste is onze aanspraak op de 
hemel, de tweede onze geschikt-
heid’ (4 juni 1895). Hier schuift 
zij de begrippen rechtvaardiging 
en heiliging in elkaar en maakt 
het één afhankelijk van het ander. 
Luther en Calvijn zouden dit nooit 
op deze manier hebben gefor-
muleerd. De vraag blijft altijd 
hangen: Wanneer bereiken we dan 
met ons heilige leven voldoende 
geschiktheid om onze rechtvaar-
diging vastgesteld te krijgen? Dit 
werd hevig bediscussieerd in een 
volgende ronde. 

VOLMAAKTE 
GEHOORZAAMHEID

De Australiër Robert Brinsmead 
zocht tussen 1959 en 1970 op 
een onnavolgbaar kronkelige 
manier naar de uitvoering van 
de volmaakte gehoorzaamheid 
in de eindtijd. Net als Luther was 
Brinsmead gefrustreerd door 
zonde die al zijn goede bedoe-
lingen besmette. Als dat in het 
gewone leven al gold, hoe zou dat 
dan moeten gaan in de eindtijd, 

als Jezus het heiligdom verlaat (en 
zijn rol als Middelaar opgeeft) om 
de lange reis naar de aarde te gaan 
maken. Al die tijd zouden Gods 
kinderen belaagd en vervolgd 
worden (zie De Grote Strijd, hoofd-
stuk 39). Zonder Middelaar, dát 
was in Brinsmeads beleving het 
punt. Niemand mocht dan meer 
falen; wie dan zondigde, was verlo-
ren. Bovendien, de laatste strijd 
zou gaan om de universele erken-
ning van de sabbat.

EXTREMIST
Brinsmead was een radicalist en 
een (zeer integere) charismati-
sche extremist. De periode vlak 
voor de wederkomst was zijn theo-
logische kapstok. Men zou in die 
periode ‘volmaakt’ moeten blijven, 
en volmaaktheid is niet te berei-
ken door goede werken of door 
nauwgezet sabbatvieren. Dus was 
er maar één oplossing: volmaakt-

heid móést ook een gave van God 
zijn (op dezelfde manier als de 
rechtvaardiging dat was). Al dat 
tobben, al die menselijke werken 
zouden de volmaaktheid niet bren-
gen. Brinsmead overhandigde 
een geweldige vondst om zonder 
Middelaar volmaakt te leven in de 
eindtijd. Maar de leidende broe-
ders keurden deze oplossing af 
als anti-perfectionistisch vanuit 
de mens gezien, en daarmee 
on-adventistisch. Niet God moest 
iets cadeau doen; de gelovige 
moest presteren!

WOORDKEUS EN INHOUD
Brinsmead had zo’n tien jaar nodig 
om zijn eigen spinsels volledig te 
behappen, en hij brak zijn tanden 
erop stuk. Na die tien jaar ging 
het roer volledig om. In 1971 ging 
hij zich verdiepen in de theolo-
gie van het evangelie van Luther 
en Calvijn, en kwam tot de conclu-
sie dat het adventisme wel de 

woordkeus van de reformatoren 
hanteerde, maar niet de bijbeho-
rende inhoud. Zo radicaal als hij 
was in zijn eerste periode, zo radi-
caal was hij ook in zijn tweede. 
Het behoeft geen betoog dat Brins-
mead, door de lijnen van Luther 
en Calvijn over evangelie en wet 
consequent te volgen, op den duur 
de noodzaak van de sabbat niet 
meer zag.

HET ROOMSE EVANGELIE
Maar er was nog iets dat in die 
‘tweede periode’ van Brinsmead 

boven kwam drijven. In de eind-
tijd, constateerde hij, wijkt de 
‘rechtvaardiging van de mens’ 
voor ‘de rechtvaardiging van God’. 
In het evangelie draait alles om 
de redding van de mens, maar het 
lijkt wel alsof alles in onze leer 
over de eindfase van de heilsge-
schiedenis draait om de redding 
van God en zijn wet. Het waar-
achtige overblijfsel, wij dus, zal 
dan aantonen dat de wet van God 
volmaakt te houden is. Wij zullen 
zodoende de leugens van Satan 
over de onhaalbaarheid van Gods 
wet ontmaskeren. En dít was 
volgens Brinsmead juist het tegen-
overgestelde van het evangelie 
dat de reformatoren hervonden. 
Denk maar mee: Als in de eindtijd 
mensen volmaakt de wet kunnen 
houden, wat let hen zoiets te 
verrichten al die eeuwen ervoor? 
Wat is het nut van Christus als je 
volmaakt kunt leven? Brinsmead 
vond deze visie op de eindtijd het 
roomse evangelie in plaats van het 
protestantse. 

NA 500 JAAR REFORMATIE
Een harde beoordeling, nietwaar? 
Maar heeft hij gelijk? Terugkijkend 
op onze ontwikkeling is duidelijk 
dat adventisten hoge waarde-
ring hebben voor de daadkracht 
van de reformatoren. Maar hun 
hervonden verwoording van het 
evangelie en de wet hebben we 
maar ten dele aangenomen. In het 
huidige adventisme kunnen we 
teksten lezen die welhaast Luthe-
raans klinken, zoals in de vierde 
les van het sabbatschoolboekje 
van het derde kwartaal van 2017. 
Maar er zijn legio boekjes vanuit 
een heel andere hoek van de kerk 
die de rechtvaardiging ‘door het 
geloof alleen’, toch weer afhanke-
lijk maken van een op de wet geënt 
geheiligd leven. 
Na 500 jaar Reformatie zijn wij er 
nog niet klaar mee.

Ds. Henk van der Kamp is emeritus 
predikant van de Adventkerk.
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/ HET ADVENTISME 
HANTEERDE WEL DE 
WOORDKEUS VAN 
DE REFORMATOREN, 
MAAR NIET DE BIJBE-
HORENDE INHOUD

DE REFORMATIEBEWEGING

Binnen de Adventkerk bedoelen we, als we spreken over ‘de Reformatie’, 
vaak de reformatiebeweging. Hier gaat de discussie niet over rechtvaar-
diging door het geloof, maar over de relatie tussen kerk en staat.

Hoofdrolspeler in het conflict was Ludwig Conradi, vanaf 1901 voorzitter van 
kerk in Europa. Zijn persoonlijke mening over de relatie tussen het Duitse 
Keizerrijk en het adventisme in oorlogstijd was de reden voor het ontstaan van 
onze reformatiebeweging. 

ADVENTISTEN EN HET LEGER
Conradi was, om het mild te stellen, een zelfstandige bestuurder. Hij vond dat 
adventisten dienst konden doen in het leger van de Keizer, ook op sabbat. Hij 
was echter niet de enige met deze stellingname; in augustus 1914 schreef 
ds. Schubert (voorzitter van de Duitse kerk) in een brief aan de Duitse minis-
ter van Oorlog dat het persoonlijke geweten van adventisten in oorlogstijd als 
opgeschort kon worden gezien. En dat zij op alle dagen van de week oorlogs-
handelingen voor het vaderland konden verrichten. 
Daarna schreven in 1915 enkele leiders binnen de Europese kerk (Conradi, 
Schubert en Drinhaus) een brief aan de generale staf van het keizerlijke leger 
om te kennen te geven dat adventisten in oorlogstijd dienst konden doen 
zoals van goede burgers verwacht mocht worden. De brief was zowel stellig 
als onverantwoordelijk, want in die dagen waren er nogal wat adventistische 
wapen- en/of dienstweigeraars. Deze mensen werden vervolgens aangemerkt 
als landverraders, wat executie tot gevolg kon hebben.

KERKHERVORMING
Deze brieven brachten consternatie in adventistische gelederen. Het zaad 
voor een kerkhervorming was gezaaid. Er kwam een verklaring van vier unie-
voorzitters binnen de Europese kerk, waarin gesteld werd dat deelname 
aan oorlog geen overtreding was van het zesde gebod en dat dienst doen 
op sabbat geen overtreding was van het vierde gebod. Dit alles ging vrijwel 
geheel buiten de wereldkerk om en het werd ook niet duidelijk op wiens gezag 
het gebaseerd was. 
Als reactie hierop ontstond een zuivering in de gemeenten. Leden werden om 
hun geweten buitengesloten, en zij organiseerden zich in een kerk: Zevende-
dags Adventisten Reformatiebeweging. De ‘Grote Gemeente’, zoals zij de 
Adventkerk noemden, was nu onderdeel van Babylon geworden en zijzelf 
vormden de overgebleven ware gemeente. Tegen de tijd dat de wereldkerk er 
zich werkelijk mee ging bemoeien, was het te laat en sloeg de reformatie over 
naar andere landen die behoorden tot de ‘vijanden van het Keizerrijk’, zoals 
de Verenigde Staten en Australië. Ook daar speelde het probleem van milita-
risme in oorlogstijd, alhoewel in mindere mate. Zo kon het gebeuren dat twee 
adventistische dienstwilligen tegenover elkaar konden komen te staan op het 
slagveld. In dat geval zouden niet de principes van de kerk maar die van de 
staat de doorslag geven.

ADELAAR
De reformatiebeweging bestaat nog steeds, ook in Nederland, want het 
probleem is niet opgelost. Er is nauwelijks een dialoog tussen de beide orga-
nisaties. Het moet gezegd: binnen de kerk werd in 1915 een ei gelegd. Wat uit 
het ei kroop was geen duif, maar een adelaar; in het Amerikaanse leger dienen 
tegenwoordig vrijwillig duizenden zwaar bewapende adventistische soldaten.

Ludwig R. Conradi
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De Reformatie heeft belangrijke veranderingen in de kerk teweeg gebracht. 
Die veranderingen gelden ook voor het kerklied. Een kijkje in de muzikale 

wereld van de grote kerkhervormers.

Tekst/Peter Dingemanse

L
uther en Calvijn aanvaardden 
het verschil tussen de gees-
telijkheid en leken niet. De 
gelovige mocht zich van hen 

rechtstreeks tot God wenden. Zij 
vonden dan ook dat de gemeente 
een stem in de eredienst moest 
hebben. Liederen, bijvoorbeeld 
lof-, dank-, belijdenisliederen 
waren daar bij uitstek geschikt 
voor. Ook wilden ze de mensen via 
liederen bijbelkennis aanleren, of 
hun kennis van de Bijbel vergro-
ten.  

ZWINGLI
Huldrych Zwingli (1484–1531) 
daarentegen, wees elke vorm van 
kerkmuziek af. Geen gemeen-
tezang, geen koorzang, geen 
orgelspel en geen gezongen litur-
gie. Thuis een lied zingen was geen 
probleem, maar in de eredienst 
stonden bij hem de aanbidding, het 
gebed en de stille aandacht voor 
God centraal. Toch was Zwingli 
bijzonder kunstzinnig en muzi-

kaal. Waarschijnlijk vanwége zijn 
muzikaliteit heeft hij de muziek 
uit de kerk gebannen. Hij kende de 
verleiding van de muziek, en was 
bang dat die de aanbidding zou 
verstoren. 

CALVIJN
Voor Johannes Calvijn (1509–
1564) was muziek niet zo 
belangrijk in zijn leven als voor 
Zwingli en Luther. Maar hij 
gebruikte muziek wel, op twee 
manieren: voor de vorming van 
de jeugd in het zingen, en voor 
de liturgische vorming van de 
gemeente. Hij bevorderde sterk de 
zangschool in Genève. 
Bij Calvijn werd er tijdens de 
eredienst eenstemmig gezon-
gen door koor en gemeente. Hij 
was tegen de gezongen liturgie, 
het Gregoriaans. Meerstem-
mige zettingen van bijvoorbeeld 
Psalmen—zoals de beroemde 
zettingen van Claude Goudimel, 
die stammen uit die tijd—waren 

LUTHERS PLAYLIST
DE MUZIEK VAN LUTHER, CALVIJN EN ZWINGLI

uitdrukkelijk bedoeld voor 
huiselijk gebruik. 

GODSVRUCHT EN NUT
Natuurlijk wordt de verstaan-
baarheid van de tekst minder bij 
meerstemmige, polyfone koor-
muziek. Calvijn was daarom 
bang dat de toon het woord 
zou verdringen. Daarom wilde 
hij ook geen orgelspel tijdens 
de dienst. ‘Men moet er voor 
oppassen, dat niet het oor 
meer aandacht schenkt aan de 
melodie, dan het hart aan de 
geestelijke betekenis van de 
tekst’, aldus de kerkhervor-
mer. Er moest wat hem betreft 
een duidelijk verschil bestaan 
tussen het kerklied en het 
wereldlijke lied. (Kerk)muziek 
is er niet ter wille van zich-
zelf, vond hij, maar moet altijd 
verbonden zijn met godsvrucht 
en nut. Het gaat om het woord, 
en het woord dringt dieper door 
met gemeentezang zonder orgel. 

/ LUTHER: 
‘HET GELOOF 
WIL ZINGEN’
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Voor Calvijn waren de Psalmen de 
eigenlijke bron van de kerkzang, 
en hij volgde daarin overigens de 
traditie. Behalve Psalmen zong hij 
in de eredienst ook enkele bijbel-
liederen zoals de berijmde Tien 
Geboden, het Onze Vader, de onbe-
rijmde geloofsbelijdenis (Credo) 
en de drie bekende liederen uit het 
nieuwe testament (Lucas 1 en 2), 
de zogenaamde Cantica: de lofzang 
van Zacharias (Benedictus), de 
lofzang van Maria (Magnificat) 
en de lofzang van Simeon (Nunc 
Dimittis).

LUTHER
Maarten Luther (1483–1546) was 
een enorme liefhebber van muziek 
in het algemeen, en van kerk-
muziek in het bijzonder. Naast 
theologie stond muziek hoog op 
zijn prioriteitenlijstje.
Hij zei: ‘Het evangelie is zelf vol 
van zingen en spelen, het geloof 
wil zingen, de muziek kan helpen 
het geloof te wekken.’
Geloven was volgens hem: het 
lied van de engelen in de kerst-
nacht overnemen. Meerstemmige 
muziek kan de kracht van het 
evangelie versterken, vond hij. Het 
gebruik van het orgel zag Luther 
dan ook vooral als een middel 
om de jeugd bij het evangelie te 
betrekken. 

EEN VASTE BURCHT
Luther heeft veel mooie kerk-
liederen gemaakt, vertaald of 
bewerkt. Een vaste burcht is onze 
God staat ook in ons Liedboek 
voor de Adventkerk. Dit lied wordt 
wel ‘het’ Lutherlied genoemd. 
Alsof hij er maar één gemaakt zou 
hebben, maar hij heeft er veel meer 
geschreven (zie kader).
Luther schafte het Gregoriaans 
niet zonder meer af, maar soms 
vertaalde hij het in het Duits. Vaste 
delen van de mis werden ook wel in 
liedvorm gezongen, bijvoorbeeld:
Kyrie – 
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
Gloria – 
Allein Gott in der Höh sei Ehr

Credo –
Wir glauben all an einen Gott
Sanctus –
Jesaja dem Propheten das geschah
Agnus Dei –
Christe, du Lamm Gottes

PSALMEN 
Net als Calvijn had Luther veel 
belangstelling voor een berij-
ming van de Psalmen. Het ontbrak 
echter in zijn kring aan dichters 
om dit werk op te pakken. Wel 
heeft Luther zelf nieuwe liederen 
gemaakt op motieven uit de Psal-
men, bijvoorbeeld:
Psalm 12 – 
Ach Gott vom Himmel sieh darein
Psalm 46 – 
Ein feste Burg ist unser Gott
Psalm 67 – 
Es wolle Gott uns gnädig sein
Psalm 124 – 
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Psalm 130 – 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Achttien van Luthers liederen zijn in het Liedboek voor de kerken opgenomen:

Jesaja dem Propheten das geschah  – Jesaja de profeet zag in de geest
Vater unser im Himmelreich  – O onze Vader, trouwe Heer
Nun komm der Heiden Heiland  – Kom tot ons, de wereld wacht
Vom Himmel hoch da komm ich her  – Ik ben een engel van de Heer
Gelobet seist du Jesu Christ  – U Jezus Christus loven wij
Dies ist der Tag, den Gott gemacht  – Dit is de dag die God ons schenkt
Christ unser Herr zum Jordan kam  – Toen Jezus bij het water kwam
Christ lag in Todesbanden – Die in de dood gebonden lag
Jesus Christus, unser Heiland – Jezus Christus, onze Heiland
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist  – Kom Schepper God, o Heil’ge Geest
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott  – Kom, Heilige Geest, Here God!
Nun bitten wir den Heiligen Geist  – Nu bidden wij de Heilige Geest
Mitten wir im Leben sind – Midden in het leven zijn wij
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort  – Bewaar ons, Here, bij uw woord
Wir glauben all an einen Gott  – Wij geloven allen in één God
Gott sei gelobet und gebenedeiet  – God zij gezegend! Laat ons dank
     bewijzen
Ein feste Burg ist unser Gott  – Een vaste burcht is onze God
Nun Freut euch lieben Christen gmein – Verheugt u, christenen, tesaam!

LUTHER IN HET LIEDBOEK 

Bent u nog niet bekend met de 
muziek van Luther, maar wel 
nieuwsgierig? Op bijvoorbeeld 
YouTube.com is veel te vinden. De 
ene uitvoering is mooier dan de 
andere, en smaak speelt natuurlijk 
ook een rol. Kijk, luister, en stel uw 
eigen playlist van Luther samen!

Peter Dingemanse is koordirigent, 
organist en docent piano.

DENK NA!
VIJFHONDERD JAAR NA LUTHER

O
p 31 oktober is het exact vijf-
honderd jaar geleden dat 
theologiehoogleraar Martin 
Luther 95 stellingen op de 

deur van de slotkapel van Witten-
berg spijkerde, met kritiek op de 
verschrikkelijke toestanden en de 
methoden van de Roomse kerk. 
Zijn bijdragen aan de westerse 
wereld zijn te talrijk om volledig in 
de verf te zetten. In deze theologi-
sche overdenking komen drie van 
zijn geloofsdimensies aan de orde. 
Deze helpen ons als adventisten 
en andere christenen in het hier en 
nu ons geloof verdiepen: geloof en 
kracht; geloof en verstand; geloof 
en liefde. 

KRACHTIG GELOOF
Luther brak uit het toenmalig 
gesloten geloofssysteem van het 
heersende kerkelijke gezag, geïn-
spireerd door zijn claim dat de 
Schrift en het geweten voorrang 
verdienen. In 1521 weigerde hij op 
de rijksdag in Worms zijn stellin-
gen voor de keizer te herroepen. 
Hij zei: ‘Als ik niet door het getuige-
nis van de Heilige Schrift of door de 
evidente rede overwonnen word—
want ik ben niet bereid zonder 
meer paus of concilies te geloven, 
omdat het vaststaat dat zij herhaal-
delijk gedwaald hebben en zelfs in 
conflict met elkaar zijn gekomen—
dan ben ik overwonnen door de 
Schrift, waarop ik mij beroepen heb 
en mijn geweten is gevangen in het 
Woord van God. Herroepen kan en 
wil ik niet, want het is gevaarlijk en 

onjuist om iets tegen het geweten 
in te doen. God helpe mij. Amen!’
Die evidente rede betekent volgens 
Van Dale dat de aangevoerde 
argumenten voor het verstand 
zeer duidelijk zijn en geen verder 
bewijs behoeven. Met zijn eis tot 
godsdienstvrijheid—die hij later 
jammer genoeg niet aan iedereen 
toestond—bewees hij hoe krachtig 
zijn geloofsdaad was.

GELOOF EN LIEFDE DRIJFVEER
 TOT VERTALEN

De bevrijdende kracht die Luther 
door zijn studie van de Bijbel 
ervoer, zette hem aan om deze in 
de gewone Duitse taal te verta-
len. Hij koos daarbij woorden die 
huismoeders, straatkinderen en 
mensen op het marktplein spra-
ken. Zo konden zij erin lezen en 
beoordelen of het juist was wat de 
voorgangers van de kansel verkon-
digden. Hij predikte en onderwees 
dat mensen bevrijd zijn om lief 
te hebben. De liefde van Christus 
drong hem daartoe.
Als een kind van zijn tijd bleef hij 
uiteraard gevangen in bepaalde 
zienswijzen. Vooral zijn uitlatin-
gen over en initiatieven tegen 
de joden doen christenen ineen-
krimpen. De bewering dat hij een 
antisemiet was, valt dan ook moei-
lijk te ontkennen. Luthers acties 
tegen joden, doopsgezinden en 
boeren vallen absoluut niet te 
verontschuldigen, maar mogen 
zijn grote verdiensten niet uit het 
oog doen verliezen.

LUTHER GELOOFT MET ZIJN
 VERSTAND

Als gelovige onderwierp Luther 
zich aan de Bijbel én aan het 
redelijke verstand. Net zoals 
Jezus benadrukte hij het begrij-
pen en het verstand. Jezus deed 
meer dan eens een beroep op 
de logica, het gezonde verstand 
en het begrijpen. Zo reageerde 
hij na de broodvermenigvuldi-
ging naar zijn leerlingen toe met: 
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ 
(Marcus 8:17). Hij klonk gefrus-
treerd omdat de feiten zo voor 
de hand lagen. Tegen de Emma-
usgangers zei hij: ‘Hebt u dan zo 
weinig verstand en bent u zo traag 
van begrip? (Lucas 24:25). Ook 
Paulus en Petrus benadrukten het 
gebruik van het verstand (1 Korin-
tiërs 14:20 en 1 Petrus 1:13). 
Luther beschouwde de rede als 
een geschenk van God. Hij meende 
dat een gelovige die Jezus Chris-
tus heeft aanvaard en zich door 
de heilige Geest laat verlich-
ten, de Heilige Schrift correct en 
geestelijk kan verstaan. Passio-
neel voegde hij eraan toe dat dit 
de gelovige niet ontslaat van een 
grondige, verantwoorde studie 
van de Bijbel. Daarmee wees hij 
een fundamentalistisch geloof 
van de hand dat in zijn tijd en ook 
daarna niet zonder problemen 
ging. Zo ervoeren de wetenschap-
pers Galileo en Kepler dat hun 
inzichten van de werkelijkheid 
door de kerkelijke gezagsdragers 
als dwalingen werden bestempeld. 

Het verstand is een geschenk van God. Een mening hebben en die uiten, mag. 
Maar laat die mening, behalve op krachtig geloof en liefde, ook op kennis
en verstand gebaseerd zijn. Martin Luther heeft ons een groot geestelijk 

erfgoed nagelaten, wat ook vandaag nog van grote waarde is. 
Zijn oproep uit 1524 is actueler dan ooit: ‘Laat ons toch eindelijk eens

ons verstand gebruiken!’

Tekst/prof. dr. Rudy Van Moere

LUTHER/OVERDENKING

English | Papiamentu
www.bit.ly/denkna-EN 
www.bit.ly/denkna-P
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LUTHER/OVERDENKING

ADVENTISTEN EN LUTHERS
 EVIDENTE REDE

De vraag is nu of wij binnen onze 
wereldkerk van 20 miljoen leden 
van een onbeperkte godsdienst- 
en gewetensvrijheid—die zij al 
meer dan een eeuw in het vaan-
del draagt—kunnen genieten? 
De indruk leeft dat er meer dan 
eens besluiten en meningen van 
bovenaf worden opgelegd. Wie als 
loyaal en solidair kerklid (zoals ik 
er een ben) de eigen godsdienst 
kritisch durft te bevragen, riskeert 
weleens afkeuring. Moeten adven-
tisten, die claimen de fakkel van 
de hervormers te hebben overge-
nomen, gedwee aanvaarden wat 
er van over de grote plas wordt 
voorgehouden en soms zelfs wordt 
voorgeschreven? 
Wat is er toch mis mee om als gelo-
vige de Bijbel kritisch aan de hand 
van wetenschappelijke metho-
den te bestuderen? Mogen leken 
dan niet op grond van het alge-
meen priesterschap van gelovigen 
hun zegje doen in geloofszaken? 
Uiteraard wel, maar dat bete-
kent nog niet dat zij de Heilige 
Schrift telkens zorgvuldig benade-
ren, correct verstaan en adequaat 
(kunnen) uitleggen. In Luthers 
kielzog dienen bijbellezers immers 
te beseffen dat er een grote 
afstand bestaat tussen de wereld 
van de Bijbel en onze samenleving. 
Afstand die met taal te maken 
heeft (vanwege het Hebreeuws, 
Aramees en Grieks), die historisch 
is, geografisch, sociaal, cultureel 
en religieus. Dat vergt een gron-
dige studie met kennis van zaken 
én een gezond gelovig verstand. 
Bevrijd van Rome en haar pries-
ters riep Luther in 1524 uit: 
‘Laat ons toch eindelijk eens ons 
verstand gebruiken!’
Onder invloed van fundamenta-
listische tendensen binnen ons 
kerkgenootschap worden nieuwe 
theologische ontwikkelingen 
meer dan eens rechttoe recht-
aan veroordeeld. Op de vraag ‘hoe 
weet u dat?’ wordt er vaak gerea-
geerd met een geloofsgetuigenis, 
met een leerstelling of met de eis 

naïef te geloven zoals de kinde-
ren. Echter, hebben kinderen met 
hun aanhoudende waaromvra-
gen niet juist een grote honger 
naar kennen en weten? Waarom 
bang zijn? Moeten wij dan niet alle 
dingen onderzoeken (1 Tessaloni-
cenzen 5:21)?

ALTERNATIEVE FEITEN
De sociale media brengen een 
grote hoeveelheid uitlatingen, 
beweringen, betogen, video’s van 
dominees en lekensprekers met, 
meer dan wenselijk is, flink wat 
ongefilterde en foute informa-
tie en alternatieve waarheden! 

Zelfs van populaire figuren zoals 
zoöloog Walter Veith. In een lezing 
in 2012–in nota bene het Duitse 
Neurenberg–sprak hij onder 
andere geringschattend over 
joden en ‘hun geel davidsterretje’ 
en relativeerde hij de holocaust. 
Onvoorstelbaar! Hij bracht deze in 
verband met zogenaamde geheime 
plannen van Jezuïeten en vrijmet-
selaars om de joodse staat van 
Israël op te richten. Hoewel zijn 
lezing christelijk aandoet, gaat 
het bij zijn alternatieve feiten 
om antisemitisme gebaseerd op 
antisemitische bronnen. Geluk-
kig maar dat de adventistische 

kerkelijke overheden in Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland dit 
onverbloemd hebben veroordeeld 
en hem in krasse bewoordingen de 
wacht hebben aangezegd. 

PERSOONLIJKE ERVARING
Vijftig jaar geleden begon ik in 
Frankrijk aan mijn studie theo-
logie, en in de loop van die vijf 
decennia heb ik onze kerk flink 
conservatiever zien worden. 
Tijdens mijn studie in Collonges-
sous-Salève lag er veel nadruk 
op zorgvuldig lezen, onderzoe-

ken en redeneren. Heel dankbaar 
kijk ik terug op mijn beginjaren als 
docent theologie op ons Theolo-
gisch Seminarie (later Academie) 
Oud Zandbergen in Huis ter Heide. 
Ik heb de Nederlandse academi-
sche vrijheid genoten dankzij 
de rectoren Pieter Sol, Reinder 
Bruinsma en Gerard Mandemaker. 
Als predikant heb ik die vrij-
heid ook mogen ervaren van de 
landelijke voorzitters Karel van 
Oossanen tot en met Wim Altink 
en in België van de voorzitters 
Henri Van Der Veken tot en met 
Jeroen Tuinstra. Ik ben hun vanuit 

de grond van mijn hart dankbaar. 
Telkens meen ik als gelovige die 
vrijheid steeds in eer en gewe-
ten op een verantwoordelijke en 
pastorale manier te hebben uitge-
oefend.

REDENEN OM LUTHER
DANKBAAR TE ZIJN

Luther doet ons beseffen dat de 
Bijbel leert dat Gods liefde er 
voor iedereen is. Het is een woord 
van genade, een goed woord dat 
goed doet. Op geloofsvlak leert 
hij ons om ons te bevrijden van 
elk sturend en dwingend kerke-
lijk gezag. Loyale adventisten 
horen zich dus niet als onmondige 
mensen te laten voorschrijven wat 
zij precies moeten geloven.
Hij spoort aan om de Bijbel in zijn 
geheel en ‘met verstand’ te lezen. 
Als je een sterke gelovige bent dan 
ben je niet vatbaar voor funda-
mentalistische tendensen die een 
‘letterlijk lezen en verstaan’ voor-
schrijven. Dan sta je ook voor een 
vrij geweten en dito geloofsover-
tuiging binnen de samenleving én 
ook binnen ons kerkgenootschap. 
Luther wil ons een authentieke 
leerling van Jezus doen zijn maar 
zijn verwerpelijke standpunten–
zoals ten aanzien van Jezus’ eigen 
joodse volk–horen kordaat en 
energiek te worden bestreden. 
Dankbaar zijn wij hem voor het 
vertalen van de Bijbel voor gewone 
mensen en de nationale Bijbel-
genootschappen die hem daarin 
met kwaliteitsvertalingen navol-
gen. Tot slot: Luther stierf in het 
vertrouwen dat ‘het niet lang meer 
zal duren, dan neemt God de zaak 
in handen en dan komt de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde.’

Prof. dr. Rudy Van Moere is emeritus 
hoogleraar Oude Testament en Bijbels 
Hebreeuws van de faculteit voor 
Protestantse Godgeleerdheid te Brussel 
en emeritus predikant van de Adventkerk.   

Dit artikel is gebaseerd op de overwe-
ging die de auteur hield tijdens de 
Vesperdienst op 4 maart 2017 in het 
Witte Kerkje in Huis ter Heide.Ra
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DE VRIJWILLIGERS/AREND BLOCH EN BOB GORTMANS

D
enk aan de mensen die er 
elke sabbatmorgen weer voor 
zorgen dat de kerk open is, en 
dat alles netjes op zijn plaats 

staat als u binnenkomt. En die tot 
het laatst aanwezig zijn om alles af 
te sluiten. Elke gemeente heeft ze 
hopelijk. De gemeente Amersfoort 
gelukkig ook. Advent zet het team 
Arend Bloch (70) en Bob Gortmans 
(80) graag in het zonnetje.

WAARUIT BESTAAN JULLIE 
ACTIVITEITEN VOOR DE KERK? 

‘Wij zijn onder andere verant-
woordelijk voor het opendoen van 
de kerk, en het voorbereiden van 
de dienst op sabbatochtend. We 
zijn er al om half negen. We contro-
leren de geluidsinstallatie van de 
kerk, zetten de piano en de andere 
benodigdheden klaar. De musici 

De  kerk kan niet zonder vrijwilligers. Sommigen vallen op als ze hun 
bezigheden verrichten, anderen zijn alleen op de achtergrond aanwezig, 
maar onmisbaar. Als zij niet elke week hun taken uitvoeren, gaat er van 

alles mis bij de activiteiten van de kerk. 

Tekst/Bert Brinkman

kunnen daardoor ruim voor de 
aanvang van de dienst oefenen en 
inspelen. We laden de gegevens 
van de dienst in de computer, klaar 
om geprojecteerd te worden.  
We zetten de stoelen klaar voor de 
sabbatschoolgroepen. Ook voor de 
kindersabbatschool en het kinder-
verhaal. De leestafel wordt in orde 
gebracht. De keuken vullen we aan 
met de benodigdheden voor het 
koffiedrinken na de dienst, en we 
zetten alvast de kopjes en derge-
lijke klaar.’
 

DAN IS ER EVEN TIJD OM OP 
ADEM TE KOMEN …

‘We zetten koffie en thee voor 
onszelf en de vroege kerkbezoe-
kers. Als er bijzondere diensten 
zijn, zoals bijvoorbeeld het Avond-
maal, helpen we ook om daar 

de spullen voor klaar te zetten. 
Tijdens de dienst houden we 
scherp in de gaten of ergens onze 
hulp nodig is, en halen we de 
collecte op.
Aan het eind van de eredienst 
ruimen we alles weer op, zetten 
de stoelen weer op hun plaats. De 
rommel die achtergelaten wordt, 
ruimen we op. We zorgen ervoor 
dat de kerk er weer netjes uitziet. 
We doen de buitendeuren op slot 
en zetten het alarm aan. De kerk is 
dan klaar voor de volgende gebrui-
kers. Rond twee uur gaan wij als 
laatsten naar huis.’

OP SABBAT EN DOOR DE WEEK
Behalve dat Bloch en Gortmans op 
sabbatochtend klaarstaan voor de 
gemeente Amersfoort, leveren zij 
ook door de week hun inzet voor 

de kerk. Arend Bloch is verant-
woordelijk voor de organisatie van 
de sabbatschool en betrokken bij 
de diaconie. Bob Gortmans doet 
vrijwilligerswerk voor de stich-
ting ESDA. 

HET IS DUIDELIJK DAT JULLIE 
ALLEBEI VEEL WERK VERZET-
TEN IN DE KERK. WAAROM 
DOEN JULLIE DIT?

‘We willen beiden graag dat de 
mensen die in de kerk komen 
rust vinden om te genieten van 
de dienst, de studie in de sabbat-
school en van de preek tijdens de 
eredienst. Zonder dat er dan nog 
allerlei zaken geregeld moeten 
worden. We vinden het belang-
rijk dat er tijdens de dienst zo min 
mogelijk lawaai en storing is. Het 

is voor ons een vorm van naasten-
liefde betonen. En dat is nodig.’

WAT BRENGT HET JULLIE OM 
VOOR DE KERK BEZIG TE ZIJN?

‘Het geeft ons voldoening en we 
zijn blij dat we het kunnen doen. 
We zijn niet uit op eer en glorie 
voor onszelf. Verder brengt het 
ons niets. Wel hopen we dat de 
gemeenteleden een beetje tevre-
den zijn over onze service.’

WAT BETEKENT HET GELOOF 
VOOR JULLIE? 

‘Het geloof is een drijvende kracht 
in ons leven. De kerk is erg belang-
rijk voor ons. Door aanwezig te 
zijn in Gods huis kunnen we ons 
hiervoor inzetten en kunnen we 
Gods woord samen bestuderen en 
aanhoren.’

WAAR ZOU DE KERK ZIJN 
ZONDER VRIJWILLIGERS?

‘Zonder vrijwilligers valt de kerk 
uit elkaar. Wij hopen een bijdrage 
te leveren om dat te voorkomen.’

Arend Bloch en Bob Gortmans, 
een inspirerend en hardwerkend 
duo. U heeft in uw eigen gemeente 
vast ook uw eigen Arend en Bob. 
Laat af en toe merken dat u hun 
inzet waardeert. En ruim vooral 
uw eigen rommel op als u de kerk 
verlaat.

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

AREND EN BOB 
ZIJN ONMISBAAR / ‘ZONDER VRIJWILLIGERS 

VALT DE KERK UIT ELKAAR’
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GROETEN UIT/WITTENBERG

/ DE SLOTKERK IS 
VOOR MENIG PROTES-
TANT EEN SOORT 
BEDEVAARTSOORD

In 2017 is de reformatie van de kerk in de zestiende eeuw een belangrijk 
thema waaraan op allerlei manieren heel veel aandacht wordt gegeven. 

Zo ook in deze Advent. Naar verluidt spijkerde Maarten Luther op  
31 oktober 1517—dit jaar 500 jaar geleden—zijn vijfennegentig stellingen 
op de deur van de Slotkapel in de Duitse stad Wittenberg. Algemeen wordt 
dit gezien als het begin van de kerkhervorming, die leidde tot de splitsing 

tussen het rooms-katholicisme en protestantisme.

Tekst/dr. Reinder Bruinsma

GRÜSSE AUS WITTENBERG

M
et Eisleben, waar Luther 
in 1483 werd geboren, 
is Wittenberg—in het 
voormalige Oost-Duits-

land, op ruim 100 kilometer van 
Berlijn—een Unesco-erfgoedplek 
geworden. En terecht. De laat-
ste jaren hebben veel gebouwen 
in de steigers gestaan om alles 
een opknapbeurt te geven, waar-
van de grote aantallen toeristen 
kunnen genieten die in dit gedenk-

voor menig protestant een soort 
bedevaartsoord geworden, vooral 
ook omdat Luther daar begraven 
is. Een simpele gedenksteen in de 
vloer bij de kansel markeert zijn 
laatste rustplaats.

MUST-SEE
Tot de plaatsen die de bezoekers 
van Wittenberg ‘moeten’ zien, 
behoort ook de pas gerestaureerde 
stadskerk, in het centrum van de 

10). De kerk beschikt over uitste-
kende gastenverblijven, waar u 
kunt logeren en ontbijten tegen 
een redelijk prijs. Voor verdere 
info, zie: www.adventgemeinde-
wittenberg.jimdo.com/gästehaus.

jaar worden verwacht. Hopelijk 
raken ze vooral geïnspireerd door 
hun bezoek aan Wittenberg. Ik ben 
er heel wat keertjes geweest, maar 
het blijft een bijzondere ervaring! 

BEDEVAARTSOORD
Natuurlijk is er in de allereer-
ste plaats de beroemde deur van 
de Slotkerk. Die kerk met zijn 
achtentachtig meter hoge toren 
en zijn inscriptie Een vaste burg is 

onze God, was nog maar kort vóór 
Luthers moedige daad gebouwd 
(tussen 1490 en 1506). De kerk is 
direct verbonden met het kasteel 
waarin keurvorst Frederik de 
Wijze in die periode woonde. 
Luther was zo slim om zijn protest, 
onder andere tegen de aflaatprak-
tijken van paus Leo X, op de dag 
vóór Allerheiligen op de kerkdeur 
te spijkeren. Dat garandeerde hem 
maximale publiciteit. De kerk is 

stad, waar Luther vaak preekte. In 
de straat tussen de Slotkerk en de 
stadskerk is halverwege het huis 
te vinden waar Philipp Melanch-
ton woonde, een belangrijke 
medewerker van Martin Luther. 
Melanchtons graf is naast dat van 
Luther. Lopend vanaf de Slotkerk, 
langs het huis van Melanchton, is 
rechts aan het einde van de Colle-
gienstraße het huis te zien van 
Luther. Hij woonde er met zijn 
vrouw Katharina en hun zes kinde-
ren. Zij hadden bovendien altijd 
een groot aantal gasten. Tegen-
woordig is het huis een museum.

ADVENTKERK
De adventistische bezoeker wil 
misschien ook nog even een kijkje 
nemen in de Adventkerk (Flaeming 
Nature Park, Gustav-Adolf-Straße 

De deur van de Slotkerk in Wittenberg.

tr
av

el
vi

ew
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

LaMiaFotografia/Shutterstock.com

https://adventgemeinde-wittenberg.jimdo.com/g%C3%A4stehaus/
https://adventgemeinde-wittenberg.jimdo.com/g%C3%A4stehaus/


35

se
pt

em
be

r 2
01

7 
  |

DOOPBERICHTEN/PS

PS

CASPER CALJOUW
24 jun 1947 – 12 mrt 2017
Casper Caljouw werd geboren in 
een vissersgezin en groeide op 
in Arnemuiden. Na zijn school-
tijd ging hij zelf ook varen en 
werd stuurman op het schip van 
zijn vader en ooms. Het was hard 
werken, maar hij verstond zijn vak. 

Een gebeurtenis greep hem sterk 
aan: Casper viel in slaap achter het 
stuurwiel toen zijn schip Scheve-
ningen naderde. Zijn vader lag te 
slapen in de kajuit, en het schip 

voer recht op de Pier af. Toen hij 
wakker werd, kwam ook zijn vader 
naar boven en zei: ‘Hier hebben wij 
nooit gevaren.’ De Scheveningse 
Pier lag achter hen, de haven voor 
hen. Casper heeft het altijd als 
een groot wonder ervaren dat 
het schip rond de Pier is gevaren 
terwijl hij lag te slapen. 

Hij hoopte nog lange tijd op een 
soortgelijk wonder in de tijd dat 
hij ziek was; hij wilde zo graag 
nog een tijdje getuigen van wat 
de Heer voor hem betekend heeft. 
De wederkomst was belangrijk 
voor hem, de profetieën ook. Hij 
verkondigde die boodschap overal 
en heeft in zijn leven veel getuigd. 
Hij is ingeslapen met de hoop op 
en een verlangen naar de weder-
komst. 

KAREL VAN BELZEN
8 mrt 1928 – 13 jan 2017
Karel van Belzen werd geboren 
in Arnemuiden, in een vrij arm 
vissersgezin. Hij was het vierde 
kind en de derde zoon. Karel 
werkte altijd hard, eerst bij de 
boer, later als vrachtwagenchauf-
feur bij een Middelburgs bedrijf. 
Hij kon niet tegen onrecht. Niet 
wanneer het anderen betrof, niet 
wanneer het hemzelf betrof. Niet 
op het werk, en niet in de kerk. 

Karel werd op 9 december 1972 
gedoopt; op 27 januari van het 
daar daarop volgde zijn vrouw. 
Niet dat zij het met alles eens 
waren: het standpunt over alcohol 
deelde hij niet en ook bij tien-
den zette hij vraagtekens. Karel 
bezocht de kerk heel trouw en 
deed ook altijd mee aan de sabbat-
school, ondanks dat hij moeite had 
om zich uit te drukken. 
Hij deed altijd enthousiast mee 
met de actie Sympathia, later 
ADRA. Hij verkocht veel zendings-
bladen.

GEDOOPT
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Karel was diepgelovig en getuigde 
daarvan. Hij kon niet begrijpen 
hoe anderen daar anders over 
konden denken. Hij verlangde naar 
de wederkomst, vooral nadat zijn 
vrouw overleed op 16 december 
2017. Dat verlangen hield hij vast; 
ook toen hij verstandelijk achter-
uit ging bleef hij uitkijken naar het 
weerzien. 

RIEN MILORT
31 aug 1924 – 28 mrt 2017
Steeds vaker als je bij Rien Milort 
op bezoek kwam, sprak ze over 
haar zus Wil in de tegenwoordige 
tijd. Op Eerste Kerstdag 2013 had 
ze afscheid moeten nemen van Wil. 
De twee zussen waren altijd 
samen; ze vulden elkaar aan in hun 
gesprekken, creativiteit en hun 
geloof. Humor en verhalen, die kon 
je vinden bij de zusters Milort. Ook 
daarom had Rien zoveel mensen 
om zich heen, ook toen ze alleen 
achterbleef. 

Rien genoot met volle teugen van 
het leven. Haar geloof maakte 
onderdeel uit van dat genieten. De 
gemeente Apeldoorn kende Rien 
en Wil als ondernemend. Direct na 
de Tweede Wereldoorlog reisden 
ze naar Palestina—de staat Israël 
bestond nog niet. Ze reisden vooral 
naar veel bijbelse plaatsen. 
Binnen de gemeente schonken 
de zussen altijd aandacht aan 
mensen. Ze deden er alles aan 
zodat nieuwelingen zich op hun 
gemak voelden. Als iemand in het 
ziekenhuis lag, kwamen ze soms 
op de meest onmogelijke tijden. 
‘We zijn van de Diaconie’, zeiden ze 
dan, alsof dat het wachtwoord was 
om overal binnen te komen. 

De zusters spaarden geen geld. 
‘Wij hebben genoten van de mooie 
dingen van het leven’, vertelde 
Rien twee dagen voor haar dood. 
Riens en Wils investering was hun 
vaste geloof in de verlossing door 
Jezus Christus.

GERRIT HOEN
20 mrt 1939 – 1 jul 2017
Gerrit was ruim 60 jaar adventist; 
hij werd gedoopt op 16 juni 1957. 
Hij bleef ongehuwd en woonde tot 
haar dood bij zijn moeder. Beiden 
hielden veel van tuinieren. 
Gerrit ging vaak met groente en 
fruit uit eigen tuin langs bij andere 
kerkleden. Ook bracht hij vaak 
een kleurig boeket bloemen mee 
naar de kerk. In zijn goede jaren 
verzorgde Gerrit in de gemeente 
Leeuwarden de distributie van 

de Adventbode (de voorloper van 
Advent) en van de lesboekjes voor 
de sabbatschool. Als niet iedereen 
voor de boekjes betaalde, droeg hij 
het verschil zelf bij. 
Na de dood van zijn moeder werd 
Gerrit geleidelijk aan excentrieker, 
vooral in zijn uiterlijk. Hij mocht 
graag door de stad zwerven op zijn 
klompen, fiets aan de hand, tassen 
aan het stuur. Gerrit bleef zo veel 
mogelijk kerkdiensten bezoeken. 
Hij liet al zijn bezittingen na aan de 
gemeente Leeuwarden.  

22 april / Amigu Tilburg
TYMOTHY GRESSMANN (17)
CHRISTOPHER GORDON (32)
ROBERTO JANGA (50)
ERNESTO KOEKS (51) 

17 juni / Hilversum
EMANUÏL DIMITROV (21)

1 juli / Apeldoorn
ELISE HOFF (21)
DANILA HOFF (17)

8 juli / Den Haag
MAYRA DE LANGE-ANTERSIJN (63)

8 juli / Leiden
MARIO VAN GRIEKEN (47) 

22 juli / Den Haag
CORBAN BERKEL (11)

Casper Caljouw

Emanuïl Dimitrov

Karel van Belzen

Elise en Danila Hoff
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P
aulus leefde in de eerste eeuw 
na Christus. Hij was een Jood 
en afkomstig uit Tarsus, 
Klein-Azië. Hij was geleerd, 

een groot kenner van de Schrift, 
reislustig en na zijn bekering 
tot het christendom een gedre-
ven evangelist en stichter van 
diverse christelijke gemeenten. 
Maar voordat hij zich had bekeerd, 
probeerde hij de gemeente van 
God op fanatieke wijze uit te 
roeien. Hij leefde uitermate strikt 
volgens bepaalde leefregels binnen 
het toenmalige jodendom en zette 
zich destijds vol overgave in voor 
de tradities van zijn voorouders 
(Galaten 1:13–14). Zijn bekering 
zette hem echter op het spoor van 
rechtvaardiging door het geloof. 
Zo kwam hij tot de conclusie dat 
wij niet worden gered op grond 
van het naleven van de wet, maar 
door het geloof in Jezus Christus 
(Romeinen 1:17).

PAULUS HOUDT VOET BIJ STUK
Door zijn duidelijke stellingname 
was Paulus voor sommigen een 
omstreden man. Er waren er die 
twijfelden aan zijn apostelschap 

(1 Korintiërs 9:1–2). Hij kwam in 
conflict met Barnabas (Handelin-
gen 15:39–40). Ook aarzelde hij 
niet om Petrus op scherpe toon en 
publiekelijk terecht te wijzen (Gala-
ten 2:11–14). Bovendien verdedigde 
hij zijn visie met verve door zijn kijk 
op het minder strikt hoeven nale-
ven van de Tora voor christenen van 
niet-joodse afkomst helder uiteen 
te zetten. Dit bracht hem nogal 
eens in conflict met die leden van 
de christelijke gemeente, die van 
mening waren dat er geen onder-
scheid mocht worden gemaakt 
tussen joods of niet-joods. Wat hen 
betreft zou iedereen zich aan de 
Tora dienen te houden. Daar dacht 
Paulus dus anders over en hij wist 
van geen wijken. Hij zei: ‘Wanneer 
iemand u iets verkondigt dat in 
strijd is met wat ik u verkondigd 
heb … vervloekt is hij!’ (Galaten 
1:8–9) Niet mis te verstane woor-
den. En hij was zich ervan bewust 
dat zijn woordkeus mensen soms 
verdriet deed, maar had er uitein-
delijk geen spijt van. Hij deed het 
immers met het oog op redding 
en het tot inkeer brengen van zijn 
lezers (2 Korintiërs 7:8–10).

BRIEVEN
Paulus schreef brieven naar 
concrete gemeenten. Hij was geen 
kamergeleerde maar een man van 
de praktijk en reageerde op vragen 
die hem werden gesteld, maar ook 
op situaties die hem ter ore waren 
gekomen. Juist omdat hij zo’n 
betrokken mens was en met ande-
ren meeleefde bleef hij in contact, 
zowel door te reizen als door het 
schrijven van brieven. Hij kon 
immers niet overal tegelijk zijn. De 
brieven die hij schreef waren dan 
ook vooral gericht aan gemeen-
ten die hij éénmaal of meermalen 
had bezocht. Maar ook personen 
die hij had ontmoet konden op 
pastorale brieven rekenen, zoals 
Timoteüs en Titus. Zijn brief aan 
de gemeente in Rome vormt echter 
een opmerkelijke uitzondering. Die 
gemeente heeft hij voordien niet 
bezocht en misschien wel hele-
maal nooit bezocht. Wel was hij 
het van plan, maar hij was er (nog) 
niet aan toegekomen (Romeinen 
1:10–13; 15:22–29). Paulus is dan 
ook niet degene die deze gemeente 
heeft gesticht. Wie dat wel heeft 
gedaan, is onbekend. Vandaar 

In het laatste kwartaal van dit jaar starten we met het bestuderen van de 
brief van Paulus aan de Romeinen. Het sabbatschoolboekje Dialoog is daarbij 
onze leidraad. Dit artikel bereidt u alvast voor op de besprekingen door een 
korte inleiding op de brief. Maar eerst staan we nog even stil bij de auteur.

Tekst/ds. Jacob Engelgeer

DE BRIEF VAN 
PAULUS AAN DE 

ROMEINEN
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vroeg hij zich af wie hem zou helpen: 
‘Is er toch een God?’ Hij begon te 
bidden en voelde zich meteen zoveel 
beter. Thabit bleef bidden. Hij heeft 
veel meegemaakt, maar wist zich 
door God beschermd. God wees hem 
de weg en uiteindelijk werd hij 

zevendedagsadventist. Toen het 
voor christenen te onveilig werd in 
Irak, is hij met zijn gezin naar 
Nederland gevlucht.  

Tekst en beeld/Elly Godrie

Thabit Patrus (50) is geboren in Irak. 
Hij werd katholiek opgevoed, maar 
verloor zijn geloof. Toen hij 20 werd, 
moest hij onder Saddam Hoessein het 
leger in, naar oorlogsgebied. 
Hij voelde zich vreselijk en alleen.  
‘s Nachts, onder de sterrenhemel, 

dat hij in zijn brief aan de Romei-
nen niet reageert op kwesties die 
hem waren meegedeeld of waar-
over men advies wilde inwinnen. 
Nee, in deze brief neemt hij zelf het 
initiatief om een aantal theologi-
sche kwesties onder de aandacht 
te brengen.

BRIEF AAN DE ROMEINEN
Wellicht omdat Paulus nog niet in 
Rome is geweest, stelt hij zich aan 
het begin van de brief uitvoeriger 
voor dan gebruikelijk. Vergelijk 
maar eens met het begin van de 
brieven aan de Galaten, Korinti-
ers en Efeziërs. Hij geeft niet alleen 
aan dat hij als dienaar van Chris-
tus Jezus, geroepen is tot apostel, 
maar ook uitgekozen is om het 
evangelie (het goede nieuws) 
van God te verkondigen. En het 
betreft niet zomaar een evange-
lie, maar het goede nieuws over 
Gods Zoon. In het Oosten van het 
Romeinse rijk sprak men ook wel 
van een evangelie wanneer het de 
geboorte van een menselijke heer-
ser, de keizer, betrof. Maar Paulus 
schrijft aan de christenen in Rome 

over een goddelijke heerser, ‘een 
mens voortgekomen uit het nage-
slacht van David, aangewezen als 
Zoon van God en door de heilige 
Geest bekleed met macht toen hij, 
Jezus Christus, onze Heer, opstond 
uit de dood’ (Romeinen 1:3–4). En 
dit evangelie heeft oude papieren. 
Het is namelijk al bij monde van 
Gods profeten in de heilige schrif-
ten beloofd (Romeinen 1:2).

BETROKKEN
Paulus ziet het als zijn taak, 
gehoorzaamheid van geloof in God 
te bewerken onder alle volken 
(Romeinen 1:5) Hij wil een bijdrage 
leveren aan het terugleiden van die 
volken naar hun Schepper. Want 
zij hebben God niet de eer gebracht 
die hem toekomt (Romeinen 1:21). 
En omdat iedereen heeft gezon-
digd, mist deze wereld de nabijheid 
van God (Romeinen 3:23). Er is een 
grote verwijdering ontstaan. 
Nu zijn het juist de christenen in 
Rome over wie met respect wordt 
gesproken, juist hun geloof is 
onderwerp van gesprek (Romei-
nen 1:8). Zij zijn teruggebracht 

tot God door dat geloof. Daarom 
voelt Paulus zich ook betrokken 
bij die gemeente. En ook al is hij er 
nog nooit geweest, hij voelt zich 
verantwoordelijk om binnen de 
mogelijkheden die hij heeft, bij te 
dragen aan het in stand houden 
van deze gemeente. Hij wil hun 
geloofsvertrouwen stimuleren tot 
eer van God (Romeinen 12:1; 14: 
6–11). 

OOK VOOR ONS
Dat de brief van Paulus aan de 
Romeinen ook ons mag inspireren! 
Paulus schrijft: ‘Moge God die ons 
doet volharden en ons troost geeft, 
u de eensgezindheid geven die 
Christus Jezus van ons vraagt. Dan 
zult u eendrachtig en eenstem-
mig lof brengen aan de God en 
Vader van onze Heer Jezus Chris-
tus. Aanvaard elkaar daarom ter 
ere van God, zoals Christus u heeft 
aanvaard’ (Romeinen 15:5–6). 

Ds. Jacob Engelgeer is hoofd van het 
departement Persoonlijke Ontwikkeling 
op het Landelijk Kantoor van de 
Adventkerk.
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D
it jaar viert de protestantse  
wereld haar 500-jarig bestaan.  
Samen kijken wij terug op 
vijf eeuwen Reformatie, alle-

maal ingeluid door Maarten Luthers 
hamerwerk in Wittenberg. Hier 
kunnen wij als protestantse chris-
tenen natuurlijk niet omheen! We 
hebben er daarom voor gekozen om 
in dit nummer voldoende aandacht te 
besteden aan 500 jaar Reformatie. 
 
Reformatie als thema sluit ook goed 
aan bij de ontwikkelingen in onze 
kerk, zeker als wij de benoemingen  
van het afgelopen uniecongres in ons 
achterhoofd hebben. Ik verwacht geen 
grote reformatie, maar met nage-
noeg een compleet nieuw leiderschap 
zijn frisse impulsen, werkwijzen en 
inzichten op diverse gebieden niet 
ondenkbaar. Eén gebied waar een 
kleine reformatie plaatsvindt, is 
Advent zelf. Ik ben als nieuwgekozen 
secretaris in de rol van hoofdredac-
teur getreden. Een rol die ik vanuit 
mijn inzichten en kunde ongetwij-
feld anders zal invullen dan mijn 
voorgangers. Als het gaat om schrijf-
technieken, zal ik de komende tijd nog 
wat bij moeten leren. Gelukkig mag 
ik samenwerken met een redactie die 
bulkt van de expertise op dit gebied, 
waardoor ik mij ook op andere aspec-
ten kan focussen. 

Als hoofdredacteur ga ik me rich-
ten op het bewaken van een gezonde 
balans voor wat betreft het artike-
lenaanbod. Dit is een nadrukkelijke 
opdracht geweest vanuit het congres, 
waar ook ik achter kan staan. Daar-
naast zal ik mij inzetten om Advent 
een prominente rol te laten krijgen 
bij het communiceren van de—nog te 
formuleren—visie voor deze huidige 
bestuurstermijn. Tot slot zie ik een 
rol voor mezelf als het gaat om de 
invulling van Advent op een wijze 
waarop het blad zal fungeren als 
bindmiddel binnen het brede spec-
trum aan gelovigen van onze kerk. 

Advent is voor iedereen, wat bete-
kent dat er ruimte gegeven en gegund 
moet worden aan de ander. Dit is 
geenszins een makkelijke opgave, 
maar een die de redactie niet uit de 
weg gaat. We blijven artikelen publi-
ceren die enigszins kritisch van aard 
zijn, maar tegelijkertijd zullen we ook 
iets nadrukkelijker klassiek-adven-
tistische onderwerpen aansnijden. 
Als hoofdredacteur zie ik hierin 
kansen. Omdat je, waar je ook staat 
in het spectrum van het adventisme, 
altijd kunt leren van en over anders-
denkenden binnen en buiten de kerk. 

Een kleine reformatie: vanaf de 
volgende uitgave ziet u meteen een 
Advent-reformatie. Advent 4 valt rond 
de kerstdagen weer op uw deurmat!  

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteurAD VENTJE
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