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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.
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U
hebt de eerste 
Advent van 2018 
in handen. Het 
gaat deze keer 

over respect. Respect voor 
de ander die een afwij-
kende mening heeft, is een 
belangrijke waarde in onze 
hedendaagse maatschap-
pij waarin zoveel mensen 
met verschillende achter-
gronden, culturen, politieke 
en religieuze overtuigin-
gen met elkaar samenleven. 
Respect voor elkaar dient 
juist in de kerk een basis-
voorwaarde te zijn voor 
hoe je met elkaar omgaat. 
Want ook in onze kerk 
bestaan grote verschillen 
van inzicht. 

In deze Advent gaat het 
niet alleen over de kerk in 
Nederland, maar vestigen 
we de aandacht op basis-
school Oud Zandbergen 
en ons Woonzorgcentrum 

VERDER IN DIT NUMMER 

Vredenoord. Deze stichtin-
gen zijn vanuit de ideologie 
van de zevendedagsadven-
tisten opgestart en staan 
midden in de samenleving. 
Het aantal adventisten 
dat daar werkzaam is, is 
zeer beperkt. Dan komt 
de vraag wat het bete-
kent om ‘adventist’ te zijn 
regelmatig aan de orde. 
Vredenoord heeft sinds 
kort voor de eerste keer 
een ‘niet-adventistische’ 
directeur. Hoe kijkt hij aan 
tegen de adventistische 
identiteit?

De discussie rondom 
de vrouw in het ambt 
is momenteel in volle 
gang in de wereldkerk, 
en ook binnen de Neder-
landse kerk. Het Landelijk 
Bestuur heeft onlangs 
besloten pas op de plaats 
te maken en voorlopig 
geen vrouwelijke predi-
kanten in te zegenen en 
het gesprek hierover met 
elkaar aan te gaan. Ieder-
een heeft daar een mening 
over, maar de grote vraag 
is natuurlijk hoe we 
omgaan met mensen die 
anders denken dan wijzelf. 
Dit onderwerp roept over 
en weer sterke emoties 
op. Het Landelijk Bestuur 
probeert een middenkoers 
te varen en te stimuleren 
dat mensen naar elkaar 
gaan luisteren en elkaars 
standpunten leren begrij-
pen. Is het mogelijk om 
samen naar oplossingen 
te zoeken in plaats van de 
ander af te wijzen? Hoe 
kunnen we zo omgaan 
met moeilijke vraagstuk-
ken dat we de verbinding 
met elkaar zoeken? Ik ben 
ervan overtuigd dat dit 
mogelijk is. Want wat ons 
bindt, is meer dan wat ons 
scheidt. 

Ds. Rob de Raad 
voorzitter
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RESPECT/AGENDA INHOUD/RESPECT

 Nederland    België 

APRIL 
 Kidzrally 14 
 Simple  

 Church-training 20-22 
 Familiedeparte- 

 mentsdag 21 
 Vesperdienst 21 
 AJ Vonkjesdag 28

MEI 
 Camporee 9-13 
 Tienerkamp 25-27

JUNI 
 Plantersweekend 8-10 
 Jeugdcongres 

 Experience 23 
 Algemene 

 vergadering 24 
 Gezinnenkamp 29-1

JULI 
 AJ Kampen 1-10 
 Humanitair kamp  

 ADRA 9-30

AUGUSTUS 
 Summer school 17-19

SEPTEMBER 
 CLE 18 1 
 Openingskamp 14-16 
 Koempoelan 28-30 



NIEUWS/VAN HET BESTUUR

Nog een paar maanden, en het huidige bestuur van de Adventkerk heeft z’n 
eerste jaar erop zitten. Het was een enerverende periode waarin de bestuurders 
zich voor grote uitdagingen gesteld zagen. Voorzitter ds. Rob de Raad neemt de 

tijd om te reflecteren en vooruit te kijken. 

Tekst/Van de redactie

DE UITDAGINGEN 
VAN HET BESTUUR
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D
e leden van het Dagelijks 
Bestuur van de Nederlandse 
Adventkerk hadden het 
afgelopen jaar veel lastige 

opdrachten op hun bord. Vanaf 
dag één zijn ze aan de slag geweest 
om oplossingen te vinden voor de 
moeilijkheden die zich aandien-
den. ‘Het begon met de opdracht 
om structureel ruim drie ton te 
bezuinigen, omdat de kerk meer 
uitgaf dan er binnenkwam’, zegt 
ds. Rob de Raad. ‘Met die bezui-
nigingsplannen was het vorige 
bestuur al bezig, maar om deze 
uit te voeren moesten er nog stap-
pen worden ondernomen. In de 
afgelopen maanden hebben we 
dit gelukkig kunnen realiseren. 
We zijn er meteen mee begon-

nen, want hoe langer je wacht, 
hoe moeilijker dat wordt. Het 
betekende dat we afscheid moes-
ten nemen van enkele mensen op 
kantoor. Dat was niet makkelijk, 
want wij hadden als kerk een rela-
tie met die mensen. Ik loop niet 
weg voor zulke beslissingen, maar 
ik vond het heel moeilijk. Want het 
is niet zo dat we deze medewer-
kers niet waardeerden, of dat ze 
hun werk niet goed deden; inte-
gendeel. Maar we moesten doen, 
wat we moesten doen.’ Er is wel 
ruimhartig afscheid genomen van 
de mensen die moesten gaan, zegt 
hij. ‘Maar dat neemt niet weg dat 
mensen teleurgesteld zijn over 
onze besluiten, en dat begrijp ik.’

OVERPLAATSINGSPLAN
Ook het tekort aan predikanten 
was een opgave op het perso-
nele vlak. ‘Na het congres werden 
we ermee geconfronteerd dat ds. 
Martin Altink een call uit Duits-
land had geaccepteerd, en dat ds. 
Tom Meijer een tijd van bezinning 
nodig had. Ineens hadden we twee 
mensen minder voor ons over-
plaatsingsplan, terwijl we al een 
krappe bezetting hadden. Wat de 
uitdaging nog groter maakte, was 
de constatering dat enkele predi-
kanten nog binnen deze termijn 
emeritaatsgerechtigd worden. We 
moesten hierdoor bij het verplaat-
sen meteen voorsorteren op een 
beleid eventuele vacatures op 
korte termijn op te vangen.’

Terwijl het toch de opdracht van 
het Congres van afgevaardigden 
was, het vertrouwen te herstel-
len. ‘Dat is geen gemakkelijke 
opdracht, waar geen pasklare 
oplossingen voor zijn. Wel ben ik 
ervan overtuigd dat datgene wat 
ons bindt, meer is dan datgene 
wat ons scheidt. Daar willen wij 
aan vasthouden. Wij voeren als 
Nederlandse Adventkerk een 
gebalanceerde koers, zonder in 
uitersten te vervallen. Hoe we dat 
moeten doen, is de 
worsteling.’

VROUWENINZEGENING
De discussie rondom de inzege-
ning van vrouwen is de testcase 
binnen een polariserende kerk, 
zegt de voorzitter. ‘Wij hebben als 
bestuur pas op de plaats gemaakt 
in deze discussie door voorlopig 
geen vrouwelijke predikanten in 
te zegenen. Wij willen het conflict 
dat gerezen is met het bestuur van 
de wereldkerk niet laten escale-
ren, en het gesprek hierover een 
kans geven.’ Is dat niet een kwes-
tie van proberen de kool en de geit 
te sparen, terwijl er aan alle kanten 
kikkers van de kruiwagen afval-
len – om het maar eens beeldend 
te verwoorden? ‘Nee’, zegt ds. De 
Raad stellig. ‘Ik denk echt dat we 
een oplossing kunnen vinden. De 
theologische discussie om vrou-
wen al dan niet in te zegenen is 
namelijk allang gevoerd op wereld-
niveau. Er is geen theologisch 
bezwaar meer tegen het inzegenen 
van vrouwen nadat de wereldkerk 
al is overgegaan tot het inzege-
nen van vrouwelijke ouderlingen 
en vrouwen die ‘commissioned’ 
zijn en daarmee alle functies van 
een ingezegend predikant in de 
plaatselijke gemeente kunnen 
vervullen. Dat is waar de kerk voor 
staat, en wat we moeten blijven 
uitleggen. Ik persoonlijk begrijp 
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INTERVIEW MET DE VOORZITTER

Respect is een basiswaarde zowel binnen als buiten de kerk, stelt ds. Rob de 
Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk. ‘Respect hebben voor mensen 
die anders denken dan jij, moet een basisgegeven zijn in de maatschappij, en 
zeker in de kerk. Door de radicalisatie die plaatsvindt, binnen onze kerk net zo 
hard als daarbuiten, offeren we het respect voor de ander vaak op. De ander 
wordt gedemoniseerd. Ik vind dat we daar als kerk verre van moeten blijven. 
Wij moeten er altijd vanuit gaan dat de ander het ook goed bedoelt. We moeten 
proberen te begrijpen waar die ander vandaan komt en waarom hij een bepaald 
standpunt inneemt. Als je het met dat standpunt niet eens bent, zul je de ander 
toch in zijn waarde moeten laten. Vanuit een basishouding van respect kun je 
met elkaar spreken, juist in de kerk. Pas als we bereid zijn de ander te leren 
begrijpen, kunnen we in gesprek komen. Aan de basis daarvan ligt luisteren. 
Eerst luisteren, dan pas je eigen mening verkondigen.’

RESPECT

Daar komt bij dat gemeenten zo 
hun eisen en wensen hebben als 
het over een nieuwe predikant 
gaat, en predikanten zelf hebben 
ook zo hun voorkeuren. ‘Dat maakt 
het overplaatsen van predikanten 
een heel moeilijke klus. Ook op dit 
moment hebben we op sommige 
punten nog geen structurele oplos-
singen, want we hebben de mensen 
gewoon niet. En er zitten er op 
Newbold ook weinig ‘in de pijp-
lijn’. We zullen moeten uitwijken 
naar het buitenland om mensen 
deze kant op te krijgen. Eén van de 
belangrijkste eisen is dan natuur-
lijk dat ze heel snel Nederlands 
leren. En lukt dat niet, dan gaan we 
na een jaar echt weer afscheid van 
hen nemen.’

POLARISATIE
Niet het minste probleem waar 
het bestuur mee te kampen had en 
nog steeds heeft, is de polarisatie 
binnen de kerk. In vergelijking met 
zijn vorige bestuursperiode, toen 
hij secretaris was van 1995 tot 
2002, constateert ds. De Raad dat 
gemeenten zich harder opstellen. 
‘Mensen zijn mondiger en stelliger 
dan in het verleden. Tegenstellin-
gen binnen de kerk zijn groter en 
scherper dan ooit. Dat is in de hele 
maatschappij zo, en dat zien wij 
ook binnen de Adventkerk. Het is 
heel ingewikkeld om binnen dat 
gegeven de gemeenschap bij elkaar 
te houden.’
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/‘WE HEBBEN 
EEN OPDRACHT TE 
VERVULLEN. DAT  
BINDT ONS’                   

DE KRACHT VAN HET
MIDDENVELD

Wakker ligt hij niet van al deze 
grote vraagstukken, zegt hij, want 
hij is een goede slaper. ‘Maar ik 
vraag me wel voortdurend af hoe 
we er het beste mee om kunnen 
gaan. Waar tegenstellingen zijn, 
hebben we de neiging ons op de 
uitersten te richten, terwijl we 
gebruik moeten maken van de 
kracht van het middenveld. Daar 
zitten de meeste leden, daar is de 
verbinding te vinden. Voor ons, 
zowel voor het Landelijk als het 
Dagelijks Bestuur, komt het aan op 
luisteren. Hoe denken mensen er 
echt over? Waar gaat het mensen 
werkelijk om? Aan de linkerkant, 

daarom ook niet waarom de Gene-
rale Conferentie (de wereldkerk) 
de hakken zo in het zand zet, en 
niet toestaat dat divisies hun 
eigen koers hierin varen. Daarover 
willen wij, als landelijke Advent-
kerk samen met de andere landen 
binnen Europa die vóór volledige 
inzegening van vrouwen zijn, met 
wereldvoorzitter ds. Wilson om 
de tafel. Tot nu toe is dat gesprek 
niet echt gevoerd. Wij willen dat 
hij naar Europa komt, en van ons 
hoort wat de beleving is in onze 
landen. Sinds dit besluit door het 
Landelijk Bestuur is genomen, 
zien wij beweging van de kant 
van de Generale Conferentie. 
Wij hebben bericht 
gekregen dat ds. Ted 
Wilson inder-
daad bereid is 
naar Europa 
te komen, en 
dat wij als lande-
lijke voorzitters 
binnen Europa 
een hele dag de 

gelegenheid krijgen met hem over 
de inzegeningskwestie te spre-
ken. Ons standpunt heeft dus 
wel degelijk effect op de hoogste 
bestuurslagen van de kerk.’ 

BOZE LEDEN
Op de vraag of hij zich realiseert 
dat niet iedereen in de Neder-
landse Adventkerk zijn mening 
deelt, zegt ds. De Raad: ‘Wat mij 
betreft moeten we alles op alles 
zetten om de roeping van vrou-
wen volledig te erkennen, op 
dezelfde wijze als we de roeping 

van mannen erkennen. Dit 
nieuwe Landelijk Bestuur 

staat net zo sterk voor de 
positie van de vrouw als 
het vorige bestuur. 

Op grond wáárvan 

kunnen we onderscheid maken? Er 
is geen onderscheid, en dat zullen 
we blijven uitleggen. Ik ben niet 
bang om dit te zeggen. Ik begrijp 
wel dat sommige leden heel boos 
worden, maar je kunt nooit alle 
leden tevreden stellen. Wat dat 
betreft zitten we in een onmoge-
lijke spagaat. Dus als we allemaal 
een stapje terugdoen en elkaar iets 
meer ruimte geven, scheppen we 
samen het juiste klimaat om 
tot oplossingen te komen.’

Het aanpakken van de uitdagingen waarover de voorzitter spreekt in dit arti-
kel, dulden geen uitstel. Het zijn allemaal zaken die de volle aandacht vragen. 
Ds. De Raad: ‘Dat is met name het geval bij het herstel van vertrouwen, de 
opdracht die het Congres heeft meegegeven aan dit bestuur. Dat is iets wat tijd 
zal vergen. Het is niet zo dat het vertrouwen terug is na één of twee besluiten. 
Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Je verliest het snel en het duurt 
lang om het weer op te bouwen. We zijn ons er goed van bewust dat vertrouwen 
niet vanzelf ontstaat, en dat we de volle vijf jaar nodig zullen hebben om het te 
herstellen. Daaraan willen we werken door consequent een helder en transpa-
rant beleid te voeren dat we goed kunnen uitleggen.’

HERSTEL VAN VERTROUWEN

als je die term wilt gebruiken, gaat 
het om volledige gelijkwaardig-
heid. Aan de rechterkant hebben 
we veel mensen die niet willen 
dat we buiten de kaders van de 
wereldkerk opereren. Ik merk dat 
onder deze leden niet zozeer de 
inzegening van vrouwen het issue 
is, maar het idee van het rebelle-
ren tegen de wereldkerk. Daarom 
ligt in het gesprek met de wereld-
kerk de oplossing.’

HART VOOR DE KERK
Het is de stellige overtuiging 
van ds. Rob de Raad dat de 
kerk alle leden nodig heeft, aan 
welke kant van het spectrum zij 
zich ook bevinden. ‘Als er een 
scheuring in de kerk optreedt, 
kunnen we de helft van de 
predikanten niet meer betalen. 
Ik zal er alles aan doen om dat 
te voorkomen. Want, hoe enorm 
belangrijk de inzegening van 
vrouwen ook is, we hebben een 
opdracht te vervullen. En dat 
bindt ons. We moeten de liefde 
van God uitstralen, en daar 
wil iedereen zich voor inzet-
ten, daarvan ben ik overtuigd. 
Want iedereen heeft hart voor 
de kerk! Het zou heerlijk zijn 
om ons te kunnen richten op 
de komst van Gods koninkrijk, 
zonder dat we afgeleid worden 
door andere, interne zaken.’
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De sabbatschoolles volgen of leiden is soms een behoorlijke uitdaging. Lang niet 
iedereen maakt de les, je hebt met veel verschillende meningen en achtergronden 

te maken en het is aan de sabbatschoolleider (m/v) om het gesprek op gang te 
houden. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe voorkom je dat iedere keer dezelfde mensen 
aan het woord zijn? Hoe betrek je iedereen bij het gesprek, hoe deel je ervaringen en 
kom je samen tot nieuwe inzichten en opbouw van elkaars geloof? Daarvoor geef ik 

vanuit mijn praktijkervaring in dit artikel een aantal tips en technieken. 

Tekst/Farida de Jager

W
e kennen allemaal 
wel die ene broeder of 
zuster die tijdens de 
sabbatschool regelmatig 

uitgebreid zijn of haar stokpaardje 
berijdt. Of we kennen de verha-
len van anderen die dat hebben 
meegemaakt. Met elkaar spre-
ken zorgt voor uitdagingen, zeker 
als het om iets gaat waarover we 
allemaal gepassioneerd zijn: ons 
geloof. De één is misschien wat 
onzeker, heeft vragen, de ander 
weet het allemaal wel en heeft 
overal een antwoord op, en weer 
een ander luistert liever gewoon. 
Over geloofszaken met respect 
voor elkaar in gesprek blijven is 
een verantwoordelijkheid voor 
alle deelnemers aan de sabbat-
school. Maar hoe doe je dat in de 
praktijk?

SABBATSCHOOL: 
MONOLOOG, 
DISCUSSIE

OF DIALOOG?

HOE ZIET DE IDEALE SABBAT-
SCHOOLLES ERUIT?

Onze kerk kent geen afgebakende 
regels voor de sabbatschool, de 
lokale gemeente heeft veel vrijheid 
voor de invulling ervan. De kerk 
geeft wel een aantal handreikin-
gen om te gebruiken. Allereerst in 
het kerkelijk handboek. Op pagina 
130 staan vier doelstellingen 
voor de sabbatschool. In alle staat 
de betrokkenheid van de leden 
centraal: 
1: de betrokkenheid van de leden 

bij een verantwoorde studie van 
de Bijbel;

2: de betrokkenheid van de leden 
bij elkaar;

3: de betrokkenheid van de leden 
bij een betere samenleving en

4: de betrokkenheid van de leden 
bij de wereldzending van de 
Adventkerk.

lijk dat het iets is wat met elkaar 
moet worden gedaan/beleefd. De 
sabbatschool is niet bedoeld als 
iets wat privé is, maar iets wat je 
met elkaar doet.

SABBATSCHOOL = OMGAAN 
MET ELKAAR

Sabbatschool is omgaan met 
elkaar. Om dat handig vorm en 
structuur te geven is het goed 
een gespreksleider aan te stel-
len en de groepen niet te groot 
te maken. Een ideale groeps-
grootte is 6–8 personen. Dan is 
er tijd en aandacht voor ieders 
inbreng en kun je elkaar tijdens 
het gesprek goed aankijken en 
verstaan. In sommige gemeen-
ten is het al een hele rijkdom één 
of meerdere van zulke sabbat-
schoolgroepjes te hebben, bij 
andere gemeenten is er een chro-
nisch tekort aan gespreksleiders. 
Kortom, in elke gemeente is maat-
werk nodig. Idealiter wisselen de 

gespreksleiders regelmatig, zodat 
ook gespreksleiders ‘gewoon’ 
sabbatschoolbezoeker kunnen zijn 
zonder dat ze de verantwoorde-
lijkheid hebben voor het leiden van 
het gesprek.

DE ROL VAN DE 
GESPREKSLEIDER

Zowel deelnemers als gesprekslei-
ders moeten natuurlijk luisteren 
naar de ander en elkaars mening 
respecteren. Probeer de ander 
niet te overtuigen van jouw gelijk, 
maar sta open voor een andere 
zienswijze.
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Als gespreksleider heb je een 
aantal specifieke uitdagingen om 
een sabbatschoolles respectvol en 
naar ieders tevredenheid te laten 
verlopen. Dit vraagt een aantal 
communicatieve vaardigheden. 
Niet iedereen is een prater of staat 
graag in het middelpunt. Sommige 
mensen zijn veel aan het woord, 
waardoor anderen die wat beschei-
dener zijn zich minder snel of niet 
zullen uitspreken. Hoe zoek je als 
gespreksleider de balans tussen 
deze twee uitersten? Het is fijn als 
iedereen wel de gelegenheid krijgt 
om iets te zeggen. Soms helpt het 
als je iemand die nog niks gezegd 
heeft persoonlijk aanspreekt, dit 
kan soms net dat zetje zijn om wel 
iets te ‘durven’ zeggen.

JONG EN OUD ACTIEF 
BETREKKEN

In een gecombineerde groep met 
jongeren en volwassenen, zijn 
voornamelijk de volwassenen aan 

Recenter is er het strategische 
plan 2017–2020 om de sabbat-
school te revitaliseren (www.
sabbathschoolpersonalministries.
org/sabbath-school-strategic-
plan-(2017-2020).pdf). Op pagina 
3 staat (vertaald):  
‘De missie van de sabbatschool is op 
lokaal niveau op te leiden tot en te 
bouwen aan zevendedagsadventis-
tisch geloof en haar gebruiken. Het 
bouwt geloof op door actieve studie 
aan te moedigen van de Bijbel en van 
geschriften met profetisch gezag. 
Door bijbelse principes en de lessen 
van de Adventkerk toe te passen, 
krijgt het inhoud in de individuele  
levens van de deelnemers aan de 
sabbatschool.’ 

Ook hier vinden we veel vrijheid 
voor de werkelijke invulling van 
de sabbatschool. Het is wel duide-

/ PROBEER DE ANDER 
NIET TE OVERTUIGEN 
VAN JOUW GELIJK, 
MAAR STA OPEN  
VOOR EEN ANDERE 
ZIENSWIJZE
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het woord en luisteren de jonge-
ren. Betrek deze jongeren er actief 
bij en creëer een situatie waarin 
ook zij hun zegje kunnen doen, 
luister ‘actief’ (zie kader ‘Zeven 
tips voor actief luisteren’) naar 
wat zij te zeggen hebben. 
Vergeet ook niet de ouderen er 
actief bij te betrekken die soms 
moeite hebben om het gesprek 
te volgen door gehoorproblemen 
of anderzijds. Laat hen bijvoor-
beeld een bijbeltekst voorlezen 
of het gebed uitspreken. Respec-
teer het ook als iemand liever niks 
wil zeggen, maar alleen wil luis-
teren. Hiervoor is het fijn als je 
als gespreksleider de deelnemers 
kent, zodat je weet wat iemand 
wel en niet prettig vindt. Wat ook 
helpt is de grootte van de groepen. 
Hoe kleiner de groep, hoe veiliger 
en makkelijker het is voor iemand 
is om zich uit te spreken. Probeer 
minimaal drie tot maximaal acht 
personen per groep. Bij een grote 
groep is de drempel net te hoog 
om iets te zeggen. Vat regelmatig 
samen wat gezegd is, zodat er niet 
langs elkaar heen wordt gespro-
ken, maar deelnemers elkaar juist 
proberen te blijven begrijpen. Durf 
stiltes te laten vallen. Door stiltes 
kunnen mensen nadenken, komen 
ze op nieuwe gedachten en voelen 
ze zich vrijer om te beginnen met 
praten.

HOE LUISTER JE?
Tijdens de sabbatschool heb je te 
maken met verschillende menin-
gen van verschillende mensen 
die allemaal iets willen zeggen, 
ieder op zijn of haar eigen manier. 
Aandachtig luisteren is een 
belangrijke communicatieve 
vaardigheid om te begrijpen wat 
iemand duidelijk wil maken. Dit 
kun je doen door actief te luiste-
ren.
Actief luisteren is meer dan alleen 
horen wat er gezegd wordt. Let 
ook eens op hóe iets gezegd wordt. 
Wanneer iemand communiceert, 
is maar 7% van de boodschap 
verbaal, terwijl 93% van de bood-

schap non-verbaal is. Dus de 
wijze waaróp iemand iets zegt, 
de lichaamstaal die erbij wordt 
gebruikt en de wijze waarop 
iemand kijkt geven allemaal veel 
meer informatie over wat iemand 
zegt dan alleen wat je letterlijk 
hoort.

DIT KAN ER MISGAAN
Er kan genoeg misgaan tijdens 
een gesprek. Niet naar elkaar luis-
teren, door elkaar heen praten, 
onbegrip voor elkaars standpunt, 
oordelen over een ander, ongenu-
anceerde uitspraken, kwetsende 
uitspraken en ga zo maar door. Eén 
van de meest gemaakte fouten is  

denken dat je al weet wat de ander 
bedoelt te zeggen. Invullen voor 
een ander kan tot grote conflicten 
leiden. Dit wil je als deelnemer en 
als gespreksleider het liefst alle-
maal voorkomen en daarom heb je 
samen een behoorlijke uitdaging 
om de sabbatschool respectvol en 
naar ieders tevredenheid te laten 
verlopen. Allemaal tot opbouw van 
ieders geestelijke leven en toerus-
ting.

HOE STUUR JE BIJ?
Als het echt mis dreigt te gaan 
heb je genoeg mogelijkheden om 
bij te sturen. Loopt een gesprek 
stroef of uit de hand? Breng het 
gesprek terug naar de kern van 
de les. Zorg dat je als gesprekslei-
der extra vragen achter de hand 
hebt. Door de les te beginnen en te 
eindigen met gebed creëer je een 
goede en eerbiedige sfeer. In het 
geval van invullen voor een ander: 
probeer eerst de ander goed te 
begrijpen voordat je gaat invul-
len. De betekenis die aan woorden 
wordt gegeven kan voor ieder-
een anders zijn, zeker bij groepen 
met diverse culturele achter-
gronden. Dus vraag door naar 
wat iemand precies bedoelt met 
bepaalde uitspraken. En vooral: ga 
uit van de goede bedoelingen van 
de ander!

HOE GEEF JE FEEDBACK?
Gesprekken voeren betekent 
regelmatig feedback geven. Maar 
hoe doe je dat met respect? Boven 
alles staat dat feedback opbou-
wend moet zijn. Een prachtige 
aanwijzing geeft Jezus in Mattheus 
7 vers 12: ‘Behandel anderen dus 
steeds zoals je zou willen dat ze 
jullie behandelen.’ In de praktijk 
kom je nog wel eens iemand tegen 
die zich hier weinig van aantrekt, 
of misschien zelf wel heel onbe-
houwen behandeld wil worden. De 
juiste grondhouding in de sabbat-
school (en in elk gesprek waarbij je 
graag meer over de ander te weten 
wilt komen) is wat mij betreft: 
Wees open, oordeel niet en kies je 
woorden zorgvuldig. 

RESPECTVOL REAGEREN
We gaan ervan uit dat juist in de 
kerk medegelovigen respectvol 
met elkaar omgaan. Soms kunnen 
mensen in een vurige discus-
sie toch erg bot of lelijk op elkaar 
reageren. Dit kan onbewust gebeu-
ren; zonder dat je het door hebt 
kun je iemand erg kwetsen met 
je uitspraken. Als je het niet eens 
bent met de ander, is het daarom 
belangrijk dat je wel respectvol 
reageert. Hoe doe je dat? Maak 
elkaar geen verwijten maar houd 
het bij jezelf en geef aan wat jij 
lastig vindt. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Op een goede 
manier feedback geven is namelijk 
één van de moeilijkste vaardighe-
den die er zijn. Doordat je de ander 
niet in de hand hebt is dit extra 
lastig, want niet iedereen staat ook 
open voor het krijgen van feed-
back. Toch is het belangrijk voor je 
eigenwaarde en welzijn om je uit 
te spreken en er niet mee te blij-
ven rondlopen als je iets dwars zit. 
Benoem wat je precies lastig vindt 
en waarom, en wat het met je doet. 
Hier reageert de ander dan hope-

We kunnen ons laten inspireren door het werkmodel van Paulo Benini, een Italiaanse adventistische predikant. Hij heeft 
vanuit zijn kerk in Bergamo, Noord Italië, een makkelijk hanteerbare en zeer praktische methode ontwikkeld om de sabbat-
school nog sterker en krachtiger te maken. Hiermee krijgt de sabbatschool haar oorspronkelijke doel terug en met fantas-
tische resultaten. Hoe ziet dit model eruit? Zorg ervoor dat iedereen welkom is om aan te schuiven, ook als er mensen later 
aanschuiven. Bid voor degene die nog niet komen. Hiervoor noemt ieder lid van de groep één naam van iemand die gebed 
nodig heeft. Vertel deze persoon dat er voor hem of haar gebeden wordt door jou en de sabbatschoolgroep. Een paar tips:

• Houd een lijst bij met persoonlijke onderwerpen om voor te bidden. 
• Verwelkom leden en bezoekers, ook als ze later komen en praat ze kort bij.
• Zorg dat iedereen een Bijbel/tekst heeft.
• Houd een lijst bij met de namen van mensen voor wie je wilt bidden.
• Houd de tijd in de gaten, zodat alles aan bod komt.

              DE BENINI-METHODE

1. Kijk de ander aan en houd zoveel mogelijk oogcontact.
2. Heb een open, positieve uitstraling (glimlachen).
3. Knik regelmatig en houd je aandacht bij het verhaal van de ander.
4. Bevestig regelmatig (hummen enzovoort).
5. Vat regelmatig samen wat de ander heeft gezegd.
6. Stel vragen die aansluiten bij wat diegene net heeft gezegd.
7. Bedank diegene voor zijn/haar bijdrage.

7 TIPS VOOR ACTIEF LUISTEREN

lijk begripvol op en zo kom je weer 
op dezelfde golflengte. Het is dan 
juist mooi als gelovigen samen te 
bidden voor vergeving en herstel 
van de relatie.

CONCLUSIE
Respect in de sabbatschool is 
onontbeerlijk om te groeien in 
geloof en als gemeente. Juist in de 
sabbatschool ontmoeten we elkaar 
echt, stellen we ons kwetsbaar op, 
leren we van elkaar en mogen we 
ervaren wat Gods heilige Geest 
met ons kan doen. Ik sluit graag 
af met één van mijn lievelingstek-
sten die prachtig mijn ideaalbeeld 
verwoordt over christelijke 
omgangsvormen en respect: 
‘Handel niet uit geldingsdrang 
of eigenwaan, maar acht in alle 
bescheidenheid de ander belang-
rijker dan uzelf. Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar 
ook die van de ander. Laat onder u 
de gezindheid heersen die Chris-
tus Jezus had’ (Filippenzen 2:3–5).

Farida de Jager is docent omgangs-
kunde en trainer sociale vaardigheden.
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NIEUWS/UIT DE WERELDKERK UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

VROUWENINZEGENING EN DE 
WERELDKERK/EEN VOLGENDE STAP

T ijdens de afgelopen najaarsvergadering 
van het bestuur van de wereldkerk werd 
een plan van de hoogste bestuurders van 
de kerk besproken over de aanpak van 

kerken die uit de pas lopen met het inzege-
nen van vrouwelijke predikanten. Een voorstel 
om tot disciplinaire maatregelen over te gaan 
haalde het niet. Voor de najaarsvergadering van 
2018 staat de kwestie opnieuw op de agenda.

De commissie die zich met deze materie 
bezighoudt, en die een nieuw voorstel moet 
formuleren, doet in de komende maanden 
gedegen onderzoek naar wat leiders in de 
lagere bestuurslagen van de kerk van de zaak 
vinden. Deze commissie heeft dezelfde secre-
taris als voorheen (Hensley Moorooven), maar 
heeft met Mike Ryan een nieuwe voorzitter 
gekregen. Ryan is een bestuurder met heel 
veel ervaring, die vooral sterk is op organisa-
torisch gebied. Hij heeft gezegd dat het werk 
van de commissie in alle openheid en transpa-
rantie zal moeten plaatsvinden. 

Een lijstje met een zestal vragen is inmiddels 
verstuurd aan alle ruim tweehonderd unie-
voorzitters over de hele wereld. De lijst is 
opgesteld in zes verschillende talen. De afde-
ling van de wereldkerk die belast is met de zorg 
voor de kerkelijke archieven en met het opstel-
len van statistieken, verwerkt de gegevens van 
deze enquête en van allerlei andere bronnen 
die in de komende maanden worden verza-
meld. Deze afdeling staat onder leiding van de 
Engelsman dr. David Trim.

RONALD LAWSON/DEELT STUDIE 
VIA NIEUWE WEBSITE

D
e adventistische socioloog dr. Ron 
Lawson (1940) is al decennialang bezig 
met het samenstellen van een sociologi-
sche kaart van de Adventkerk. Hij heeft 

de gehele wereld intensief bereisd; daarbij 
heeft hij zestig landen bezocht en ongeveer 
vierduizend personen geïnterviewd. In een 
aantal gevallen is hij onlangs teruggaan naar 
personen die hij al eerder had gesproken, om 
zo nodig een update te krijgen. Maar zolang 
hij zijn baan had als hoogleraar aan een New 
Yorkse universiteit ontbrak hem de tijd de 
resultaten van zijn onderzoek gedetailleerd 
te publiceren. Nu hij emeritus-professor is, is 
één van zijn belangrijkste doelen een uitge-
breide publicatie te verzorgen. Het worden 
vier lijvige delen. 

In de loop der tijd zijn wel artikelen en andere 
kortere publicaties van zijn hand verschenen 
en Lawson heeft nu besloten die via 
www.ronaldlawson.net voor geïnteresseer-
den toegankelijk te maken. 

Lawson is van jongs af aan adventist. Hij heeft 
binnen de kerk echter niet altijd de bekend-
heid gekregen die hij verdiende. Hij heeft er 
nooit een geheim van gemaakt dat hij homo-
seksueel is, en om die reden werd hij dikwijls 
voor allerlei studieconferenties en andere 
evenementen niet uitgenodigd. Naast al zijn 
activiteiten op sociologisch vlak is Ronald 
Lawson een begaafd musicus.
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TIRANA/EINDELIJK EEN KERK IN 
DE HOOFDSTAD 

Z
o’n vijfentwintig jaar geleden moest ook 
in Albanië het communisme het onderspit 
delven en ging het land eindelijk open voor 
de buitenwereld. Lange tijd was Albanië,  

tijdens de dictatuur van Enver Hoxha, het 
meest gesloten land in Europa. Toen verte-
genwoordigers van de Adventkerk het land 
bezochten, vonden zij slechts één enkele 
adventist: een oude dame die in volstrekt 
isolement trouw was gebleven aan haar 
geloofsovertuiging.

Al snel werden allerlei evangelisatie-activitei-
ten ondernomen, vooral georganiseerd vanuit 
de Europese kerk. Die hadden wel enig succes, 
maar het bleek toch heel moeilijk te evange-
liseren op een voedingsbodem van keihard 
materialisme. Nu, een kwart eeuw later, heeft 
de kerk ruim vierhonderd leden, verdeeld 
over vijf gemeenten en zeven groepen.

Snel nadat met evangelisatie werd begon-
nen, kwamen fondsen beschikbaar om grond 
te kopen op een gunstige locatie in de hoofd-
stad Tirana. Door een kerk te bouwen, zou 
de Adventkerk ‘een gezicht’ kunnen krijgen. 
Helaas bleek het aanvankelijk onmogelijk 
iets te bereiken zonder deel te nemen aan de 
alom heersende corruptie binnen de overheid. 
Maar de situatie verbeterde geleidelijk en nu 
is dan toch de droom in vervulling gegaan. 
De nieuwe kerk, op een eersteklas locatie, 
beslaat de gehele onderste laag van een hoog 
gebouw met kantoren en appartementen.Op 
11 november werd het nieuwe gebouw offici-
eel in gebruik genomen tijdens een feestelijke 
sabbatdienst, waarin de voorzitter van de 
kerk in Albanië, ds. Leo N. Espana, voorging.

KENIA/OUDSTE GEVANGENE 
VRIJGELATEN

O
nlangs werd Alfayon Gombe vrijgelaten.  
Hij was de oudste gedetineerde uit de 
Kodiaga gevangenis in Kisumu, een haven-
stad aan het Victoriameer. Volgens een 

plaatselijke krant had de nu 87-jarige man een 
straf van vijftien jaar uitgezeten wegens onze-
delijk (defilement) gedrag. Gewoonlijk wordt 
met de in Kenia veelgebruikte term defile-
ment seksueel contact met een minderjarige 
bedoeld, of seks tegen de wil van de andere 
persoon. Gombe heeft altijd volgehouden dat 
hij onschuldig was. De aanvankelijke straf van 
twintig jaar werd uiteindelijk gereduceerd tot 
vijftien jaar. Kort nadat hij in de cel belandde 
werd Gombe lid van de Adventkerk, en vijftien 
jaar lang was hij in de gevangenis actief als 
lekenprediker.

VROUWENPASTORAAT/EEN 
KLEURBOEK VOOR VOLWASSENEN

E
en van de hulpmiddelen die het vrouwenpas-
toraat van de wereldkerk heeft ontwikkeld 
is de studiegids Vrouwen in de Bijbel – en ik.  
Het vrouwenpastoraat van de Europese kerk 

heeft nu een kleurboek voor volwassenen uitge-
geven, dat aansluit op deze studiegids. Claire 
Sanches-Schutte, de uit Nederland afkomstige 
leider van het divisie-vrouwenpastoraat, nam 
daartoe het initiatief. Zij is ervan overtuigd dat 
kleuren door volwassenen niet alleen een goed 
middel is tegen stress, maar dat het voor vrou-
wen die deze platen kleuren ook een patent 
middel is om zich op een bepaald bijbelverhaal 
te concentreren. Drie illustratoren, uit Letland, 
Servië en het Verenigd Koninkrijk, hebben aan 
het kleurboek meegewerkt Voor meer infor-
matie, zie de pagina Women’s Ministries op 
ted.adventist.org.
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Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. 
Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat 
minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer 

helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. 
Dit keer geloofspunt 13: De rest van haar nageslacht. 

Tekst/ds. Thijs de Reus

DE ‘REST’ EN HAAR ZENDING
De algemene kerk bestaat uit allen 
die waarachtig in Christus geloven.  
In het laatste der dagen, een tijd van  
algemene afval, is een ‘rest’ ertoe 
geroepen om de geboden Gods en het  
geloof van Jezus te houden. Deze ‘rest’  
kondigt aan, dat het uur van het oor-
deel is gekomen, predikt het heil in 
Christus en verkondigt zijn naderende 
wederkomst. Deze afkondiging wordt 
verbeeld door de drie engelen van 
Openbaring 14; zij valt samen met het 
oordeelswerk in de hemel en leidt tot 
een werk van berouw en vernieuwing 
op aarde. Iedere gelovige wordt geroe-
pen om persoonlijk deel te nemen aan 
dit wereldwijde getuigenis.

We hebben tot de bespreking 
van dit geloofspunt stilgestaan 
bij de inspiratie van de Bijbel, de 
beschrijving van God als een drie-
eenheid van Vader, Zoon en heilige 
Geest en de mens als een sterfe-
lijk en zondig wezen. Omdat God 
de grote strijd is aangegaan wordt 
de mens bevrijd van de zonde. Hij 
antwoordt daarop door te groeien 
in geloof en deel uit te maken van 
de kerk. 

DE KERK HEEFT EEN OPDRACHT
De kerk heeft een tweeledige taak. 
Dat leert de illustratie van Jezus 
ons (Matteüs 5:13–16). Jezus geeft 
zijn leerlingen de opdracht te zijn 
als een lichtgevende stad op een 
berg. Daar ben je zichtbaar en 
veilig, want steden hadden een 
muur. De gelovige kan zich daarin 
veilig terugtrekken. Tegelijkertijd 
is er de opdracht zout te zijn. Dat 
kan alleen als je de stad verlaat en 
de wereld intrekt.

De wereld moet de kerk opmer-
ken doordat zij een licht is in een 
duistere wereld. Ze moet smaak 
geven aan de wereld door haar 
gedrag en inzet. Dat geldt ook als 
zij op verzet stuit in de uitvoering 
van haar taak. Want de kerk heeft 
een profetische taak. Het leven 
van een profeet was niet gemakke-
lijk. Profeten luidden de alarmbel 
als machthebbers afweken van 
de Thora, de richtlijnen voor het 
leven. Ze kwamen vooral in actie 
als recht en gerechtigheid geweld 
werden aangedaan.

De kerk wordt beschreven als 
een vrouw en haar nageslacht. De 
vrouw brengt een kind voort (zie 
Openbaring 12:13–17). De vrouw 
is de kerk in de loop der eeuwen en 
haar kind, de rest van haar nage-
slacht, is de kerk vlak voor de 
terugkeer van Jezus.
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DE KERK EN DE PROFEET ELIA
In de naam ‘Adventkerk’ ligt de 
verwachting van Jezus’ terugkeer 
opgesloten. Om de wereld daarop 
voor te bereiden is de aankondi-
ging van die komst belangrijk. 
Daarmee hangt samen dat God 
dan ook een oordeel uitspreekt 
over deze wereld. Daarom voelt de 
Adventkerk zich nauw verbonden 
met het werk van Elia en spreken 
we over een ‘Elia-boodschap’. De 
profeet Maleachi voorspelt zijn 
terugkeer (3:22–24). Het is voor 
‘de rest’ belangrijk te beseffen wat 
de uitwerking is van zijn bood-
schap. Die leidt tot verzoening 
tussen ouders en hun kinderen en 
van kinderen met hun ouders. 

De boodschap van Elia heeft dus 
eerst effect op de houding naar 
elkaar in de kerk en niet naar de 
wereld. Eerst moet het gezin van 
de kerk een eenheid zijn. Malea-
chi vertelt ons hoe we daarvoor 
zorgen: ‘Houd je aan het onder-
richt van Mozes, mijn dienaar, 
aan wie ik op de Horeb regels en 
wetten heb gegeven die gelden 
voor heel Israël.’

DE KERK ALS REST EN ALS 
HEILIGEN

Een zelfde boodschap vind je 
in twee uitermate belangrijke 
beschrijvingen van Jezus’ volge-
lingen. Het is de rest ‘die zich 
aan Gods geboden houden en bij 
het getuigenis van Jezus blijven’ 
(Openbaring 12:17b) en het zijn 

de heiligen ‘die zich houden aan 
Gods geboden en aan de trouw van 
Jezus’ (Openbaring 14:12).

De sabbat is kenmerkend voor 
de Adventkerk en een belangrijk 
teken van trouw aan God. Daar 
houdt het echter niet op. Johannes 
verwijst naar alle geboden en Male-
achi gaat nog een stap verder door 
te spreken over regels en wetten.

Als verkondigers van de boodschap 
van Elia en van de drie engelen in 
Openbaring 14, moeten we besef-
fen dat het perspectief veel ruimer 
is in de drie geciteerde teksten. 
Maleachi heeft het niet alleen over 
‘regels en wetten’. Hij noemt eerst 
‘het onderricht van Mozes’. 

‘KOM TOT INKEER’
Johannes de Doper verkondigt als 
eerste die boodschap van Elia en 
die laat zich zo samenvatten: ‘Kom 
tot inkeer, want het koninkrijk 
van de hemel is nabij!’ (Matteüs 
3:2). Als adventisten geloven wij 
dat Jezus spoedig terugkeert. 
Dan wordt het koninkrijk van de 
hemel volledig zichtbaar. De gelo-
vigen gaan met Jezus mee naar 
het hemelse Jeruzalem. Bedenk 
echter dat de boodschap om tot 
inkeer te komen aan elk individu is 

/ PERSOONLIJK 
TOT INKEER KOMEN, 
IS NODIG

gericht. Jezus vond dit zo belang-
rijk dat zelfs hij zich liet dopen, 
ook al hoefde hij niet tot inkeer te 
komen.

De teksten uit Openbaring, die 
zo belangrijke zijn in de beschrij-
ving van die rest, voegen net als 
Maleachi een tweede element toe. 
Het gaat ook om de ‘trouw van 
Jezus’. Het gaat er niet alleen om 
dat wij trouw zijn aan Jezus. De 
mens wordt gered door de trouw 
van Jezus. Door zijn trouw worden 
zijn volgelingen gered. Vlak voor 
Jezus’ terugkeer is er sprake van 
afval van die trouw. Het onder-
wijs van Mozes en het geloof in de 
redding door Jezus verliezen hun 
betekenis. 

Daarom is het belangrijk ook te 
blijven bij dat tweede element van 
Openbaring 12:17b, het getuigenis 
van Jezus. Dat getuigenis wordt in 
hoofdstuk 19:10b omschreven als 
‘getuigen van Jezus is profeteren’. 
Zo zijn we weer terug bij het bren-
gen van de boodschap van Elia. 
Nogmaals, dat gaat in de eerste 
plaats om het in orde maken van 
de onderlinge relaties. Daarvoor 
is het nodig persoonlijk tot inkeer 
te komen. Tegelijkertijd wijst het 
op de taak te blijven getuigen van 
de trouw van Jezus, want dat is 
het eeuwig evangelie.

Ds. Thijs de Reus is predikant van 
Emmenen en districtsvoorzitter van 
Noord-Nederland.

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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Geloofspunt

DE KERK BESTAAT UIT ALLE MENSEN die echt in Christus geloven. Hoewel 

velen in de laatste dagen van deze wereld het geloof zullen verlaten, worden 

de anderen ertoe geroepen om zich aan de geboden van God en het geloof 

in Jezus te houden. Deze ‘rest’ kondigt aan dat God binnenkort zijn oordeel 

zal uitspreken en dat er redding is door Christus. Dit luidt de tijd van Jezus’ 

wederkomst in. Deze aankondiging wordt verbeeld door de drie engelen 

van Openbaring 14. De aankondiging valt samen met het oordeelswerk in 

de hemel en leidt tot berouw en bekering op aarde. Iedere gelovige wordt 

geroepen om persoonlijk deel te nemen aan dit wereldwijde getuigenis. 

(Daniël 7:9–14; Jesaja 1:9; 11:11; 
Jeremia 23:3; Micha 2:12; 2 Korintiërs 5:10; 1 

Petrus 1:16–19; 4:17; 2 Petrus 3:10–14; Judas 3, 14; Openbaring 12:17; 14:6–12; 

18:1–4.)

Nu volgen een paar geloofspunten over de kerk die een 

verdere uitwerking zijn van punt twaalf. Allereerst wordt iets meer 

gezegd over de kerk vlak voor het einde van deze wereld.

Het klinkt misschien wat vreemd, maar toch gebruikt de 

Bijbel herhaaldelijk de woorden ‘rest’ of ‘overigen’ voor de gelovigen 

die in een bepaalde tijd een bijzondere opdracht van God vervullen en 

die, in een tijd van vervlakking en ongehoorzaamheid aan Gods wil, 

consequent blijven in het naleven van wat God in zijn Woord zegt.

Op verschillende momenten in de geschiedenis is er sprake 

geweest van zo’n ‘rest’, die op kritieke momenten als Gods profetische 
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 9

WETEN WAT
JE GELOOFT 



Woonzorgcentrum Vredenoord heeft een nieuwe bestuurder. Gijs Holterman is 
ervaren in de zorg, maar nieuw in het adventisme. ‘Ik wil me ervoor inzetten het 
unieke van Vredenoord naar boven te halen. Daarin zit het onderscheidende en 

het voortbestaan.’ 

Tekst/Van de redactie

S
inds oktober 2017 is Gijs 
Holterman in dienst als 
bestuurder van Woonzorgcen-
trum Vredenoord. Als ervaren 

vakprofessional is hij bekend met 
de dilemma’s van een klein zelf-
standig huis met een specifieke 
signatuur. ‘Ik heb het idee dat ik 
hier al jaren werk’, zegt hij, ‘de 
mensen en de organisatie voelen 
vertrouwd.’ Alleen het adven-
tisme, dat is nog nieuw. ‘Maar ik 
word warm van het geloof van 
de mensen, en ik heb zeer veel 
respect voor hun geloofsbeleving.’ 
Hij heeft wel even gegoogeld waar 
hij eigenlijk op solliciteerde. Hij 
verwachtte op basis daarvan 
bij een sterk gereguleerde reli-
gie terecht te komen, en heeft 
zijn verwachtingen gelukkig bij 
kunnen stellen naar beneden. ‘Ik 
bemerk veel eigen regie op het 
geloofsleven binnen de kaders die 
er zijn, en respect voor anderen. 
Dat vind ik mooi om te merken.’ 

KLUIZENAAR
Wat valt hem op, als hij met een 
frisse blik rondkijkt in zijn nieuwe 
werkomgeving? ‘Dat het hotel-
matige karakter van Vredenoord 
groot is’, zegt hij. ‘Mensen die 
vanuit een thuissituatie komen 
waarin ze tot op zekere hoogte nog 
veel eigen regie hadden, nemen 

wij alles uit handen. We regelen 
alles voor ze, ook als dat nog niet 
nodig is omdat iemand nog veel 
zelf kan. Dat is raar. Dan kan het 
zomaar zijn dat mensen in een 
situatie terechtkomen waarin 
zij zich eenzaam voelen op hun 
kamer. Hun post, eten, drinken en 
wasgoed: ze krijgen alles in hun 
appartement gebracht. In hun 
oude thuissituatie, vooral binnen 
het adventisme, kunnen mensen 
zich moeilijk aan hun omge-
ving onttrekken. Als je binnen 
Vredenoord de deur achter je 
dichttrekt, kan dat tóch, dan kun 
je een kluizenaar worden. Dat 
moet niet zo zijn. Het adventisme 
kent een gemeenschappelijke 
beleving waar mensen hun hele 
leven in ondergedompeld zijn. Als 
adventist moet je het gemeen-
schappelijke leven zo goed 
mogelijk kunnen voortzetten 
wanneer je op Vredenoord komt. 
Dat is welzijn.’
Dat welzijn heeft zijn aandacht, 
zegt Holterman. ‘Door mensen ook 
in Vredenoord zoveel als mogelijk 
eigen regie te geven, ontvangen en 
geven zij weer meer toegevoegde 
waarde. Voor zichzelf, voor het 
huis, voor hun buurman en buur-
vrouw.’ 

VEILIG THUIS
Vredenoord is in de basis een huis 
voor adventisten, het maakt deel 
uit van de identiteit van de Advent-
kerk in Nederland. ‘Ik gun het 
adventisten uit het hele land om 
hun laatste jaren door te brengen 
in een beschermde adventistische 
woonomgeving’, zegt Holterman. 
‘De identiteit van Vredenoord 
borgen, heeft dan ook mijn hoog-
ste prioriteit. Op dit moment 
hebben mensen een indicatie van 
hun zorgverzekeraar nodig om 
hier te mogen wonen. Mensen 
zonder indicatie kunnen wellicht 
in een aanleunwoning van Inter-
mezzo terecht, maar alleen als 
hun inkomen niet te hoog is, want 
Intermezzo (dat officieel niet bij 
Vredenoord hoort, - red.) bestaat 
uit sociale huurwoningen. Dat 
dilemma wil ik graag helpen oplos-
sen, bijvoorbeeld door te zoeken 
naar de mogelijkheden die de wet 
wél biedt. Onderdeel van de oplos-
sing is dat we in Vredenoord een 
paar appartementen hebben waar 
mensen zonder indicatie kunnen 
wonen, alleen betalen zij dan 
huur. Een andere oplossing zou 
uitbreiding kunnen zijn. Maar ook 
daarvoor zijn gesprekken nodig 
met anderen.’
Ook zou hij het geweldig vinden 
adventistische jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt op 
Vredenoord een veilig thuis te 
bieden waar zij kunnen wonen en 
werken. ‘Hoe fantastisch zou het 
zijn als deze jongeren ook hier, of 
in de directe omgeving, een plekje 
zouden kunnen vinden?’

VERBINDING
Dromen zijn ideeën, weet Holter-
man. Daarom is er hem alles aan 
gelegen de banden met andere 
instellingen van de Adventkerk 
aan te halen, zoals het Landelijk 

Vredenoord heeft statutair een landelijke basis die niet beperkt is tot Huis ter 
Heide. Gijs Holterman: ‘De Adventkerk groeit in leden, en velen komen uit het 
Caribisch gebied of uit Afrika. Hoe krijgen deze mensen straks vanuit hun eigen 
cultuur zorg, als ze ouder zijn? Als Vredenoord kunnen we wellicht ook voor díe 
verbinding zorgen, tussen adventisme, zorg en cultuur. Dat is misschien lange 
termijn, maar ook daarover denk ik graag mee. 
Tevens zouden we graag in contact komen met jongeren met een zorghart, 
die afkomstig zijn uit diverse etnische en culturele achtergronden, zodat wij 
bij kunnen dragen aan hun opleiding.’ Bent u of kent u zo iemand? Neem dan 
contact op met Vredenoord via info@vredenoord.nl.

LANGE TERMIJN
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RESPECT/INTERVIEW INTERVIEW/RESPECT

INTERVIEW MET GIJS HOLTERMAN



Kantoor, CBS Oud Zandbergen, 
ADRA, Intermezzo en de advent-
gemeente Huis ter Heide. Want 
deze en andere ideeën werkelijk-
heid laten worden, doe je het beste 
samen. ‘Voor mij ligt de kracht in 
verbinding. Dat is echt mijn ‘ding’. 
Om plannen waar te maken, moet 
je met mensen veel ideeën door-
denken. Zo kunnen we samen 
met respect waken over de belan-
gen van anderen. Om te beginnen 
wil ik bijvoorbeeld heel concreet 
met bewoners, vrijwilligers, 
mantelzorgers en medewerkers 
in gesprek gaan over thema’s die 
aan de kwaliteit van zorg raken. 
Zo’n discussie, dat zijn ze hier wel 
gewend. Want in de sabbatschool-
les discussiëren ze ook met elkaar.’

IDENTITEITSRAAD
Als bestuurder van Vredenoord 
gaat Holterman niet primair over 
adventistische thema’s, zegt hij. 
‘Alcoholgebruik, vegetarisme en 
de vrouw in het ambt, daar gaat 
de kerk zelf over. De kerk heeft ds. 
Ronald Balk aangesteld als gees-
telijk verzorger. Daarnaast zijn er 
een cliëntenraad en een onder-
nemingsraad. Maar Vredenoord 
heeft ook een identiteitsraad. 
Daarbinnen voeren we samen 
de discussie over adventistische 
thema’s die van invloed zijn op de 
identiteit, en over hoe de identiteit 

het adventisme borgt en tegelij-
kertijd ruimte biedt in dit huis. 
Daar moet je het goed met elkaar 
over hebben, dat faciliteer ik graag 
en ik participeer er ook in.’

RESPECT 
Respect is het accepteren van het 
uniek-zijn van bewoners, medewer-
kers, mantelzorgers, vrijwilligers 
en anderen, stelt Holterman. ‘Ik wil 
bereiken dat iedereen zich met zijn 
eigen uniciteit kan thuis voelen bij 
Vredenoord.’ Hoe gaat hij daarvoor 
zorgen? ‘Door uit te stralen dat 
mensen hier mogen zijn. Wat mijn 
medewerkers betreft: ik probeer 
me echt in hen te verdiepen. Als er 
vertrouwen is, komt er verbinding. 
En respect volgt daarop.
Richting bewoners krijgt respect 
vorm doordat er in Vredenoord 
ruimte is voor alle schakeringen 
van het adventisme. Bovendien 
wonen er niet alleen adventisten, 
ook anderen die het adventisme 
respecteren mogen er wonen. 
Omgekeerd geldt dat het huis 
respecteert wat mensen achter 
hun voordeur doen. Alleen roken, 
dat staan we binnen niet toe, ook 
niet achter individuele voordeuren. 
Dat heeft te maken met veilig-
heid, en vooral met het welzijn 
(ongevraagd 

meeroken, - red.) van medewer-
kers en andere bewoners. Maar 
op het complex hebben we wel 
buitenrookplekken ingericht voor 
mensen die niet zonder hun siga-
ret kunnen. We respecteren daarin 
de persoonlijk gemaakte levens-
keuzes.’

RESPECT EN DEMENTIE
Als woonzorgcentrum krijgt 
Vredenoord noodgedwongen te 
maken met mensen die lijden aan 
dementie of Alzheimer. Hoe krijgt 
het respect vorm richting mensen 
die zichzelf kwijt zijn? ‘Door zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij wat 
zij nog wel hebben’, zegt Holter-
man. ‘Je hersens bouwen op tot je 
25e levensjaar. Daarna neemt je 
hersencapaciteit niet meer toe, en 
bij een dementerende neemt deze 
sneller af. Wij hebben aandacht 
voor zijn of haar angst, eenzaam-
heid en acceptatieproblemen die 
hiermee gepaard gaan. Daarbij blij-
ven we onze bewoners als mens 
zien. Want zij kunnen, met al hun 
tekortkomingen, nog steeds van 
betekenis zijn voor een ander. 
Wij zoeken naar die toegevoegde 
waarde. Wat mij zorgen baart, 
is dat ouderen vaak beschouwd 
worden als een product. Terwijl 
het oudere ménsen zijn met een 
heel leven achter zich en vaak 
nog een stuk leven vóór zich. De 
‘Oud maar niet dood’-club uit het 
Dagboek van Hendrik Groen is een 
prachtig voorbeeld. Die mensen 
zijn oud, maar genieten nog van 
het leven. Onze bewoners zijn soms 
iets verder in hun dementie maar 
ook zij mogen blijven genieten van 
hun leven binnen de mogelijkheden 
die zij nog wél hebben. En dat kán 
ook op Vredenoord. Dat heeft met 
respect te maken voor de wensen 
van ouderen, en daarin kunnen we 
onderscheidend zijn.’

/ ‘DE IDENTITEIT 
VAN VREDENOORD 
HEEFT MIJN HOOGSTE 
PRIORITEIT’

Het was niet de bedoeling dat drs. Gijs Holterman (1971) in de ouderenzorg 
terecht zou komen. Hij deed de militaire academie (‘Ik had het romantische idee 
dat het een soort Scouting was’), en koos daar voor de bedrijfseconomische 
kant. Hij ging werken in een militair hospitaal, en ontdekte dat de combinatie 
van zorg en economie voelde als thuiskomen.
De laatste jaren werkte hij als algemeen manager bij een kleinschalig, zelfstan-
dig huis met een specifieke signatuur in Boxmeer. Hij werkte daar mee aan de 
ontwikkeling van een toekomstvisie om het huis als zelfstandig centrum overeind 
te houden. Precies de ervaring die Vredenoord nodig heeft. ‘Mijn vrouw vond dat 
ik altijd commentaar had op bestuurders, zodat ik nu zelf maar eens bestuurder 
moest worden’, lacht hij. ‘En toen diende deze baan bij Vredenoord zich aan. Dus 
dat ik hier nu werk, dat moest zo zijn.’
Holterman woont met zijn vrouw en drie puberkinderen in Weurt, een klein dorp 
bij Nijmegen.

OVER GIJS HOLTERMAN
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BLOG/CHRISTLE JASINTA

EEN CULTUUR 
VAN RESPECT

H
et hebben van respect voor 
anderen zou je één van deze 
vruchten kunnen noemen. 
Respect was namelijk een 

dingetje thuis, en dat is het ook 
in de Antilliaanse cultuur. Als kind 
moest ik  ouderen, en mensen die 
werden gezien als mijn meerderen, 
bijvoorbeeld aanspreken met ‘u’ of 
met ‘tante’ of ‘oom’ terwijl ze geen 
familie waren.
Doordat deze soms ongeschreven 
regels er al van jongs af aan met de 
paplepel zijn ingegoten, dacht ik te 
weten wat het hebben van respect 
was. En als je het mij een paar jaar 
geleden had gevraagd, had ik met 
zekerheid gezegd een 10 te scoren 
op het hebben van respect. Nu ik 
een paar jaar op Newbold woon, 
weet ik het niet meer zo zeker.

VAN GEEN KWAAD BEWUST
Een paar semesters terug had 
ik voor het eerst een les met een 
vriendin van mij uit Kroatië.  
Terwijl we naar onze kamers 

liepen na de les vroeg ze voorzich-
tig of mijn gedrag in de les normaal 
was in Nederland. Ik was mij van 
geen kwaad bewust en vroeg haar 
wat ze nou precies bedoelde. Ze 
legde uit dat ze zich er een beetje 
aan had geërgerd dat ik de docent 
aansprak bij zijn voornaam. Daar-
naast zat ik tijdens de les soms 
te schrijven in mijn schrift, of 
zocht iets op in een boek waar-
door ik de docent niet de hele les 
aankeek. Beide dingen waren voor 
haar absoluut respectloos naar de 
docent toe. 

SCHOUDER OPHALEN
Ik legde uit dat dit voor mij hele-
maal niets te maken had met 
respect. Ik op mijn beurt vond het 
juist niet getuigen van respect dat 
zij haar schouder ophaalde als ze 
geen antwoord had op een vraag. 
We hadden en hebben nu nog 
steeds lange gesprekken over wat 
nou respect is en wanneer je het 
wel hebt en wanneer niet.

Ik ben opgevoed door een Antilliaanse moeder en kreeg het beste van twee 
culturen mee. Mijn opvoeding was in veel opzichten erg Nederlands en heel Antilli-
aans in andere opzichten. Vandaag de dag pluk ik hier nog steeds de vruchten van.

Tekst/Christle Jasinta

CULTUURGEBONDEN
En zo leer ik elk semester weer 
nieuwe dingen over respect en 
hoezeer dat toch wel erg cultuur-
gebonden is. Zo weet ik dat ik uit 
respect het eten van mijn klasge-
noot uit Pakistaan niet kan afslaan 
hoewel ik al propvol zit. En dat 
mijn Britse vrienden uit respect 
heel beleefde en correcte antwoor-
den geven als ze iets wordt 
gevraagd. En dat ik soms voor-
zichtiger moet zijn omdat mijn 
Nederlandse eerlijkheid anderen 
soms rauw en respectloos op hun 
dak valt.

Ga de uitdaging eens aan en vraag 
kennissen met een andere cultu-
rele achtergrond welke regels van 
respect zij nou hebben. Er zitten 
sowieso bijzondere lessen tussen.

Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College.

Gelpi/Shutterstock/com



PS
HEINZ JÖRG LIEBRECHT

26 feb 1946 – 18 apr 2017
Jörg werd geboren in het voorma-
lige Oost-Duitsland. Als 12-jarige 
verhuisde hij naar Enschede, naar 
zijn moeder. Toenmalig predikant 
van de gemeente, G. Tap, vroeg zijn 
zonen om Jörg wegwijs te maken 
in Enschede. Er ontstond een 
levenslange vriendschap tussen 
Jörg en Henk. 

Al jarenlang leed Jörg aan de 
ziekte van Parkinson. Ondanks 
de beperkingen die dat met zich 
meebracht, waren hij en zijn 
vrouw Cornelia vrijwel wekelijks 
te vinden bij de eredienst van de 
gemeente Enschede. Jörg werkte 
in de installatietechniek en 
verzorgde de elektrische instal-
latie van het jeugdhonk van de 
Philadelphiakapel. 

Zoon Jens stond in de afscheids-
dienst stil bij het leven van zijn 
vader, zwager Aad Berger zong 
No More Night  en Jörgs lievelings-
lied Dit is de hoop die in ons harte 
brandt werd gezonden. In plaats 
van bloemen werd aanwezigen 

verzocht om een gift voor ADRA. 
Dit bracht maar liefst € 815 op. 

JOHANNES (JOOP) BOS
21 okt 1937 – 22 apr 2017
Begin januari raakte Joop bijna 
volledig verlamd door een groot 
herseninfarct. Veel van zijn vitale 
lichaamsfuncties vielen uit, waar-
door het leven voor hem zichtbaar 
moeilijk werd.

Joop werd geboren in Indone-
sië en groeide onder andere op in 
Surabaya, waar hij lid was van de 
plaatselijke adventgemeente. Hij 
had daar mooie herinneringen 
aan, maar de Japanse bezetting en 
de daaropvolgende Indonesische 
onafhankelijkheidstrijd waren 
moeilijke tijden. Hij besloot naar 
Nederland te gaan, waar hij zijn 
vrouw Ella leerde kennen. Door 
hem is zij tot geloof gekomen. 

Zij waren jaren lid van de gemeen-
ten Hoogeveen en Assen, waar 
Joop actief was in verschillende 
functies. Met zijn kookkunsten 
maakte hij veel gezellige midda-
gen compleet. Ella’s overlijden, in 

2011, was een groot gemis maar 
hij bleef zich inzetten voor zijn 
medemens.

Joop putte veel kracht uit zijn lieve-
lingstekst, Johannes 16:33. Ook het 
tegeltje in zijn auto was kenmer-
kend voor deze man van weinig 
woorden: ‘Wie het meest te zeggen 
heeft gebruikt de minste woorden.’ 

BERTUS DANIËLS
5 jul 1937 – 30 apr 2017
Bertus overleed op zondag 30 
april, op de nog jonge leeftijd van 
79 jaar. Door een medische misser 
en bijkomende complicaties mocht 
hij helaas niet blijven leven tot de 
wederkomstdag. Bertus zal op 
de jongste dag opstaan en deel 
uitmaken van de ontelbare schare 
die voor Gods troon mogen staan 
om het eeuwige leven te ontvan-
gen. Daar zullen wij hem weerzien 
en we kijken uit naar dat moment. 
De begrafenis vond plaats onder 
leiding van ds. Ton Steens op 4 
mei. Voor de familie zal de doden-
herdenkingsdag nu altijd een 
diepere betekenis hebben. ‘Tot 
gauw lieve pa.’
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PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

JONATHAN DINGJAN
10 jul 1937 – 10 jun 2017
Jonathan werd in de Haarlemmer-
meer geboren, maar verhuisde al 
snel naar Haarlem. Hij trouwde 
met Hannie Pilzner, die hij 
ontmoette op een jeugdbijeen-
komst in Limburg. Hij is altijd lid 
gebleven van de gemeente Haar-
lem.

Zijn lust en zijn leven was het 
bespelen van het kerkorgel en de 
trompet. Jarenlang begeleidde hij 
de kerkdiensten met het orgel. Zijn 
trompetspel was vaak te horen op 
conferentiebijeenkomsten. Door 
ziekte moest hij uiteindelijk stop-
pen met musiceren.

Than, zoals hij genoemd werd, 
stond positief in het leven en was 
altijd goed gehumeurd. Ook toen 
zijn wereld steeds kleiner werd. 
Met het overlijden van zijn zoon 
Walter, in november 2016, veran-
derde dat. Hij werd stiller maar 
hield vast aan de belofte dat er in 
het nieuwe koninkrijk van God 
geen ziekte meer zal zijn, en dat hij 
Walter weer zal zien.

HENDRIK LOPULALAN
2 mei 1936 – 27 sept 2017 
Hendrik werd tegelijk met zijn 
vrouw Frieda gedoopt, op 18 
november 1983. Hij was een 
rustige, niet-opvallende man, maar 
was altijd trouw lid van de kerk 
in Apeldoorn. Hendrik was hard-

werkend en kwam graag op voor 
de zwakkeren en mensen die hem 
nodig hadden. Hij was jong van 
geest en hield erg veel van dieren. 

Zijn geloof heeft hem geholpen in 
de laatste moeilijke tijd, na een 
hersenbloeding in 2013. Na een 
lange en liefdevolle verzorging 
thuis moest hij uiteindelijk naar 
hospice De Sprong in Beekbergen 
waar hij dezelfde nacht is ingeslapen.

Op 2 oktober 2017 werd onder 
grote belangstelling afscheid 
genomen van Hendrik. Frieda, de 
kinderen en kleinkinderen, maar 
ook de kerk zullen hem erg missen 
maar zien uit naar het moment dat 
zij elkaar weer zullen ontmoeten. 

NICO STENS
29 apr 1931 – 30 sept 2017
Nico werd geboren in Rotterdam, 
als een van vijf kinderen. Na zijn 
huwelijk met Riet Kuckuk gingen 
ze in Zuid-Beijerland wonen, 
waar Nico een aanstelling kreeg 
als onderwijzer. De twee oudste 
kinderen werden daar gebo-
ren. Toen hij een baan kreeg als 
docent aan de technische school in 
Utrecht verhuisde het gezin daar 
naartoe, waar de twee jongste 
kinderen geboren werden.

De school, het leraar zijn, én zijn 
werk voor en in de kerk waren 
zijn lust en zijn leven. In 2008, na 
ernstig hartfalen, verhuisde hij 
na revalidatie naar Vredenoord, 
waar hij zeer dankbaar voor was. 
Nico was een man die zich niet 
gauw mengde in gezelschap, maar 
hij zat wel in de cliëntenraad van 
Vredenoord en notuleerde, zo goed 
als hij kon, de ‘hearings’. 

De laatste jaren ging zijn gezond-
heid verder achteruit, maar hij 
bleef dankbaar voor de goede zorg 
van het personeel. Het laatste jaar 
was zwaar, toch klaagde of zeurde 
Nico nooit. Hij zei: ‘Ik wacht gedul-
dig totdat hij mij komt halen.’ Dat 
gebed is verhoord op 30 septem-
ber, de verjaardag van zijn moeder.

RUTH BOEKWIJT-HUG
19 juni 1925 – 8 oktober 2017
Ruth werd geboren in Zwitserland, 
in de buurt van Bazel. Daar deed 
zij na haar middelbare school de 
opleiding Verpleegkunde. In het 
begin van de vijftiger jaren kwam 
ze naar Nederland, na haar huwe-
lijk met Ben. 

Het duurde niet lang voor zij werk 
kreeg op Vredenoord terwijl het 
echtpaar op landgoed Oud Zandber-
gen woonde. Uiteindelijk is zij daar 
lang werkzaam geweest, als hoofd 
van de verpleging. Ruth had heel 
veel bezieling voor haar werk en 
haar medemens. Ze stond bekend 
als plichtsgetrouw. Ruth en Ben 
kregen een dochter en een zoon. 

Ruths leven was niet makkelijk, 
maar ondanks dat was ze velen tot 
zegen. Ze was altijd prettig gezel-
schap en haar humor was een 
verademing. Na haar pensionering 
was ze nog lang vrijwilliger voor 
Vredenoord, ADRA en het ESDA-
Instituut. Zij was een trouw lid 
van de gemeente Huis ter Heide. 
Het geloof en de kerk waren haar 
leven; ze kon niet zonder haar 
geloofsgenoten. Met name de 
jeugd droeg ze een warm hart toe. 
Het afscheid was een bijzonder 
warme dienst, vanuit het hele land 
waren mensen aanwezig. De sfeer-
volle muzikale omlijsting werd 
verzorgd door jonge leden van de 
gemeente Huis ter Heide. 
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26 augustus / Voorburg Int.
T. VAN DEN BERG (49)
P. MILJARD (61)

8 augustus / Amsterdam Zuid
ELZIMAR ASIS (42)
VANDERLEI FERRARI (48)
PEREIRA DOS SANTOS (43)
VALKIRIA FERRARI BARTALOTI (27)
FABIANA CADETI (36) *(op belijdenis van geloof)

13 juni 2017 / Het Kompas 
FERIEL SILLÉV (30)
AGUSTINA MARTINEZ (70)
MARIA RIVERA TORRRES (61)* 

5 juli / Utrecht
TIRZA RUNHERD (32)* 

7 juli / X-Preszo
TOAN TRAN (34)

RUTHMILLA (SUSY) 
BAROMEO–SUZANNA

1 jul 1960 – 14 okt 1917
Susy werd geboren op Curaçao, 
maar zij en Fabian vertrokken 
kort na hun huwelijk naar Neder-
land. Niet lang na hun verhuizing 
kwamen ze in contact met de 
Adventkerk en op 10 juni 1989 
werden zij gedoopt. 

Susy had een actief leven. Zij 
bouwde een eigen bedrijf op in de 
schuldhulpverlening en onder-
steunde daarnaast tal van mensen. 
Haar dochter had extra zorg nodig, 
die Susy tussendoor gaf. In 2016 
kreeg Susy verschillende klachten 
en in het voorjaar van 2017 werd 
alvleesklierkanker geconstateerd. 
Susy heeft gestreden zoveel zij 
kon, inclusief bijzondere behande-
lingen in de Verenigde Staten. 

Zij was een bekwame kokkin, 
volgde regelmatig cursussen in 
het buitenland en gaf zelf ook heel 
wat kookworkshops. Mede door 
haar inzet kwam het succesvolle 
project Open House van church-
plant Speranza van de grond. Susy 
overleed tijdens de dienst waarin 
Speranza tot gemeente werd 
georganiseerd. Toen er werd voor-
gesteld de dienst vanwege haar 
toestand uit te stellen, wilde zij 
daar niets van weten. 

WILLEM DERK (WIM) NORG 
15 mei 1931 – 28 nov 2017
Wim was de grondlegger van de 
gemeente Enkhuizen. De speci-
ale dienst van het 45-jarig bestaan 
van de gemeente, op 25 november, 
kon hij wegens zijn gezondheid 
niet bijwonen. Zijn overlijden 
kwam kort na de jubileumdienst, 
die meteen ook de afscheidsdienst 
van Enkhuizen was.

Wim maakte veel mee in zijn leven. 
Hij liet zich daar niet door beper-
ken: hij was een man vol humor. 
Toen Wim 13 jaar oud was, werd 
zijn vader in Harlingen opgepakt 
door de Duitsers vanwege zijn rol 
in het verzet. Wims wensen en 
verlangens voor de beoogde studie 
en baan liepen anders. En hij sloeg 
zich erdoorheen. Hij pakte zijn 
leven keer op keer op, was punc-
tueel. 

Zijn leven kenmerkte zich door 
ziekte: hartfalen, diabetes, versle-
ten knieën, trillende handen, 
borstkanker, een zwakke gezond-
heid. Hij verzorgde zijn geliefde 
Dettie, terwijl hij zelf ook niet jong 
meer was. Hij liep er niet in vast. 
Wim keek midden in het lijden uit 
naar wat komen gaat: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid heerst.

LENA WISCHHOFF-GERRITSEN 
5 feb 1935 – 3 dec 2017
Lena was een sterke, wijze vrouw 
die oog had voor haar kinderen, 
kleinkinderen en de mensen om 
zich heen. Toen ze in Limburg 
woonde leerde ze haar man Roel 
kennen. Ze was heel blij met haar 
huwelijk en met Roels twee doch-
ters. 

Lena hield van rozen, maar haar 
leven ging niet altijd over rozen. Ze 
had problemen met haar gezond-
heid en er waren donkere periodes 
in haar leven. God stond haar in die 
tijden bij. Zij en haar man waren 
trouwe kerkleden. Lena werkte 
mee aan de Dorcas, opende haar 
huis voor gebedsbijeenkomsten 
en bracht veel sabbatmiddagen 
door bij bevriende gemeenteleden. 
In haar jonge dagen hielp ze in de 
kerk bij de kinderen. Een vriende-
lijke en warme vrouw bij wie je je 
snel op je gemak voelde. Lena was 
zorgzaam en netjes, gauw tevre-
den en gek met kinderen. Op latere 
leeftijd kroop ze nog over de vloer 
met haar kleinkinderen, al kon ze 
daarna bijna niet meer overeind 
komen.  

Het ging al een tijd niet goed met 
haar en begin december is zij 
verlost uit haar lijden. Ze laat een 
grote leegte achter in het leven van 
haar geliefden. 

RENÉ RAYMUNDO PABLO
6 jan 1944 – 31 dec 2017
De gemeente Den Haag kende René 
als een actief lid. Op sabbat was hij 
collectant en telde de offeranden 
en viel ook vaak in als het niet zijn 
beurt was. Hij toonde betrokken-
heid naar andere gemeenteleden, 
was geregeld aanwezig tijdens 
bijzondere diensten en evenemen-
ten, ook op sabbatmiddag. 

Na het overlijden van zijn dochter, 
Arriola, in 2013, ging René door 
een moeilijke periode. Hij ging 

zich echter meer inzetten voor de 
gemeente en in 2014 koos hij voor 
de doop.

René stond positief in het leven 
en vertrouwde op de Heer. In die 
zekerheid is hij ingeslapen, na een 
korte ziekteperiode. Zijn overlij-
den is een groot verlies voor zijn 
vrouw, de kinderen en de familie, 
die na het overlijden van Arriola 
ruim vier jaar later weer de gang 
naar de begraafplaats moesten 
maken. De gemeente wenst hun 
veel zegen, sterkte en de onmis-
bare steun van de Heer.

REIN HETTINGA (FOTO RECHTS)

19 jan 1931 – 28 dec 2017
Rein had een moeilijke jeugd, als 
jongste van een gezin met vier 
kinderen. Al jong moest hij zijn 
moeder missen. Na zijn jeugd 
begon hij als kappersbediende, 
hoewel hij liever een techni-
sche opleiding wilde volgen. Op 
latere leeftijd is hij daar alsnog in 
geslaagd en kon na zijn jaren als 
kapper ook een technisch beroep 
uitoefenen. Rein kreeg vier doch-
ters, die hem roemen om zijn zorg 
voor het gezin. 

Rein was van huis uit katholiek, 
maar kwam via een folder van 
het ESDA-Instituut in aanraking 
met de Adventkerk. Hij was een 
bescheiden man en overtuigd van 
de sabbat. Zijn doopdienst was dan 
ook sober, geheel naar zijn wens. 
Zijn nieuwgevonden geloof kon hij 
helaas niet delen met zijn naaste 
familie. 

De laatste zeven jaar was hij niet 
meer in staat om kerkdiensten bij 
te wonen, maar hij kon de bezoek-
jes van gemeenteleden en predikant 
zeker waarderen. Rein was lid van 
de gemeente Leeuwarden. 

DEIVISSON (JUNO) CADETI (14)
DEIVISSON CADETI (32)

8 augustus / Den Haag
MARIA DE LANGE

11 november / Den Haag
REMON KASSELS (63)
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RESPECT/SOCIALE MEDIA

Sociale netwerksites zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Mensen delen 
veel met elkaar, houden elkaar op de hoogte van elkaars leven. Het wel en wee zie 
je langskomen en daarop wordt gereageerd. Dit kan opbouwend en versterkend 

werken, maar soms gebeurt het tegenovergestelde.

Tekst/Glenn Ripassa

‘Z
e is boos op mij’, vertelt een 
gemeentelid uit de kerk mij 
in vertrouwen, wanneer 
tijdens het koffiedrinken een 

ander gemeentelid langsloopt en 
de andere kant opkijkt. Ik kijk een 
beetje verbaasd omdat ik weet 
dat deze leden goede vriendin-
nen zijn. ‘Omdat ik een bericht op 
haar Facebookpagina heb gezet, 
waar ze het niet mee eens is’, voegt 
ze eraan toe. ‘Maar waarop heb je 
dan gereageerd?’, vraag ik haar. In 
het kort krijg ik te horen waar de 
discussie op Facebook over ging. 
Ze heeft het goed bedoeld met haar 
reactie, maar het is verkeerd over-
gekomen. 

WAARDOOR KOMT DIT? 
Wanneer u iets schrijft, doet u 
het met een bepaalde intentie,  u 
schrijft met een zekere ‘intonatie’. 
U weet precies met welke lading, 
met welk gevoel, u uw woor-
den aan internet toevertrouwt. 
Wat u niet in de hand hebt, is hoe 
de ontvanger uw woorden leest. 
De lezer kan met een heel ander 
gevoel uw woorden interprete-

ren dan u ze bedoelt. De intonatie 
komt dan niet over. En daar komen 
vaak de conflicten vandaan. ‘Maar 
dat heb jij woordelijk geschre-
ven, kijk maar op Facebook’, 
hoor je dan. ‘Maar zo heb ik het 
niet bedoeld’, kan de ander dan 
zeggen. Wat niet is overgekomen, 
is de manier waarop de woorden 
geschreven zijn.
Denk dus goed na of het wel altijd 
verstandig is om uw mening via 
Facebook te uiten. Misschien is het 
beter de ander persoonlijk aan te 
spreken op een bericht dat u op 
sociale media hebt gelezen.

ALLES DELEN?
Moet u altijd alles delen met 
elkaar? Eigenlijk wordt er heel 
veel gedeeld via sociale media. 
Waar mensen zijn, wat ze eten en 
met wie ze dit doen, wat ze kopen, 
waar ze het kopen, hoeveel ze 
kopen, wat ze denken en waarom 
ze dat denken. Waar komt die 
behoefte vandaan om alles maar 
toegankelijk te maken voor ande-
ren? En hoe ga je hier als christen 
mee om?

EERST DENKEN, 
DAN DOEN

Het is heel gewoon om bij sollici-
tatiegesprekken op sociale media 
te kijken hoe de profielen van de 
kandidaten eruit zien. De sollici-
tanten kunnen heel goede brieven 
en cv’s hebben gestuurd voor de 
vacature, maar hoe profileren 
ze zich op de sociale netwerksi-
tes? Soms krijg je een heel ander 
beeld van de kandidaat, die solli-
citeert op de vrijgekomen functie. 
De vraag ontstaat dan of dit wel 
de goede persoon is voor deze 
functie. Past zijn/haar vrijetijds-
besteding binnen de functie die 
zij/hij eventueel gaat vervullen? 
Is hij/zij ook op sociale media een 
ambassadeur voor het bedrijf?
Als christen moet u goed naden-
ken over wat u via sociale media 
deelt met anderen. Welk beeld 
laat u achter van uzelf, lettend op 
de functie en de taken die u hebt 
binnen de kerk? Het is belang-
rijk na te denken over hoe een 
ander uw berichten leest en 
interpreteert, alvorens u deze 
‘wereldkundig’ maakt. 

GEDRAGSREGELS 
Het is goed om met elkaar een 
aantal gedragsregels te bekijken, 
die onder woorden brengen hoe je 
als christen met sociale media om 
zou kunnen gaan:

1. Ken de waarden van uw eigen 
geloof en hoe u in het geloof staat. 
Houd hier rekening mee bij het 
opstellen van uw profiel. Het is 
belangrijk dat het profiel klopt, 
want dat is wat anderen te zien 
krijgen.

2. Houd rekening met de gevoelens 
van anderen. Wat u in het echte 
leven niet tegen iemand durft te 
zeggen, plaats dat dan ook niet 
zomaar online. Vermijd oordelen 
over anderen. Als u het niet eens 
bent met iemand, geef hem of haar 
dan het voordeel van de twijfel. Of 
vraag bij de persoon na hoe hij/zij 
het bedoeld heeft. 

3. Communiceer duidelijk. Verplaats 
u in de lezer: kan uw goedbe-
doelde bericht verkeerd opgevat 
worden? Zo ja, verander het dan, 
pas het aan. Sociale media is mooi 
voor kleine, korte berichten. Gaat 
het om belangrijke onderwerpen, 
dan kunt u beter met de persoon in 
gesprek gaan.

4. Plaats niet te veel berichten. Via 
sociale media bereikt u een grote 
groep mensen, maar niet ieder-
een zit op elke foto en elke update 
te wachten. U kunt kleine groe-
pen aanmaken om bepaalde zaken 
alleen te delen met die groep. 

5. Let op de privacy van anderen. 
Hoe goed u het ook bedoelt, plaats 
geen openbare berichten over 
familieleden of vrienden die in 
het ziekenhuis liggen. Dit kan heel 
pijnlijk zijn voor anderen. Maak 
hier ook liever een besloten groep 
voor aan. In de kerk willen we voor 
elkaar bidden als mensen lijden, 
als mensen ziek zijn, maar dit soort 
nieuws is niet voor iedereen. Het 
is altijd goed om te vragen of de 

persoon en zijn/haar familie het 
wel goed vinden dat het nieuws via 
sociale media wordt verspreid.

6. Denk goed na voordat u foto’s van 
anderen plaatst. Hoe schattig uw 
kleinkind ook is, deel de foto’s niet 
vanzelfsprekend via sociale media. 
Een foto plaatsen op Facebook is 
anders dan een fotoalbum door-
nemen met een paar familieleden. 
Via sociale media kan iedereen 
meekijken. Eigenlijk zou u altijd 
om toestemming moeten vragen 
wanneer u foto’s van derden wilt 
posten. 

7. Wees positief. U mag kritisch zijn, 
maar haal niemand naar bene-
den. Reageer opbouwend in geloof 
en in uw taal naar de ander. Denk 
altijd na voordat u zelf iets online 
plaatst of verspreidt: u bent en 
blijft zelf verantwoordelijk en ook 
aanspreekbaar voor wat u post.

AMBASSADEUR VAN DE HEER
Denk dus eerst na voordat u iets 
post. Welk beeld laat u achter bij 
mensen die uw profiel zien, uw 
berichten lezen, uw filmpjes bekij-
ken? Past het bij het beeld dat u 
van uzelf hebt als christen? Past 
het bij de functie die u hebt als 
ambassadeur van onze Heer?

Glenn Ripassa is docent in het hoger 
onderwijs. Hij kerkt in de gemeente 
Enschede. 
 

rvlsoft/Shutterstock/com
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GEZONDHEID/DEPRESSIE

WAAROM 
WORDEN WE 
DEPRESSIEF?

We willen allemaal gelukkig zijn. We willen een rijk, aangenaam leven dat
de moeite loont. We willen dat onze wereld perfect is en voldoet aan al onze 

behoeften. Lichamelijk, mentaal, sociaal en spiritueel – we willen aan niets gebrek 
hebben. Dit is hoe we het leven willen hebben. Dit is waar we voor geschapen zijn. 

Toch loopt het vaak anders en ligt depressie op de loer. En wat dan?

Tekst/Torben Bergland en Helgi Jónsson

M
aar we leven niet in een 
perfecte wereld. Toen de 
zonde binnenkwam in 
het paradijs, verdween de 

perfectie. Niets is meer perfect. 
Niets zal ooit perfect zijn totdat 
het paradijs wordt hersteld. 
Daarom zal elke zoon en dochter 
van Adam en Eva de pijn voelen 
van het leiden van een gebroken 
leven in een gebroken wereld. We 
ervaren geluk en vervulling, maar 
vroeg of laat dienen pijn, gebrek 
en gemis zich aan in ieders leven. 
Niemand is gevrijwaard van lijden 
aan de consequenties van het 
wonen in een door de zonde aange-
taste wereld. 
Het tegenovergestelde van geluk is 
wanhoop en depressie. We kunnen 
depressieve gevoelens ervaren als 
het verschil groot wordt tussen 
wat het zou moeten zijn en wat het 
is geworden. Als waarvoor we zijn 
geschapen en wat we echt nodig 
hebben, niet overeenkomt met wat 
we hebben en krijgen. Als onze 
zielen en lichamen ondervoed of 
beschadigd zijn, lichamelijk, gees-
telijk, sociaal of spiritueel, kunnen 
daar pijnlijke gevoelens en een 
ervaring van leegheid uit voort-
komen. 

WAT IS DEPRESSIE?
Geen wonder dat depressie één 
van de meest wijdverspreide 
en slopende stoornissen is in de 
wereld van vandaag. Onze wereld, 
onze levens en onze lichamen 
zijn op vele manieren beschadigd 
en gedegenereerd. Overal lijden 
mensen aan de gevolgen hiervan. 
De Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) zegt dat depressie wereld-
wijd de voornaamste oorzaak van 
arbeidsongeschiktheid is, en een 
belangrijke veroorzaker van de 
totale wereldwijde ziektelast. Het 

is zo wijdverspreid dat je er onher-
roepelijk mee in aanraking komt. 
Hoogstwaarschijnlijk bij iemand 
die je kent of misschien ook wel uit 
eigen ervaring. 
Depressie is een reeks van aan-
doeningen gekenmerkt door een 
depressieve stemming en een 
gebrek aan interesse en energie.  
Een depressie vertraagt het denken, 
holt gevoelens uit en verstoort 
lichaamsfuncties zoals eetlust en 
slaap. Verschillende typen van 
depressie hebben verschillende 
oorzaken en vereisen verschillende 
behandelingen. Vrouwen lijken 
meer depressieve klachten te 
ervaren dan mannen. En depres-
sie komt meer voor in landen met 
hoge inkomens dan in landen met 

lage inkomens.  Geld beschermt 
niet tegen pijn, leegheid en 
wanhoop. Eén op de vijf personen 
zal in zijn of haar leven een depres-
sie meemaken en nog veel meer 
mensen zullen symptomen van 
een depressie ervaren. Als iemand 
eenmaal een depressie heeft door-
gemaakt, is er een vergroot risico 
om die opnieuw te krijgen. Daarom 
is het belangrijk om vast te stellen 
wat iemand vatbaar maakt voor 
een depressie en dat tegen te gaan 
indien mogelijk.

NEGATIEVE GEDACHTEN
In een depressie raakt het brein 
vast in kwaadaardige spiralen van 
negatieve gedachten en emoties, 
waarbij elk de ander voedt en  

geen of weinig ruimte overlaat  
voor iets positiefs. Negatieve 
gedachten en emoties nemen het 
innerlijke leven over en drukken 
optimisme, energie, interesses,  
plezier en hoop weg. Datgene  
wat zorgt voor plezier en bete-
kenis in het leven, kwijnt weg. In 
een depressieve toestand wordt 
het brein ook gevoeliger om de 
negatieve dingen op te pakken. 
Een verdrietig gezicht, een onge-
lukkige opmerking, de regen, 
slecht nieuws – alles wat weer-
klank vindt bij de depressieve 
stemming wordt opgemerkt en 
versterkt. Intussen verliezen de 
glimlach of vriendelijkheid van 
de ander, het bijzondere diner, de 
prachtige bloemen in de tuin, de 
komende vakantie of familiereünie 
– meestal dingen waar we plezier 
aan beleven, hun glans. Deze 
neiging naar het negatieve maakt 
het voor de depressieve persoon 
moeilijk om te voelen, denken en 
zich bewust te worden van wat 
positief is of zou kunnen zijn. Het 
gevoel te léven – alles wat het 
leven kleur, smaak, betekenis en 
inhoud gaf, kan aanvoelen als iets 
van het verleden, iets waar nooit 
meer van te genieten valt. 

GEVOELIG VOOR DEPRESSIE
Er zijn vele dingen die ons vatbaar 
maken voor depressiviteit. In 
onze situatie van gebrokenheid, 
kan het gewoon verwacht worden 
dat ziekte een deel van het leven 
is. Er zijn dingen die we kunnen 
doen om onze gezondheid te opti-
maliseren, maar er zijn ook zaken 
waar we geen invloed op hebben. 
Net zoals we accepteren dat licha-
melijke gebreken iedereen treffen 
en ons uiteindelijk doen sterven, 
moeten we ook begrijpen en accep-
teren dat geestelijke gebreken en 
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GEZONDHEID/DEPRESSIE

ziekten deel zijn van het mens-zijn 
in een gebroken wereld. Geloven in 
God, het accepteren van het kruis 
en gevuld zijn met de Geest sparen 
ons niet voor geestelijk leed. Maar 
we kunnen troost en hoop vinden 
door te weten dat wij en ons lijden 
bekend zijn bij onze liefhebbende 
God. 

ONDERLIGGENDE OORZAKEN
Genen, ons temperament, 
negatieve levenservaringen, 
lichamelijke gebreken en een 
ongezonde levensstijl maken ons 
vatbaar voor depressiviteit. Net 
zoals bij vele lichamelijke stoor-
nissen wordt depressiviteit in 
bepaalde families doorgege-
ven, deels door genen, deels door 
aangeleerde patronen van omgaan 
met emoties, denken, gedrag 
en relaties. Mensen die angstig, 
dogmatisch en star zijn en gevoe-
lens verbergen, lijken een hoger 
risico te lopen op depressie. 
Trauma’s zoals misbruik, verwaar-
lozing, verlies en andere negatieve 
levensgebeurtenissen, in het 
bijzonder op jonge leeftijd, vergro-
ten de vatbaarheid doordat ze ons 
gevoeliger maken voor vermeende 
bedreigingen en teleurstellingen. 
Eenzaamheid, slecht functione-
rende relaties of een gebrek aan 
een betekenisvolle en voldoening 
gevende levensinhoud kunnen 
lijden tot een uitgehold gevoel en 
leegte. Uiteenlopende lichame-
lijke aandoeningen kunnen tot 
depressieve symptomen leiden. 
Daarom is het belangrijk dat we 
zulke aandoeningen vaststellen en 
behandelen, omdat ze de onderlig-
gende oorzaak kunnen zijn van de 
depressie. 

ARCHITECTUUR VAN ONS BREIN
Momenteel leveren studies veel-
belovende inzichten op over de 
invloed van immunologische 
stoornissen op depressies, even-
als over de samenstelling van 
onze bacterieflora in de darm, 
het microbioom. Zelfs een reeks 
van gewone medicijnen hebben 
depressiviteit als bijwerking, 

daarom zouden alle medicijnvoor-
schriften bekeken moeten worden 
als iemand depressieve klachten 
ontwikkeld.  Langdurige stress 
veroorzaakt het vrijkomen van 
hormonen die neurotoxisch zijn 
en die de architectuur van ons 
brein kunnen veranderen. Dit zou 
depressiviteit kunnen veroorza-
ken door de nadelige beïnvloeding 
van het concentratievermogen, 
het geheugen, het leren, het plan-
nen, reflectie en voelen. Als het 
brein veranderd is, zal herstel tijd 
kosten omdat niet alleen de stem-
ming veranderd moet worden, 
maar ook het brein dat de stem-
ming veroorzaakt. Tenslotte 
speelt levensstijl een belangrijke 
rol bij zowel het ontwikkelen van 
depressiviteit als bij het herstel 
van een depressie. Over het alge-
meen geldt: dat wat goed is voor 
het lichaam, is ook goed voor ons 
hoofd en andersom. We hebben 
slaap, volwaardige voeding, regel-
matige beweging, zonlicht en rust 
nodig. Deze dingen zorgen er niet 
alleen voor dat we langer leven, 
maar ook gelukkiger zijn. Daar-
tegenover staat dat wanneer ons 
lichaam en onze geest niet ontvan-
gen wat ze nodig hebben en als we 
misschien alcohol en drugs gebrui-
ken, onze geestelijke gezondheid 
net als onze lichamelijke gezond-
heid daaronder kan lijden. Maar 
toch, zelfs als we alles goed doen 
kunnen vele andere aspecten van 
het leven ons raken en ons in een 
depressie laten belanden.

HET DOORBREKEN VAN 
DEPRESSIVITEIT

Het doorbreken van de vicieuze 
cirkel van negatieve gedachten en 
gevoelens, weer verder gaan en het 
doorzetten van passende en nood-
zakelijke leefstijlveranderingen 
kan veel werk inhouden, maar dat 
is het waard. Als we vastzitten in 
de put van depressiviteit kan het 
moeilijk zijn onszelf eruit te trek-
ken. Het is altijd raadzaam hulp te 
zoeken, en input van buiten te krij-
gen door iemand die de vicieuze 
cirkel van gevoelens en gedachten  

kan doorbreken en aanvechten. 
Dat kunnen vrienden, familieleden 
of professionals zijn. Als depres-
sieve symptomen de kwaliteit van 
het leven en functioneren beïnvloe-
den, moet er professionele hulp 
gezocht worden, en is een gron-
dig lichamelijk onderzoek nodig, 
naast counseling of psychothera-
pie. Bij ernstige depressies kunnen 
medicatie en elektroshocktherapie 
helpen bij pogingen het denken en 
voelen te herstarten. 

HOOP TE MIDDEN VAN DEPRESSIE 
Veel bekende mannen en vrou-
wen leden aan depressiviteit. 
We vinden ze in de Bijbel en we 
vinden ze ook in de geschiedenis. 
Grote denkers en vrome gelovi-
gen worden niet gevrijwaard van 
depressies. President Abraham 
Lincoln maakte diepe depressies 
mee en hij beschreef zijn lijden 
welsprekend in een brief aan John 
Stuart van 23 januari 1841: ‘Ik 
ben nu de ellendigste man die in 
leven is. Als wat ik nu voel eerlijk 
verdeeld zou worden over het hele 
menselijke gezin, zou er niet één 
vrolijk gezicht meer op aarde zijn. 
Of ik ooit beter zal worden, dat kan 
ik niet vertellen. Ik heb het akelige 
voorgevoel van niet. Zo blijven als 

ik ben is onmogelijk. Ik 
moet sterven of beter 

worden, lijkt me.’

EEN EINDE AAN HET LIJDEN
De verwachting om altijd in de 
diepte van de depressie te moeten 
blijven, is bijna ondraaglijk voor 
een depressieve persoon. Een alge-
meen symptoom van depressie 
is denken dat het nooit zal over-
gaan. Net zoals Abraham Lincoln, 
willen veel mensen met depressi-
viteit liever doodgaan dan blijven 
lijden aan de pijn en leegte van de 
depressie. Toch betekent dat niet 
dat depressieve personen echt 
dood willen. Ze willen alleen dat er 
een einde komt aan hun lijden. En 
als alle hoop verloren lijkt, dan lijkt 
de enige uitweg soms zelfmoord 
te zijn. Hopeloosheid en isolement 
zijn belangrijk risicofactoren die 
bijdragen aan het opgeven van 
de toekomst en het beëindigen 
van het lijden door het beëindi-
gen van het leven. Daarom hebben 
depressieve mensen contact met 
anderen nodig. Mensen die met hen 
omgaan, die onbevooroordeeld 
naar hen luisteren, die vol mede-
dogen met hen praten en hun hoop 
bieden. Net zoals Aäron en Hur in 
Exodus 17:12 de handen van Mozes 
omhooghielden tijdens de lange 
uren van strijd, heeft de depres-
sieve persoon anderen nodig om 
voor hem de hoop vast te houden 
tijdens zijn uren van strijd. De 
meeste dingen in deze wereld 
gaan voorbij, met de juiste hulp en 

ondersteuning gaat een depressie 
gelukkig ook voorbij. 

NIET OPGEVEN
Voor de depressieve is het de uitda-
ging om, op de bodem van de put 
zittend, niet op te geven en daar-
door de toekomst mis te lopen, die 
hij of zij vanuit de put van depressie 
niet kan zien. Het is de uitdaging om 
het leven, anderen of God niet op te 
geven. Voor degenen die wel opge-
ven, die het nu niet meer aankunnen 
en er een eind aan maken, mogen 
we rusten in de wetenschap dat we 
een genadige God hebben die de pijn 
en het lijden kent van elk schepsel.  
Een God die aanwezig is en lijdt 
met hen die lijden. 
In het kosmische gevecht tussen 
goed en kwaad onthoudt God zich 
vaak van het tussenbeide komen in 
het heden. Hoezeer hij dit wel zou 
willen. Zolang de strijd nog niet 
over is, kan hij ons niet vrijwa-
ren van de gevolgen van het leven 
in een gebroken wereld. Soms zal 
hij tussenbeide komen, soms zal 
hij dat niet doen. We weten niet 
waarom. Wat onze last in het leven 
ook is, we zullen steeds moeten 
zoeken naar troost en kracht van 
God en onze medemensen, en 
elkaars lasten helpen dragen zoals 
Galaten 6:2 ons opdraagt. 

KEERPUNT
Voor sommigen kan de ervaring 
van depressiviteit een keerpunt 
betekenen. Het verkennen van ons 
leven kan ons motiveren om ten 
goede te veranderen, ons helpen 
om van onze fouten te leren en 
te waarderen wat we willen en 
nodig hebben en te bepalen wat 
echt belangrijk is. Het omgaan met 
depressiviteit kan leiden tot een 
nieuwe, diepere, rijkere en beteke-
nisvollere levenservaring. 

Torben Bergland is psychiater en 
psychotherapeut. Hij is hoofd van het 
gezondheidsdepartement van het 
Europese hoofdkantoor. 
Helgi Jónsson is psychiater en psycho-
therapeut. Hij is ouderling in de 
Adventkerk in Hafnarfjörður, IJsland.

• Langdurige somberheid, onrust of een ‘leeg’ gevoel
• Moeheid en verminderde energie
• Interesseverlies of verlies van plezier in hobby’s, activiteiten en seks
• Problemen met concentratie, geheugen en het nemen van beslissingen
• Gevoelens van schuld, waardeloosheid en hulpeloosheid
• Gevoelens van hopeloosheid, pessimisme
• Moeilijk in slaap komen, onderbroken slaap, vroeg wakker worden of extreme 

slaapbehoefte
• Overeten of verlies van eetlust
• Geïrriteerdheid, rusteloosheid
• Langzaam bewegen of praten
• Langdurige pijnen en kwalen, hoofdpijnen, krampen of darmproblemen zonder 

duidelijke lichamelijke oorzaak
• Denken aan dood of zelfmoord, zelfmoordpogingen

SYMPTOMEN VAN EEN DEPRESSIE
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INGRID ALTINK 
is lid van de adventgemeente 
Emmen. Zij werkt als (medisch) 
secretaresse op de spoedei-
sende hulp. 

JEU BOELEN 
is directeur van CBS Oud  
Zandbergen. Hij kerkt in Huis 
ter Heide.

‘O
nder ‘respect’ versta ik: ruimte bieden aan elkaar. In mijn werk 
probeer ik alle betrokkenen ruimte te bieden om zichzelf te zijn, en 
geluk voorop te stellen. Dat kost veel energie, maar levert ook veel 
prachtige momenten op. 

Respect hebben voor elkaar is een levenshouding. Een uitgangspunt voor 
al het doen en laten. De ene keer is het makkelijker om respect te hebben 
dan de andere keer, maar het moet altijd lukken. Hier op school proberen 
wij altijd de positieve elementen in mensen te ontdekken. Respect moet 
je voorleven, en wij zullen ook dit jaar weer een week besteden aan het 
thema ‘hoop’ waarin respectvol gedrag centraal staat.’

‘O
nder ‘respect’ versta ik: ieder in zijn waarde laten en niet oordelen,  
en iemand nemen zoals hij is. En vooral: wat u niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet!  
In mijn werk heb ik dagelijks te maken met (wederzijds) respect. 

Het wil wel eens gebeuren dat ik iemand aan de balie tref die door emoties 
door het lint gaat. In zo’n geval blijf ik rustig en duidelijk maar beleefd 
reageren. Gelukkig zit ik achter glas aan de balie, zodat ik niet snel met 
fysiek geweld te maken heb.  
In mijn vorige baan, ik heb veertien jaar gewerkt als verzorgende IG, had 
ik een keer een incident met een familielid van een zorgvrager. Ik liet deze 
persoon uitrazen. Daarna heb ik hem een hand gegeven, mijzelf voorge-
steld en hem uitgenodigd om even opnieuw te beginnen. We zijn op een 
rustig plekje gaan zitten om te bespreken wat er aan de hand was. Toen 
had hij pas in de gaten hoe hij reageerde en bood zijn excuses aan.  
Zelf probeer ik in zo’n geval rustig te blijven, diep adem te halen, tot tien 
te tellen, en goed te luisteren. En iemand met een open mind tegemoet te 
treden, zelfs als ik in eerdere ontmoetingen een mindere ervaring met 
hem of haar heb gehad.’   

EVELYNE SPASOJEVIC-KOK 
is lid van de gemeente Eind-
hoven. Zij werkt als CCU/EHH 
verpleegkundige op de hartbe-
waking en eerste harthulp. 

‘R
espect begint bij andere mensen beleefd en vriendelijk benaderen.  
Het heeft met taalgebruik en houding te maken, maar het gaat 
natuurlijk veel verder. Door mensen die een andere leefstijl of sociale 
status hebben ook met respect te benaderen en niet met vooroorde-

len. Dat houdt in dat je je moet verdiepen in die ander, en luisteren. 
In mijn werk heb ik te maken met (familieleden van) patiënten die heel 
verschillend zijn en ook heel verschillend kunnen reageren. Mensen 
kunnen soms uit frustratie of verdriet agressief of respectloos reageren. 
In dat geval probeer ik toch begrip te tonen. Dan buigt de situatie zich vaak 
om naar het positieve. Een enkele keer gebeurt het ook wel dat iemand me 
respectloos benadert. Dan zeg ik dat ik dat niet accepteer. 
Ik vind het absoluut niet leuk om respectloos behandeld te worden om 
welke reden dan ook. Binnen ons team is dat bespreekbaar. We hebben 
ook een verplichte agressietraining gevolgd, om te leren welke vormen 
van agressie er zijn en hoe we daar op moeten reageren.
Onder normale omstandigheden lukt het me prima om respectvol te blij-
ven. Het is een soort levenshouding geworden van mij om anderen niet 
te veroordelen. Ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden. 
De inspiratie hiervoor haal ik uit de Bijbel. Als ik persoonlijk aangevallen 
word, of bedreigd, is het natuurlijk een ander verhaal. Wel is het ‘t beste 
onder alle omstandigheden rustig te blijven.’ 

RICHARD DE REUS 
werkt op een bewindvoerders-
kantoor in Noord- Holland. Hij 
is lid van de gemeente Emmen.

‘R
espect is de ander in zijn of haar waarde laten. Respect is de ander 
niet moeten overtuigen, maar de keuze aan de ander laten. Respect 
is niet van de ander verwachten dat hij zo is als jijzelf bent. Het is 
een kwestie van leren waar de ander goed in is en hem ondersteu-

nen op die punten waarin hij of zij minder goed is. Respect kun je niet 
afdwingen, alleen geven.
Op een bewindvoerderskantoor draag je zorg voor de financiën van een 
ander, en het goede beheer daarvan. Daarin kan het botsen, zeker omdat 
het over geld gaat en er verschillende belangen en prioriteiten zijn. Als je 
het oneens bent met elkaar, is het vanwege de situatie. Je hebt te maken 
met verschillende mogelijkheden en soms ook met onmogelijkheden. Ik 
probeer dan te voorkomen dat het persoonlijk wordt. Ik stel het goede 
beheer van de financiën altijd voorop, dat is ook je verantwoordelijkheid 
als je op een bewindvoerderskantoor werkt. Het is niet de bedoeling dat je 
vrienden wordt.’
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RESPECT 
MOET

JE DOEN!

In veel verschillende beroepen hebben vakkrachten te maken met (het 
gebrek aan) respect. De redactie van Advent maakte een rondje langs de 
velden. Hoe kijken adventisten in het land aan tegen het begrip respect?
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hij zal hun God zijn (Openbaring 
21:1–4). Dit toekomstperspectief 
is het resultaat van het bevrij-
dende optreden van Messias Jezus. 
Zijn leven, sterven en opstanding 
hebben de weg tot bevrijding vrij 
gemaakt.

GOD KOMT NAAR ZIJN VOLK
Het Oude Testament spreekt al 
van een bevrijdende toekomst die 
met de komst van God wordt gere-
aliseerd op ‘de dag van de Heer’ 
(Maleachi 3:23). Zijn komst brengt 
echter niet alleen verlossing, maar 
ook veroordeling. Deze twee zaken 
lijken tegenovergestelde acties 
van God, maar zijn in wezen twee 
kanten van dezelfde gebeurtenis. 

Op die dag zal immers eindelijk 
afgerekend worden met de vijan-
den van God. Maar het zal ook een 
dag van bevrijding zijn voor dege-
nen die hem trouw blijven. Als 
zevendedagsadventisten geloven 
we dat die dag samenvalt met de 
wederkomst van Christus Jezus, 
zoals het Nieuwe Testament ons dat 
leert(1 Tessalonicenzen 4:16–18;  
Matteüs 24:40–42). Het verlos-
singswerk van God eindigt zo met 
de voltooiing van zijn koningschap.

DE TOEKOMST TEGEMOET
Toekomstgericht leven heeft bete-
kenis voor het leven van alledag. 
Geen toekomst zonder heden. 
Wanneer wij leven vanuit de 
hoop op een leven met God in zijn 
koninkrijk, vraagt dat onze inzet 
in het heden. Wie leeft met een 
verlangen naar het hiernamaals, 
verliest een goed leven in het hier-
numaals niet uit het oog. De Bijbel 
omschrijft deze houding ook wel 
met het woord waakzaamheid. De 
evangelist Matteüs schrijft: ‘Wees 

dus waakzaam, want jullie weten 
niet op welke dag jullie Heer komt’ 
(Matteüs 24:42). Dit waakzaam 
zijn betekent niet alleen dat we de 
signalen oppikken die het vertrou-
wen in een spoedige wederkomst 
van Jezus bevestigen, het betekent 
ook dat we onze verantwoordelijk-
heden nakomen die uitdrukking 
geven aan onze relatie met God.

VOORBEREIDING VOOR DE 
EINDTIJD

Diverse gelijkenissen van Jezus 
in zijn grote rede over de eind-
tijd benadrukken het nakomen 
van onze verantwoordelijkheid en 
geven aan dat we ons op deze wijze 
dienen voor te bereiden op een 
toekomst met God (Matteüs 24 en 
25). Zo is degene die bij de terug-
komst van zijn heer bezig is met 
het op tijd eten te geven aan het 
huispersoneel een betrouwbare 
en verstandige dienaar. Zijn heer 
zal hem aanstellen over alles wat 
hij bezit (Matteüs 24:45–47). En 
in hoofdstuk 25:31–40 zegt Jezus 
tegen degenen die niet eens in de 
gaten hebben dat ze goed doen: 
‘Kom, de nieuwe wereld is voor 
jullie. Want toen ik honger had, 
gaven jullie mij te eten. Toen ik 
dorst had, gaven jullie mij te drin-
ken. Toen ik een vreemdeling was, 
namen jullie mij in huis. Toen ik 
naakt was, gaven jullie mij kleren. 
Toen ik ziek was, zochten jullie mij 
op. Toen ik gevangen was, kwamen 
jullie naar mij toe.’ Dan zullen die 
goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, 
wanneer is dat dan gebeurd? 
Wanneer had u honger en gaven 
we u te eten? Wanneer had u 
dorst en gaven we u te drinken? 

Wanneer was u een vreemde-
ling en namen wij u in huis? 
Wanneer was u naakt en gaven we 
u kleren? Wanneer was u ziek of 
gevangen, en kwamen wij naar u 
toe?’ Waarop Jezus antwoordt, dat 
je alles wat je voor een ander doet, 
eigenlijk voor hem doet. Wie zo 
leeft, leeft voorbereid.

Ds. Jacob Engelgeer is hoofd van het 
departement Ontwikkeling & Toerusting.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben wetenschappers de Doomsday Clock 
ingesteld. De klok stond aan het begin van de kernwapenwedloop en betrof een 

waarschuwing voor experimenten met de waterstofbom. Deze ‘dag-des-oordeels-
klok’ is natuurlijk geen echte klok, maar beeldspraak voor hoe de wereld ervoor 

staat. Diverse wetenschappers beweren dat de wereld vergaat zodra die klok op 
twaalf uur staat. Om te kunnen bepalen hoe ‘laat het is’, kijken ze naar de nucleaire 

machtsverhouding en de klimaatverandering. Sinds donderdag 25 januari 2018 
staat die klok volgens hen op twee voor twaalf. 

Tekst/ds. Jacob Engelgeer
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D
eze klok heeft al eens eerder 
op twee voor twaalf gestaan, 
namelijk van 1953–1960. 
Daarna werd het eerder vroe-

ger dan later, omdat het gevaar 
afnam en de machtsverhouding 

VOORBEREIDING 
VOOR DE EINDTIJD

meer in balans kwam. Nu hebben 
we volgens deze wetenschappers 
echter een punt bereikt waarop 
de dreiging voor een kernoor-
log enorm is toegenomen en de 
wereld er beroerder voor staat 
dan ooit. Dat gevaar komt wat hen 

betreft vooral door de raketten die 
Noord-Korea maar blijft afvuren 
en de dreigende taal die Kim Jong-
un en president Trump uitslaan. 
Het respect over en weer is ver te 
zoeken.

HET EINDE VAN DE WERELD
Ooit spraken alleen gelovigen over 
het einde van de wereld, maar dat 
is allang niet meer zo. Ook niet-
gelovigen houden zich ermee 
bezig, want er is weinig reden 
tot optimisme over de toekomst 
van de mensheid. We hebben 
weliswaar op veel terreinen voor-
uitgang geboekt, maar er zijn ook 
grote zorgen. Zo is de aandacht 
voor onze leefomgeving nou niet 
bepaald onze sterkste kant. En 
naast veel goeds hebben technici 
ook bijzonder gevaarlijke situa-
ties gecreëerd. Bovendien hebben 
meerdere volken in hun zoektocht 
naar veiligheid zichzelf onveiliger 
gemaakt dan ooit te voren. Daar-
naast kennen veel gebieden in de 
wereld een grote mate van poli-
tieke instabiliteit. Tel daar de 
groeiende wereldbevolking, de 
toenemende milieuverontreiniging 
en het slinken van de hulpbronnen 
bij op en ieder weldenkend mens 
kan op zijn klompen aanvoelen dat 
dit een keer fout moet gaan. Tijd 
voor bezinning.

OPLOSSING
Dit soort deprimerende feiten 
kunnen we maar beter onder ogen 
zien. En als we dat doen, realise-
ren we ons dat onze leer over de 
eindtijd bijzonder relevant is in de 
tijd waarin we leven. Die leer over 
de eindtijd spreekt immers niet 
zozeer over een verre toekomst, 
als wel over het leven van alle-
dag, over het heden. De actualiteit 
ervan bepaalt ons bij ons geloof 
in God en onze afhankelijkheid 
van zijn redding. Op eigen kracht 
gaan we het niet redden. We 
hebben hulp nodig en die komt van 
boven. Dé oplossing is een godde-
lijk ingrijpen met een blijvend 
karakter, of zoals de Bijbel het 
noemt: ‘een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde’ waar niemand meer 
zal sterven, waar geen verdriet 
en pijn meer zal zijn, ‘want wat 
er eerst was is voorbij’. En God 
zelf zal troost bieden. Hij droogt 
de tranen. Hij zal bij de mensen 
wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en 

/ JEZUS’ LEVEN, 
STERVEN EN OPSTAN-
DING HEBBEN DE WEG 
TOT BEVRIJDING VRIJ 
GEMAAKT

Cl
oc

k:
 S

im
on

 D
an

nh
au

er
, S

ky
: I

go
r Z

h.
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

co
m

33

m
aa

rt
 2

01
8 

  |

VOORBEREIDING VOOR DE EINDTIJD/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

32

m
aa

rt
 2

01
8 

  |

VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/VOORBEREIDING VOOR DE EINDTIJD



R
ijen melkproducten, vlees-
soorten, groenten en andere 
levensmiddelen. Je wordt 
ermee overspoeld als je een 

supermarkt binnenkomt. En hoe 
groter de winkel, hoe meer keuze-
mogelijkheden je hebt. Ga een 
willekeurig warenhuis in en je ziet 

De levende Jezus, dus de opge-
stane Jezus, kan voor ons hetzelfde 
effect teweegbrengen als röntgen-
straling. Door zijn licht gezien, is 
iedereen gelijkwaardig. Een ‘rönt-
genmanier’ van kijken naar elkaar, 
is een manier om wederzijds 
respect vorm te geven.

JEZUS ONZE LICHTBRON
Toen Jezus uit de dood was opge-
staan was hij niet alleen een 
lichtend voorbeeld voor ons. Hij 
was en is het licht dat nu al schijnt 
in deze donkere wereld. Paulus 
werd zelfs blind door zijn licht, 
staat er te lezen in Handelingen. 
Wij kunnen ervoor kiezen om in 
het doorbrekende licht van Jezus 
te gaan staan. Alleen zo kunnen 
we onze medemens op gelijkwaar-
dige basis zien. Alleen zo kunnen 
we elkaar behandelen met respect 
en liefde. Wie wil er nu niet in dat 
licht staan? Sterker nog, wie wil er 
nu niet in dat licht blijven?

KEUZES MAKEN MET JEZUS
Kijken met en door de ogen van de 
opgestane Heer Jezus Christus. Dat 
geeft ons enorm veel keuzemoge-
lijkheden. Op gelijkwaardige basis 
en met respect voor elkaar zijn er 
zo veel wegen om de gemeente op 
te bouwen.
Jezus geeft ons een nieuw gebod. 
Dat van de liefde. Laten wij door 
deze liefde als gemeente zijn licht 
uitstralen. Naar elkaar en naar 
de wereld buiten de kerkdeuren. 
Keuzes maken is heel normaal. 
Maar keuzes maken met Jezus, dat 
is pas bijzonder!
 
Dit artikel is gebaseerd op een overden-
king van ds. Enrico Karg.

de nieuwlichters die in de toen-
malige gemeente onrust zaaiden. 
Bijvoorbeeld over de vraag hoe ze 
de eredienst vorm konden geven. 
Of over wat de beste manier was 
om te aanbidden. 
En mensen zijn nu eenmaal 
mensen. Door al die mogelijkhe-
den gingen ze elkaar veroordelen 
en erger nog: hun wil opleggen aan 
anderen. Met als gevolg uiteen-
vallende groepen die tegenover 
elkaar stonden. De gemeente had 
een probleem. Door de vele keuze-
mogelijkheden verdween het 
respect voor elkaar. 

DE KERK VAN TOEN EN DE KERK 
VAN NU

Is dit probleem van de eerste 
gemeenten uit de tijd van Johan-
nes herkenbaar binnen onze kerk 
in onze tijd? Als we eerlijk zijn, 
moeten we erkennen dat dit meer 
dan eens het geval is. Hoe vaak 
laten we onze keuze om naar de 
kerk te gaan ergens van afhangen. 
Bijvoorbeeld van welke predikant 
of spreker de overdenking houdt. 
En eenmaal in de kerk kunnen we 
weer kiezen. Naast wie we wel 
of niet gaan zitten, wie we wel of 
niet zullen begroeten. Onbewust 
passen we het gedrag als kiezende 
consument ook op mensen toe. En 
dat is nu precies waar Johannes 
ons in zijn brief voor wil waar-
schuwen.

KIJKEN MET DE OGEN VAN JEZUS
Johannes maant ons ook nu nog 
om door de ‘röntgenbril Jezus’ te 
kijken. Hoezo röntgenbril? Ieder-
een die wel eens een röntgenfoto 
heeft gezien, weet dat we er alle-
maal hetzelfde uitzien. Of het nu 
om de foto van Enrico, Jeanette of 
Wim gaat, dat maakt niets uit. Van 
binnen zijn we allemaal hetzelfde.   
Om zo’n foto te kunnen bekij-
ken, is licht nodig. Er zijn allerlei 
soorten licht. Of met andere woor-
den: straling. Niet elke straling is 
even sterk. Zonder het al te tech-
nisch te maken, is röntgenstraling, 
eenvoudig gezegd, sterker dan 
ultraviolette straling.

dezelfde overvloed aan produc-
ten om uit te kiezen. Vaak weten 
we niet eens wat we zullen kiezen. 
Menig shoppende consument loopt 
met zijn mobiel tegen zijn oor 
gedrukt advies te vragen aan het 
thuisfront

VAN LUXEPROBLEEM NAAR 
MENSENPROBLEEM

Te veel keuzemogelijkheden 
maken het leven van de consu-
ment niet eenvoudiger. Maar 
dit luxeprobleem speelt in onze 
welvaartsmaatschappij voor de 
meeste mensen geen enkele rol. 

Met zijn allen gaan we gewoon 
door met lekker consumeren.  
Gaan we echter kiezen tussen 
mensen, dan wordt het een ander 
verhaal. Zo zat eens een bedrijfs-
leider in zijn eigen restaurant 
op een sollicitant te wachten. De 
dienstdoende ober vroeg hem 
vriendelijk wat hij wilde drinken. 

Thee, koffie of een jus d’orange? 
‘Graag thee’, zei de manager. ‘Uit 
China, India of Marokko?’, vroeg 
de ober weer. ‘Uit China alstu-
blieft.’ ‘Wilt u er citroen, melk 
of room bij?’, was de volgende 
vraag. De licht geïrriteerde mana-
ger zei tamelijk bot: ‘Melk, je weet 
wel, dat wat uit een koe komt na 
stevig kneden.’ De onverstoorde 
ober vroeg vriendelijk of hij die 
melk wenste van de obers, het 
keukenpersoneel of van de kassa-
medewerkers.
Deze anekdote verlegt de keuze-
vrijheid die we hebben van 
producten naar mensen. Van luxe-
probleem naar mensenprobleem 
om het zo maar eens te zeggen. En 
dan komen we bij de kern van de 
zaak. 

GROEPSVORMING DOOR KEUZES
Vaak maken we, bewust of onbe-
wust, keuzes als het om mensen 
gaat. Met jou wil ik wel praten en 
met jou niet. Jij mag wel op mijn 
feestje komen en jij moet vooral 
wegblijven. En in de kerk wil ik 
wel naast jou zitten, maar vooral 
niet naast die engerd. Door onze 
keuzevrijheid kan groeps- en 
kliekvorming ontstaan. 

DE BIJBEL AAN HET WOORD
In 1 Johannes 2:7,8 schreef 
Johannes in een brief aan zijn 
geloofsgenoten over een nieuw 
gebod en over licht. Waarschijn-
lijk gebruikte hij de woorden 
‘nieuw’ en ‘licht’ in verband met 
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VAN CONSUMEREN 

NAAR RESPECTEREN
Ons consumentengedrag kan invloed hebben op de manier hoe we met mensen 
omgaan. Door de vele keuzemogelijkheden in onze welvaartsmaatschappij bestaat 
het gevaar dat we het respect voor elkaar verliezen. Om ons bij de les te houden, 
biedt Jezus ons een röntgenbril aan. Helemaal gratis en voor niets krijgen we een 

nieuwe en heldere blik op de mensen om ons heen. 

Tekst/Jeanette Lavies 

/ KEUZES MAKEN MET 
JEZUS, DAT IS PAS 
BIJZONDER!



EEN
ONVERWACHTE 
ONTMOETING

Ze zijn aangeslagen en diep onder 
de indruk van alles wat ze hebben 
waargenomen in Jeruzalem. Ze zijn 

ook in de war. Twee van Jezus’ leerlin-
gen besluiten Jeruzalem te verlaten 

voordat het donker wordt om naar hun 
woning in Emmaüs te gaan, een dorp 
ongeveer 12 kilometer daar vandaan. 

Tekst/ds. Henk Koning

A
ls ze laat in de namiddag 
van de opstandingsdag op 
weg gaan, hebben ze genoeg 
gespreksstof. Ze hebben 

zoveel gehoord. Terwijl zij volop 
in discussie zijn, haalt een mede-
weggebruiker hen in. Ze zijn zo 
door hun teleurstelling overmees-
terd dat ze niet zien dat het Jezus 
is. Maar Jezus weet de aandacht te 
trekken. Hij vraagt: ‘Waar praten 
jullie over?’ Het is Jezus’ manier 
om duidelijk te maken dat hij met 
hen meeleeft en hen wil helpen. 
Hij ziet hoe moeilijk ze het hebben. 
Voordat Jezus zich verder open-
baart, wil hij hun eerst iets leren. 

STILTE
Er valt een stilte in dit gesprek. Ze 
blijven verdrietig staan. Kunnen 
ze met die vreemdeling erbij 
gewoon doorgaan zo vertrouwelijk 
met elkaar te praten? Hij is toch 
een indringer? Het gesprek stokt 
en ze blijven stilstaan. Uiteinde-
lijk doorbreekt Kleopas, één van 

de twee, de stilte door zijn verba-
zing uit te spreken over het feit 
dat iemand, die net uit Jeruzalem 
komt, niet weet wat zich daar heeft 
afgespeeld. Is hij soms wereld-
vreemd? Ja, in zekere zin is Jezus 
een vreemde in Jeruzalem, want 
waarom is hij anders gekruisigd? 
Jezus spoort hen echter verder aan 
door de korte vraag: ‘Wat dan? 
Wat heeft zich daar afgespeeld?’
Dan komt hun geloofsbelijdenis. 
Ze hebben geloofd dat de gekrui-
sigde Jezus een profeet was, een 
machtig persoon. Zij geloofden 
zelfs dat hij hen zou bevrijden van 
die gehate Romeinen. Een paar 
dagen geleden, heeft een aantal 
godsdienstige leiders hem laten 
veroordelen tot de kruisdood. Wat 
valt er nu nog te verwachten? 
Hoewel, en nu zijn we bij de kern 
van het gesprek, er zijn enige 
vrouwen geweest die beweren 
dat Jezus’ graf leeg is. Engelen 
hebben hun gezegd dat hij leeft. 
Dat bericht heeft hen ‘in verwar-
ring’ gebracht. Let wel: niet blij 
of dankbaar gemaakt, maar in 
verwarring. Waarom? Ze kunnen 
het nog niet geloven. Jezus maakt 
hen duidelijk waarom niet. 

CATECHISATIE ONDERWEG
Jezus is heel stellig: Ze kennen de 
Schrift nog niet. Jezus had zich 
op dat moment bekend kunnen 
maken. Maar hij wil hen eerst 

wijzen op de messiaanse profe-
tieën. Het geloof in Jezus als de 
Christus, de Messias, moet niet 
berusten op wat anderen zeggen of 
op een vaag vermoeden. Nee, dat 
geloof heeft een solide fundament 
nodig en behoort volgens Jezus 
gebaseerd te zijn op Gods Woord. 
Zo ontvangen deze twee leerlin-
gen een bijbelstudie van ongeveer 
twee uur (de wandeling van Jeru-
zalem naar Emmaüs). Jezus begint 
bij de Thora en gaat verder met 
wat de profeten over hem hebben 
gezegd. Er gaat een nieuwe wereld 
voor Kleopas en zijn metgezel 
open. De Messias van de Schrift 
zou eerst moeten lijden en sterven 
om daarna verheerlijkt te kunnen 
worden. Dat hebben velen in Jezus’ 
tijd niet begrepen. De Messias 
mocht Koning worden, Bevrijder 
van de Romeinen, maar niet de 
lijdende knecht van de Heer, zoals 
Jesaja hem had geschilderd.
Pas nu gaan die twee begrijpen dat 
die verwarrende gebeurtenissen 
vóór het Pascha te maken hadden 
met de messiaanse profetieën. 
Jammer genoeg had men in die tijd 
nog geen camera’s of smartphones, 
zodat we dit geloofsgesprek alsnog 
konden beluisteren. Het moet een 
ongelooflijke bemoediging zijn 
geweest voor die twee mannen op 
weg naar Emmaüs. Er daagt weer 
hoop! 
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Wat mooi zou het zijn als ze elkaar 
zouden zien, elkaar de ruimte zouden 
gunnen. Er is voldoende plaats aan 
die tak om meer ruimte te nemen, en 
toch zitten ze dicht bij elkaar. Door de 
tak verbonden in al hun verschillen. 

Net als bij mensen: één aarde, 
zoveel verschillen.

Tekst en beeld/Irene van Valen

Twee verschillende vlinders, samen 
aan één tak. Ze leven dicht bij elkaar, 
tolereren elkaar. Maar zien ze elkaar 
ook? Hebben ze oog voor elkaars 
verschillen? Of gaan ze aan elkaar 
voorbij – dichtbij en toch ver weg? 

AAN DE HANDEN HERKENNEN 
ZIJ DE HEER

Nu ze aan het begin van de avond 
in hun dorp aangekomen zijn, 
wordt Jezus uitgenodigd. De twee 
willen hem ook na dit boeiende 
gesprek niet laten gaan. Stelt u zich 
eens voor wat er zou zijn gebeurd 
als ze Jezus niet hadden uitge-
nodigd! Dan hadden zij (en wij?) 
nooit geweten wie deze vreemde-
ling was. 
Als Jezus in het huis van deze 
twee leerlingen het brood neemt, 
de zegen uitspreekt en het brood 
breekt en aanreikt, gaan de ogen, 
die eerst gesloten waren, open. De 
uitgenodigde Gast verraadt door 
zijn gebaar en door de littekens in 
zijn handen de Heer te zijn. Beiden 
herkennen hem: het is de Heer!
Hij is dus toch opgestaan uit 
de dood. Hij leeft! De vrouwen 
hadden gelijk. 
En als ze zich in aanbidding aan 
Jezus’ voeten willen werpen, is de 
Heer verdwenen. Maar hun opwin-
ding niet. Hadden ze al niet heel 
die weg tijdens Jezus’ bijbelstu-
die een sterk gevoel gehad van: zo 
zou de Heer het ook gezegd hebben. 
Nu weten ze het zeker. De Heer is 
waarlijk opgestaan! Hij leeft! 

VERSCHILLEN EN CONTRASTEN
Eerst lijken de Schriften gesloten, 
maar nu heeft Jezus hun de ogen 
geopend. Eerst zijn ze bedroefd 
uit Jeruzalem gegaan, nu gaan 
ze met intense blijdschap terug. 
Eerst spreken zij alleen met elkaar 
over wat er was gebeurd, maar nu 
kunnen ze het niet meer voor zich 
houden, ze moeten het de anderen 
gaan vertellen.
Ze hebben eerst de vreemde reizi-
ger afgeraden in het donker verder 
te reizen, nu gaan ze zelf in het 
duister die hele weg weer terug. 
Eerst is het de hele dag nacht 
geweest bij deze leerlingen, nu het 
buiten ten volle avond geworden is, 
begint het voor hen dag te worden. 
De Opgestane heeft hen verlicht.
Vermoeid en hongerig komen ze 
thuis, maar de voeding die de 
Messias hen gegeven heeft stelt 
hen in staat die hele lange reis over 
rotsachtige wegen weer terug te 
lopen. 
De gekruisigde is een levende 
Heiland. Ze treuren niet langer 
over hem als over een dode. Hij is 
opgestaan! Dat is de grote zeker-
heid die ze met zich meenemen. Ze 
moeten dit fantastische verhaal 
aan de anderen kwijt.
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Wat een feest voor Jezus’ leer-
lingen als ze elkaar ’s avonds 
opnieuw ontmoeten in Jeruzalem. 
Nog voor de Emmaüsgangers hun 
vreugde kunnen uiten, worden 
ze overweldigd door de vreugde 
van de anderen. Ook Simon heeft 

de Heer gezien. De belangrijkste 
boodschap ooit aan mensen gege-
ven is hier bekend bij een klein 
groepje volgelingen van Jezus. 
Gelukkig is het door hen nu ook 
aan miljoenen anderen bekend 
geworden. Christus heeft de dood 
overwonnen! Door hem is er weer 
hoop en leven.

VERSLAGEN VIJAND
Het lijkt er in onze tijd vaak op dat 
mensen meer dan in het verleden 
moeite hebben met de dood. Het 
geloof in de wetenschap en tech-
niek, doet soms mensen geloven 
in een maakbaar leven. Kijk maar 
naar de enorme interesse in de 
fitnesscultus. Ook worden steeds 
weer pogingen gedaan de dood te 
verzachten. Soms zien mensen er 
mooier uit in de kist dan tijdens 
hun leven. Ook graftakken en bloe-
men kunnen de pijn van de dood 
verbloemen. Zelfs ons taalgebruik 
is aangepast: Mensen sterven niet 
meer, maar ze gaan heen of ze zijn 
niet meer. 
De dood is echter de grootste 
en laatste vijand van de mens (1 
Korintiërs 15:26). De dood is een 
afschuwelijke werkelijkheid. 
Wij mogen echter weten en gelo-
ven: de Heer is waarlijk opgestaan. 
Dankzij hem kunnen wij straks 
met Pasen overtuigend zingen:
‘U zij de glorie die verrezen zijt,
U zij de victorie tot in eeuwigheid.’
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IN BEELD/RESPECT

/ DE HEER IS  
WAARLIJK  
OPGESTAAN



A
ls je de nieuwsberichten 
uit diverse media raadpleegt, 
lijkt wederzijds respect 
steeds verder weg te glippen. 

We horen de huidige president van de 
V.S. beledigende opmerkingen maken 
over vrouwen, derdewereldlanden 
en de islam. Dichterbij huis moeten 
vooral politici het ontgelden op soci-
ale media. Omdat hun mening, manier 
van denken of hun beslissingen ons 
niet aanstaan. Soortgelijke kritiek 
versterkt het beeld van respect, uitge-
beeld als een zandloper waardoor de 
laatste zandkorrel neervalt. Bij politici 
als Geert Wilders en Sylvana Simons 
bleef het niet bij respectloze uitingen 
op sociale media. Beiden waren door 
bedreigingen genoodzaakt om bevei-
ligers hun privédomeinen te laten 
bewaken. Tijd om de zandloper om te 
draaien! Hier ligt een kans voor ons 
als zevendedagsadventisten om op de 
voorgrond te treden. 

Adventisten hebben respect voor 
wet- en regelgeving. Op de ceremo-
niële wetten na, geloven wij dat de 
bijbelse wetten nog altijd van kracht 
zijn. Dus ook de opdracht uit het 
Nieuwe Testament om gekozen gezag 
en bestuur te respecteren. Een zeven-
dedagsadventist zal daarom niet snel 
via sociale media politici of bestuur-
ders met respectloze opmerkingen 
bestoken. 

anderen aan dit ook te doen. Dit komt 
onder andere tot uiting in de sabbat, 
ons wekelijkse rust- en bezinnings-
moment. Adventisten hebben respect 
voor het sabbatsgebod. 

We hebben voldoende in huis om de 
maatschappij in belangrijke mate te 
tonen wat respect is. Maar ook voor 
adventisten kan het geen kwaad om 
nogmaals bij respect stil te staan. Met 
een themanummer over respect wil 
Advent hierin voorzien. Om adventis-
ten aan te moedigen dat zij nog altijd 
een relevant voorbeeld voor hun 
omgeving kunnen zijn.

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

HOOFDREDACTIONEEL

Adventisten erkennen het karak-
ter van God, zichtbaar in de handel en 
wandel van Jezus Christus. Hij is het 
grote voorbeeld voor gelovigen. In zijn 
omgang met anderen heeft Jezus veel 
culturele en maatschappelijke barriè-
res doorbroken. Zo had hij oog voor 
mensen die aan de zelfkant van de 
samenleving stonden. Bijvoorbeeld 
mensen met een besmettelijke huid-
ziekte, prostituees, vreemdelingen, 
vluchtelingen en belastingfraudeurs. 
Jezus stelde geen voorwaarden aan  
mensen en behandelde hen met respect.   

Adventisten hebben respect voor hun 
gezondheid en het milieu. Wij streven 
een duurzame levensstijl na en sporen 
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Respect/Communiceren

Illustratie/Aad Berger


