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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
heeft alweer het 
juninummer van 
Advent in handen.  
In het vorige 

nummer hebben we het met 
elkaar gehad over ‘respect’. 
Deze keer gaat het over 
‘betrokkenheid’. 
 
Er zijn veel verschillende 
vormen van betrokken-
heid. Je bent betrokken bij 
de opvoeding van je kinde-
ren, betrokken bij een 
vereniging of op de een of 
andere manier betrokken 
bij de plaatselijke advent-
gemeente. Ook kunnen 
we betrokken zijn bij de 
natuur, want we willen niet 
dat onze kwaliteit van leven 
voor nu en volgende gene-
raties in gevaar komt.  

Vanuit ons geloof hebben wij 
een goede boodschap voor 
de wereld. God is zo betrok-
ken bij de mens waarvan Hij 

VERDER IN DIT NUMMER 

houdt, dat Hij zelfs bereid 
was om mens onder mensen 
te worden. Zo kon Hij ons 
bevrijden van de straf van 
het kwaad en ons verzoe-
nen met Zichzelf. Daarom 
mogen we deel uitmaken 
van de nieuwe wereld van 
vrede en gerechtigheid die 
Hij zal oprichten. 
 
Ik ben inmiddels al meer 
dat 30 jaar predikant van 
de zevendedagsadventis-
ten in Nederland. Zo ben 
ik nauw verbonden met de 
leden van de gemeenten 

die aan mij zijn toever-
trouwd. Aandacht voor en 
bezoek aan oudere leden of 
zieke mensen thuis of in het 
ziekenhuis, is een belang-
rijk onderdeel van mijn 
werk. Je bent begaan met 
het wel en wee van mensen. 
Het gebeurt zelden dat 
een ouderling diezelfde 
pastorale aandacht geeft 
aan jou als predikant. Een 
ouderling op leeftijd uit de 
gemeente heeft een keer 
20 km gefietst om ons te 
bezoeken. Hij wilde weten 
hoe het met ons ging. Er 
was geen directe aanlei-
ding voor zijn bezoek, maar 
hij was geïnteresseerd 
in ons welzijn. Hij heeft 
met ons uit de Bijbel gele-
zen en voor ons gebeden. 
Ik heb het zeer gewaar-
deerd. Dit is waar het om 
gaat in de kerk: betrokken 
zijn bij elkaar, er voor de 
ander zijn en elkaars lasten 
en moeiten dragen. Dat is 
gemeenschap zoals Jezus 
het bedoeld heeft.
In dit nummer leest u over 
verschillende aspecten van 
betrokken zijn bij de kerk. 
Ik wens u veel leesplezier.

Ds. Rob de Raad Voorzitter 
Nederlandse Adventkerk
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BETROKKENHEID/AGENDA INHOUD/BETROKKENHEID

 Nederland    België 

JULI 
 Open dag 1 
 AJ Kampen 1-10 
 Humanitair kamp  

 ADRA 9-30

AUGUSTUS 
 Summer school 17-19

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

OKTOBER  
 Tienerclub 6 
 ESDA-dag 6 
 Evangelisatiedag  7 
 Trainingskamp Scouts 

 & Pathfinders  12 
 55+ dag 13 
 Permanente Vorming 14 
 Vesperdienst 20 
 Health Adventure   

 coachtraining 26-28 
 Geestelijk congres 27

NOVEMBER 
 Masterguide  

 installatie 3 
 Tienerclub 10 
 Jeugdcongres 9-11 

 Gebedsweek 10-17 
 Weekend Leven  

 & Gezondheid 17-18

https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/tienerclub-2018-10/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/evangelisatiedag-2018/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/trainingskamp-scouts-pathfinders/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/trainingskamp-scouts-pathfinders/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/55-dag-2018/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/vesperdienst-9-2018/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/health-adventure-coachtraining-2018/
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/health-adventure-coachtraining-2018/
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‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
Johannes 13:34,35

Tekst/ds. Rob de Raad

BETROKKENHEID

ju
ni

 2
01

8 
  |

4

DE MENS IS RELATIONEEL

I
n zijn boek Sociale Intelligentie  
betitelt Daniel Goleman de 
mens als een sociaal wezen. Hoe 
je je gedraagt tegenover andere 

mensen is enorm belangrijk voor 
succes en de ervaring van geluk. Dat 
lijkt op een open deur intrappen, 
maar is in wezen een aanduiding 
wat de mens ten diepste is. 

De Bijbel sluit daarbij aan: God 
schiep de mens als zijn even-
beeld…, mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij de mensen (Genesis 
1:27). De mens werd geschapen 
als man en vrouw. Man en vrouw 
vormen samen een twee-eenheid 
en beiden zijn ze beelddrager van 
God. Wanneer de Bijbel spreekt 
over de vrouw als een ‘helper’ van 
de man, dan gaat het daarbij niet 
om de man die boven de vrouw 
staat. Nee, zij zijn gelijkwaardig en 
vullen elkaar aan. Zij zijn man (ish) 
en vrouw (isha), waar de vrouw de 

‘helper’ is van de man in de bete-
kenis die het Oude Testament ook 
gebruikt voor God die de Helper 
is van de mens (Psalm 40:18, 
54:6, 70:6 et cetera). De mens is 
dus geschapen als een relatio-
neel wezen, waarbij man en vrouw 
bij elkaar betrokken zijn. Allebei 
zijn ze het evenbeeld van God. Of 
anders gezegd: zij lijken op God.

ZO GOD, ZO MENS
Het is overigens opmerkelijk dat 
er in Genesis 1:26 staat: ‘God zei: 
Laten Wij mensen maken die ons 
evenbeeld zijn’. Het woord voor 
wij is een enkelvoudig woord met 
een meervoudsuitgang en er is 
sprake van ‘wij’ en ‘ons’. Ik weet 
dat er hierover in de theologie veel 
discussie bestaat. Toch ben ik van 
mening dat wij deze tekst mogen 
lezen in het licht van het Nieuwe 
Testament waar God Zichzelf 
bekend maakt als Vader, Zoon en 
heilige Geest. 

EÉN GOD, DRIE PERSONEN
Veel adventisten hebben een 
verkeerd beeld bij de leer van de 
drie-eenheid. Als zevendedagsad-
ventisten geloven wij niet in drie 
goden: God de Vader, God de Zoon 
en God de heilige Geest. Wij gelo-
ven in één God. De Bijbel zegt heel 
duidelijk in Deuteronomium 6:4: 
‘Luister Israël, de Heer onze God, 
is één’. Maar die ene God maakt 
zich bekend in het Nieuwe Testa-
ment als Vader, Zoon en heilige 
Geest. Dit is een moeilijke materie, 
want wij mensen kunnen God niet 
ontleden en verklaren. Konden 
we dat wel, dan zou God geen God 
meer zijn en zouden wij boven hem 
staan. In het Nieuwe Testament 
krijgt Jezus de titels en aanduidin-
gen van God zelf toegewezen. Zelfs 
de naam van God, de Heer, wordt 
toegepast op Jezus (zie onder 
andere Johannes 8:58; Hebreeën 
1:8-12; Titus 2:13; Openbaring 
1:12-17). 

Al geloven wij in één God, toch 
zijn Vader, Zoon en heilige Geest 
verschillend, maar niet gescheiden. 
Eén in wezen, maar drie verschil-
lende personen. De Vader is niet de 
Zoon en de heilige Geest verwijst 
naar de Zoon. En toch zegt de Bijbel 
dat God één is. In mijn bijbelstudies 
gebruik ik weleens de metafoor 
van een driehoek: het is één drie-
hoek met drie verschillende zijden. 
Of het voorbeeld van H2O: in vloei-
bare vorm is het water, in vaste 
vorm kunnen we erop schaatsen 
en in dampvorm is het waterdamp. 
Elk voorbeeld waarmee je God zou 
willen vergelijken heeft natuur-
lijk zijn beperkingen. Maar het gaat 
erom dat er één God is die zich op 
verschillende manieren openbaart 
aan de mens. 

JE OP DE ANDER RICHTEN
Er staat een interessante 
uitspraak van Jezus in het Johan-
nesevangelie. De tekst stelt dat 
voordat de wereld bestond Jezus 
zijn heerlijkheid van de Vader 
ontving (17:24). Wanneer de Vader 
de Zoon heerlijkheid schenkt, 
betekent dit dat de Vader de Zoon 
eer schenkt. Het woord ‘heerlijk-
heid’ betekent ‘eren, buigen voor’. 
De Vader eert de Zoon, net zoals 
de Zoon de Vader eert en de heilige 
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/‘HEB ELKAAR LIEF. 
ZOALS IK JULLIE 
HEB LIEFGEHAD, 
ZO MOETEN JULLIE 
ELKAAR LIEFHEBBEN. 

Geest de Zoon eert. Vader, Zoon en 
heilige Geest eren elkaar, hoewel 
er sprake is van één God. Dus God 
is in zichzelf relationeel en er is 
geen hiërarchie in de Godheid. God 
is van nature gericht op de ‘ander’ 
en de mens is als zijn evenbeeld 
door die God geschapen. De mens 
is daarom ook ten diepste een rela-
tioneel wezen dat op God lijkt. We 
zijn niet geschapen om alleen door 
het leven te gaan, maar om te leven 
in verbondenheid met elkaar.
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/HET LANDELIJK 
BESTUUR HEEFT 
ALS DOEL DE 
VERBINDING MET 
ELKAAR GESTALTE
TE GAAN GEVEN.

het voornamelijk over ‘de ander’ 
hebben en elkaar versterken in 
hun vooroordelen. Dit leidt eerder 
tot verdeeldheid dan tot eenheid 
binnen de kerk. Hoe kunnen we 
met elkaar deze trend keren?

OPDRACHT VAN HET 
LANDELIJK BESTUUR

Het Landelijk Bestuur heeft als doel 
de verbinding met elkaar gestalte 
te gaan geven. De visie voor de 
komende bestuursperiode luidt: 
‘Onder Gods leiding stimuleert, 
faciliteert en rust het Landelijk 
Bestuur de gemeenten toe om het 
eeuwig Evangelie in verbonden-
heid met elkaar, uit te dragen’. 
Deze formulering, waar lang over 
is gediscussieerd, benoemt de 
‘verbondenheid met elkaar’. 

In de vorige Advent heb ik bena-
drukt dat juist daar waar wij 
binnen de kerk met elkaar van 
mening verschillen, het belang-
rijk is wel respect te tonen voor 
elkaars mening. Ook al zijn we van 
ons gelijk overtuigd, toch zullen we 
moeten beseffen dat onze kennis 
van de Schrift beperkt is. Ook 
spelen tijd, achtergrond, opvoe-
ding, cultuur en omstandigheden 
een rol bij hoe wij de Bijbel begrij-
pen. Niemand van ons heeft de 
waarheid in pacht. Er is er maar 
één die kan zeggen: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’. De waar-
heid is een persoon: Jezus Christus. 
Alleen in hem zijn wij in de waar-
heid. Dat betekent dat we elkaar de 
ruimte moeten geven in de manier 
waarop we met elkaar omgaan. 
Ook als we ervan overtuigd zijn dat 
onze mening de juiste is. 

Als Nederlandse Adventkerk willen 
we de verbintenis en verbonden-
heid met elkaar handen en voeten 
geven. Dat is ook de reden dat wij 
als Dagelijks Bestuur in dit eerste 
jaar al bij heel wat gemeentebestu-
ren aan tafel zijn geschoven om het 
gesprek samen aan te gaan. Verbon-
denheid creëer je als je bereid bent 
om naar elkaar te luisteren en 
elkaar niet te veroordelen.

DOOR LIEFDE VORMEN WE EEN 
GEMEENSCHAP

De avond voordat Jezus zijn leven 
zou geven als verzoening voor alle 
mensen, sprak hij tot zijn volgelin-
gen de volgende woorden: ‘Ik geef 
jullie een nieuw gebod: heb elkaar 
lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leer-
lingen zijn’ (Johannes 13:34-35). 
Met andere woorden: de liefde die 
wij als volgelingen van Jezus voor 
elkaar hebben, zal een getuigenis 
zijn voor de wereld. 

De liefde van God voor ons moet 
zichtbaar worden door hoe wij in 
de kerk, als leerlingen van Jezus, 
met elkaar omgaan. De betrokken-
heid bij elkaar en de gemeenschap 
waartoe Jezus ons roept, moet 
handen en voeten krijgen door 
onze dagelijkse omgang met elkaar. 
In de eerste plaats is dit zichtbaar 
in de plaatselijke gemeente. Deze 
vormt een gemeenschap waar 
mensen er voor elkaar zijn. Waar 
mensen bij elkaar betrokken zijn. 
Die gemeenschap is relationeel. De 
gemeente moet een geestelijk thuis 
zijn voor iedereen. Een plaats waar 
mensen zich veilig en geborgen 
voelen. Een plaats waar je jezelf 
kunt zijn en waar mensen je niet 
veroordelen (Romeinen 14:12-13). 

Deze betrokkenheid bij elkaar geldt 
niet alleen voor individuen die samen 
een gemeente vormen. Die betrok-
kenheid geldt natuurlijk ook voor 
gemeenten die samen de Nederlandse 
Adventkerk vormen. Jezus draagt ons 
allemaal op om elkaar lief te hebben 
zoals Jezus ons heeft liefgehad. In al 
die jaren dat ik als predikant voor 
de Nederlandse Adventkerk heb 
mogen werken, ben ik steeds meer 
tot de overtuiging gekomen dat de 
liefde de hoogste waarde is die wij als 
volgelingen van Jezus kunnen naja-
gen. Het gaat uiteindelijk om de liefde, 
want God is liefde (1 Johannes 4:7-8). 
Die liefde van God voor elkaar moet 
gestalte krijgen in de manier waarop 
we in de kerk met elkaar omgaan.

UITDAGINGEN VOOR DE 
GEMEENTE

Als adventisten maken wij ook 
deel uit van de samenleving en 
ondergaan wij de invloed daarvan. 
De wereld is enorm gepolariseerd. 
Volg de internationale politiek 
maar. Aan de ene kant een presi-
dent Trump in de Verenigde Staten 
en aan de andere kant een presi-
dent Poetin in Rusland die ook 
zijn invloedsfeer probeert uit 
te breiden. Neem de angst voor 
het terrorisme en de polarisa-
tie die daar het gevolg van is, 
waarbij hele bevolkingsgroe-
pen worden weggezet. Kijk naar 
het conflict in het Midden-Oosten 
rondom de burgeroorlog in Syrië 
en het conflict tussen Palestij-
nen en Joden in Israël. De wereld is 
verdeeld en mensen staan tegen-
over elkaar. 

Deze fragmentatie zien wij ook 
steeds vaker binnen de kerk. Het 
voorbeeld dat voor de hand ligt is 
de hele discussie rondom de inzege-
ning van vrouwelijke predikanten 
waarbij Landelijke kerken tegen-
over de wereldkerk staan. Door 
deze kwestie zijn ook binnen de 
Nederlandse Adventkerk veel leden 
lijnrecht tegenover elkaar komen te 
staan in hoe zij hierover denken. Dit 
heeft zijn weerslag op hoe we met 
elkaar omgaan binnen de gemeen-
ten. Een van de uitdagingen waar 
wij in deze bestuursperiode voor 
staan, is het herstel van vertrou-
wen. Hiervoor heeft het congres 
van vorig jaar het Landelijk Bestuur 
een specifieke opdracht gegeven 
omdat de Nederlandse Adventkerk 
sterk is gepolariseerd. 

Vandaag de dag heeft bijna ieder-
een toegang tot het internet en via 
sociale media is het mogelijk om 
met veel mensen tegelijk contact 
te hebben. Ik moet eerlijk toegeven 
dat ik mij best wel zorgen maak 
over hoe wij op sociale media over 
anderen spreken. In de discussie 
ontbreken vaak de inhoudelijke 
argumenten. Steeds vaker zijn het 
groepen van gelijkgestemden die 

DE ZAKEN DIE ONS VERBINDEN
Jezus zegt dat aan de manier 
waarop we met elkaar omgaan, 
mensen kunnen zien dat wij volge-
lingen van Hem zijn. In de Bijbel 
staat: ‘zo zegt de Heer’. Als ons niet 
helder is wat Hij zegt, zullen wij het 
over verschillende onderwerpen 
met elkaar oneens blijven. Dat is 
niet erg. Zolang we maar bereid zijn 
Gods Woord centraal te stellen en 
te blijven bestuderen om antwoord 
op onze vragen te krijgen. 

Tegelijkertijd hebben we als 
zevendedagsadventisten veel 
gemeenschappelijk:

 We geloven allemaal dat God de 
Schepper is van hemel en aarde. 
Over hoe dat precies is gebeurd, 
moeten we elkaar niet de maat 
nemen. 

 We geloven allemaal dat Jezus 
Christus ons verlost heeft van de 
zonde door de straf in onze plaats 
te ondergaan aan het kruis van 
Golgotha. 

 Wij belijden met elkaar dat de 
sabbat ons niet alleen herinnert 
aan de schepping, maar ons ook 
rust doet vinden in Christus door 
wat hij voor ons heeft gedaan. 
Maar ook dat de sabbat verwijst 
naar die nieuwe wereld die God 
zelf tot stand zal brengen. 

 Wij zijn allemaal overtuigd van de 
volwassendoop door onderdompe-
ling en het hogepriesterlijk werk 
van Christus in het hemels heilig-
dom. En dat Hij zelf zal verschijnen 
om zijn koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid op te richten. 

 Wij geloven dat God niet alleen 
geïnteresseerd is in onze geeste-
lijke, maar ook in onze lichamelijke 
gezondheid en dat hij daarvoor 
richtlijnen geeft in de Schrift. 

 En we geloven allemaal dat 
wij rusten in het graf totdat bij 
de terugkeer van Jezus Chris-
tus naar deze aarde zij die in het 

geloof gestorven zijn, weer zullen 
opstaan tot nieuw leven. 

 We zijn er ook van overtuigd dat 
God ons een opdracht heeft gege-
ven om het eeuwig evangelie, de 
boodschap van goed nieuws, aan 
de hele aarde bekend te maken 
totdat Hij komt. 

Dit zijn de dingen die ons maken 
tot wie we zijn, zevendedagsad-
ventisten. Er zijn veel zaken te 
benoemen die ons met elkaar 
verbinden en waarom wij samen 
onderweg zijn. Laten we er samen 
voor zorgen dat de kwesties waar-
over wij van mening verschillen, 
ons niet uit elkaar drijven. 

OPROEP
Wij lezen in het Evangelie van 
Johannes dat God de wereld zo lief 
heeft gehad, dat Hij bereid was in 
Christus Jezus naar deze aarde 
te komen. Niet om ons te veroor-
delen, maar om ons te redden. 
God heeft ons geschapen naar 
zijn eigen beeld en gelijkenis. Hij 
voelde zich zo verbonden met ons 
dat Hij bereid was de hemelse 
heerlijkheid te verlaten en in 
Christus mens onder de mensen 
te worden. Laten wij bereid zijn 
om samen die verbondenheid met 
elkaar handen en voeten te geven 
en de verbinding met elkaar te blij-
ven zoeken. Geïnspireerd door 
diezelfde liefde die God ons laat 
zien. 

Ds. Rob de Raad is voorzitter van de 
Nederlandse Adventkerk.
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Tijdens de voorjaarszitting in 2017 van de wereldkerk hield G.T. Ng een  
presentatie met de titel ‘No More Room’. Die presentatie was gebaseerd op deze 
woorden uit Maleachi 3:10: ‘Stel mij maar eens op de proef – zegt de Heer van de 
hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel 
in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en 

zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ 

Tekst/David Neal

NG’S ‘GETROUWHEIDS-
POTENTIEEL’

D
e secretaris bracht zijn rapport 
uit over de in 2016 ontvangen  
bedragen aan tienden door 
de Generale Conferentie. 

Die bijdragen zijn afkomstig uit 
alle divisies van de wereldkerk. 
Hij zag daarin een principe naar 
voren komen dat we de laatste tijd 
misschien hebben gemist. Het is een 
duidelijk en eenvoudig principe:  
 
De verhoging van de inkomsten 
aan tienden gaat niet over het 
vragen van meer geld van leden. 
Het gaat over de toename van 
trouw. 

Dit principe van Ng werd daarna 
bekend als Ng’s ‘getrouwheidspo-
tentieel’. Ik denk dat hij daarmee 
inderdaad iets op het spoor is! Toen 
ik erover nadacht begon ik me iets 

‘IK DENK DAT 
HIJ IETS OP HET 

SPOOR IS’

af te vragen over de Nederlandse 
Adventkerk. Ik heb Nederland 
al een paar keer bezocht in mijn 
huidige functie. 

Het is niet zo moeilijk een idee te 
krijgen van de enorme en uitda-
gende opdracht waar de kerk voor 
staat. Hoe bereiken we de inwo-
ners van Groningen in het noorden 
en Maastricht in het zuiden en van 
alle grote steden en dorpen daar 
tussenin? Denk daarbij aan steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 
Eindhoven. Dat zijn in totaal zo’n 17 
miljoen burgers. De meesten daarvan 
kennen Jezus niet en missen daardoor 
de vreugde die deze ervaring met 
zich meebrengt. Ook vandaag gaat 
ergens in Nederland iemand naar zijn 
graf die verloren is. Hij of zij is gestor-
ven zonder de hoop en de belofte van 
het eeuwige leven te kennen. Dat is 
een verontrustende gedachte.

den van 2018 laten een toename 
van 11,8 procent zien aan tienden. 
De teruggave van tienden aan de 
Heer staat symbool voor de erken-
ning dat God de eigenaar van ons 
leven is. Hij is de eigenaar van alles 
wat we bezitten. Tegelijkertijd zijn 
tienden ook een teken van onder-
steuning van de opdracht en de 
boodschap van de kerk waartoe 
wij behoren. 

Hoeveel leden van de Nederlandse 
Adventkerk een getrouwe tiende 
geven, is niet zo gemakkelijk te 
achterhalen. We schatten dat in 
de Trans-Europese Divisie tussen 
35 en 40 procent van de leden dat 
doen. Ik zou u in navolging van Ng 
graag uitnodigen om het volgende 
eens te overwegen. Stel u eens 
in gedachten voor wat de totale 
inkomsten aan tienden zouden 
kunnen zijn: 

• Ga er eens vanuit dat het totale 
bedrag aan tienden in 2017 is 
ontvangen van slechts 50 procent 
van de leden. Als alle leden in 
2018 een getrouwe tiende zouden 
geven, dan zouden de potentiële 
inkomsten aan het einde van het 
jaar 7.240.740 euro zijn. 

• Ga er eens vanuit dat het totale 
bedrag aan tienden bijeen werd 
gebracht door slechts 30 procent 
van de leden. Als dan alle leden in 
2018 trouw tienden zouden geven, 
dan zouden de potentiële inkom-
sten aan het einde van het jaar 
10.861.110 euro bedragen. 
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VRAAG NAAR MEER 
PREDIKANTEN

Gedurende de vele jaren waarin 
ik leefde en werkte in de Britse 
Adventkerk heb ik vele verga-
deringen van afgevaardigden 
bijgewoond. Dat waren verga-
deringen op het niveau van 
Conferenties en Unies. Ik heb afge-
vaardigden bij de microfoon zien 
staan die de kerkleiding dringend 
vroegen om meer predikanten 
voor het werkveld. Het voorspel-
bare en typische antwoord was 
meestal: ‘onze middelen zijn op dit 
moment beperkt. Het spijt me te 
moeten zeggen dat we het aantal 
predikanten niet kunnen uitbrei-
den dat we in dienst hebben’. De 
afgevaardigde keerde meestal 
met een gevoel van teleurstel-
ling terug naar zijn of haar stoel 
omdat er geen extra predikanten 
bij kwamen. De afgevaardigden 

Ik denk echter ook aan de trouw 
van de leden van de Nederlandse 
Adventkerk. Achter elke euro die 
aan de Heer wordt teruggegeven 
gaat een verhaal schuil van trouw. 
Het is een uitdrukking van trouw 
van leden die hem toestaan hun 
leven in een richting te sturen die 
naar iets beters leidt. Zij willen 
ook met Hem samenwerken in de 
uitvoering van de zendingsop-
dracht. Dat ontroert mij en ik wil 
de Heer daarvoor danken. Ik zeg 
samen met uw leiders: ‘dank u wel’. 

TOENAME VAN TIENDEN
In 2017 is er een bedrag van 
3.620.370 euro ontvangen. Dat is 
een stijging van 2,1 procent ten 
opzichte van 2016. Ik zie hierin 
een zegen die zichzelf versterkt. 
Dat bedrag is gegeven door leden 
die de Heer teruggeven wat van 
Hem is. De eerste twee maan-

/ HET GAAT NIET 
OVER HET VRAGEN VAN 
MEER GELD VAN LEDEN. 
HET GAAT OVER DE 
TOENAME VAN TROUW. 
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zijn ze dat wel degelijk. Wanneer 
onze persoonlijke tienden terecht-
komen bij 3ABN, ADRA, of ‘de kerk 
in ons thuisland’, dan komen ze 
niet in de ‘voorraadkamer’. Dat 
geldt zelfs voor een kortdurend 
zendingsproject. Om maar een 
paar voorbeelden te noemen. 

  De dubbele tiendengever 
Dat is iemand die net als Jim 
wanhopig op zoek is naar een 
goede baan. Al maanden had hij 
werk waarvoor hij slechts het 
minimumloon kreeg. Bovendien 
was het ook nog een nulurencon-
tract. Hij had dringend werk nodig 
zodat hij een gezin kon onderhou-
den. Hij legde zijn vraag voor aan 
de Heer. Er gingen een paar weken 
voorbij en hij vond die perfecte 
baan. Jim was de Heer dankbaar 
dat hij hem naar deze nieuwe baan 
had geleid. Hij was zo dankbaar dat 
hij een derde van het salaris van 
zijn eerste maand aan de Heer gaf! 
 
Groeit uw relatie met de Heer of 
is er sprake van stagnatie? Bent u 
een antwoord op Paulus’ gebed: 
‘Dan zult u met alle heiligen de 
lengte en de breedte, de hoogte 
en de diepte kunnen begrijpen, ja 
de liefde van Christus kennen die 
alle kennis te boven gaat (Efezi-

ers 3:18-19)? Bent u al op het punt 
in uw leven gekomen waarop uw 
‘getrouwheidspotentieel’ niet 
anders is dan die simpele daad om 
de Heer uit te nodigen uw leven 
aan te sturen? Uw hele leven? 
 

STELT U ZICH EENS VOOR
Stel u voor dat het januari 2019 
is. Alle verslagen van 2018 over 
de tienden van elke gemeente in 
de Nederlandse Adventkerk zijn 
binnen. De penningmeester, van 
de Nederlandse Adventkerk, Istra-
hel Schorea, heeft uitgerekend wat 
de totale opbrengst aan tienden is. 
Dan verschijnt er een warme glim-
lach op zijn gezicht als hij ziet dat 
de totale opbrengst aan tienden 
meer dan 10.000.000 euro is. 

Hij spreekt onmiddellijk een dank-
gebed uit tot de Heer voor elk lid 
dat trouw is. Hij rent de gang op 
van het kantoor om dit nieuws te 
delen met Rob de Raad. Rob kan 
niet wachten om het nieuws door 
te geven aan Enrico Karg. ‘Enrico, 
kun je even langs mijn kantoor 
komen, ik heb heel goed nieuws 
om te delen.’ Enrico haast zich snel 
naar zijn kantoor en vraagt zich 
af wat er aan de hand is. Als hij 
de kamer binnenkomt biedt Rob 
hem een glas van de beste Raben-

horst appelsap aan! Zij drinken 
op het goede nieuws en er is pure 
vreugde en dankbaarheid voor 
de getrouwheid van de leden die 
zij dienen. Door een dergelijke 
toename van de inkomsten komen 
er in 2019 meer mogelijkheden 
om het predikantenkorps uit te 
breiden. Dan is er ook meer geld 
voor zending in de gehele Neder-
landse Adventkerk. De dagen van 
‘beperkte middelen’ zijn voor-
bij en Gods koninkrijk kan verder 
worden uitgebreid. 
 
Zoals ik al eerder zei, ik denk dat 
Ng zeker iets op het spoor is! 
 
‘Stel mij maar eens op de proef 
– zegt de Heer van de hemelse mach-
ten. Breng alle tienden naar mijn 
voorraadkamer, zodat er voedsel in 
mijn tempel is, en zie dan of Ik niet 
de sluizen van de hemel voor jullie 
open en zegen in overvloed op jullie 
land laat neerdalen.’ 
(Maleachi 3:9-10) 

David Neal is hoofd van het depar-
tement Rentmeesterschap van de 
Trans-Europese Divisie. Dit artikel 
verscheen eerder in de South England 
Conference Communicator,  
De vertaling is van ds. M. de Reus.
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hadden het gevoel dat de leiders 
ook niet leken te luisteren naar 
hun zeer oprechte en in veel geval-
len dringende oproep. 

Het uitgangspunt van Ng laat ons 
zien dat dit niet zo hoeft te zijn, 
tenminste als je in gedachten 
houdt dat de kern van de zaak is: 
‘het verhogen van trouw’. Ik vind 
het idee van Ng mooi omdat hij ons 
uitnodigt ons eens voor te stellen 
hoe de dingen zouden kunnen zijn.

TIENDENGEVERS VANDAAG 
DE DAG

Dus laat mij u hier een beetje 
uitdagen met wat beelden van 
de huidige tiendengever. Kijk 
maar eens of u zichzelf hierin 
herkent. Misschien kent 

u deze beschrijving niet. Hij werd 
voor het eerst gebruikt door het 
departement Rentmeesterschap 
van de South Pacific Division. Ik 
gebruik hem met de nodige voor-
zichtigheid. De bedoeling is om 
een beeld te schetsen en niet om 
een etiket op iemand te plakken en 
hem of haar zo te oordelen. 

 De trouwe tiendengever  
Iemand die consequent 10 procent 
van zijn inkomen teruggeeft aan 
wat de Bijbel beschrijft als de 
‘voorraadkamer van de tempel’. De 
Adventkerk past deze benaming 
‘de voorraadkamer’ toe op de Unie. 

  De gedeeltelijke tiendengever  
Dat zijn leden die een bepaald 
percentage van hun inkomen 
teruggeven. Zij kiezen dat percen-
tage zelf en geven ook wanneer zij 
dat willen. 

  De onwillige tiendengever  
Hier gaat het om iemand die tien-
den geeft uit verplichting. Deze 
persoon voelt zich door de Heer en 
de kerk onder druk gezet. 

 De tiendengever die er andere 
bestemmingen aan geeft 
Tienden geven aan andere 
bestemmingen gebeurt op veel 
verschillende manieren en ze 
lijken allemaal gerechtvaar-
digd. Deze gevers spreken niet 

van ‘andere bestemmingen’, 
maar in werkelijkheid 

/ ‘BRENG ALLE 
TIENDEN NAAR MIJN 

VOORRAADKAMER, 
ZODAT ER VOEDSEL IN 

MIJN TEMPEL IS’
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Tegenover me zit ADRA-directeur Geert Hendriks, een bekende uit mijn Mini-
Me-tijd. In de jaren tachtig ontmoetten we elkaar in de adventgemeente Eindhoven. 

We gingen ondertussen ieder ons eigen weg, maar bleven oude bekenden.  
Hij hield vast aan de Brabantse zachte g en werd ADRA-directeur Nederland.  

Ik vind het bijzonder dat ik hem mag ondervragen. Het gesprek zal vooral gaan 
over zijn eigen plek, die van u als Advent-lezer en mijn eigen relatie tot ADRA.

Tekst/Irene van Valen-van Hoof (Typisch-Irene.nl)

SINDS WANNEER BEN JE 
DIRECTEUR BIJ ADRA?

K
ort en krachtig luidt het 
antwoord: ‘Sinds 1 februari 
2009. Volgend jaar hebben we 
een 10-jarig jubileum!’

WAS JE VOOR 2009 AL 
BETROKKEN BIJ ADRA?

Bij zijn doop in 1983 werd Geert 
volautomatisch ADRA-donateur. 
Zo ging dat toen. Daarnaast was hij 
altijd geïnteresseerd in het werk 
van ADRA en bleef erbij betrok-
ken. Direct nadat hij in aanraking 
kwam met onze kerk was Geert 
actief binnen de gemeenten waar 
hij was. Vaak als evangelisatie- 
of zendingsleider. Naar buiten 
toe werken zat hem toen al in het 
bloed. Hij begon met de verkoop 
van het blad Sympathia maar 
ontdekte dat zijn enthousiasme 
niet voor iedereen gold. Het blad 
kostte minimaal 2 gulden. Dat geld 
ging in je jaszak, want collecte-
bussen bestonden niet. Ondanks 
de komst van de collectebus bleef 
het moeilijk mensen enthousiast te 
maken om te collecteren.

HOE HOUD JIJ JEZELF 
GEMOTIVEERD?

Geert blijft zelf gemotiveerd door 
te reizen en de terugkoppeling 
van gebeurtenissen. Van dicht-
bij verandering of resultaat zien 
in mensenlevens, mensen ergens 
voor zien gaan en het contact met 
hen, maakt zijn werk intens mooi. 
Of het gaat om kerstpakketten, 
waterputten of noodhulp, zodra 
een hallelujamoment volgt, is dat 
de boost om door te gaan. Het 
maakt alle gedoe (afgelaste projec-
ten, bergen papierwerk, uitval van 
mensen) minder zwaar.

HOE BETREK JE NEDERLANDERS 
BIJ ADRA?

‘Vroeger was men trouw aan de 
eigen club. Tegenwoordig hopt men 
meer. Daarbij kent niet iedereen 
ADRA. Vooral churchplants steu-
nen vaker andere organisaties. 
Bijvoorbeeld door een project voor 
Warchild of een sponsorloop voor 
het Rode Kruis. ADRA wordt simpel-
weg vergeten. Daarom is er een 
informatieve doopbrochure beschik-
baar over ADRA voor ieder nieuw lid. 

Andere manieren om mensen bij 
ADRA te betrekken zijn onder 
andere: promotie, zaken terug-
koppelen en zichtbaar maken, 
evenementen organiseren en 
1-op-1 gesprekken. Persoonlijk 
contact werkt het best.’

Spreekbeurten zijn perfect, maar 
binnen zijn spreektijd blijven is 
moeilijk, erkent Geert lachend. 
Het werk is te mooi om niet te 
blijven vertellen. Omdat hij niet 
iedere week in het land kan spre-
ken, is het belangrijk zaken te 
delen en actief betrokken mensen 
aan het woord te laten. Zij zijn de 
ogen en oren van wat er gebeurt 
met geschonken geld en goede-
ren. Intensief gebruik van de 
moderne media is nodig. Zo zijn 
er de website, Facebook, Youtube, 
Instagram, nieuwsbrieven, recla-
mezuilen en mailings. Het blijft 
echter een pittige opgave voor 
het kleine ADRA-team om alles 
optimaal te benutten en mensen 
voortdurend op de hoogte te 
houden.
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INTERVIEW MET GEERT HENDRIKS

IMPACT 



WAAROM ZOU IEMAND ADRA 
STEUNEN?

Geert geeft kort en krachtig dit 
antwoord: ‘Omdat wij het werk 
doen dat Jezus deed. Kijk naar Hem. 
Hij hielp mensen in hun eerste 
nood (Matteüs 25:32 en verder). 
Hij genas hen eerst en ging daarna 
een stap verder. Zo vraagt Jezus 
in de Bijbel ons ook eerst de ander 
te helpen en daarna de boodschap 
van zijn liefde te delen. Staan wij 
er voldoende bij stil dat wat wij 
voor een ander doen, voor Jezus is 
gedaan? Kijk ook naar Jacobus 2 
vanaf vers 15. Als iemand honger 
heeft, ga je toch niet alleen bidden 
om daarna weg te lopen. Je geeft 
toch zeker wat te eten? Wij zijn de 
handen en voeten van Jezus. Wij 
moeten hem volgen als christe-
nen, als adventisten! We kunnen 
ADRA gebruiken als handen en 
voeten. Vanuit die gedachte werkt 
ADRA met enthousiasme en passie 
voor de medemens - als voor Jezus. 
Vanzelfsprekend!’

HOE ZORG JE ERVOOR DAT 
MENSEN BETROKKEN BLIJVEN?

‘Gelukkig haken weinig mensen 
af. De oude generatie is opgevoed 
met het idee dat je ADRA steunt 
tot je dood. Tegenwoordig houd je 
mensen betrokken door hen bij het 
werk in te zetten, letterlijk erbij te 
betrekken. Meegaan op een verre 

reis is moeilijk vanwege de hoge 
kosten, maar mensen meenemen 
in het verhaal en laten zien wat 
een sponsorloop heeft betekend 
of het resultaat laten zien door 
middel van een presentatie werkt. 
Geld geven is makkelijk (natuurlijk 
ook nodig), maar in actie komen 
is sterker. Pannenkoeken bakken 
voor geld heeft een grotere invloed 
op jezelf. Je bent concreet bezig.’

Dat ziet Geert bij het Share&Care 
project. Door mee te werken aan 
de opbouw van iets nieuws blijven 
mensen betrokken. Share&Care 
is een project om dichter bij huis 
mensen te helpen. Nederland 
staat in de top vijf van de rijkste 
landen ter wereld. Toch bestaan 
hier armoede, ongelijkheid en 
eenzaamheid. Dicht bij huis van 
betekenis zijn voor vluchtelin-
gen, ouderen en minder bedeelden 
is ADRA in de wijk! Helpen in hun 
nood en getuige zijn, is het doel. 
Zo is er een groep vrijwilligers 
ontstaan die bezig is om het voor-
malige Hiram Edson-honk om te 
bouwen tot Kringloop- en ontmoe-
tingscentrum. 

Het benodigde geld komt binnen 
via sponsoring en plaatselijke 
acties. Bijvoorbeeld de Bonbon-
actie van gemeente Huis ter Heide 
dat goed was voor 1350 euro. Of 
speculaas verkoop door een vrij-
williger wat 350 euro opbracht.

WAAR VIND JE MOEILIJK 
VRIJWILLIGERS VOOR?

Bij het opknappen van het gebouw 
voor Share&Care merkte Geert dat 
vrijwilligers inzetten erg moei-
lijk was. ‘Iedereen is druk en 
heeft andere prioriteiten. Maar 
Share&Care gaat door. Het werk 
wordt gedaan door vluchtelingen 
en anderen die aan de zijlijn van de 
maatschappij staan. Onder leiding 
van een projectleider die vrijwillig 
vijf dagen of meer aan het renove-
ren is. Zij bouwen aan hun eigen 
plek. Dat is gaaf, maar we zien nog 
te weinig adventisten die actief 
betrokken zijn.’

‘Iets anders wat opvalt is dat de 
KPA-projecten zijn verdwenen. 
KPA staat voor Kleine Plaatse-
lijke Activiteit waarbij 50 procent 
van de inkomsten naar het doel 
gaat en de andere helft in de eigen 
evangelisatiekas blijft. Hoewel 
de kleine projecten wel bestaan 
zoals de adoptie van een water-
put in Nigeria. Niet alleen werk je 
als gemeente samen om geld bij 
elkaar te krijgen, maar het bindt 
de leden. Alle ogen gaan één kant 
op. Samenwerken voor de ander 
en dus voor Jezus. Het kan aflei-
den van alle gedoe dat soms speelt 
in de gemeente. Pak het op als 
gemeente. Sta op! Maak impact!’

IK WAS 12,5 JAAR BETROKKEN 
BIJ EKF/ADRA. OVERTUIG MIJ
OM TERUG TE KOMEN!

‘Was deze drie kwartier niet 
genoeg?’, klink de wedervraag van 
Geert. Hij heeft gelijk, dit interview 
lijkt op een reclameblok. Maar hij 
vervolgt: ‘Je bent taalvrijwilliger in 
Houten, dat kan je ook voor ADRA 
doen. Kom werken in het AZC of bij 
Share&Care. Sinds jouw vertrek bij 
EKF (Eijkelenboom Kinderfonds) 
is het aantal gesponsorde kinderen 
gegroeid van 370 naar 608 kinde-
ren. Dat is toch tof!’

Geert accepteert mijn terughou-
dendheid om in Houten te stoppen. 
Hij zei zelf eerder in het gesprek al: 
‘Als je ergens blij van wordt, dan is 
dat waar je thuishoort.’ Blijft toch 
die ene mogelijkheid om impact te 
maken: financiële steun en extra 
kerstdozen vullen. Gelukkig zegt 
Geert ook zelf: ‘Geld geven of actief 
een project doen, het is beide goed!’
Over de kerstdozen vertelt Geert 
tenslotte dit: ‘Wij vullen een kerst-
doos in een kwartier, maar de 
tranen in de ogen van een kind, 
de moeder van het kind en hun 
begeleider zijn de beloning. Dat is 
3-in-1.’ Zei ik al impact?

Irene van Valen-van Hoof is (blog)- 
schrijver, opwekkingsteamlid en
gastvrouw in thuisgemeente Utrecht
en taal- en zorgvrijwilliger in Houten. 
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BLOG/CHRISTLE JASINTA

BETROKKEN ZIJN
MET DE JUISTE 

MOTIVATIE 

B
ijvoorbeeld de auto wassen 
voor buren of mensen die 
langs de campus rijden en 
even willen stoppen voor 

een gratis schoonmaakbeurt. Je 
kunt ook naar een tehuis om te 
zingen met de bejaarden, tuinen 
schoonmaken of bij het lokale asiel 
honden uitlaten. Genoeg projecten 
voor iedereen die wat wil doen. 
Na mijn tweede jaar op Newbold 
doe ik niet altijd meer mee met 
deze projecten. Je zult je vast 
afvragen waarom? Het zit zo. Ik 
kom uit een thuisgemeente met 
een actieve jeugdgroep. Ik heb 
jaren volop meegedraaid met 
vrijwilligerswerk vanuit het 
Landelijke Kantoor en met projec-
ten binnen en buiten de kerk. Het 
was daarom normaal en vanzelf-
sprekend voor mij om mee te doen 
met projecten op Newbold en dat 
deed ik dan ook in het begin.  

ZELFREFLECTIE
Ook was ik in deze periode veel bezig 
met counseling en werkte daar-
door constant aan zelfreflectie. Zo 
kwam ik erachter dat mijn deel-
name aan deze dagen een soort 
automatisme was geworden. Ik 
deed de kleurrijke shirts aan met 
de inspirerende quotes, waste 
auto’s, kwam modderig thuis na 
het uitlaten van honden en maakte 

vooral een hoop foto’s die diezelfde 
avond nog werden geplaatst op 
social media. Alles om de wereld te 
laten weten dat ik had bijgedragen 
aan iets goeds.  

SUPERPOSITIEF
Begrijpt u me niet verkeerd. Global 
Youth Day en dagen zoals Impact 
Day zijn geweldig en superpositief. 
Ze dragen bij aan het onderlinge  
groepsverband en maken de 
mensen die worden geholpen 
superblij. Dat is fantastisch en 
vooral als u op lange termijn 
iemands leven kan verrijken 
moedig ik u aan om ermee door te 
gaan. Maar toen ik naar mezelf en 
mijn motivatie keek, was ik niet 
blij met wat ik zag. Daarom besloot 
ik om voortaan met de juiste moti-
vatie deel te nemen. Misschien kan 
ik zo’n dag ook gebruiken om te 
kijken naar mijn verantwoorde-
lijkheid voor de aarde en de ander 
tijdens de rest van het jaar. 

ZORGEN VOOR DE AARDE
Is dat niet waar renmeester-
schap voor staat? Zorgen voor de 
aarde. En dat  niet omdat mensen 
van je verwachten dat je recyclet, 
maar omdat je zelf wilt bijdragen 
aan een beter milieu. Liefdevol 
zijn naar mens en dier, niet alleen 
omdat ze daar recht op hebben, 

We hebben op Newbold verschillende projecten waar je betrokken bij kunt zijn. 
Zo doen we jaarlijks mee met Global Youth Day en organiseert de school elk 

semester Impact Day. Op die dagen kun je kiezen voor verschillende projecten.

Tekst/Christle Jasinta

maar omdat je dat als mens wilt 
doen voor een ander.  
Ik hoop dat u uit deze blog 
meeneemt dat een adventist of 
christen niet per se een beter mens 
is door bij te dragen aan Global 
Youth Day. Je moet er als individu 
over nadenken en eraan werken. 
Overwegen wat je motivaties 
achter dagelijkse keuzes zijn is een 
goed begin. Voor mij, en misschien 
ook voor jou. 
 
Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College.

PhotoByToR/Shutterstock.com



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

ADRA-EMPLOYEE VERMOORD/ 
ZUID-SOEDAN

O p 24 april vond een employee van ADRA 
in Zuid-Soedan de dood toen hij in zijn 
voertuig werd overvallen door gewa-
pende bandieten. Agoyo Robert was op 

de terugweg van de Zuid-Soedanese hoofd-
stad Juba naar zijn woonplaats toen het drama 
plaatsvond. Hij had in Juba zijn vrouw bezocht 
in het ziekenhuis, waar zij kort daarvoor was 
bevallen.  De ADRA-werker was betrokken bij 
een grootschalig gezondheidsproject in het 
nog steeds straatarme Zuid-Soedan. In deze 
streek is de gezondheidssituatie van grote 
groepen mensen heel zorgelijk. Het project 
vindt plaats in een gebied waar veel geweld 
heerst en waar ADRA zich eerder gedwongen 
zag zich gedeeltelijk terug te trekken.
 
Jonathan Duffy liet weten dat ADRA geschokt 
is door deze brute, zinloze moord. Hij beklem-
toonde dat veel ADRA-medewerkers dikwijls 
onder heel risicovolle omstandigheden 
moeten werken. Daarbij wordt van hen grote 
moed en offergezindheid gevraagd. Duffy is 
de directeur van ADRA-International, de over-
koepelende wereldorganisatie van ADRA. 

NIEUWE LEIDER/
INTER-AMERIKAANSE DIVISIE

O
p 27 maart kondigde ds. Israel Leito aan 
dat hij na een kerkelijke loopbaan van 
meer dan 42 jaar, per 1 augustus met 
emeritaat wil gaan. Zijn laatste functie 

was het voorzitterschap van de Inter-Ameri-
kaanse Divisie. Hij werd hiervoor gekozen 
in 2000. In de periode waarin hij optrad als 
leider van de kerk in Mexico, de landen van 
het Caribisch gebied en enkele landen in het 
noorden van Zuid-Amerika, steeg het aantal 
kerkleden van deze divisie van 1 miljoen tot 
3.7 miljoen. 

Het bestuur van de Inter-Amerikaanse Divi-
sie koos dr. Elie Henry als opvolger van ds. 
Leito. Het bestuur was onder leiding van T.N.C. 
Wilson, de voorzitter van de wereldkerk, 
hiervoor bijeengekomen. Henry heeft een 
Haïtiaanse achtergrond. Hij promoveerde aan 
de Universiteit van Straatsburg.

Ds. Israel Leito is bij velen in Nederland 
bekend. Hij komt oorspronkelijk uit Curaçao 
en spreekt nog steeds vlekkeloos Nederlands. 
Hij is regelmatig voor familiebezoek in Neder-
land en heeft bij die gelegenheden vaak in 
Adventkerken gesproken.
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EEN NIEUW BOEK/DE RASSEN-
PROBLEMATIEK IN DE ADVENTKERK 

E
nkele weken geleden verscheen een opzien-
barend boek bij Andrews University Press, 
de uitgeverij van de universiteit. Het boek 
beschrijft de geschiedenis van de strijd 

van Afro-Amerikaanse adventisten in de 
Verenigde Staten om een aandeel te verwerven 
in het bestuur van hun kerk. De auteur is dr. 
Calvin B. Rock, een gepensioneerde vicevoor-
zitter van de Generale Conferentie. Hij gaf zijn 
boek als titel mee: Protest and Progress: Black 
Adventist Leadership and the Push for Parity. 
Rock is niet alleen historicus die heel goed 
thuis is in dit onderwerp. Als Afro-Ameri-
kaanse kerkleider kent hij als geen ander de 
raciale spanningen die zo lang en zo dikwijls 
de kerkelijke bestuursstructuren kenmerkten. 

Het ontstaan en voortbestaan van ‘regional 
conferences’ is een belangrijk onderwerp in 
Rocks boek. In een groot deel van Amerika 
zijn de Afro-Amerikaanse gemeenten gebun-
deld in aparte conferenties, parallel aan het 
‘gewone’ conferentiestelsel. Rock betoogt dat 
dit systeem nog steeds nodig is om de Afro-
Amerikaanse adventisten een duidelijke stem 
te geven. Zijn pas verschenen boek wordt nu al 
luid geprezen door historici en kerkleiders die 
het al gelezen hebben. De lof komt mede door-
dat het boek veel originele documenten bevat.

U kunt het boek bestellen op de website van 
Andrews University Press, of via Amazon.com.

O
p 16 april 1994 werden 12.000 Rwandezen 
afgeslacht op het terrein van het adven-
tistisch centrum in Mugenero. Daar was 
naast een kerk en een ziekenhuis ook een 

instelling voor hoger onderwijs gevestigd. Dit 
vreselijk drama vond plaats met instemming van 
de leiders van de zevendedagsadventisten ter 
plaatse. Sommigen deden zelfs actief mee aan 
het doden van duizenden van hun geloofsgeno-
ten. Het blijft een droef raadsel hoe het zover kon 
komen. En hoe de christelijke geloofsovertuiging 

KROATISCH GOSPELKOOR/
MAAKT FURORE

E
r was een enorme belangstelling voor de 
viering van het 35-jarig bestaan van Agape, 
een bekend gospelkoor van de adventisten 
in Kroatië. Het koor gaf een jubileumcon-

cert in een van de grootste zalen van Zagreb, 
de hoofdstad van Kroatië. Alle 2000 kaar-
ten waren lang van tevoren verkocht. Zowel 
de nationale radio als de nationale televisie 
zonden het concert uit.

Het gospelkoor geniet al geruime tijd grote 
nationale bekendheid en is een geweldig visite-
kaartje geworden van de Adventkerk in Kroatië.

TERRORISTEN OPENEN VUUR VÓÓR 
ADVENTKERK/PAKISTAN

O
p de avond van 15 april opende een groep 
vermoedelijke terroristen het vuur op 
mensen die bij elkaar stonden vóór de 
kerk van de zevendedagsadventisten in 

de stad Quetta in Pakistan. Bij de aanval werd 
onder andere de 18-jaar oude zoon van de 
predikant dodelijk getroffen.  De aanval werd 
opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Quetta ligt niet ver van de Afghaanse grens, 
in een gebied in Pakistan dat doorgaans als te 
gevaarlijk voor buitenlandse bezoekers wordt 
beschouwd. Destijds leverde een groep Neder-
landse vrijwilligers een belangrijk aandeel in 
de bouw van deze kerk.

ADVENTISTEN IN RWANDA/EEN MONUMENT VOOR GENOCIDE-SLACHTOFFERS

van een groep mensen zo gefrustreerd kon raken 
dat ze aan deze genocide deelnamen.
De kerkelijke leiders in Rwanda hebben nu beslo-
ten een nieuwe kerk op het terrein van Mugenero 
te bouwen. Deze zal als een gedenkplaats voor de 
duizenden slachtoffers dienen.  De namen van allen 
die omkwamen zullen er zichtbaar zijn.
Het Internationale Strafhof in Den Haag voor de 
Rwandese genocide heeft twee van de leiders schul-
dig bevonden aan deelname aan de genocide. Ze zijn 
veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.
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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 14: de eenheid in het lichaam van Christus. 

Tekst/ds. Thijs de Reus

DE EENHEID IN HET LICHAAM 
VAN CHRISTUS

De kerk is één lichaam met vele leden, 
geroepen uit alle natie, geslacht, tong 
en volk. In Christus worden we een 
nieuwe schepping; onderscheid in 
ras, cultuur, ontwikkeling en natio-
naliteit, en verschillen tussen hoog 
en laag, rijk en arm, mannelijk en 
vrouwelijk, mogen geen verdeeld-
heid onder ons teweegbrengen. Wij 
zijn allen gelijk in Christus, die ons 
door één Geest in één gemeenschap 
met Hem en met elkaar verbonden 
heeft; wij moeten dienen en ons laten 
dienen zonder partijdigheid of terug-
houdendheid. Door de openbaring 
van Jezus Christus in de Schrift delen 
wij in hetzelfde geloof en dezelfde 

hoop, en doen al het mogelijke dat in 
een gemeenschappelijk getuigenis 
aan allen uit te dragen. Deze eenheid 
heeft haar bron in de eenheid van de 
drie-enige God, die ons aangenomen 
heeft als zijn kinderen. 
(Psalmen 133:1; Matteüs 28:19-20; 
Johannes 17:20-23; Handelingen 
17:26-27; Romeinen 12:4-5; 1 Korin-
tiërs 12:12-14; 2 Korintiërs 5:16-17; 
Galaten 3:27-29; Efeziërs 2:13-16; 
4:3-6,11-16; Kolossenzen 3:10-15.)

We stonden in eerdere artike-
len stil bij de inspiratie van de 
Bijbel en bij twee fundamentele 
vragen: ‘Wie is God?’ en ‘Wie en 
wat is de mens?’ Daarna volgde 
het thema van de grote strijd, die 
het lijden en sterven van Jezus 
Christus noodzakelijk maakte om 
de mens te verlossen. Die verlos-
sing moet de mens ervaren en erin 
groeien. Daarna volgt de wens om 
deel uit te maken van het lichaam 
van Jezus Christus en is men zich 
bewust van de opdracht van de 
kerk. Dat geldt zeker voor ‘de rest 

en haar zending’. Daar stonden we 
de laatste keer bij stil.

ZONDER EENHEID GEEN
GEMEENTE

We beschrijven nu hoe de gemeente 
als lichaam van Jezus Christus 
moet functioneren. In volgende 
artikelen zullen we ingaan op 
wat de gemeente doet zoals doop, 
avondmaal en de gaven van de 
Geest. Die laatste ontvangt zij om 
haar opdrachten uit te kunnen 
voeren. Daarna gaan we het hebben 
over sabbat en rentmeesterschap, 
zaken waar de gemeente zich aan 
houdt. We moeten echter eerst 
het trefwoord kennen voordat we 
de gemeente beschrijven als het 
lichaam van Christus. Dat sleutel-
woord is ‘eenheid’.

Zonder eenheid is er zelfs geen 
sprake van een gemeente. Het 
lichaam van Christus kan niet zijn 
opgedeeld in aparte eenheden. De 
kerkgeschiedenis maakt duidelijk 
dat de kerk zich telkens weer heeft 
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gedeeld. Er is dus geen sprake van 
eenheid onder iedereen die zich 
een volgeling van Jezus noemt.

Opvallend is wat de beschrij-
ving van dit geloofspunt niet zegt, 
namelijk eenheid op basis van leer-
stellingen. Daarom hebben we als 
kerk ook geen ‘geloofsbelijdenis’. 
Leerstellingen zorgen niet voor die 
gewenste eenheid. Al moeten we 
tegelijkertijd het belang ervan ook 
niet onderschatten. Leerstellingen 
helpen ons op een heldere manier 
over ons geloof te spreken en dat 
met anderen te delen.

WAT DOET GODS GEMEENTE?
We hebben al twee vragen gesteld: 
‘Wie is God?’ en ‘Wie en wat is 
de mens?’ Omdat we leven in een 
wereld die betrokken is bij de 
‘grote strijd’, zijn ook de volgende 
vragen belangrijk. ‘Hoe zorgt God 
ervoor dat hij weer voor eeuwig 
samen kan zijn met de mens?’ Het 
antwoord is het verlossingsplan 
en de gemeente van Jezus Christus 
verkondigt dat plan. Een andere 
zeer belangrijke vraag is ‘Wat doet 
die gemeente?’ en vooral ‘Hoe leven 
haar leden?’ De gemeente biedt 
doop en avondmaal aan, verkon-
digt het evangelie en verwacht 
vervolgens dat haar leden zich op 
een bepaalde manier gedragen.

We gaan nu nader in op dat gedrag. 
Je hebt het dan over sabbatviering. 
Maar ook over rentmeester-
schap over alles wat God ons heeft 
toevertrouwd, zoals geldmidde-

len en talenten. Rentmeesterschap 
geldt ook voor ons lichaam en onze 
geest. Daarmee moet je zorgvuldig 
omgaan. Ons gedrag zorgt ervoor 
dat we bij elkaar blijven en een 
eenheid vormen. Zevendedagsad-
ventisten vormen geen eenheid als 
de een op sabbat naar de kerk gaat 
en de ander op een andere dag. Daar-
over kan geen verschil van mening 
zijn. Want anders ontmoeten we 
elkaar niet eens. De vraag naar 
eenheid komt niet eens aan de orde.

DRIE-EENHEID
Het is heel belangrijk een juist beeld 
te hebben van de drie-eenheid. 
Maar al vanaf de tijd van de 
pioniers zijn adventisten hierover 
niet altijd één geweest. Dat is ook 
niet zo vreemd omdat we het hier 
hebben over een mysterie. Denken 
wij als eindige en in zonde gevallen 
wezens, werkelijk tot in alle details 
te kunnen begrijpen wie God is? 
Hier past ons bescheidenheid.

Je kunt je zorgen maken over 
mensen die anders denken over de 
drie-eenheid. Of die andere ideeën 
hebben over iets wat jij nu juist zo 
belangrijk vindt. Toch moet je ook 
kunnen zien dat de gedachtegang 
van een ander weinig invloed heeft 
op je leven. Wat daar wel heel veel 
invloed op heeft, is het gedrag van 
anderen. Een onvoorzichtige autorij-
der kan heel veel invloed hebben op 
mijn leven en kan me zelfs het leven 
kosten. Correct gedrag is dus heel 
belangrijk. Mensen verlaten de kerk 

vaak niet vanwege afwijkende leer-
stellige overtuigingen, maar meestal 
door het gedrag van medegelovigen.

AANVAARD DE ANDER 
ZOALS DIE IS

Wat zegt dit geloofspunt dan 
wél over de totstandkoming van 
eenheid? Dat is heel eenvoudig: je 
aanvaardt de ander zoals hij of zij 
is. Want in Christus zijn we alle-
maal een nieuwe schepping en 
een kind van God. We mogen geen 
onderscheid maken op grond van 
ras, cultuur, ontwikkeling en nati-
onaliteit. Je achtergrond doet 
niet ter zake. En de verschillende 
inzichten die daarmee gepaard 
gaan, doen ook niet ter zake. Ook 
verschillen tussen (maatschap-
pelijk) hoog en laag, rijk en arm, 
mannelijk en vrouwelijk, mogen 
nooit zorgen voor verdeeldheid. 

Om het met de woorden van dit 
geloofspunt nogmaals te zeggen: 
‘Wij zijn allen gelijk in Christus’ en 
we zijn allen ‘kinderen Gods’. In de 
Bijbel openbaart God zich aan alle 
mensen. Wat die openbaring voor 
iemand betekent, verschilt van 
mens tot mens. Dat hoeft ons niet 
te verbazen.Want die openbaring 
is ons gegeven door een Godheid 
die bestaat uit drie verschillende 
personen. Toch vormen zij een 
volmaakte eenheid. Wij hebben 
dezelfde opdracht.

Ds. Thijs de Reus is predikant van 
Emmen 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?

80

Eenheid 

in verschei-

denheid
81

Geloofspunt

DE KERK IS ÉÉN LICHAAM met vele leden, geroepen uit alle landen, 

stammen, talen en volken. In Christus worden we een nieuwe schepping; on-

derscheid in ras, cultuur, ontwikkeling en nationaliteit, en verschillen tussen 

hoog en laag, rijk en arm, mannelijk en vrouwelijk, mogen geen verdeeldheid 

onder ons veroorzaken. Wij zijn allemaal gelijk in Christus, die ons door één 

Geest in één gemeenschap met hem en met elkaar verbonden heeft. Wij moe-

ten dienen en ons laten dienen zonder partijdigheid of terughoudendheid. 

Door de openbaring van Jezus Christus in de Bijbel delen wij in hetzelfde ge-

loof en dezelfde hoop, en doen al het mogelijke dat in een gemeenschappelijk 

getuigenis aan alle mensen uit te dragen. Deze eenheid heeft haar bron in 

de eenheid van de drie-enige God, die ons aanvaard heeft als zijn kinderen. 

(Psalm 133:1; Matteüs 28:19, 20; Johannes 17:20–23; Handelingen 17:26, 27; 

Romeinen 12:4, 5; 1 Korintiërs 12:12–14; 2 Korintiërs 5:16, 17; Galaten 3:27–29; 

Efeziërs 2:13–16; 4:3–6, 11–16; Kolossenzen 3:10–15.)

De Adventkerk is wereldwijd verspreid en daarom zeer 

divers. De leden wonen in honderden landen en spreken duizenden 

talen. Zij vertegenwoordigen duizenden etnische groepen en hebben 

hun wortels in de meest uiteenlopende culturen. Door toenemende mi-

gratie zie je in heel veel landen die diversiteit ook binnen de plaatselijke 

gemeenten, vooral in de grote steden van het Westen. Dat is prachtig, 

maar ook uitdagend.

In al haar diversiteit moet de kerk tegelijkertijd een eenheid 

zijn en blijven. In Christus zijn alle gelovigen immers één. Die eenheid 
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 10

WETEN WAT
JE GELOOFT 



DE VRIJWILLIGER/BETROKKENHEID

Ze heeft een vaste rubriek over milieu, ecologie en duurzaamheid in het tijd-
schrift Contact van de stichting ESDA. In die rubriek Groen kan Marie Rahajaan 
wel eens scherp uit de hoek komen. ‘Van diegene aan wie ik mijn artikelen van 

tevoren laat lezen krijg ik soms te horen dat de toon best scherp is. Om eerlijk te 
zijn ben ik mij daar niet altijd van bewust, waardoor het commentaar extra waar-

devol is. Mijn vrienden zijn desondanks niet verbaasd over mijn activisme. Het gros 
van mijn bijdragen reflecteert mijn persoonlijke denkbeelden.’ 

Tekst/Jeroen Tuinstra

D
ie denkbeelden zijn in verschil-
lende ‘werelden’ ontstaan. 
Opgegroeid in Groningen in 
een gezin met een adventis-

tische vader en een moeder uit de 
Hervormde kerk, mocht ze haar 
eigen weg zoeken in het geloof. 
‘Doordat mijn ouders tot verschil-
lende kerkgenootschappen behoren 
heb ik van jongs af aan geleerd open 
te staan voor verschillende geloofs-
opvattingen. In mijn opvoeding lag 
de nadruk primair op de basisprin-
cipes van het christendom zoals 
vergevingsgezindheid, vriende-
lijkheid en hulpvaardigheid. Mijn 
ouders hebben mij niet onder druk 
gezet om voor een specifiek geloof 
te kiezen. Deze vrijheid zorgde 
ervoor dat ik mijn eigen pad heb 
kunnen kiezen.’ 
Cultuur en de kunsten zijn altijd 
onderdeel geweest van dit pad. 
‘De keuze voor de studie Culturele 
Wetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam en daaropvolgend 
Kunstsociologie aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam vloeide 
voort uit mijn passie voor dans. 
Toen ik in Groningen woonde 
volgde ik danslessen: klassiek 
ballet, jazzballet en Spaanse 
dans. Tijdens mijn universitaire 
studies volgde ik ook lessen kunst-
geschiedenis. Lange tijd waren 
Bijbelse taferelen het enige onder-
werp voor kunstenaars. Het was 
interessant om te zien hoe twee 
werelden bijeenkwamen.’ 

TWEE WERELDEN 
De twee werelden van de kunst en 
religie waren niet de enige twee 
werelden die bij elkaar kwamen. 
‘Destijds was ik naast mijn studie 
ook parttime in dienst van de 
Nederlandse Adventkerk. Ik werkte 
op het hoofdkantoor samen met 
zowel leden als niet-leden van 
de Adventkerk. Persoonlijk heb 
ik warme herinneringen aan de 
samenwerking met mijn toenmalige 
collega’s. Niet alleen op werkgebied, 
maar ook op persoonlijk vlak.

DUURZAME 
BETROKKENHEID

Ik was begin 20 toen ik daar werk-
zaam was en werd regelmatig 
geconfronteerd met commen-
taar op het beleid van de kerk. In 
functie als redactie-assistent van 
Advent en als assistent voor het 
jeugddepartement, maar ook direct 
persoonlijk als vriendin van de 
toenmalige jeugdsecretaris. Van 
mijn collega’s kreeg ik veel steun 
in een periode waarin mijn geloof 
onder zware druk stond.’ 
Door haar werk op het hoofdkan-
toor kreeg ze met verschillende 
predikanten een persoonlijke band. 
‘Zij zijn voor mij een voorbeeld hoe 
je de theorie met de praktijk kunt 
verenigen. Aan de ene kant hebben 
zij een gedegen theologische 
achtergrond. Aan de andere kant 
hebben zij dagelijks te maken met 
de praktische uitdagingen die het 
leven kerkleden voorschotelt.’ 
Zo kwam ze ook in contact met 
Joanne Balk, verantwoordelijke 
voor de stichting ESDA. ‘Wij waren 
collega’s en zaten in de redactie-

raad van Advent. Daarvoor maakte 
ik al bijdragen over duurzaam-
heid en later vroeg Joanne mij om 
voor Contact de rubriek over duur-
zaamheid te schrijven. En dat doe 
ik nog steeds met veel plezier.’

DUURZAAMHEID VAN HET MILIEU
‘Duurzaamheid speelt in mijn 
leven een belangrijke rol. Primair 
omdat ik van mening ben dat je als 
bewoner van deze planeet verant-
woordelijk bent voor de zorg van 
de aarde. Dit is de opdracht die 
God ons heeft gegeven in Gene-
sis. In mijn dagelijkse leven doe ik 
dat door bewuste keuzes te maken 
op het gebied van bijvoorbeeld 
vervoer, eten en kleding.’  
Rahajaan’s huidige werk sluit 
ook aan bij haar ideaal van duur-
zaamheid.  ‘Na vier jaar bij het 
Rijksmuseum Amsterdam maakte 
ik de overstap naar de zakelijke 
sector. Sinds twee jaar werk ik 

bij een consultancy bedrijf op de 
Zuidas in Amsterdam als executive-
assistant. Dit bedrijf richt zich op 
innovatie, techniek en duurzaam-
heid. De opdrachten passen perfect 
bij mijn interesses. Het is van 
essentieel belang dat corporaties 
naar manieren zoeken om steeds 
duurzamer en milieubewuster te 
produceren. Op deze manier draag 
ik op een bescheiden manier bij aan 
het verduurzamen van het milieu.’

BETROKKENHEID DOOR 
VRIJWILLIGERSWERK

Rahajaan was niet enkel profes-
sioneel betrokken bij de kerk. 
‘Het eerste evenement waarbij 
ik betrokken was als vrijwilli-
ger was bij de organisatie van 
het Openingskamp in 2004. Daar 
kreeg ik de smaak te pakken. In 
de daaropvolgende jaren kreeg ik 
de kans om mee te helpen bij meer 
evenementen. De eerste jaren 

voornamelijk voor het jeugdde-
partement en daarna ook voor het 
Dagelijks Bestuur. Mijn persoon-
lijke hoogtepunt was de Toogdag 
in 2013, waarbij de huidige voor-
zitter van de Generale Conferentie, 
ds. Ted Wilson, te gast was. 
De Adventkerk heeft mij positief 
beïnvloed doordat ik in contact 
ben gekomen met hulpvaardige en 
integere personen. Evenementen 
worden mede mogelijk gemaakt 
door tientallen vrijwilligers die 
hun tijd, energie en talenten inzet-
ten om lokale kerkdiensten te 
faciliteren en evenementen te 
organiseren. Deze mensen zijn 
voor mij een voorbeeld om zelf een 
beter mens te worden.’

EVEN AFSTAND GENOMEN
Helaas is het niet allemaal rozen-
geur en maneschijn. ‘Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik al geruime tijd geen 
reguliere kerkdienst heb bezocht, 
ondanks alle lieve mensen die ik 
in al die jaren heb leren kennen. Dat 
kwam door broeders en zusters 
die ongevraagd hun mening gaven, 
en lang niet altijd op een liefde-
volle manier. Dat raakte me diep 
en ik vond het steeds moeilijker 
om het geen invloed te laten hebben 
op mijn persoonlijke geloofsleven.’
Toch wil Rahajaan de Adventkerk 
blijven prikkelen. ‘Zoals ik telkens 
beschrijf in mijn bijdragen voor 
Contact: een beter milieu begint bij 
jezelf. Maar niet alleen op het vlak 
van duurzaamheid. Ik hoop dat wij 
als kerk minder energie steken in 
het creëren van steeds gedetailleer-
der regels. Naar mijn ervaring zorgt 
dat voor verdeeldheid en wantrou-
wen en ik vind dat de kerk dan 
steeds verder af komt te staan van 
de samenleving. Ik hoop dat wij ons 
nog meer gaan bezighouden met de 
essentie van een kerkgemeenschap 
zijn: het bieden van steun aan hulp-
behoevenden, ongeacht geslacht, 
geaardheid of etniciteit. Voor mij is 
dát duurzame betrokkenheid.’

Jeroen Tuinstra is voorzitter van de 
Belgische Adventkerk.

/DE VRIJWILLIGER
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ONTVANG 
GODS ZEGEN 

EN WEES 
TOT ZEGEN

De eredienst eindigt meestal met het uitspreken van de 
zegen. Dat is vaak de zegen die de priesters in Israël 

uitspraken over het volk. Je herkent deze woorden ongetwij-
feld. We citeren ze hier als poëzie in de vorm van een vers. 
In de Hebreeuwse tekst zijn het drie zinnetjes. Dat moeten 
we goed in gedachten houden omdat we hier een bijzondere 

betekenis aan zullen hechten. 

Tekst/ds. Thijs de Reus

D
e zegen luidt als volgt: 
‘Moge de HEER u zegenen 
en u beschermen, 
moge de HEER het licht van 

zijn gelaat over u doen schijnen 
en u genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat 
toewenden en u vrede geven.’

We gaan eerst in op het directe 
verband van deze zegen. Dit is 
om duidelijk te maken dat het 
ontvangen van deze zegen 
niet losstaat van het zelf tot 
zegen zijn voor een ander. 
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GETALLEN & REGELS IN NUMERI
Het boek Numeri gaat in de eerste 
plaats om de telling van Israël. 
De Engelse naam van dit boek is 
‘Numbers’ en dat betekent ‘getal-
len’. Centraal staan de telling en 
opstelling van Israël rondom het 
heiligdom (Numeri 1 en 2). De 
stam van Levi neemt een aparte 
plaats in omdat die in een binnen-
ste cirkel direct rondom het 
heiligdom is gelegerd (Numeri 3 
en 4).

REINHEIDSREGELS
De priester-

lijke zegen is de 
afsluiting van 
het volgende 
gedeelte van 

Numeri, hoofd-
stuk 5 en 6. Dit 

gedeelte bevat een 
serie regels. Bijvoor-

beeld om het kamp 
rein te houden. Zo moeten 

mensen met huidvraat, oftewel 
melaatsheid, het kamp verlaten. 
We noemen dat nu ‘in quaran-
taine plaatsen’. Dat is niet leuk, 
want die persoon wordt geïso-
leerd om de groep te beschermen. 
Je gaat omdat je betrokken bent 
bij je naaste en je niet wilt dat die 
hetzelfde overkomt. Zo leggen wij 
dit voorschrift nu uit. 

Ook voor andere vormen van 
onreinheid worden mensen buiten 
het kamp gezet. Al moeten we er 
wel bij zeggen dat dit heel wat 
minder rigoureus was en soms 
alleen voor de priester gold (zie 
Leviticus 15; 11:24-25 en 21:1,10-
11). De Bijbel vertelt ook dat dit 
gebeurt omdat de Heer te midden 
van het volk woont. Daarom 
gelden er soms voor de priester 
andere regels. Hij doet zijn werk in 
dat heiligdom waar God woont.

OMGANGSREGELS
Er zijn ook regels voor slecht 
gedrag, als je een ander iets hebt 
aangedaan (Numeri 5:5-10). Dan 
moet je openlijk uitspreken wat je 
hebt misdaan en een schadever-
goeding geven. Er is veel aandacht 
voor hoe je moet omgaan met 
jaloezie. Dat komt tot in detail aan 
de orde in de relatie tussen man 
en vrouw. Vervolgens gaat het 
tekstgedeelte in op hoe een nazi-
reeër zich moet gedragen. Een 
nazireeër is op een bijzondere 
manier bij God betrokken omdat 
die zich aan de Heer heeft gewijd.
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TWEE ZAKEN UITGELICHT 
We lichten er twee dingen uit. Ten 
eerste moeten priesters en nazi-
reeërs zich op een bijzondere 
manier gedragen want zij zijn 
aan de Heer gewijd. Ten tweede 
moet iedereen beseffen dat hij 
of zij in het kamp leeft waar ook 
God woont. Zij moeten alles doen 
om rein te blijven en vooral iets 
doen aan jaloezie. In beide geval-
len gaat het om gedrag. Dan volgt 
het uitspreken van de zegen door 
de priester. Daar voegt de Heer dit 
aan toe: ‘Als zij mijn naam over het 
volk uitspreken, zal ik de Israëlie-
ten zegenen.’ (Numeri 6:27) God 
zal de Israëlieten zegenen, maar 
de zegen werkt alleen door als je 
gedrag daarmee in overeenstem-
ming is.

ONS LICHAAM IS OOK EEN 
HEILIGDOM

Het voorafgaande laat zich met 
een nieuwtestamentische tekst 
goed illustreren. We kennen alle-
maal de tekst: ‘Of weet u niet dat 
uw lichaam een tempel is van de 
heilige Geest, die in u woont en die 
u ontvangen hebt van God, en weet 
u niet dat u niet van uzelf bent? 
U bent gekocht en betaald, dus 
bewijs God eer met uw lichaam’ 
(1 Korintiërs 6:19-20). We zijn 
niet van onszelf want ons lichaam 
is een tempel van Gods Geest. 
Dan volgt een opdracht. Dat is 
dus iets wat we moeten doen. Het 
heeft weer alles te maken met ons 
gedrag.

vrolijk blijft en je bedankt voor de 
geboden hulp, dan is de kans groot 
dat je een glimlach terugkrijgt. Als 
dat gebeurt dan ga je toch ook zelf 
een beetje vrolijker weg?

DE PRIESTERLIJKE ZEGEN 
EN LEVENSHEILIGING: EEN 
SUBTIEL VERBAND

Het subtiele verband tussen de 
zegen die de priester uitspreekt 
over het volk in Numeri 6 en het 
hoofdstuk over levensheiliging in 
Leviticus 19 is voor mij de aanlei-
ding geweest om dit artikel te 
schrijven. 

Als je Leviticus 19 leest valt er een 
aantal dingen op. Telkens weer 
hoort het volk welke rol de Heer 
speelt in Israël. De mensen krij-
gen regels waaraan ze zich moeten 
houden en wat ze moeten doen, 
maar tegelijkertijd worden ze eraan 
herinnerd dat de Heer de God van 
Israël is. Dit Schriftgedeelte begint 
met het grondbeginsel: ‘Wees 
heilig, want ik, de HEER, jullie God, 
ben heilig’. Dat is een duidelijke 
opdracht om een bijzonder leven te 
leiden. Dat leven is anders dan dat 
van de omringende volkeren. 

Het is een heilig leven en dat bete-
kent een leven dat anders is dan 
wat voor  ‘gewoon’ doorgaat. 
Het is een leven waarin men zich 
verre houdt van alles wat veront-
reinigt (zie SDABD, over ‘holy’). 
Het is echter niet synoniem met 
‘volmaakt’. In een wereld waarin 
liegen zo gewoon is, kun je iemand 
die oprecht probeert altijd de 
waarheid te spreken inderdaad 
een heilige noemen. Dat blijft zo, 
zelfs als die er een enkele keer door 
onwetendheid wel eens naast zit.

VERWIJZINGEN NAAR GOD
Die uitspraak ‘Wees heilig, want 
ik, de Heer, jullie God, ben heilig’, 
wordt telkens weer herhaald, 
maar steeds in kortere vorm. Het 
is iedere keer een herinnering aan 
het feit dat de Heer de God van 
Israël is. Daarom volgt tot drie 
keer toe de uitspraak ‘Ik ben de 
Heer, jullie God’ (Leviticus 19: 3,4 
en 10). Daarna volgt de inkorting 
en staat er ‘Ik ben de Heer’ (vers 
12,14,16,18,28,30 en 32). Tegen het 
einde van deze opsomming komt 
de langere versie terug ‘Ik ben de 
Heer, jullie God’ (vers 25,31,34 en 
36).

OFFERS
Na elke twee verzen staat er zo’n 
verwijzing naar de Heer. In Levi-
ticus 19: 5-8 en 19-22 gebeurt dat 
niet. Ook daar merk je een patroon 
op. In beide gevallen gaat het 
om een offer. In verzen 5-8 is dat 
een vredeoffer, gevolgd door een 
beschrijving van hoe je daarmee 
moet omgaan. Je moet het zo snel 
mogelijk eten. Als er op de derde 
dag nog iets over is, dan gooi je dat 
weg. In de verzen 19-22 gaat het om 
een schuldoffer met de beschrij-
ving wanneer zo’n offer nodig is. 
Je mag geen twee verschillende 
soorten vee laten paren en geen 
twee soorten zaad op dezelfde 
akker zaaien. Een man mag geen 
seksuele omgang hebben met de 
slavin van een ander. Ook dat is in 
zekere zin het verenigen van twee 
dingen die verschillend zijn. De 
dader heeft inbreuk gemaakt op 
de rechten van een andere man, de 
eigenaar van de slavin.

LEVITICUS 19 EN DE 
PRIESTERLIJKE ZEGEN

Je kunt Leviticus 19 opdelen in 
drie delen, twee keer onderbroken 
door de invoeging van een offer. 
In het eerste gedeelte (verzen 1-5) 
komt driemaal de uitdrukking ‘Ik 
ben de Here (uw God) voor. In het 
tweede gedeelte (verzen 9-18) 
komt de uitdrukking vijfmaal voor 
en in het derde gedeelte (verzen 
23-36) zevenmaal. 

Het opvallende is dat dit patroon 
van drie – vijf – zeven, terugkeert 
in de priesterlijke zegen. Daar-
bij moet je uiteraard uitgaan van 
de Hebreeuwse woorden. Om het 
tellen te vergemakkelijken zijn de 
Hebreeuwse woorden letterlijk 
vertaald. De Nederlands zin loopt 
daardoor niet meer zo goed. Dat 
patroon ziet er dan zo uit: 

‘Moge u zegenen de Heer en u 
beschermen, (drie woorden)
moge het licht doen schijnen  
de Heervan zijn gelaat over u  
en u genadig zijn, (vijf woorden) 
moge toewenden de Heer u zijn 
gelaat en geven u vrede.’ (zeven 
woorden)

Het patroon van getallen is 
hetzelfde. Je ziet het in de zegen 
die de priester uitspreekt en ook in 
Leviticus 19 over levensheiliging. 
De zegen die de mens ontvangt 
krijgt pas echt vorm als de mens 
zelf tot zegen is voor zijn naaste. 

EEN ZEGEN ZIJN VOOR JE NAASTE
Dat krijgt praktisch gestalte in het 
dagelijks leven door betrokkenheid 
te tonen bij (of met) de ander, met 
je naaste. Het gaat om hele simpele 
en vanzelfsprekende dingen. Je 
moet dan denken aan heilig zijn 
door ontzag te hebben voor je 
ouders, door de sabbat te vieren, 
geen afgoden te aanbidden en te 
zorgen voor armen en vreemde-
lingen. Bijvoorbeeld door niet al te 
zorgvuldig je oogst van het veld af 
te halen, maar wat achter te laten. 

Verder gaat het erom niet te stelen, 
te liegen of bedriegen of vals te 
zweren. Maar ook eerlijk omgaan 
met je medemens en hem of haar 
niet af te persen. Geef bijvoorbeeld 
een arbeider zijn loon op tijd. Je zult 
ook een dove niet vervloeken of 
een struikelblok leggen op het pad 
van een blinde. Onpartijdig zijn, 
niemand voortrekken en recht-
vaardig rechtspreken, horen er ook 
bij. Net als niet haatdragend zijn, 
persoonlijk met mensen praten, je 
niet wreken of een wrok koesteren. 
Kortom: heb je naaste lief als jezelf.

Tot slot volgt de wijze raad om 
geen vlees met bloed te eten, geen 
geesten te raadplegen, op te staan 
voor ouderen, vreemdelingen 
goed te behandelen, met zuivere 
gewichten en maten te werken. 
Kortom ‘Houd je aan al mijn bepa-
lingen en regels en leef ze na’ 
(Leviticus 19:37). En in lijn met de 
zegen die de priester uitspreekt 
kun je eraan toevoegen: leef zoals 
de Heer het je voorschrijft, dan zul 
je de zegen van God ontvangen. 
Omdat je ook zelf tot zegen bent. 
Die twee dingen zijn onscheidbaar.

Name of Author Brief description of 
what He/she does

ZEGEN EN GEDRAG 
Zevendedagsadventisten maken 
de tekst uit Korintiërs praktisch 
door gezond te leven. Dat bete-
kent in grote lijnen niet roken, geen 
alcohol drinken en je gewicht in 
de gaten houden. Als je dat doet 
door je gedrag, dan ontvang je een 
zegen. Het verband tussen wat je 
doet en de ontvangst van Gods 
zegen is erg duidelijk en gemakke-
lijk vast te stellen. We hebben hier 
te maken met een uiterst belang-
rijk gegeven. Een zegen van God 
wordt pas echt tot een zegen als je 
er door je doen en laten antwoord 
op geeft. De grootste zegen die God 
ons geeft is ons te veranderen in 
nieuwe mensen. Met andere woor-
den, we worden ‘opnieuw geboren’. 
Dan word je opgeroepen om je 
leven een nieuwe richting te geven. 
Doe je dat in overeenstemming met 
Gods richtlijnen, dan zegent Hij je.

ZEGEN EN JE NAASTE
We hebben kunnen vaststellen dat 
de zegen van God in ons leven pas 
echt ontluikt als een roos die open 
gaat, wanneer we die verbinden 
met ons gedrag. Daar profiteren 
we zelf van, maar ook onze naaste. 
Het is al moeilijk geen dingen te 
gebruiken die schadelijk en versla-
vend voor ons zijn zoals tabak, 
alcohol en zoetigheid. Maar het is 
nog moeilijker geen dingen te doen 
die schadelijk zijn voor je naaste. 
Toch heb je daar ook zelf baat bij, 
al merk je dat vaak pas geleidelijk 
omdat het veel indirecter is.

Stel je voor dat je een winkel 
binnenloopt. Je treft een winkel-
bediende die door het wangedrag 
van een vorige klant chagrijnig 
is. Maar als je dan vriendelijk en 
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bekendstaan en zich laten leiden 
door de heilige Geest. Stefanus 
zorgt niet alleen voor kansarme 
leden, maar doet ook wonderen. 
Deze wonderen zijn de aanlei-
ding van felle discussies tussen 
hem en sommige Joden. Maar 
door de wijze reacties van Stefa-
nus kunnen ze de discussies niet 
winnen. Het gevolg is dat ze ande-
ren tegen hem ophitsen en dat 
hij gevangen wordt genomen. Hij 
moet zich verantwoorden ten 
overstaan van het Sanhedrin.
In een lange redevoering met een 
terugblik op de geschiedenis van 
het volk Israël, beschuldigt hij 
de toehoorders van halsstarrig-
heid, vervolging van de profeten en 
moord. Daarna worden de tegen-
standers zo ontzettend boos dat ze 
hem de stad uitslepen en stenigen. 
Hun mantels geven ze aan de jonge 
Saulus (later de apostel Paulus). 
Die staat erbij, kijkt ernaar en 
keurt de moord op Stefanus goed.

PAULUS ZIET HET LICHT
In die tijd was het bepaald niet 
veilig om te evangeliseren. Nog op 
dezelfde dag dat Stefanus wordt 
gestenigd breekt er een hevige 
vervolging los tegen de gemeente 
in Jeruzalem. Het blijft echter 
niet beperkt tot Jeruzalem. Ook 
daarbuiten worden christenen 
gemarteld en gedood en Saulus 
doet daar volop aan mee. Toch 
blijven de volgelingen van Jezus 
tegen de verdrukking in het goede 
nieuws over zijn leven, sterven en 
opstanding met anderen delen. 
En zonder dat Saulus het van plan 
is, wordt hij een van hen. Door een 
wonderbaarlijke ervaring met 
Christus op weg naar Damascus, 
bekeert hij zich en deze christen-

vervolger wordt een volgeling van 
de opgestane Heer. Op een dag 
wordt Paulus samen met Barnabas 
door de heilige Geest uitgekozen 
om op reis te gaan voor de taak die 
Hij hun had toebedeeld. En zo gaan 
Paulus’ zendingsreizen van start. 
Door de Geest gegrepen getuigt hij 
van zijn roeping en van de opge-
stane Heer. Samen met anderen, 
waaronder Lucas, reist Paulus 
door het Middellandse Zeegebied 
en sticht hij de ene gemeente na de 
andere.

DE ZENDING VAN DE KERK
Het boek Handelingen leert ons 
dat de zending van Jezus naadloos 
is overgegaan in de opdracht aan 
zijn leerlingen. Van leerlin-
gen worden zij apostelen, 
zij die gezonden zijn om het 
evangelie te verkondigen 
en nieuwe leerlingen te 
maken. 

Het Nieuwe Testament begint met vier evangeliën die het goede nieuws over het 
leven van Jezus vertellen. Een van die goed-nieuws verhalen is geschreven door 

Lucas, een geliefde arts en reisgezel van de apostel Paulus. Behalve zijn evangelie 
heeft hij ook het boek ‘Handelingen van de apostelen’ geschreven. Hierin beschrijft 
hij de geschiedenis van de vroege kerk. Een geschiedenis waarin de heilige Geest 
volgelingen van Jezus inspireert te getuigen van het leven, sterven en de opstan-
ding van Christus Jezus. De daden en verrichtingen die daarmee gepaard gaan, 

staan in dit tweede boek van Lucas. 

Tekst/ds. Jacob Engelgeer

A
ls de leerlingen van Jezus 
hem vragen of hij in zijn tijd 
het koningschap zal herstel-
len, antwoordt Jezus dat ze 

zich daar niet mee bezig hoeven 
te houden. Dat is immers aan God 
de Vader. Waar zij zich op moeten 
richten, zo geeft Hij aan, is de 
vertelling van het goede nieuws 
over Hem. En dan niet alleen in de 
eigen omgeving, maar overal op 
aarde. En nadat Jezus deze belang-
rijke boodschap aan zijn leerlingen 
heeft meegedeeld, keert Hij terug 
naar de hemel. 

DE HEILIGE GEEST WERKT MEE
Dat vertellen over Jezus gaat 
echter niet zonder de kracht van 
de heilige Geest. Na de hemelvaart 
van Jezus gaan de apostelen dan 
ook terug naar Jeruzalem. Daar 
blijven ze samen biddend wach-
ten totdat de belofte van God in 
vervulling zal gaan: de komst van 
de heilige Geest. 
Na de uitstorting van de heilige 
Geest houdt Petrus een lange 
toespraak waarin hij de toehoor-
ders erop wijst dat niet de dood 
maar het leven het laatste woord 

HANDELINGEN
VAN DE

APOSTELEN

heeft. Ook al is Jezus aan het kruis 
gestorven, God heeft Hem uit de 
dood opgewekt. Jezus is de Messias. 
De mensen vragen aan Petrus 
wat ze moeten doen, waarop hij 
aangeeft dat ze hun leven moeten 
veranderen, zich moeten laten 
dopen en dat God hen zal vergeven. 
Het gevolg is een geweldig doop-
feest. Maar er gebeurt meer: alle 
gelovigen gaan daarna met elkaar 
om als leden van één familie. Ze 
zijn zeer op elkaar betrokken. 

BETROKKENHEID ONDER DE 
EERSTE CHRISTENEN

De betrokkenheid onder de eerste 
christenen is bijzonder groot. Ze 
zijn loyaal en zoeken elkaar voort-
durend op. Wat ze hebben delen 
ze met elkaar. Ze verkopen hun 
bezittingen en de opbrengst geven 
ze aan de mensen die het nodig 
hebben. Elke dag komen ze naar de 
tempel en thuis breken ze samen 
het brood en eten gezamenlijk. 
Ze zijn blij en gelukkig. De een is 
niet belangrijker dan de ander, ze 
voelen zich gelijkwaardig. Zo eren 
ze God en oogsten ze de waarde-
ring van de mensen. 

/ ‘JULLIE MOETEN 
NAAR ALLE VOLKEN 
GAAN, ZODAT IEDER-
EEN MIJN LEERLING 
KAN WORDEN’.

En met dezelfde opdracht waar-
mee Jezus zijn leerlingen eropuit 
stuurde, stuurt Hij ook ons. Hij 
zei: ‘Jullie moeten naar alle volken 
gaan, zodat iedereen mijn leer-
ling kan worden. Jullie moeten 
de mensen dopen in de naam van 
de Vader en van de Zoon en van 
de heilige Geest. Leer de 
mensen om zich te houden 
aan alles wat Ik jullie 
verteld heb.’ (Matteüs 
28:19-20). Moge de studie 
van het boek Handelingen 
ons inspireren aan deze 
oproep gehoor 
te geven. 

DE EERSTE KRASJES BINNEN 
DE GROEP GELOVIGEN

Na deze ideale start van de eerste 
gemeente vertoont de groep gelo-
vigen de eerste krasjes met de 
schijnheiligheid en het bedrog van 
Ananias en Saffira. Ondanks deze 
eerste rimpels te midden van de 
gemeenschap, is de groei van het 
aantal christenen onstuitbaar. 
De apostelen doen wonderen, 
worden gevangengezet en gege-
seld maar weer bevrijd door God. 
Vervolgens blijven ze het goede 
nieuws, dat Jezus de Messias is, 
verkondigen. Veel mensen gaan 
in hem geloven en sluiten zich bij 
de groep volgelingen aan. Maar 
als het aantal aanhangers groeit, 
ontstaan er ook spanningen.

CONFLICTEN EN TEGENWERKING
De gemeente moet zowel interne 
conflicten als tegenwerking van 
buitenaf het hoofd bieden. Te 
midden van al dit tumult, wordt 
ene Stefanus aangesteld als een van 
de zeven wijze mannen die goed 
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PS

ANS DE RAAD-RIEDSTRA
11 feb 1930 – 17 feb 2018
Ans werd geboren in Groningen 
en was een echt mensenmens. Als 
jeugdlid van de gemeente Gronin-
gen viel zij op Henk de Raad. Zij 
trouwden in 1954. Als predikant 
en evangelist verzorgde Henk veel 
lezingen. Van autorijden hield Ans 
helemaal niet, maar toch ging ze 
mee. Bij de lezingen sprak ze met 
de bezoekers en op de terugweg 
luisterden zij en Henk vaak naar 
koormuziek. ‘Fijn he?’ zei Ans dan. 

Uit de gemeente Amersfoort, die 
in de huidige vorm bestaat dankzij 
Henks lezingen, kwam bericht hoe 
geliefd zij was door haar vriende-
lijke en gastvrije houding. Henk 
herinnert zich Amsterdam. Daar 
spraken en lachten de vrouwen uit 
de gemeente graag met Ans.  

Gezelligheid, naar de stad en 
samen koffiedrinken, daar hield 
Ans van. En van stijl – maar wel 
in de uitverkoop gekocht. Ze was 
goedlachs en doorzag mensen. 
Trots was ze op haar man, haar 
zoon Rob en Alitia, haar kleinkin-
deren Louise en Sander. 

Ans geloofde in de verlossing door 
Christus, niet door de inspannin-
gen van mensen maar door Gods 
sterke hand. Dat straalde zij uit. 
Haar laatste woorden waren tegen 
haar man en zoon: ‘Dag lieverds.’ 
Zij sliep op sabbatmiddag in. 
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HILLEGONDA MARIA (GONDA) 
LOENEN-VAN DER LAAN 

30 sept 1932 – 2 jan 2018
Nog geen zes weken na het overlij-
den van haar man Dirk, overleed 
Gonda ook onverwachts. Op de 
ochtend van 2 januari verheugde 
zij zich nog op een uitstapje met 
een van haar zonen. Het is er niet 
van gekomen.

Gonda werd in Bodegraven gebo-
ren. Dirk en Gonda leerden elkaar 
kennen in 1950 en trouwden vier 
jaar later. Zij was trots op hun vier 
zonen en haar kleinzonen en was 
er dol op om uitstapjes met hen 
te maken. Huize Loenen was een 
warme en sfeervolle plek waar 
bezoek altijd welkom was. Gonda 
toonde altijd veel belangstelling 
voor wie op bezoek kwam. Samen 
met Dirk heeft zij onmiskenbaar 
aan een sterke familieband bijge-
dragen.

Enkele jaren na Dirks doop maakte 
ook Gonda haar keuze. Zij is al 
die tijd trouw lid geweest van de 
gemeente Gouda. Helaas werden 
mobiliteit en energie de laatste 
jaren minder. Dat maakte de gang 
naar de kerk helaas niet meer moge-
lijk. In deze laatste periode was de 
zorg die Dirk haar gaf heel belang-
rijk voor haar. Haar familie en ook 
de gemeente Gouda denkt met veel 
liefde aan hen beiden terug.
Gonda ging heen in vertrouwen op 
de Heer.

17 maart 2018 / Gorinchem
ANGELA SCHAAP (38) 

*(op belijdenis van geloof)

31 maart 2018 / Leeuwarden 
FABIANA ARAUJO (37)
ELIZA VEFFER (27)
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DIRK LOENEN
1 apr 1923 – 23 nov 2017
Dirk Loenen werd geboren in 
Bodegraven, de plaats waar hij 
zijn hele leven zou wonen en 
werken. Op 19-jarige leeftijd 
leerde hij Gonda kennen, met wie 
hij in 1954 trouwde. Samen kregen 
zij Arie, Gert, John en Willem.

Eind jaren ’50 organiseerde de 
adventgemeente Gouda evange-
lisatie-activiteiten. Dirk werd 
geraakt door de boodschap en  is 
op 17 januari 1960 gedoopt. Hij 
bleef zijn hele leven lid van Gouda. 
Gonda volgde later zijn voorbeeld.

Dirk voelde zich gedreven om de 
Bijbelse boodschap door te geven 
binnen en buiten zijn gezin. Zolang 
hij kon gingen er folders door de 
brievenbussen in Bodegraven. Zijn 
ervaringen deelde hij regelmatig 
vanaf de kansel in de tussen-
dienst. Toen het lopen moeilijker 
werd verschenen er artikelen van 
zijn hand in het regioblad van 
Bodegraven en Reeuwijk.

In de laatste periode voelde Dirk 
dat het niet goed met hem ging; 
uiteindelijk ging hij heen in zijn 
slaap. Dirk leefde met de hoop dat 
zijn Verlosser met hem was. Hij 
was er ten volle van overtuigd dat 
hij geborgen is in de Heer en dat 
hij samen met alle gelovigen zal 
opstaan bij Jezus’ wederkomst.

van de kerk, zodat ze voor veel 
mensen beschikbaar werden. 

Jan was een gelovig mens met 
een sterk plichtsbesef. Tot nog 
maar enkele weken voor zijn dood 
bakte hij op vrijdagmorgen eieren 
voor de mensen van zijn afdeling 
op Vredenoord. Jan sliep rustig 
in, na een kort ziekbed. Zijn zoon 
Peter, uit Afrika, kon daar geluk-
kig nog bij zijn. We zien uit naar 
het moment dat we elkaar weer 
zullen ontmoeten.

GEDOOPT
14 april 2018 / Breda

CHRISTINE VAN LOOK-ZOLLER*

JAN JAKOB KIP
23 feb 1924 – 3 mei 2018
Op woensdag 9 mei werd in kleine 
kring afscheid genomen van Jan 
Kip, sinds 4 januari 2016 weduw-
naar van Maria Kip – de Roo. 

Jan was op jonge leeftijd altijd erg 
actief in de kerk. Jarenlang was hij 
de organist van Rotterdam Noord. 
Maar hij was vooral bekend als 
Bijbelsmokkelaar, naar Rusland. 

De laatste jaren van zijn leven 
ondertitelde hij enorm veel video’s 
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Het boek 
Openbaring

Ook voor het praktisch
invullen van je geloof

in het hier en nu.

Bestel het Bijbels dagboek van Jon Paulien 
via www.servicecentrum-adventist.nl

of bel 030 6931509.

ISBN/EAN: 978-90-825424-2-4

Prijs: € 15,00

H
ET EVAN

G
ELIE VAN

 PATM
O

S
  

 
         

Een jaar lang leven vanuit het laatste Bijbelboek       JO
N

 PAU
LIEN

  

Het evangelie van Patmos is een Bijbels dagboek dat zich op fascinerende wijze 
onderscheidt van vele anderen. De dagelijkse overdenkingen zijn gebaseerd op 
slechts één Bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Deze overdenkingen zijn in 
blogvorm geschreven, waarbij de schrijver ervaringen uit zijn eigen leven deelt.
Voor de lezer die bij het boek Openbaring denkt aan nauwkeurige toekomst-
voorspellingen wacht een verrassing. Waar toekomstvoorspellingen vooral bedoeld 
zijn om ons te bewegen tot voorbereidingen op een leven in de toekomst, laat dit 
Bijbels dagboek zien dat het boek Openbaring ook handreikingen aanbiedt voor 
het praktisch invullen van je geloof in het hier en nu. 
Als lezer mag je daarnaast ook een jaar lang genieten van achtergrondinformatie 
uit het Bijbelboek Openbaring. Toch zal het opvallen dat de nadruk bij alle 
dagelijkse overdenkingen vooral op de persoon Jezus Christus ligt. Het gaat, elke 
dag opnieuw, over wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan en doet.

Dr. Jon Paulien is het hoofd van de theologische faculteit van de adventistische 
Universiteit Loma Linda in Zuid-Californië, VS. Hij is een specialist op het gebied 
van de geschriften van Johannes in het Nieuwe Testament. Paulien schreef 
verschillende boeken over de eindtijd en andere aspecten van het boek Openbaring. 
In dit boek ontdekken we nog andere interesses van Jon en zijn vrouw Pamela:  
zij houden van reizen, fotograferen en golfen. In het Nederlands verscheen eerder 
een ander vertaald boek van Paulien: De wereld verandert, de taak blijft gelijk:  
Geloof doorgeven aan mensen van nu (2009).     

Uitgave: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
www.adventist.nl

HET EVANGELIE
VAN PATMOS 

Een jaar lang leven vanuit
het laatste Bijbelboek

HET EVANGELIE VAN PATMOS  
Een jaar lang leven vanuit het laatste 
Bijbelboek
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DIALOOG
Het 3e kwartaal van het 
boekje Dialoog is gewijd 
aan het Bijbelboek
Handelingen van de 
apostelen.  Het thema 
van het 4e kwartaal is 
Onze eenheid in Christus.

Dialoog is een halfjaarlijkse 
uitgave van de Adventkerk. 

Bestel Dialoog via www.
servicecentrum-adventist.nl.
 
Prijs inclusief verzendkosten 
€ 18,00.

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

2018
HET BOEK HANDELINGEN

3e kwartaal

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

2018
EENHEID IN CHRISTUS

4e kwartaal

Houd ons op de hoogte!
We willen u in Advent en op de website www.adventist.nl zoveel 
mogelijk op de hoogte houden van wat er in het land speelt. Daarvoor 
hebben we u nodig! Geef zoveel mogelijk interessante activiteiten, 
berichten en ander nieuws uit uw gemeente aan ons door.  
U doet dat door een e-mail te sturen naar ons redactie-mailadres 
advent@adventist.nl.

Uitgebreidere berichten zoals doopberichten, overlijdensberichten,  
bijzondere diensten, acties en activiteiten zijn ook zeer welkom. 
Zo blijven we beter op de hoogte van wat er in de lokale gemeenten 
speelt om dit met u en andere adventisten te kunnen delen.  
Stuur ons vooral foto’s en ander beeldmateriaal van goede kwaliteit 
met een omschrijving of verslag. Dat helpt ons enorm! Bedankt voor 
uw medewerking.

              OPROEP
RECTIFICATIE WALTER VEITH

Koningsdag was voor de Portugeessprekende adventgroep uit Amsterdam een 
feestje. Met vijftien mensen stonden zij in de buurt van het Vondelpark. Zij deel-

den free hugs uit en gaven gratis informatie over een betere gezondheid. 
Voorbijgangers kregen flyers in het Nederlands, Engels en Portugees. Hiermee 

hoopt de church plant ze een andere kijk op gezondheid te geven. 

FREE HUGS!

D
e free hugs waren veel meer 
dan een omhelzing, schrijft 
Silvia Andrade. ‘Met free 
hugs deel je sympathie, goede 

vibes en positivisme. Kort samen-
gevat: een beetje van Jezus’ liefde 
in een omhelzing.’ 
 
De Portugeessprekende gemeente 
moedigt alle kerken en church 
plants aan om vaker de straat op 
te gaan en de omgeving iets anders 
te laten zien. Wees anders dan 
verwacht en val op een positieve 
manier op. Het is ook nog eens 
goed voor de onderlinge band. 
Deelnemer Angelo vindt het voor 
herhaling vatbaar en concludeert: 
‘Het wordt elk jaar beter. Volgend 
jaar ben ik weer van de partij!’

I
n Advent 3 van 2017 werd in 
het artikel getiteld ‘Denk na’, 
gesteld dat Walter Veith enkele 
antisemitische uitspraken 

deed op basis van antisemiti-
sche bronnen en dat hij daarvoor 
werd veroordeeld. De Adventre-
dactie wil benadrukken dat deze 
beweringen gebaseerd zijn op de 
interpretatie van de auteur die het 
artikel schreef. De auteur kwam 
tot zijn uitspraken aan de hand 
van het toen beschikbare bronma-
teriaal. Na onderzoek, op verzoek 
van enkele lezers, kan de Advent-
redactie niet bevestigen dat 
Walter Veith voor deze uitspraken 
is veroordeeld.
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http://www.adventist.nl
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S
inds kort werkt Marco Koning 
als Teammanager Vergunnin-
gen, Handhaving en Veiligheid 
bij de gemeente Dronten. Daar-

voor was hij Teamleider Toezicht 
en handhaving, Beheer openbare 
ruimte bij de gemeente Oldebroek. 
‘Dat is vooral het beheer van kapi-
taalgoederen. Hoe zorg je ervoor 
dat buiten een weg wordt aange-
legd. Een weg gaat gemiddeld 70 
jaar mee en moet dan vervangen 
worden. Daar moet je spaarpot-
jes voor aanleggen, zodat je na 70 

jaar die weg ook kunt vervangen. 
Hetzelfde geldt voor groenbeheer, 
verlichting enz. Eigenlijk beheren 
we alles voorbij jouw tuin. Zowel 
wat betreft financieel beheer als 
de naleving van regelgeving.’ 

UITDAGING
De uitdaging is dan om aan de ene 
kant de dagelijkse zaken goed te 
regelen en aan de andere kant 
genoeg vooruit te kijken zodat 
toekomstige projecten niet in 
gevaar komen. Dat kan zeker in 

het politieke spel met wisselende 
wethouders en raadsleden nog wel 
eens een uitdaging zijn. ‘Het is het 
samenspel tussen aan de ene kant 
de gemeenteraad die kaders stelt 
en aan de andere kant de organisa-
tie die advies geeft. Over hoeveel 
en hoe je het beste de verschil-
lende potjes kunt vullen, hoe je op 
een verstandige manier spaart en 
hoe je toch een bepaalde mate van 
beleidsvrijheid houdt.’ 

OLDEBROEK VOOR MEKAAR
‘Een bijzondere manier om burgers 
meer vrijheid te geven en toch de 
participatie te verhogen hebben 
we gedaan in Oldebroek met ‘Olde-
broek voor mekaar’. Dit waren 
projecten waarbij het beheer van 
plaatselijk groen in Oosterwolde 
helemaal werd overgelaten aan 
het dorp zelf. De gemeente zei: 
we besteden dit bedrag aan open-
baar groen, als jullie denken dat je 
voor dat geld een nog hoger onder-
houdsniveau kunt halen, graag! En 
dat werkte.’

BIJ TOEVAL LEIDER
Marco is bij toeval in een leider-
schapspositie terecht gekomen. 
‘Ik ambieerde totaal geen leiding-
gevende functie. Sterker nog, ik 
had er een aversie tegen! Uit eigen 
ervaring kende ik geen echte 
goede leiders. Wel veel interim-ers 
die bekend stonden als machts-
beluste types die veranderingen 
aanbrachten waar niemand om 
gevraagd had. Om vervolgens voor-
dat ze daar verantwoording over 
moesten afleggen, alweer gevlo-
gen waren. Dat waren een beetje 
mijn voorbeelden. Dominante figu-
ren, boemannen, angstcultuur. 
Maar toen mijn leidinggevende 
omviel, werd mij gevraagd om zijn 
functie waar te nemen. En zonder 
een moment te twijfelen heb ik 
ja gezegd. Ik wist hoe het niet 

moest. Dus vanuit dat anti-voor-
beeld ben ik gaan werken.’ Dat 
was wel een enorm risico. De kans 
was groot dat je niet zou slagen of 
dat mensen je niet zouden accep-
teren. Wat heb je van die periode 
geleerd? ‘Dat macht invloed is en 
dat je dat op een geweldige manier 
kan aanwenden voor het team. Ik 
heb natuurlijk veel geluk gehad. 
Maar ik heb ook gemerkt dat als 
je dingen met oprechte intenties 
doet, mensen je vanzelf vertrou-
wen geven.’

LOSKOMEN VAN EEN STIGMA
Hoe goed Marco ook nu op zijn 
plek zit bij de overheid, toch was 
het helemaal niet zo logisch dat 
hij daar terechtkwam. ‘Ik heb 
enorm lopen twijfelen wat ik wilde 
worden. Met een vader als predi-
kant heb je toch een bepaald 
stigma. Daar wilde ik in ieder geval 
van loskomen. Ik wilde beslist niet 
het brave jongetje zijn en ik heb er 
ook alles aan gedaan om van dat 
beeld af te komen. En met succes. 

Wat betreft beroepskeuze was ik 
op zoek naar een roeping, iets wat 
je met volle overgave kunt doen. 
Mijn voorbeeld vanuit huis was: 
iemands werk is zijn passie en 
werk en privé lopen door elkaar 
heen. Ik kwam er pas later achter 
dat je niet bent wat je doet. Dat je 
ook gewoon een baan kunt hebben. 

Ik heb ook vrij lang gezocht. 
Kunstacademie, sociale acade-
mie, maatschappelijk werk en 
dienstverlening, lerarenopleiding, 
allemaal met een rode draad: soci-
aal zijn. 

In 2001 ben ik deeltijd gaan 
werken om te studeren en kon 
bij toeval bij de gemeente aan de 
slag als handhaver. Daar kwam 
ik te werken met bijzondere doel-
groepen zoals marktkooplieden, 
verwarde persoonlijkheden en 
woonschip- en kampbewoners. 

Ik had geen relevante vooroplei-
ding, ze hadden iemand nodig die 
handig met mensen was. Zo ben ik 
er eigenlijk ingerold. Toen ben ik 
me gaan verdiepen in regelgeving 
en juridische zaken. Dat boeide me 
mateloos.’ 

HANDIG MET MENSEN
Als handhaver en ook nu als 
leidinggevende moet je graag met 
mensen willen werken. Hoe leer 
je dat? ‘Vanuit huis werd met de 
paplepel ingegeven dat je dienst-
baar moest zijn in het leven en dat 
werd ook voorgeleefd. Thuis was 
het een zoete inval waar iedereen 
dag en nacht terecht kon om zijn 
verhaal te doen, steun te vinden 
en gehoord te worden. Niet dat 
we daar als kinderen zelf aan mee 
moesten doen, maar die instelling 
hebben we wel meegekregen. Inte-
resse in de ander hebben en geen 
nee zeggen als er een beroep op je 
wordt gedaan. 

In mijn werk heb ik het effect erva-
ren van het bijbelse principe van 
net zo omgaan met de ander als je 
zelf behandeld wilt worden. Ook 
hangt een van Einsteins uitspra-
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INTERVIEW/MARCO KONING MARCO KONING/INTERVIEW

‘HET IS 
INHERENT 

AAN 
GELOVEN 
DAT WE 

VERSCHIL 
VAN INZICHT HEBBEN’

Marco Koning is 46, getrouwd met Etta en samen hebben ze twee zoons (24 en 18). 
Die ‘wetenswaardigheden’ kon ik hem nog net aan het einde van ons direct inhoude-
lijke gesprek ontfutselen. Een gesprek over de overheid, dienend leiderschap en de 
kerk. Met als rode draad het zoeken naar betrokkenheid onder mensen die op het 

eerste gezicht totaal verschillende belangen hebben.

Tekst/Jeroen de Jager 

/ ALS JE DINGEN MET  
ECHT OPRECHTE INTEN-
TIES DOET, KRIJG JE 
VANZELF VERTROUWEN 
VAN MENSEN

INTERVIEW MET MARCO KONING



ken altijd in mijn werkkamer: 
‘Everybody is a genius. But if you 
judge a fish by its ability to climb a 
tree, it will live its whole life belie-
ving that it is stupid’. 
Begin nou eerst maar eens met 
luisteren, dan kom je al een heel 
eind. Iedereen is een genie en heeft 
talenten. Die komen eruit als je 
ze waardeert en ze andere taken 
en verantwoordelijkheden geeft. 
Soms worden mensen zo hard afge-
serveerd op die ene taak terwijl ze 
genieën zijn in andere zaken.’

REGELS HEBBEN EEN BEDOELING
‘Regels hebben een bedoeling. Het 
gaat niet om wat niet-kan-niet-
mag. Elke regel vertegenwoordigt 
een waarde in onze samenleving. 
Ze zijn nodig voor een zekere orde 
en dat de samenleving leefbaar 
blijft. Vanuit mijn praktijk merk ik 
dat de samenleving in de fase van 
deregulering verkeert, dat is ook 
een van de opdrachten vanuit de 
overheid. Dat vinden mensen soms 
lastig. Dat ze ineens zelf verant-
woordelijk zijn voor leefbaarheid 
en hun omgang met buren. Toch is 
het noodzakelijk om met elkaar de 
samenleving vorm te geven en dat 
die niet van bovenaf wordt opge-
legd. Dat geldt ook voor een team. 
De meest netelige dossiers uit 

mijn carrière werden succesvol 
opgelost dankzij de deskundig-
heid in het team. Niet door het 
managementteam. Niemand is 
belangrijker dan het team. Daar 
liggen de hulpbronnen en kennis. 
Daarvoor moet je echt met elkaar 
praten en echt luisteren.’

VRIEND VAN DE KERK
Marco is actief in de gemeente, 
maar hoe zit het met zijn acti-
viteiten in zijn kerkgemeente? 
‘Ik heb een tijd van grote twijfel 
gehad over het geloof en de kerk. 
Nooit uit de kerk gegaan maar wel 
aan de zijlijn commentaar gege-
ven. Daar heeft mijn vrouw me 
terecht mee geconfronteerd. Het is 
te makkelijk om als je nergens bij 
hoort, van een afstandje commen-
taar te geven. Nu zit ik in een paar 
commissies en ben ik met groot 
plezier sabbatschoolgesprekslei-
der van de ‘zoldergroep’. Dat is een 

sabbatschoolgroep met wat meer 
vrije ruimte voor elkaars mening 
en geloofsbeleving. Ik ben dus 
gegaan van kritische sympathisant 
van het zevendedagsadventisme 
naar een vriend van de kerk. Dat 
vind ik een mooiere omschrijving 
dan gemeentelid.’ 

BETROKKENHEID ZONDER 
OORDELEN

Hoe kun je in de kerk betrokken-
heid stimuleren zonder dat er 
wordt geoordeeld? ‘De mate van 
tolerantie neemt toe als mensen 
elkaar een keer ontmoeten. Als je 
meer weet over de achtergronden 
van de ander, word je verdraagza-
mer. Ga het gesprek met de ander 
aan, dan hoor je wat er speelt en 
wat de ander drijft en nodig heeft. 
Daardoor ontstaat er vanzelf 
begrip en betrokkenheid en dat 
verhoogt weer de verdraagzaam-
heid. 

Wat ik heb geleerd in een 
opleidingstraject met het manage-
mentteam van de gemeente 
Oldebroek is ‘egostrippen’. Dat gaat 
over communiceren op behoef-
ten-niveau, dat niveau kent geen 
oordeel. Hierdoor kom je makke-
lijk tot de kern, leer je de echte 
behoeften van anderen kennen 
en voorkom je vaak niet klop-
pende oordelen over de ander. Als 
je bijvoorbeeld tijdens een verga-
dering merkt dat je collega zich 
van het ene agendapunt naar het 
andere haast, kan je checken of hij 
behoefte heeft aan voortgang. Dat 
levert een heel ander resultaat op 
dan te zeggen dat iemand ongedul-
dig of drammerig is. Zo kun je veel 
handiger met elkaar het gesprek 
aangaan. En je weet vaak niet wat 
de ander bezielt zonder dat je het 
aan hem of haar vraagt. Daar-
bij: koester je verschillen en zoek 
naar maximale veelkleurigheid. 
Het is inherent aan geloven dat we 
verschil van inzicht hebben.’
 
Jeroen de Jager werkt in de media,
is redactielid van Advent en kerkt in
Alphen DC.
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Voortaan vindt u in Advent een recept. Om uzelf of anderen 
mee te verwennen. De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. 

Dit keer Pompoensoep met naan-brood.

ADVENT
VERWENT
POMPOENSOEP (4 personen)
DIT HEEFT U NODIG

1 flinke pompoen 
wat olie 
1 ui (gesnipperd) 
2 winterwortels 
1 aardappel 
1,5 theelepel kerriepoeder 
1 dl kokosmelk 
5 dl groentebouillon 
zout en peper naar smaak 
bieslook en koriander

ZO MAAKT U HET
Fruit de ui met de kerrie in wat olie op 
niet al te hoog vuur. Voeg de geschilde 
en in blokjes gesneden pompoen 
(zonder pitjes), wortels en aardappel 
toe en fruit die ook aan. Voeg daarna 
de bouillon toe. Gebruik meer vocht 
als de groenten niet onder staan. Kook 
ongeveer 20 minuten tot de groen-
ten en de aardappel zacht zijn. Voeg 
de kokosmelk toe en kook deze nog 10 
minuten mee.
 
Haal de pan van het vuur en pureer het 
mengsel met een staafmixer. Breng 
het op smaak met versgemalen peper 
en wat zout. Dien op met wat fijnge-
sneden bieslook en verse koriander. 
Fijngesneden bladpeterselie mag ook. 

U kunt de soep natuurlijk zo eten, nog 
lekkerder is er zelfgebakken naan-
brood bij te eten.

NAAN-BROOD (10 stuks)
DIT HEEFT U NODIG

500 gram zelfrijzend bakmeel 
400 gram Griekse yoghurt (dikke 
yoghurt) 
zout naar smaak 
1 theelepel komijnzaad
1 theelepel mosterdzaad
1 theelepel venkelzaad 
2 dl olijfolie 
1 teentje knoflook 
peterselie

ZO MAAKT U HET
Meng het zelfrijzend bakmeel 
samen met de yoghurt en wat 
zout tot een elastisch deeg. Rooster 
het komijn-, mosterd- en venkelzaad 
in een droge koekenpan. Kneed de 
geroosterde zaden door het 
deeg. Verdeel het deeg in 10 
gelijke stukken. Verhit alvast 
een grillpan. 
Rol de 10 deegstukken uit 
met een deegroller tot ongeveer 
een halve cm dik. 
Pureer met de staafmixer het 
teentje knoflook en een handje 
peterselie door de olijfolie. 
Smeer het uitgerolde deeg in 
met de op smaak gebrachte 
olijfolie. Gril het naan-brood 
twee minuten aan beide kanten 
goudbruin.

EET SMAKELIJK!
Mocht u tips voor lekkere en gezonde 
vegetarische of veganistische recep-
ten hebben, stuur ze dan naar: 
advent@adventist.nl. 
Wie weet komt uw recept in de 
volgende Advent!
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/ REGELS HEBBEN  
EEN BEDOELING.  
DAT ER EEN ZEKERE 
ORDE IS EN DAT DE 
SAMENLEVING LEEF-
BAAR WORDT.

mailto:adventredactie@adventist.nl


CREATIEF MET HET EVANGELIE 
OMGAAN

Het idee achter Global Youth Day 
is Be the Sermon. In plaats van 
dat jongeren naar een preek luis-
teren, zijn ze zelf de preek. Ze 
geven handen en voeten aan het 
evangelie. ‘De jongeren raken 
heel betrokken bij de noden in 
de samenleving, want die zien ze 
van dichtbij. Het is goed voor ze 
om iets te doen voor een ander, 
gewoon door zichzelf te zijn.’ 
Ieder jaar heeft Global Youth Day 
een ander thema. Dit jaar was dat 
Food & Water. Maar daar hoeven 

GLOBAL YOUTH DAY SCHEPT 
EEN BAND

‘We krijgen ook wel reacties dat 
leden het niet leuk vinden om 
de jongeren niet in de dienst te 
hebben.’ Maar steeds meer worden 
gemeenteleden betrokken bij 
Global Youth Day. Op sommige 
plekken doet de hele gemeente 
mee. Dan helpt niet alleen jong, 
maar ook heel jong en oud bij de 
voorbereiding. ‘Het maakt niet uit 
hoe je in je geloof staat, dit is voor 
iedereen prettig om te doen. Het 
geeft voldoening, het is leuk. In 
Arnhem is er al drie jaar lang een 

IETS VOOR EEN ANDER DOEN
SCHEPT VOLDOENING

‘Het spreekt jongeren aan dat 
het een wereldwijd evene-
ment is. En iedere keer dat ze 
meedoen, worden ze enthousias-
ter. Ze merken dat als ze iets voor 
een ander doen, zomaar, dat het 
voldoening geeft. En als jonge-
ren dat eenmaal hebben ervaren, 
kunnen ze niet wachten tot de 
volgende Global Youth Day. Het is 
ook de bedoeling dat er tussen-
door meer activiteiten worden 
georganiseerd. 

We merken nu ook dat steeds meer 
jeugdleiders laten weten: ‘Hee, 
we hebben over een paar maan-
den afgesproken om weer bij die 
vluchtelingen of bij dat verzor-
gingstehuis langs te gaan’. Dat 
begint echt te komen en het kan 
natuurlijk elke dag Global Youth 
Day zijn.’ En zo is het ook bedoeld; 
1 dag in het jaar brengt nog geen 
echte verandering teweeg. ‘Ik denk 
dat het een hele goede ontwik-
keling is dat de jongeren en de 
jeugdleiders zelf niet willen dat het 
1 dag is, maar dat ze zeggen dat ze 
vaker iets gaan ondernemen.’

de jeugdgroepen zich niet aan te 
houden, ze kiezen wat bij hen past. 
‘De een organiseert een health 
expo, de ander gaat op bezoek in 
een verzorgingstehuis. Je kijkt 
waar de nood in jouw buurt hoog 
is en daar doe je dan wat voor. 
Volgend jaar wordt het thema 
Prisoners, dus ik denk niet dat 
er heel veel met dat thema bezig 
zullen zijn. Maar dat maakt ook 
niet uit. Het is mooi dat jongeren 
dienstbaar kunnen zijn op hun 
eigen manier.’

AANTAL DEELNEMERS GROEIT

I
n Nederland leeft het evene-
ment sinds 2014. Ook hier 
groeit het aantal deelne-
mers ieder jaar. ‘Het heeft 

zich steeds verder ontwikkeld, 
steeds meer lokale gemeenten 
en church plants doen mee.’ Hoe 
veel is niet helemaal duidelijk. 
Want de aanmelding als jeugd-
groep of gemeente is namelijk 
niet verplicht. ‘Veel’, schat Made-
lon Comvalius. Het wereldwijde 
deelnemersaantal van 2018 wordt 
geschat op zo’n 10 miljoen.

ELKE
DAG KAN
GLOBAL 

YOUTH DAY 
ZIJN

Het eerste jaar van Global Youth Day was 2013. Een nieuw concept, waarbij 
jongeren een sabbat buiten de kerk doorbrengen en omkijken naar hun mede-

mens. Daarnaast delen zij online wat ze allemaal doen. Volgens globalyouthday.org 
deden er 21 landen mee. In 2017 waren dat er al 124. Wat is de gedachte achter 
dit grote jeugdevenement en waarom is het ook in Nederland zo succesvol? Een 

gesprek met Madelon Comvalius, departementshoofd Jongeren & Gezinnen. 

Tekst/Nelske Verbaas
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op mijn plek ben, hoe meer ik tot 
zegen kan zijn voor de ander, voor de 
kerk of op iedere andere plek waar ik 
me inzet. 
Het wordt een JA met alles in mij. 
Andersom is waardering naar elkaar 
toe net zo onmisbaar. Dat noem ik 
betrokkenheid de andere kant op. Ik 
kan alles geven, mezelf compleet 

verliezen, maar als het niet gedra-
gen wordt, heeft mijn inzet geen zin, 
raak ik mijn enthousiasme kwijt. We 
hebben elkaar nodig. 
Betrokkenheid is er samen voor gaan, 
jij met jouw kwaliteit ik met de mijne. 
Kom pak mijn hand, we doen het samen. 

Tekst en beeld/Irene van Valen

Alleen dan wanneer je doet wat je 
leuk vindt, houd je vol’, zei een wijs 
man. Daarop maakte ik mijn balans 
op en stopte met een bestuursfunc-
tie om te gaan voor iets wat ik leuker 
vind. Misschien is het wel mijn beste 
daad van betrokkenheid. Want hoe 
meer ikzelf geniet van wat ik doe, 
hoe langer ik volhoud. En hoe meer ik 

Global Youth Day-dienst, dus de 
hele dienst staat in het teken van 
dienstbaar zijn aan een ander. En 
de hele gemeente helpt mee met de 
activiteit.’ 
Deelnemende jongeren zoeken niet 
alleen verbinding met de gemeente 
en de anderen uit hun jeugdgroep. 
Met #gyd nemen adventistische 
jongeren de sociale media over. 
Ook op globalyouthday.org delen 
ze hun activiteiten en bekijken die 
van anderen. Zo kunnen ze ook 
voor hun volgende outreach-acti-
viteiten weer inspiratie opdoen. 
‘In Nederland hebben we dit jaar 
de Global Youth Day-sjaal gehad en 
er 300 door Nederland verspreid. 
Dat is heel leuk om terug te zien 
op foto’s en filmpjes. Predikanten 
hebben dit jaar Global Youth Day 
ook extra aandacht gegeven in hun 
preken. Met hun sjaal om.’

GLOBAL KIDS DAY
Dit jaar was voor het eerst 
Global Kids Day op dezelfde dag. 
Het duurt nog even voordat die 
dag goed op gang komt, verwacht 
Madelon Comvalius. Is het iets wat 
je kunt combineren met Global 
Youth Day? ‘Het ligt eraan wat je 
doet. Wij (Arnhem, red.) delen 
fruit uit, dat is iets wat voor de 
kinderen prima kan, die doen al 
jaren mee. Maar koken voor vluch-
telingen, ik weet niet of je daar 
dat jochie van zes mee naartoe 
moet nemen.’ En wat als de jeugd 
geen jeugd meer is, blijft het dan? 
‘Als de gemeente erbij betrokken 
wordt? Ik denk het wel. Je wordt 
er echt blij van.’

Op de dag zelf is er een livestream 
van 24 uur. Drie jaar geleden  
verzorgde Nederland die live-
stream, in 2018 was het IJsland. 
Nederland leverde een filmpje 
aan, gemaakt door Patrick Nab. Op 
de dag zelf stuurden gemeenten 
foto’s en video’s voor een verslag 
in de livestream. En toen crashte 
de computer. Gelukkig kwam het 
toch nog goed en is het filmpje nu 
te bekijken op bit.ly/gydNL2018. 

          24 UUR 
LIVESTREAM
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/ JONGEREN ZIJN 
DIENSTBAAR OP 
HUN EIGEN 
MANIER



E
nkele maanden geleden zocht 
de redactie naar een pakkend 
thema voor het adventistische 
principe van ‘rentmeester-

schap.’ Dit pakkende thema moest 
enerzijds de lading van rentmees-
terschap dekken en anderzijds ook 
begrepen worden door een breed 
publiek. Met het woord ‘betrokken-
heid’ vond de redactie een oplossing. 
Volgens adventisch begrip is rent-
meesterschap een holistische manier 
van je geloof uitdragen waarbij je op 
verschillende manieren betrokken 
bent en blijft met Gods schepping. 

Die betrokkenheid zien wij terug 
op drie vlakken: tijd, talent en tien-
den. Van onze beschikbare tijd geven 
wij min of meer een deel terug aan de 
Schepper. Dit doen we door bijvoor-
beeld wekelijks bij elkaar te komen 
in de kerk om elkaar te bemoedigen 
tijdens de samenkomsten, terwijl 
wij op dat moment ook op het strand 
hadden kunnen liggen. Onze talen-
ten gebruiken wij vaak als middel 
waarmee wij ons brood verdienen.  
Maar wij kunnen ze ook gebruiken 
ter ondersteuning van de plaatselijke 
gemeente die immers een ontmoe-
tingsplaats van gelovigen is. Met 
onze tienden zorgen wij ervoor dat 
onze ontmoetingsplaatsen, met al 
hun organisatorische zaken, kunnen 

luut niet de bedoeling om u als lezer 
de les te lezen. Het doel is om u aan te 
moedigen het adventistische principe 
van betrokkenheid hoog in het vaan-
del te hebben.  Wij kunnen op een 
bescheiden manier een bijdrage leve-
ren aan onze maatschappij door dit 
holistisch principe uit te dragen. En 
terwijl we dit doen mogen we de stille 
geruststelling hebben dat de kerk nog 
altijd maatschappelijk relevant is.

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

HOOFDREDACTIONEEL

blijven voortbestaan. Onze tienden 
maken het ook mogelijk om in onze 
tijd de goede hoop van het evangelie 
te delen. Dat is een belangrijke zaak. 
Hierdoor vinden zij die de blijde hoop 
zoeken, maar nog niet hebben gevon-
den, een weg naar de Heer om met 
Hem een relatie aan te gaan. 

In dit nummer van Advent biedt 
de redactie uitgaande van de aspec-
ten tijd, talent en tienden, de lezer 
een aantal artikelen aan. Het is abso-

El
nu

r/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Illustratie/Aad Berger


