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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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 LOSLATEN EN 
VASTHOUDEN
H

et thema van deze 
Advent is ´losla-
ten en vasthouden´. 
De kerk en het 

geloof waar de kerk voor 
staat, is velen van ons zeer 
dierbaar. Maar er zijn ook 
zaken binnen de kerk waar 
we mee worstelen. Dege-
nen onder ons die ouders 
zijn, weten uit ervaring 
dat kinderen opvoeden in 
het geloof in deze tijd geen 
gemakkelijke opdracht is. 
Soms moet je de teugels wat 
laten vieren en hen losla-
ten en ruimte geven om ze 
uiteindelijk voor het geloof 
te kunnen behouden. Ze 
moeten dingen zelf ervaren 
en zelfstandig hun keuze 
voor God kunnen maken. 

 
In de samenleving wordt 
de vraag gesteld waarom 
je vandaag de dag nog 
überhaupt lid van een 
kerk zou willen zijn. Ik 
geloof nog steeds dat er 

voldoende redenen zijn om 
lid van de kerk te zijn en 
te blijven. Ik hoop dat de 
bijdragen in dit nummer u 
motiveren en aanmoedi-
gen dat het geloof in God 
en het lid zijn van de kerk 
echte bevrediging geeft.

De centrale boodschap 
van de Bijbel is dat God 
u zo liefheeft, dat Hij de 
goddelijke heerlijkheid 
heeft verlaten om mens 
onder mensen te worden in 
Christus Jezus. God is zelf 
als mens geboren en heeft 
onder ons gewoond. Hij 
heeft het leven geleid dat 
wij eigenlijk moesten leven 
en Hij was bereid de dood 
te sterven die wij eigenlijk 
zouden moeten sterven. 
God wil ons niet loslaten, 
maar vasthouden om ons 
terug te brengen in Zijn 
aanwezigheid.

Rob de Raad Voorzitter 
Nederlandse Adventker
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LOSLATEN EN VASTHOUDEN/AGENDA

 Nederland    België 

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

DECEMBER 
 Tienerclub 8 
 Training vrouwen- 

 pastoraat 6-16 
 Training kinder- 

 sabbatschoolleiders 16

JANUARI 
 Tienerclub 12 

 Landelijke  
 Bijbelquiz 26 

  Adra-dag 27

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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LOSLATEN EN
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D
e efficiëntie waarmee beleid 
vanuit een centraal punt 
diverse afdelingen bereikt, 
hangt af van de organisatie-

structuur.  Organisatiestructuren 
zijn als het ware de aderen die 
het bloed (beleid) vanuit het hart 
van de organisatie heen en weer 
pompen. Anders dan in een mense-
lijk lichaam zijn deze aderen het 
meest efficiënt wanneer de route 
van het hart naar de vitale organen 
(onderdelen) zo kort mogelijk is. 

AFSTAND TUSSEN LANDELIJK 
KANTOOR EN GEMEENTEN TE 
GROOT

Kijkend naar onze kerkorganisatie 
dan constateren we dat de afstand 
tussen het Landelijk Kantoor 
en de lokale gemeenten te groot 
is volgens de normen van onze 
tijd en samenleving. Gecentrali-
seerd beleid is daardoor minder 
efficiënt dan bijvoorbeeld regio-
naal en lokaal beleid. We zien dat 
terug in de cijfers van de afgelo-
pen tien jaar. Daaruit bleek dat 
het aantal evenementen, geor-
ganiseerd vanuit het Landelijk 
Kantoor, minder werd. Zo trok het 
door Gemeentegroei georgani-
seerde ´Grote Opdracht Festival´ 
in de gloriejaren, grote aantal-

len belangstellenden. Het Festival 
werd dan ook over meerdere 
dagen georganiseerd. In het laat-
ste jaar van het Festival waren er 
minder aanmeldingen en daardoor 
minder dagen dat het Festival liep.
 

DECENTRALISATIE EN 
EFFICIËNTE AANPAK MISSIE

Door de organisatiestructuur 
zo aan te passen, dat naast een 
gecentraliseerde aanpak ook een 
gedecentraliseerde aanpak moge-
lijk wordt, komt er een nieuw 
impuls. Want wij kunnen de missie 
van de kerk meer efficiënt volbren-
gen door decentralisatie.  

EEN KERKREORGANISATIE IN 
HET VERLEDEN 

Ook onze kerkgeschiedenis laat 
een hogere efficiëntie zien van 
een gedecentraliseerde organisa-
tiestructuur. Een goed voorbeeld 
hiervan is de reorganisatie van 
onze kerk in het jaar 1901. Deze 
reorganisatie was een direct 
gevolg van een visie van Ellen 
White op de organisatiestruc-
tuur van de kerk. Zij was ervan 
overtuigd dat regionale evangeli-
satieplannen regionaal moesten 
worden georganiseerd en uitge-
voerd. Deze overtuiging kwam 

niet uit de hemel vallen. De kerk 
was in die tijd al buiten de gren-
zen van Noord-Amerika gegroeid. 
Daardoor werd de lijn naar een 
relatief kleine groep bestuurders 
bij het kantoor van de wereldkerk 
in de VS te lang. 

INEFFICIËNTIE BELEMMERDE 
DE GROEI VAN DE KERK

In de praktijk betekende dat onno-
dig lang wachten op toestemming 
voor bijvoorbeeld creatieve evan-
gelisatieplannen. Voor Ellen 
White en de lekenwerkers ging 
deze wachttijd ten koste van 
de groei van de kerk. Er waren 
kortere lijnen nodig voor de 
toestemmingsprocedure van 
evangelisatieplannen op lokaal 
niveau. Kortere lijnen vroegen om 
regionale bevoegdheden en regi-
onale bevoegdheden vroegen om 
regionale bestuursorganen. 

LOSLATEN OM DE MISSIE VAN 
DE KERK VAST TE HOUDEN

Vragen om advies of toestemming 
werd niet langer centraal gedaan 
(aan de wereldkerk), maar ging 
voortaan regionaal. Decentrali-
satie was bereikt. Dit leidde tot 
de geboorte van Unies (divisies), 
een groot succes. Ook bevorderde 

Loslaten om te kunnen vasthouden, door een bestuurlijk bril bekeken, is inzetten 
op organisatiestructuren die decentralisatie bevorderen. Dat is de conclusie die het 
Dagelijks Bestuur trekt na overweging van het onderwerp van dit Adventnummer. 

Tekst/Enrico Karg
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het sterk de groei van de kerk. De 
oude structuren, waarbij besluiten 
over regionale kwesties geno-
men werden op het kantoor van 
wereldkerk, werden losgelaten om 
de missie van de kerk te kunnen 
vasthouden.

DECENTRALISATIE VOOR DE 
TOEKOMST 

Met het oog op de toekomst willen 
we vanuit het Dagelijks Bestuur 
in samenwerking met de huidige 
districtsraden en het Landelijk 
Bestuur, kijken naar mogelijkhe-
den voor decentralisatie. En dan 
vooral met als doel de missie van 
de kerk te bevorderen. Onze moti-
vatie hiervoor is tweeledig. 

INSPIRATIE EN OPDRACHT
Ten eerste zijn wij geïnspireerd 
door de reorganisatie van onze 
kerk in 1901 en de visie van Ellen 
White om vanuit zo kort moge-
lijke lijntjes te werken. Daarnaast 
hebben wij de opdracht vanuit 
het laatste reguliere congres van 
afgevaardigden om in te zetten op 
evangelisatie. Deze opdracht werd 
nog eens verder gespecificeerd 
door een tweede opdracht om zo’n 
5000 nieuwe leden bij te schrijven 
in ons ledenbestand. 
Door de inspiratie uit het verle-
den enerzijds, en de opdrachten 
vanuit het laatste reguliere congres 

anderzijds, kijken wij extra goed 
naar de huidige structuren van ons 
gehele veld. Is de structuur zoda-
nig ingericht dat wij die 5000 leden 
‘zomaar’ kunnen bijschrijven?

DECENTRALISATIE VAN HET 
DISTRICTENSTELSEL

Met het districtenstelsel denken 
wij van wel. Maar dan moeten deze 
districten al dan niet door herin-
richting efficiënter worden. In 
onze huidige maatschappij is de 
trend zichtbaar van zorgvuldig 
maatwerk door kleinschaligheid 
in plaats van universele massapro-
ductie. Hierdoor denken wij dat 
decentralisatie van ons districten-
stelsel een efficiënte uitvoering 
van onze missie ten goede zal 
komen. Vanuit het districtenstel-
sel kunnen we kleinschaliger en 
daarmee doelgerichter evangeli-
seren. Net als in 1901 is het lokaal 
bereiken van anderen, het beste 
lokaal te organiseren. De lijn van 
de gemeenten naar de districten 
kan korter, maar alleen wanneer 
de districten zo worden georga-
niseerd dat zij gericht zijn op de 
behoeften die plaatselijk leven. 

Niet ieder lid zal overtuigd zijn van 
de kracht van gedecentraliseerd 
beleid of een gedecentraliseerde 
organisatiestructuur. Wij beseffen 
dat. In de dagen van Ellen White 
waren met name de zittende- en 
oud-bestuurders tegen decen-
tralisatie van het gezag van de 
wereldkerk naar Unies. De Unies 
binnen de Noord-Amerikaanse 
Divisie waren namelijk al als 
districten georganiseerd. Bij velen 
was de noodzaak niet meteen 
duidelijk. Het kostte daarom enige 
jaren voordat Ellen White´s visie 
van een gedecentraliseerde orga-
nisatiestructuur van de kerk 
realiteit werd. Wellicht dat zij 
dezelfde overtuiging is toegedaan 
die ik zelf ook heb: ‘when shep-
herds feed the sheep, the sheep 
produce more sheep.’ Met een effi-
ciëntere organisatiestructuur 
brengen we herders nog beter in 
stelling om de kuddes te voeden.

Enrico Karg is de Algemeen Secretaris 
van de Nederlandse Adventkerk. Hij is 
daarnaast hoofdredacteur van Advent.

stoatphoto/Shutterstock.com
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WAAROM ZDA/LOSLATEN EN VASTHOUDEN

DAAROM LID 
VAN DE KERK!

Uit onderzoek in 2016 blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking 
niet meer gelooft dat God bestaat. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het 
geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, aldus het onderzoek. Ook de 

alom verwachte opmars van spiritualiteit (god- en zinzoekers buiten de kerk) zet 
verrassend genoeg niet door. Waarom zou je in deze tijd nog lid van de kerk zijn?

Tekst/Rob de Raad
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LOSLATEN EN VASTHOUDEN/DAAROM KERKLID

W
e zien de invloed van 
ontkerkelijking ook 
binnen onze eigen gele-
deren. Veel gemeenten 

worstelen met het vervullen van 
de verschillende bestuursfuncties 
en voor veel gemeenten is het lang 
geleden dat er gebedsbijeenkom-
sten waren op de woensdagavond. 
Ook zien we dat de interesse in 
kerkelijke activiteiten afneemt. 
Veel leden zijn tevreden met bezoek 
van de erediensten, van verdere 
betrokkenheid is er geen sprake. 
De vraag is: Hoe kunnen wij 
mensen voor Christus winnen 
en tot de gemeente brengen. Hoe 
kunnen wij als kerk de leden 
helpen in het geloof te blijven en te 
groeien? Ja, waarom zou je in deze 
tijd nog in God geloven?

SARTRE: ER IS GEEN 
MORELE WET

In 1946 schreef Jean Paul Sartre 
een essay met de titel: ´Het existen-
tialisme is een humanisme´. Sartre 
stelt dat als God niet bestaat er ook 
geen doel is in het leven en dat er 
geen goed of kwaad bestaat. Voor 
Sartre was het goede nieuws dat 
God niet bestaat en dat de mens 
absoluut vrij is om te doen wat 
hij wil. Volgens Sartre is er geen 
morele wet, want God bestaat niet. 
De wet van de sterkste is de norm. 

MOREEL BESEF
Toch ervaren mensen wereldwijd 
dat er wel degelijk zaken goed of 
verkeerd zijn. Wij brengen moor-
denaars en mensen die vreselijke 
dingen gedaan hebben voor de 
rechter. Als mensen geloven wij in 
rechtvaardigheid en gerechtigheid. 
Zelfs mensen die geloven dat God 
niet bestaat beseffen dit. Het besef 
van een morele wet overstijgt onze 
culturele waarden en onze mense-
lijke ervaringen. Waarom? Omdat 
de Bijbel ons zegt: ´In den beginne … 
God!´ God is er altijd geweest. Alles 
wat bestaat heeft zijn oorsprong 
in Hem. Paulus zegt in Romeinen 
1 dat God zijn wetten in de harten 
van mensen heeft geschreven, of 
ze nu in Hem geloven of niet.
 

EVOLUTIE
Tegenwoordig probeert men het 
morele besef weg te redeneren 
door een evolutionistische verkla-
ring waarbij je God niet nodig 
hebt. Ons morele besef zou voort-
komen uit de ontwikkeling van 
onze genen waarbij overleving van 
het grootste belang zou zijn.
Het probleem van deze verkla-
ring is dat vele morele keuzes die 
wij maken onverklaarbaar zijn en 

zelf contraproductief. Iemand die 
zijn leven geeft om een onbekende 
te redden is een held. Beschouwen 
we deze daad vanuit de gedachte 
dat we alles doen om te kunnen 
overleven, dan is deze daad onver-
klaarbaar. Er is gewoon geen 
goede evolutionistische verklaring 
voor de vele onzelfzuchtige prin-
cipes én daden die ons als mensen 
dierbaar zijn. 

HET BEWIJS VAN ONTWERP
Sinds de wetenschap bestaat is er 
de gedachte dat alles wat bestaat 
een begin heeft. In 1929 ontdekte 
Edwin Hubble dat het universum 
een begin heeft gehad. De geleer-
den spreken van de oerknal. De 
vraag komt dan naar voren wat de 
oerknal heeft veroorzaakt? Het 
antwoord moet liggen in iets dat 
immaterieel is en dat het univer-
sum overstijgt. Dat is ook precies 
wat Christenen altijd hebben 
beweerd: In den beginne … God. 

Een ander belangrijk bewijs voor 
het bestaan van God is complexiteit 
van het universum. De ontdekking 
van de bouwstenen van het leven, 
het DNA, is zo verbazingwekkend 
dat Francis Collins het de ‘taal van 

God’ noemt. Levende organismen 
zitten zo ontzettend complex in 
elkaar dat dit niet te verklaren is 
door toevallig ontstaan over een 
lange periode. Het komt voort uit 
een intelligente geest. 

SCHEPPING IS LOGISCHER 
DAN TOEVAL

De wiskundige kans dat ons 
universum ooit ontstaan zou zijn, 
is zo klein dat wij spreken van een 
wonder. Fred Hoyle (astronoom) 
concludeert dat de logische verkla-
ring van alle feiten is dat hier een 
superintelligentie aan het werk is 
geweest met kennis van natuur-
kunde, scheikunde en biologie. De 
logische conclusie die de weten-
schap ons voorhoudt is dat het 
geloof in een God die alles gescha-
pen heeft meer voor de hand ligt 
dan te geloven dat alles door kans 
is ontstaan. De Bijbel bevestigt dit 
door in haar openingsverzen te 
stellen: ´In den beginne … God.!´ 
Alles begint met God. 

RELATIE MET ANDEREN 
Naast een relatie met onze Schep-
per, hebben wij als mensen een 
basisbehoefte om deel uit te 
maken van een gemeenschap en 
te leven in relatie met anderen. Dit 
is een tweede reden om in God te 
geloven en daarom ook deel uit te 
maken van een kerk.  
Daniel Coleman is wereldberoemd 
geworden met zijn boek ́ Emotionele 
Intelligentie´, waarin hij herdefini-
eerde wat het betekent intelligent 
te zijn. Emotionele vaardigheden 
blijken belangrijker te zijn dan rati-
onele. In zijn andere boek ´Sociale 
intelligentie´ stelt hij dat mensen 
sociale wezens zijn en dat hoe je 
met elkaar omgaat het succes van 
je leven bepaalt. God heeft ons 
geschapen om te leven in relatie 
met anderen. God heeft u gemaakt 
om deel uit te maken van zijn fami-
lie, zijn huisgezin, zijn kinderen.

DE HARMONIE VERSTOORD
In Genesis 3 lezen we dat het 
kwaad zijn intrede heeft gedaan 
en dat dit een rampzalig effect had 

/ GOD HEEFT U 
GEMAAKT OM DEEL 
UIT TE MAKEN VAN 
ZIJN FAMILIE, ZIJN 
HUISGEZIN, ZIJN 
KINDEREN.
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DAAROM KERKLID/LOSLATEN EN VASTHOUDEN

op de mens. De Bijbel noemt dit 
‘zonde’. Er kwam een breuk tussen 
mensen en God en tegelijkertijd 
raakten Adam en Eva hun harmo-
nieuze evenwicht voorgoed kwijt. 
Hieruit kunnen we twee conclu-
sies trekken ten aanzien van de 
menselijke natuur. Onze basisbe-
hoefte aan kameraadschap (een 
wederhelft) is niet veranderd. 
Tegelijkertijd is dat samenle-
ven met anderen niet altijd even 
eenvoudig. 

GOD HERSTELT DE RELATIE
MET ONS

En juist daarom is het zo belang-
rijk te beseffen dat God ons 
geschapen heeft in relatie tot 
ekaar. God heeft het zondepro-
bleem opgelost door als mens in 
Jezus Christus naar de aarde te 
komen om de relatie met de mens 
te herstellen (2 Korintiërs 5). Aan 
het kruis heeft hij de straf voor de 
zonde van de hele wereld gedra-
gen. ´Maar om onze overtredingen 
werd hij doorboord, om onze onge-

rechtigheden verbrijzeld; de straf 
die ons de vrede aanbrengt, was 
op hem, en door zijn striemen is 
ons genezing geworden.´ Jesaja 
53:5 (NBG).
We noemen dat ‘verlossing’. Door 
wat Christus voor ons gedaan 
heeft, is onze relatie met God 
hersteld. Daarom mogen wij ons 
vasthouden aan de belofte van een 
nieuwe aarde waarin God weer 
bij zijn volk zal wonen in directe 
gemeenschap met de mens zoals 
Hij het oorspronkelijk bedoeld had.
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LOSLATEN EN VASTHOUDEN/DAAROM KERKLID

VERLOSSING HERSTELT ONZE 
RELATIE MET ELKAAR

Maar verlossing herstelt niet alleen 
onze relatie met God maar ook 
onze relatie met onze medemens. 
Door wat Jezus voor ons heeft 
gedaan is ware gemeenschap weer 
mogelijk. Dat brengt ons vanzelf-
sprekend bij de kerk. De kerk is 
een gemeenschap van mensen die 
ontdekt hebben dat zij door Jezus’ 
kracht met elkaar kunnen samen-
leven op een manier die anders 
onmogelijk zou zijn. Wanneer je 

deel uitmaakt van deze gemeen-
schap zal je ontdekken dat mensen 
zich op een bijzondere manier voor 
elkaar kunnen openstellen.

JOHANNES OVER MENSELIJKE 
RELATIES

De apostel Johannes spreekt 
indringender dan wie ook over 
de effecten van de verlossing op 
onderlinge menselijke relaties. ´Als 
God ons zó heeft liefgehad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben… We 
hebben dan ook dit gebod van Hem 
gekregen: wie God liefheeft, moet 
ook de ander liefhebben.´ (1 Johan-
nes 4:9-21). Gods liefde voor ons 
roept in ons een liefde voor Hem 
op. Vervolgens werkt deze liefde 
door in de relaties die wij met onze 
medemens aangaan. Gods liefde 
voor ons schept een liefde in ons 
die andere mensen erbij betrekt.

DE KERK ALS GEZIN
De Bijbel gebruikt verschillende 
beelden om de kerk aan te duiden. 
Een beeld van de kerk dat mij 
persoonlijk erg aanspreekt, is die 
voor de meest intieme banden 

tussen mensen onderling – tussen 
man en vrouw, en tussen ouders 
en kinderen, het gezin. In Psalm 
103 wordt Gods liefde voor zijn 
volk vergeleken met de liefde die 
een vader voor zijn kinderen voelt 
(vers 13). De Bijbel schrijft ook een 
aantal vrouwelijke eigenschap-
pen aan God toe. God troost zijn 
kinderen zoals een moeder. Jezus 
vergelijkt zijn zorg voor Jeruza-
lem met die van een moederkloek: 
´Jeruzalem, Jeruzalem… hoe vaak 
heb ik je kinderen niet bijeen 

willen brengen zoals een hen haar 
kuikens verzamelt on de haar vleu-
gels, jullie hebben het niet gewild´. 
(Matteüs 23:37). 

IN GODS GEZIN IS EENHEID EN 
GELIJKWAARDIGHEID

God heeft in de kerk een nieuwe 
geloofsgemeenschap geschapen die 
één groot gezin is. Hierin is geen 
sprake van verschillende sociale 
lagen, rangen en standen en status. 
´Want door het geloof en in Chris-
tus Jezus bent u allen kinderen van 
God… Er zijn geen Joden of Grie-
ken meer, slaven of vrijen, mannen 
of vrouwen; u bent allen één in 
Christus Jezus. ´ (Galaten 3:26,28) 
Binnen dit gezin is er zowel 
eenheid als gelijkwaardigheid. 
Het goede nieuws is dat iedereen 
die de verlossing door Christus 
aanvaardt, deel uitmaakt van Gods 
gezin. Daarom spreekt de Bijbel 
ook nergens over het aanvaarden 
van Christus en het lid worden van 
de kerk als twee gescheiden zaken. 
In de Bijbel wordt ervan uitge-
gaan dat christenen zich hebben 
aangesloten bij een plaatselijke 
gemeente. 

LIEFDE EN VRIENDSCHAP 
BINNEN DE GEMEENTE

Binnen Gods gezin kunt u echte 
liefde en vriendschap ervaren. 
De plaatselijke gemeente is een 
plaats waar wij ons thuis kunnen 
voelen. Een plaats waar we de 
maskers af kunnen zetten en 
authentiek kunnen zijn. De plaat-
selijke gemeente is een plaats waar 
we met elkaar geestelijk kunnen 
groeien en volwassen worden 
zoals altijd al de bedoeling was. In 
het gezin van God is er geen plaats 
voor veroordeling en het wijzen 
naar de ander, want allemaal zijn 
we gered door de genade van onze 
Here Jezus Christus en er is geen 
onderscheid. 

(wordt vervolgd)

Rob de Raad is voorzitter van de 
Nederlandse Adventkerk

/ HET GOEDE NIEUWS 
IS DAT IEDEREEN 
DIE DE VERLOSSING 
DOOR CHRISTUS 
AANVAARDT, DEEL 
UITMAAKT VAN GODS 
GEZIN.



Z
o’n twaalf jaar geleden hebben 
Ronald en Jiska bewust voor 
deze unieke kavel gekozen om 
met name hun kinderen een 

rustige en landelijke omgeving te 
bieden. Daar zijn ze uitstekend in 
geslaagd. Op de plek waar in de 19e 
en het begin van de 20e eeuw turf-
schippers passeerden is nog steeds 
veel rust en ruimte.

WATERMAN VAN VELE SOORTEN
Als ik Ronald een ‘waterman’ 
noem, heeft dat niets te maken met 
zijn zogenaamd sterrenbeeld maar 
puur met zijn liefde voor water. Dat 
blijkt al uit zijn e-mailadres (gezui-
verdwater.nl) waarin zijn beroep 
verscholen zit. Ronald heeft al 20 
jaar geleden een bedrijf opgericht 

dat waterzuiveringssystemen 
bouwt, verkoopt en onderhoudt. 
Door dit systeem wordt het water 
ontkalkt en ontdaan van allerlei 
kwalijke reststoffen. Dat geeft het 
drinkwater de kwaliteit en smaak 
van spa blauw. Ronald komt voor 
dit bedrijf in het hele land. Heel 
passend draagt dit bedrijf de 
naam ‘De Fontein’. Zijn ambitie 
is dat mensen meer en zuiverder 
water drinken omdat dit gewoon 
te weinig gebeurt. Veel mensen 
kennen zijn bedrijf als ‘christelijk’ 
vanwege de betrouwbaarheid.
Ronalds bedrijf staat voor zuiver 
water, hij zit graag op het water 
en hij woont ook nog eens aan het 
water. 

EEN ‘WARTBURG-ERVARING’
Ronald woont tot zijn twaalfde 
met zijn ouders in de Randstad. Hij 
is geboren in Woerden. Daarna is 
hij met zijn ouders en zijn jongere 
zusje verhuisd naar Drenthe in de 
buurt van Meppel. In deze Zuid-
Drentse stad volgt Ronald ook zijn 
middelbare school. Ronalds vader 
bezocht toen Ronald tiener was de 
Adventkerk in Meppel. Hij was al 
eerder in contact geweest met de 
Adventkerk in Gouda, waar hij ook 
gedoopt werd. Als Ronald zelf 22 
jaar is wordt ook hij gedoopt en lid 
van de gemeente Meppel (2003).

Als er thee wordt geserveerd valt 
mijn oog op een prachtig schilde-
rij aan de muur. Ik zie een fraai 
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INTERVIEW/RONALD VAN DEN END

WATERMAN 
PUR SANG MET 

PASSIE VOOR KERK 
ÉN JONGEREN

Als ik begin juli voor zijn huis in het landelijke Wachtum arriveer, zijn er bij de 
buren vele bessenplukkers actief op het veld. De zon is na een bewolkte start van 

de dag net doorgebroken. Een mooie dag om buiten te werken, maar ik heb die 
morgen een afspraak met Ronald van den End (38). Ik word ontvangen in de ruime 

woonkeuken. Ronald en zijn vrouw Jiska wonen met hun vier kinderen aan de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart in Zuid-Drenthe in een vrijstaand huis omringd 
door akkers. Vanuit de woonkeuken zie ik de paarden in hun range lopen. Het is 

duidelijk dat zij van de natuur houden.

Tekst/Henk koning 

INTERVIEW MET RONALD VAN DEN END



kasteel in de bergen en realiseer 
me ineens (na een tip van Ronald) 
dat het om de Wartburg gaat waar 
Maarten Luther tien maanden 
bescherming genoot tijdens zijn 
hervormingsactiviteiten. Luther 
vertaalde daar het Nieuwe Testa-
ment in het Duits. Dit kasteel werd 
een belangrijke plek in het geloofs-
leven van Luther en symbool voor 
de Reformatie.

VERDIEPING VAN JE GELOOF
Hoewel Ronalds doop een heel 
bewuste keuze was, ervaart hij 
enige tijd daarna een verdie-
ping in zijn geloof. Hij gaat voor 
een half jaar naar de VS waar hij 
zich inschrijft bij het adventis-
tisch Health Centre Wildwood 
in Tennessee. Daar ontmoet hij 
een gemeenschap van mensen 
die zicht- en merkbaar leven uit 
het geloof. Dat raakt hem. ‘Theo-
rie en praktijk kwamen helemaal 
samen. Hier ontstond een vonk’. 
Daar komt de definitieve zet om 
God op de eerste plaats te stellen. 
‘Een zeer goede ervaring die ik ook 
anderen gun. Ik werd daar in een 
half jaar een ‘medical missionary’. 

Voor Ronald was dit zijn ‘Wart-
burg-ervaring’. Daar verandert 
zijn leven. Dit heeft hem geestelijk 
enorm geholpen. 

FOCUS OP EN PASSIE VOOR 
JONGEREN

Ronald is inmiddels een van vier 
ouderlingen in Meppel. Hij zegt er 
gelijk bij ‘met specifieke zorg voor 
jongeren’. Hij wil zich vooral inzet-
ten voor hun geestelijk welzijn. 
Hoewel hij zich nog zestien voelt, 

wordt hij ook wel eens door jonge-
ren met ‘u’ aangesproken. Hij is 
zich bewust dat hij ook niet per se 
hun speelmaatje hoeft te zijn, maar 
hij wil graag een bijdrage leve-
ren aan hun spirituele begeleiding. 

Hoewel hij preekt, de sabbatschool 
leidt of andere zakendoet in de 
kerk, ziet hij het jeugdouderling-
schap als zijn opdracht en focus.

BINDING & GEMEENSCHAPSZIN
Hij is tot de conclusie gekomen 
dat de jeugd veel meer tijd en 
aandacht nodig heeft. ‘Aan de 
oppervlakte lijkt het allemaal 
goed te zijn, maar daaronder 
zitten soms heel moeilijke kwes-
ties. Ze moeten zich gehoord en 
geliefd voelen. Ik wil er voor ze 
zijn. We moeten niet proberen qua 
entertainment te concurreren 
met de wereld, want dat verliezen 
we toch. De inhoud is belangrijk, 
de ware zingeving van het leven.’ 
Ronald mist veel van zijn oud-leef-
tijdgenoten in de kerk, maar hij 
heeft ook ontdekt dat de onder-
linge band met juiste personen 
heel belangrijk is. Daarom wil hij 
er graag voor de jongeren zijn.

Soms vragen jongeren: ‘Waarom 
moet ik mij binden aan een kerk?’ 
Dat is een moeilijke vraag, maar ik 
weet dat je geloof versterkt als je 
binnen een gemeenschap gelooft. 
Samen kerkzijn is het dynamische 
wat God bedoeld heeft voor ons. 
Om te leven met elkaar. Dan kun je 
ook stappen maken in je geloof. 

HET WOORD, DE KERK EN 
KERKELIJKE LEER

‘Ik vind het belangrijk mij te 
voeden met geestelijke zaken en 
er echt mee bezig te zijn. Als ik het 
niet doe, zakt het geloof gemak-
kelijk weg. Zeker als je je richt op 
teleurstellingen of slechte erva-
ringen met mensen’. Ronald is 
ook onder de indruk van het feit 
dat het geloof, het dagelijks leven, 
omgaan met klanten allemaal bij 
elkaar passen zoals de puzzel-
stukjes van een puzzel. Het gaat 
om een totaalvisie. ‘De natuur, 
de menselijke geest, gezondheid, 
geloof en vertrouwen in God horen 
allemaal samen.’ Vertrouwen van 
klanten naar mij en vertrouwen 
van jongeren hangt samen met 
mijn vertrouwen in God.
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/ RONALDS BEDRIJF 
STAAT VOOR ZUIVER 
WATER, HIJ ZIT GRAAG 
OP HET WATER EN HIJ 
WOONT OOK NOG EENS 
AAN HET WATER.



JEZUS CHRISTUS HOUDT ME BIJ 
DE KERK

‘Wat me bij de kerk houdt, vind 
ik een lastige vraag. Ik heb een 
palet aan dingen die me bij de kerk 
houden: goede vrienden, jonge-
ren, gezelligheid, maar de essentie 
is de schat die er ligt in het Woord 
van God. Daardoor leerde ik Jezus 
Christus kennen en dat houdt 
me bij de kerk. Wat deze kerk mij 
geleerd heeft wil ik graag met 
jongeren delen, zodat ook zij dat 
mogen ervaren. Daar is veel tijd 
voor nodig. Daarnaast vind ik 
gewoon veel vreugde in de kerk.’ 
Als ik Ronald om een geloofsad-
vies vraag, zegt hij: ‘Zoek het niet 
bij mensen maar bij God en zijn 
Woord. Het gaat om die focus. Ik 
zie de problemen wel, maar het 
gaat primair om God.’

BUITEN HET GELOOF GA JE HET 
NIET VINDEN

‘Door de kerkelijke leer wordt het 
geloof duidelijker en voller. Het 
gaat vooral om de goede ideeën die 
het leven raken. Het biedt als het 
ware een inkadering van je geloof 
en gedrag. Buiten het geloof en 
de kerk om ga je het niet vinden. 
Ik kom bij allerlei mensen (zeer 
gelovig en ongelovig, rechtzin-
nig en esoterisch) en ik leer daar 
veel van, maar je gaat het er niet 
vinden. Maar bij God ga je vrede 
vinden. Dat zie ik dagelijks in de 
praktijk. Elke gelovige heeft zo’n 
ervaring nodig.’

OPEN HOUDING NAAR GODS 
WOORD ESSENTIEEL

Op de vraag of hij de lezers van 
Advent wat wil meegeven zegt 
hij: ‘Ook al begrijp je niet altijd 
wat Gods Woord zegt, en lijkt het 
misschien zelfs tegennatuurlijk of 
tegen je gevoel in, houd toch vast 
aan God. Juist in deze tijd is het 
essentieel om Gods Woord vast te 
houden. Het stormt flink om ons 
heen. Ook de conflicten in de kerk 
zijn een teken dat we in die storm 
zitten. We moeten staan voor wat 
recht is. Het Woord is wat ons 
bindt.’ 

BALANS TUSSEN BELEVING 
EN LEER

Zowel aan het begin van de kerk-
geschiedenis als bij het begin van 
de adventgeschiedenis was er een 
grote openheid naar het Woord. 
Er werden veel nieuwe dingen 
ontdekt. In onze tijd schaadt onze 
aandacht voor beleving soms de 
aandacht voor de kerkelijke leer. Er 
moet een balans zijn tussen bele-
ving en de leer van de kerk. Ook 
belangrijk, zeker naar jongeren, is 

eerlijk en authentiek te zijn. Zij prik-
ken gemakkelijk door namaak heen. 
We zouden ook wat bescheidener 
moeten zijn met elkaar labelen als 
liberaal of conservatief. Ik zeg wel 
eens met een knipoog: ‘Liberalen 
weten straks niet meer waarom ze 
in de kerk zijn en conservatieven 
vechten elkaar de tent uit’. Ook daar 
moeten we naar het midden zoeken. 

GODS GEEST EN WOORD BRON
VOOR GELOOF

Ook kwetsbaar durven zijn. Dat 
blijkt uit de volgende opmerking. 
‘Mijn geloof werkt in alles door, in 
wat ik doe, zeg, denk, behalve bij 
het autorijden…’  (gelach). Soms 
na een prachtige sabbatmorgen 
stap je in je auto, dan rijdt er zo’n 
‘idioot’ voor je op de weg, dan gaat 
daar je vroomheid! Ronald advi-
seert: ‘Het is belangrijk om eerlijk 
te zijn naar jezelf. Op zo’n moment 
zie je ook dat je geen haar beter 
bent dan die mensen in de kerk 
waar je het niet mee eens bent. Het 
is nuttig oog te hebben voor deze 
nuances.’ In dat kader heeft Ronald 
een prachtige favoriete bijbeltekst 
uit Zacharia 4:6: 
‘Niet door eigen kracht of macht 
zal hij slagen – zegt de Heer van 
hemelse machten – maar met hulp 
van mijn Geest’. Die Geest samen 
met Gods Woord vormen de bron 
voor Ronalds geloof.

TOEKOMST VAN DE KERK
De kerk moet, volgens Ronald, 
aandacht blijven geven voor wat 
we als waarheid ervaren. Dat zou 
een houvast moeten zijn in tijden 
waarin we mogelijk aangevallen 
worden in of om ons geloof. ‘We 
moeten een getuigenis van Jezus 
blijven houden. Hoe de kerk eruit 
zal zien, dat weet ik niet. We weten 
dat God zijn kerk en volk altijd 
geleid heeft. Daarop moeten we 
focussen. Niet op de intermense-
lijke conflicten die vaak slopend 
zijn en energie kosten. Het gaat 
uiteindelijk om Gods waarheid, 
authentiek zijn, de focus op God en 
het getuigenis van Jezus. Dat moet 
doorwerken in je leven en zicht-
baar worden als een getuigenis 
naar anderen.’

BIJBELWEEK VOOR JONGEREN
Hoewel het interview min of meer 
is afgerond blijkt uit een gesprek 
hierna met Ronald en zijn binnen-
gekomen vrouw dat zij al een 
aantal jaren de daad bij het woord 
voegen en elke zomer een bijbel-
week organiseren. De focus van 
zo’n bijbelweek zijn de kinde-
ren en jongeren. Er is voor hen 
elk in eigen groep bijbelles. We 
doen allerlei spelletjes en leuke 
activiteiten rondom een bijbels 
thema. Eén dag van die week is 
de evangelisatiedag. Die vormt 
een belangrijk onderdeel waarbij 
iedereen betrokken is. 

In de zomer van 2018 hebben zij 
gekozen om met een groep van 
ongeveer 40 kinderen en jonge-
ren naar Italië te gaan waar ze 
tijd gaan doorbrengen in de regio 
waar de Waldenzen hun oorsprong 
hebben. 

De ervaringen van gelovigen uit 
het verleden bieden geen garan-
tie voor onze toekomst, maar ze 
bieden wel een bron van inspiratie!

Henk Koning is redactielid van Advent 
en predikant van Harderwijk.
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INTERVIEW/RONALD VAN DEN END

/ ZOEK HET NIET BIJ 
MENSEN MAAR BIJ 
GOD EN ZIJN WOORD.



De komende nummers heeft dit 
blog een nieuwe auteur: Arnoud 
van den Broek (49) uit de gemeente 
Zwolle. Hij is getrouwd met Dyan-
tha en samen hebben ze drie 
kinderen: Reuven, Thirza en Jaïr. 
Na een carrière in de ICT heeft hij 
de keuze gemaakt om theologie 
te gaan studeren aan Newbold 
College. Daarover schrijft hij de 
komende nummers in dit blog. 

NIEUWE
STUDENT
OP 
NEWBOLD
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BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

GEROEPEN
DRIJVEN

Lang geleden waren de wens en 
de gedachten er al, maar achteraf 
gezien ben ik blij dat ik het toen 
niet gedaan heb. God heeft mij 
eerst andere dingen laten zien en 
ervaringen laten opdoen. Ik heb 
geleerd om met de voeten in de 
klei te staan om dingen van de 
grond te kunnen krijgen. Om weer-
stand en tegenslag te incasseren 
en zelfs om hard onderuit te gaan 
om daarna te constateren dat er 
maar één optie is: opnieuw begin-
nen. Achteraf bekeken is dat een 
pad met vreemde bochten. Maar 
juist daardoor heb ik de beslissing 
nu kunnen nemen.

BESLISSING NEMEN
Een beslissing nemen als deze kun 
je alleen als je man/vrouw volledig 
achter je staat. Mensen vergeten 
vaak dat ik misschien de motor 
ben, maar zij is de sleutelbos. Ik 
ben gezegend met een prachtig 
gezin dat altijd de eerste priori-
teit heeft gekregen. Nu ook onze 
jongste zoon Jaïr het huis verlaat, 
komt de weg vrij voor Dyantha en 
mij om grotere stappen te nemen. 
Nu kan het nog en de tijd is er rijp 
voor. En natuurlijk zijn er altijd 
redenen om het niet te doen, maar 
als je gedreven wordt, dan vallen 
alle tegenargumenten weg en 
gebeurt het toch.

VERANDERINGEN ONDERGAAN
Op dit moment zitten we midden 
in de veranderingen en er gaan 
er nog veel meer komen. Het 
belangrijkste voordeel van 
veranderingen is dat het nieuwe 
ervaringen en inzichten geeft die 
je anders niet op had kunnen doen. 
Kijk naar mensen in de Bijbel, alle-
maal hadden ze te maken met 
grote veranderingen: Abraham, 
Mozes, Elia, David, Daniël, Petrus, 
Paulus… Hoewel veranderingen 
voor ons soms moeilijk te verwer-
ken zijn en veranderingen geregeld 
weinig goeds brengen, blijft het 
een feit dat God vaak werkt via 
veranderingen. 

Regelmatig heb ik mijzelf afgevraagd wat het betekent om ‘geroepen’ te zijn. 
Hoor je dan een stem en dan weet je het? Of wil je gewoon zelf iets en noem je het 

‘geroepen’? Of is het iets daar tussenin? 

Tekst/Arnoud van den Broek

GEROEPEN 
Geroepen, wat is dat nu? Inmiddels 
weet ik het: het is gedreven worden. 
God drijft mij. Dat is wat ik merk. 
Voor een ander misschien moeilijk 
voor te stellen. De een noemt het 
een zelf bedacht plannetje, de ander 
vindt het ronduit raar, weer een 
ander vermoedt een mid-life crisis 
en zo kan ik er nog wel een paar 
opnoemen. Het maakt mij verder 
niet uit en gelukkig zijn verreweg 
de meeste mensen heel positief. Nu 
al merk ik de zegeningen van veran-
deringen die God in gang zet: de 
gesprekken met familie, collega’s, 
klanten en buren. Gesprekken waar 
ik anders weinig gelegenheid voor 
zou hebben gehad. Als God je drijft, 
dan is dat een zegen. Laat Hem mij 
maar drijven, een nieuwe weg in. Nu 
eerst nog een ommetje via Newbold, 
blijkbaar.

Arnoud van den Broek studeert 
theologie aan Newbold College.
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 VERTAALD ARTIKEL/DAGELIJKS GEBED

GEBED IS BOUWSTEEN VAN 
SPIRITUEEL LEVEN

V
an een dergelijke situatie 
is ook sprake in het leven 
van de gelovige christen. 
Jezus is onze coach en Hij 

heeft ons bij verschillende gele-
genheden de basisbouwstenen 
voor ogen gehouden in zijn mach-
tige Woord. Dat is de bouwsteen 
van het gebed. Hij brengt elke 
volgeling van Christus voortdu-
rend in gedachten ‘altijd te bidden 
en niet op te geven’ (Lucas 18:1). 
Deze diepgewortelde overtuiging 
wordt met nadruk bevestigd in 
Efeziërs 6:18. In die tekst worden 
we aangemoedigd om voor het 
volgende te zorgen: ‘Laat u bij het 

GELOVIGE
CHRISTENEN EN 
HET DAGELIJKS 

GEBED
In de wereld van sport en games herinnert de coach de spelers aan de basisge-
reedschappen van het spel. Er zijn trainers die van tijd tot tijd simpelweg een bal 

nemen en die voor ogen van de spelers houden en die telkens weer woorden zoals 
deze herhalen: ‘Dit is een bal en die gebruiken we om doelpunten mee te scoren. Als 

we de bal niet in het net tussen die doelpalen weten te krijgen, winnen we geen 
wedstrijden. Er worden dan geen bekers gewonnen en geknuffeld. Je gaat ook niet 

door naar het volgende niveau van het spel. 

Tekst/Victor D. Marshall

bidden leiden door de Geest, iedere 
keer dat u bidt; blijf waakzaam en 
bid voortdurend voor alle heili-
gen’. De apostel Paulus legt nog 
meer nadruk door met deze woor-
den aan te dringen op het belang 
van deze bouwsteen: ‘bid onophou-
delijk’ (1 Tessalonicenzen 5:17). 
Het belang van het gebed wordt 
door deze verzen benadrukt als dé 
bouwsteen van het spirituele leven 
van de christen. 

CONSEQUENT EN REGELMATIG 
BIDDEN

In deze drie teksten laten nieuw-
testamentische schrijvers zien dat 
gebed essentieel is en van vitaal 
belang voor ons geestelijk leven. 

Dat doen ze door de woorden 
‘altijd’ en ‘onophoudelijk’ te gebrui-
ken. Beide woorden omvatten wat 
betreft gebed het idee van conse-
quent zijn en regelmaat hebben. 
Deze woorden sturen ons de bood-
schap dat niets in de weg moet 
staan als het gaat om de bereidheid 
van de christen tijd op zijn knieën 
door te brengen. Christenen rich-
ten zich tot Jezus als de bron van 
hun spirituele kracht. Waarom is 
het doen van voorbede zo belang-
rijk? Welke verschillende functies 
vervult het gebed in het leven van 
Christus’ volgelingen? Hoe past het 
doen van voorbede vandaag de dag 
bij de geestelijke activiteiten van 
Jezus’ volgelingen?
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DAGELIJKS GEBED/VERTAALD ARTIKEL

DE FUNCTIE VAN VOORBEDE 
Er zijn een aantal spirituele 
gewoonten voor moderne leer-
lingen van Jezus die nodig zijn 
om aan vast te houden. Bijbel-
studie en getuigen van je geloof 
zijn dat zeker. Voorbede doen 
is een andere spirituele activi-
teit in het leven van de christen. 
Daar moeten we ons in een tijd 
als de onze ook aan houden. In dit 
artikel deel ik vanuit een bijbels 
perspectief de volgende drie func-
ties van het voorbedegebed. 

CHRISTUS IS ONS VOORBEDE-
GEBED

In Romeinen 3: 23 lezen we: 
‘Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God’.  
Daarmee erkennen we dat we 
als dwalende mensen ergens in 
tekortschieten. Om dit tekort 
te compenseren, moeten we 
verbonden zijn met God via die 
ene weg die we het voorbedege-
bed noemen. Om deze verbinding 
te ervaren, moet er dagelijks 
worden voorzien in de good-

will (Gods genade) van Christus 
(toegerekende en toegeschre-
ven rechtvaardigheid). Johannes 
1:14 herinnert ons eraan dat 
Jezus, het Woord, ‘is mens gewor-
den en heeft bij ons gewoond, vol 
van goedheid en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de 
grootheid van de enige Zoon van 
de Vader.’ 

Omdat Jezus is vervuld van good-
will (genade), drukt God dit 
stempel ook op ons wanneer we tot 
Hem komen in gebed. Wanneer we 
berouw hebben van onze zonden 
en om reiniging vragen, worden 
we gewassen in het bloed van 
Jezus en daardoor geheiligd. God 
rechtvaardigt ons door de good-
will (genade) van Jezus en ook op 
grond van onze bereidheid tot Hem 
te naderen in geloof. De aanpak 
van het menselijk tekort kan alleen 
als we dagelijks tijd doorbren-
gen in gebed. Daarom moeten we 
vasthouden aan het gebed als een 
van de noodzakelijke spirituele 
gewoonten in ons leven. 



/ GOD GEBRUIKT 
DEZE WEG OOK OM 
ONS DE KRACHT VAN 
DE HEILIGE GEEST 
TE GEVEN. 
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 VERTAALD ARTIKEL/DAGELIJKS GEBED

GEBED HELPT OM VERLEIDING 
TE DOORSTAAN

Een andere functie van het gebed 
is dat het ons voorbereidt en 
versterkt om tijden van verlei-
ding te doorstaan. Toen Jezus in 
Getsemane was droeg Hij zijn 
leerlingen tot twee keer toe op: 
‘Bid dat jullie niet in beproeving 
komen’. (Lucas 22:40,46). De bete-
kenis van het doen van voorbede 
kun je afleiden uit de herhaling 
van deze instructie door Christus. 
Christus probeerde hier zijn leer-
lingen te beschermen tegen het in 
hun gedachten bezig zijn met het 
verlangen naar zonde. Hij was zich 
volledig bewust van de ernstige, 
negatieve uitwerking die we 
kunnen ondervinden als we toege-
ven aan verleiding. 

GEBED BEREIDT ONS VOOR EN 
GEEFT ONS KRACHT 

De woorden van Ellen White getui-
gen van diepgaand inzicht als ze 
ons oproept tot verandering: ‘Hij 
heeft ons duidelijk aangetoond, 
dat het gebed van het hoogste 
belang is om kracht te ontvangen 
voor de strijd met de machten der 
duisternis, en om het ons opge-
dragen werk uit te voeren. Onze 
eigen kracht is zwakheid, maar 
die, welke God geeft, is machtig, 
en zal eenieder, die haar ontvangt, 

meer dan overwinnaar maken. 
Een verleiding tot zonde kan 
ervoor zorgen dat we ons afkeren 
van Christus, onze Verlosser. Dit 
is nog een reden waarom we aan 
deze geestelijke activiteit moeten 
vasthouden. Want het gebed is een 
activiteit die van vitaal belang is. 

Gebed bereidt ons voor en maakt 
goddelijke kracht in ons los om 
effectief te kunnen deelnemen 
aan dienstwerk en zending. Dit is 
een andere functie van het gebed 
die is gebaseerd op de instructies 
van Christus aan zijn leerlingen: 
‘”Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de belofte 
van de Vader, waarover jullie van 
Mij hebben gehoord, in vervul-
ling zal gaan”’ (Handelingen 1:4). 
Voordat de hedendaagse volgelin-
gen van Christus op verschillende 
manieren de boodschap van het 
evangelie kunnen verkondigen, 
moeten we zijn gezalfd door en 
met de kracht zijn vervuld van de 
heilige Geest. 

NOG EEN RAAD VAN ELLEN 
WHITE

Ellen White biedt verdere raad 
door het volgende te stellen: 
‘Wanneer de activiteit toeneemt 
en de mensen succes krijgen in 
hun werk voor God, bestaat het 

gevaar dat zij zullen vertrouwen 
op menselijke plannen en metho-
den. Er bestaat een neiging om 
minder te bidden en minder geloof 
te hebben. Evenals de discipelen 
verkeren wij in het gevaar, onze 
afhankelijkheid van God uit het 
oog te verliezen en te trachten ons 
werk tot onze redder te maken. We 
moeten voortdurend op Jezus zien, 
en beseffen dat het Zijn kracht is die 
het werk doet. Terwijl we ernstig 
moeten arbeiden voor de redding 
van het verlorene, moeten we ook 
tijd nemen voor overdenking, voor 
gebed en voor de studie van Gods 
Woord. Alleen het werk dat tot 
stand gebracht wordt onder veel 
gebed en dat geheiligd wordt door 
de verdiensten van Christus, zal 
tenslotte een goede uitwerking blij-
ken te hebben.’ Door ons bezig te 
houden met voorbede, worden wij 
door de Geest geraakt en ontvan-
gen we op onze beurt Gods kracht. 

CONCLUSIE: VASTHOUDEN 
AAN GEBED 

We hebben vastgesteld dat het 
gebed drie functies heeft. Door 
het voorbedegebed en in geloof, 
houden we ons dagelijks bezig 
met bekering en schuldbelijdenis. 
Daardoor kent God ons zijn genade 
toe. Als we dat doen, dan wast God 
ons in het bloed van Christus dat 
tot heiligmaking leidt en dat ons 
ook rechtvaardigt op grond van 
Christus’ gerechtigheid. 

Daar komt bij dat gebed ervoor 
zorgt dat we iedere dag met verlei-
dingen kunnen omgaan. God 
gebruikt deze weg ook om ons 
de kracht van de heilige Geest te 
geven. Daardoor zijn we in staat 
het werk te volbrengen dat Hij 
ons heeft gegeven. Wanneer we 
deze functies hebben vastgesteld, 
kunnen we alleen maar erkennen 
dat het voorbedegebed een van die 
spirituele gewoonten is waaraan 
we ons moeten vasthouden. 

Victor D. Marshall is predikant en 
gebedscoördinator van de Noord-Enge-
land conferentie, Verenigd Koninkrijk.
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ADVENT VERWENT/VEGETARISCH & VEGANISTISCH RECEPTEN

Voortaan vindt u in Advent een recept. Om uzelf of anderen mee te verwennen. 
De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. Dit keer ter nagedachtenis aan het 
overlijden van Ella May Hartlein (zie rubriek Nieuws uit de wereldkerk) hier het 

recept van haar Haystack of Hooiberg.

ADVENT VERWENT
HAYSTACKS OF HOOIBERG
(2 personen)
DIT HEEFT U NODIG

zak tortilla chips of maischips 
blik vegetarische chilibonen 
geraspte (veganistische) kaas 
uien 
ijsbergsla 
zwarte olijven 
tomaten 
salsa naar keuze 
zure room (veganistische variant)
zout en peper naar smaak 
bieslook en koriander

ZO MAAKT U HET
Verwarm de chilibonen in de oven of 
magnetron. Snijd de uien en tomaten 
in stukjes en scheur de sla in stukken. 

Doe alle ingrediënten in aparte 
kommen en zet die op tafel. 
Nu gaat u de Haystack in lagen verde-
len. Neem eerst een handvol tortilla 
chips en breek die in stukken op het 
bord of in een schaal. Schep daarop 
de chilibonen. Leg daarop per laag 
de uien, tomaten, sla en olijven. Giet 
daarop een salsa naar keuze. Leg 
bovenop een schep (veganistische) 
zure room. Strooi er tenslotte de 
geraspte (veganistische) kaas over.

MEXICAANSE SALSA  (900 gram)
DIT HEEFT U NODIG

1 tomaat 
handjevol verse koriander 
1 eetlepel verse peterselie 
sap van 1 limoen 
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1 teentje knoflook 
½ ui 
1 jalapeno (peper) 
zout

ZO MAAKT U HET
Mix de tomaat, koriander, peterselie, 
limoensap, knoflook, ui, jalapeno en 
zout in de blender tot het een salsa 
is. Breng eventueel nog op smaak met 
wat peper en zout. Als u meer salsa 
wilt, verdubbel dan de hoeveelheden.

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!

mailto:adventredactie@adventist.nl


NIEUWS/UIT DE WERELDKERK

EEN JAAR ALS VRIJWILLIGER/
NAAR IJSLAND

D
avid Mano besloot zijn studie aan Newbold 
College voor een jaar te onderbreken en als 
vrijwilliger naar IJsland te gaan. Hij zette zich 
daar op allerlei manieren in voor de adventis-

tische Suðurhlíðarskóli. De uit Portugal afkomstige 
David Mano maakte gebruik van de mogelijkhe-
den die Newbold College biedt om een jaar lang 
zendingswerk te doen, Dat gebeurde in nauwe 
samenwerking met het Europese hoofdkantoor.

‘Dit is een geweldige kans voor jonge mensen 
om naar Newbold te komen en zich daar voor te 
bereiden op een concrete taak in een uitdagende 
situatie’, zegt dr. John Baildam, de directeur van 
Newbold College. ‘Zij kunnen erop rekenen dat 
het hun geloof zal versterken en hun leven zal 
veranderen’.

David keert binnenkort terug naar Newbold om 
daar zijn masterstudie te voltooien. IJsland heeft 
ongeveer 350.000 inwoners.  Er zijn 6 adventge-
meenten met in totaal 470 leden.

LOMA LINDA UNIVERSITEIT/
ONDERZOEKT ADHD

O
nderzoekers aan de adventistische Loma 
Linda Universiteit hebben ontdekt dat 
er een duidelijk verband bestaat tussen 
ADHD* en verslaving aan computer-

games. Deze studie, die geleid werd door Dr. 
Holly E.R. Morrell, is inmiddels in een toon-
aangevend wetenschappelijk tijdschrift 
gepubliceerd.

De studie bevestigt eerder onderzoek waar-
uit bleek dat mensen met aanzienlijke 
ADHD-symptomen een groter risico lopen 
om gameverslaafd te worden. Aan de studie 
namen ruim 3000 personen in de leeftijd 
van 18 tot 57 jaar deel. De publicatie van de 
onderzoeksresultaten komt enkele dagen na 
de uitspraak van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie dat computerspelverslaving een zaak 
van grote internationale zorg is.
*Attention Deficit Hyperactivity Disorder

S
amen met zes adventistische universiteiten 
in de Verenigde Staten heeft de internatio-
nale organisatie ADRA een nieuw initiatief 
gelanceerd. Jongeren krijgen de kans om 

aan een ontwikkelingsproject mee te werken 
en te ervaren hoe het is om enige tijd onder 
tamelijk primitieve omstandigheden te leven. 

Dit jaar gaan zo’n tachtig studenten naar het 
Amazonegebied in Brazilië om te helpen in 
de afbouwfase van de nieuwe technische 
school van Maasauri. Zij krijgen hulp van nog 
eens honderd studenten van de adventisti-
sche universiteit in Sao Paulo. Het gaat om de 
voltooiing van de cafetaria, de slaapzalen en de 
bibliotheek. Hun taak bestaat vooral uit schil-
derwerk en montage van meubilair. Er is geen 
wifi en de studenten slapen in hangmatten op 
een boot! ADRA hoopt in de toekomst meer 
van dergelijke trips te kunnen aanbieden.

ADVENTKERK IN ITALIË/
VIERT 90-JARIG BESTAAN

‘V
andaag genieten wij hier volledige vrij-
heid van godsdienst en daarvoor wil ik de 
Italiaanse regering van harte bedanken’, 
zei ds. Ted N. C. Wilson, de voorzitter 

van de adventistische wereldkerk. Hij was in 
Rome als gast aanwezig bij de viering van de 
negentigste verjaardag van de Italiaanse Unie 
van Christelijke Adventkerken (UICCA).

Op 8 en 9 juni kwamen bijna duizend mensen 
bijeen in de kerk aan de Piazza Vulture in 
Rome voor een rijk gevarieerd programma. 
Centraal hierin stonden terugblikken naar 
het verleden en dank voor goede dingen van 
de afgelopen periode. Maar vertrouwen in de 
toekomst was ook een belangrijk thema. Ds. 
Mario Brito, de voorzitter van de Inter-Euro-
pese Divisie, hield zijn toehoorders en allen 
die elders in Italië, of zelfs verder weg, via 
diverse media meeluisterden, de volgende 
boodschap voor. Adventgelovigen hebben een 
kostbare boodschap die levens kan verande-
ren en de mensen om hen heen duidelijk kan 
maken wat God met deze wereld van plan is.

De Italiaanse Adventkerk heeft 110 gemeenten 
met 9500 gedoopte leden.

ADRA LANCEERT EERSTE ‘EXTREME 
ADVENTURE TRIP’/NAAR BRAZILIË
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UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

DE UITVINDSTER  
VAN DE HAYSTACK/ 

IS OVERLEDEN

A
ls iets tot de interna-
tionale adventistische 
subcultuur behoort 
dan is het de haystack. Dit gerecht is een 

vaste schotel bij ‘potlucks’ in Adventkerken 
over de gehele wereld, maar vooral in de VS. 
De haystack werd -zo wordt algemeen aange-
nomen- ‘uitgevonden’ door Ella May Hartlein. 
Dat was toen zij met haar man in Arizona 
woonde en aan een adventistische school 
werkte waar in de omgeving heel weinig 
horeca was. Dit inspireerde Ella tot culinaire 
experimenten. 

De belangrijkste ingrediënten van de haystack 
waren chips, bonen en groenten. Hoe deze 
Hartlein Special de naam haystack kreeg is 
niet bekend. Ella May Hartlein overleed op 30 
juni op de leeftijd van 98 jaar.

ADVENTIST FORUM/
SPECTRUM VIERT GOUDEN JUBILEUM

E
en nogal roerig jaar was 1968. Het was 
het jaar waarin zowel Martin Luther King 
Jr. als Robert F. Kennedy werden dood-
geschoten en waarin het desastreuze 

Tet-offensief begon in de Vietnamese Oorlog. 
Maar het was ook het jaar waarin studenten 
aan adventistische universiteiten en hoge-
scholen van zich lieten horen. Ze namen het 
initiatief om een organisatie op te richten die 
onafhankelijk was van de kerk. Deze orga-
nisatie moest een platform bieden voor vrije 
discussie en vrije nieuwsgaring. Op diverse 
plaatsen in de VS richtten ze afdelingen op.  
Al snel werd ook begonnen met de uitgave van 
het tijdschrift Spectrum. 

In de afgelopen halve eeuw hebben de Adven-
tist Forum-afdelingen de discussie over allerlei 
relevante (en vaak controversiële) thema’s 
levend gehouden. Ze publiceerde in Spectrum 
artikelen van hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld over 
oorlog en vrede; schepping en evolutie; E.G. 
White, financiële kwesties; etnische en gender 
discriminatie en inzegening van de vrouw. 

Het gouden jubileum wordt gevierd met een 
congres op de campus van La Sierra Univer-
sity (Californië.) van 14 tot 16 september. ‘Wij 
hopen veel Adventist Forum leden, schrijvers, 
wetenschappers en kunstenaars te ontmoe-
ten’ zegt Charles Scriven, de voorzitter van het 
algemeen bestuur van Adventist Forum. ‘En 
terwijl we vieren wat het verleden ons bracht, 
kijken we ook naar de toekomst en zal het 
gesprek gaan over onze verwachtingen van de 
komende jaren’.

Familie Onde-Estland

ESTLAND/KERKGROEI DOOR NIEUWE 
INTERNATIONALE GEMEENTE

D
e Adventkerk heeft het moeilijk in het kleine 
Estland, met zijn 1,3 miljoen inwoners. Het 
ledental schommelt rond de 1500. Toen het 
land niet langer in de Russische invloeds-

sfeer was, kwamen er nieuwe mogelijkheden 
voor evangelisatie. Dat bracht nieuwe leden, 
maar veel jongere leden zochten hun toekomst in 
andere landen. De laatste jaren is er echter ook 
sprake van migratie naar Estland. Zo is er een 
kleine, maar groeiende groep Filippino’s in het 
land, waaronder een adventistisch gezin: Del en 
Hannah Onde en hun zesjarig zoontje. 

De Onde’s hebben de afgelopen twee jaar in 
nauwe samenwerking met de kerkelijke leiding 
intensief zending bedreven binnen de internati-
onale gemeenschap in Tallinn, de hoofdstad van 
Estland. Hun werk heeft geresulteerd in de stich-
ting van een zogenaamd ‘centrum van invloed’ 
en van de ‘Kompass Church”. Dit is een nieuwe 
gemeente die voornamelijk uit studenten en 
andere jongvolwassenen bestaat.
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Veel mensen hebben de christelijke kerk de rug toegekeerd. De kerk biedt niet 
genoeg en heeft daarom geen meerwaarde voor hen. Vroeger waren er heel wat 

redenen om toch maar te blijven. Misschien was je werkgever een kerkleider, 
of waren je directe buren en familie nauw betrokken bij de kerk. En dat in een tijd 

zonder veel sociale voorzieningen. Die voorzieningen maken nu inkomens- en  
sociale angst overbodig. Tegenwoordig gaan mensen naar de kerk omdat ze dat  

ook echt willen. 

Tekst/Thijs de Reus

GEMOTIVEERDE MENSEN

M
ensen die naar de kerk 
gaan hechten daar duide-
lijk meerwaarde aan en zijn 
gemotiveerd! Totdat je de 

verantwoordelijkheden wilt gaan 
verdelen want vele handen maken 
het werk lichter. Dan blijkt het toch 
anders te liggen.

Als je wilt spreken over de meer-
waarde van de kerk, kun je beter 
van jezelf uitgaan. Dat doe ik dus. 
Volgens de religieuze filosoof 
Berdjajev is de mens ´ongenees-
lijk religieus´. Daar kunnen we aan 
toevoegen dat hij ook ongeneeslijk 
sociaal is. Dat wil zeggen: mensen 
kunnen niet goed zonder sociale 
contacten. Dat geldt ook voor mij. 
Ik heb mensen nodig, ook al kan 
ik tegen alleen zijn. Daarnaast is 
spiritualiteit een wezenlijk deel 

DE MEERWAARDE 
VAN DE KERK

van mijn identiteit. Net als van 
veel andere mensen. Waar kan ik 
die spiritualiteit anders delen dan 
in de kerk? Ook al loop ik de kans 
dat mensen mijn visie afwijzen! Ze 
snappen in ieder geval waar ik het 
over heb.  

EEN GESPREKSGROEP KIEZEN
Soms kom je de kerk in en vraag 
je je af bij welke gespreksgroep je 
gaat zitten. Je weet al gauw waar 
de diverse praters voor staan. 
Soms deel je hun stokpaardjes, 
soms vind je hun visie interessant. 
Soms weet je ook dat die haaks 
op de jouwe staat. Toch kies ik er 
bewust voor in een groep te gaan 
zitten waarvan ik weet dat die 
een afwijkende mening heeft. Ik 
vind het niet erg als daar dingen 
worden gezegd waar ik anders 
over denk. Het stoot me niet af, 

het daagt me juist uit. Waarschijn-
lijk stellen anderen mijn ideeën 
niet zo op prijs. Eén ding kan ik in 
ieder geval wel en dat wil ik graag: 
praten over wat mij bezighoudt. 

DRUKKE PRATERS VALLEN STIL

+
Het valt me op dat in het soci-
ale leven drukke praters in een 
gesprek over de Bijbel veel stil-
ler zijn. Voor mij ligt dat anders. 
Normaal gesproken ben ik rustig 
en stil, maar in gesprekken over 
het Woord verander ik. Eenmaal 
op gang, ben ik moeilijk te stop-
pen. Ik ben blij met stille mensen 
en dat ze naar mij willen luiste-
ren! Iedereen heeft dus een taak 
in de gemeente. 

We zijn niet allemaal even filo-
sofisch of theologisch aangelegd, 
maar de één kan bij de ander 
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MEERWAARDE VAN DE KERK/LOSLATEN EN VASTHOUDEN



vinden wat die nodig heeft. Zolang 
een prater maar met beide benen 
op de grond blijft en eenvoudig 
praat over dingen die hij of zij in 
de Bijbel heeft gevonden en daar-
van met overtuiging kan getuigen. 
Ik ga graag naar de kerk omdat ik 
daar iets kan delen van wat mij 
bezighoudt. 

NIET TEVEEL PRATEN OVER GOD
detail kunnen beschrijven. Onze 
Schepper is oneindig veel groter 
dan dat kleine schepsel mens. Als 
we voor God staan, passen ons 
twee dingen die buiten de kerk 
niet echt te realiseren zijn.
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EERBIED GEVEN AAN GOD
Eén daarvan is eerbied geven aan 
God. In het boek Openbaring spre-
ken mij twee dingen zeer aan. 
Beiden gaan over eerbied hebben 
voor God. Eerst vertelt Jezus 
aan Johannes wat er in die zeven 
gemeenten aan de hand is en wat 
voor beloften God voor hen heeft. 
Dan verplaatst het beeld zich van 
de aarde naar de hemel en zien we 
een hemelse eredienst. God zit op 
de troon en daaromheen staan 24 
tronen. De paar woorden in deze 
eredienst zijn geen preek. Het is 
een getuigenis en een belijdenis: 

/ IK GA GRAAG 
NAAR DE KERK OMDAT 
IK DAAR IETS KAN 
DELEN VAN WAT MIJ 
BEZIGHOUDT. 
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In een van de bovenstaande 
zinnen gebruik ik bewust niet het 
woord ‘praten’, maar ‘getuigen’. 
We moeten niet teveel praten over 
God en denken dat we God tot in 

LOSLATEN EN VASTHOUDEN/MEERWAARDE VAN DE KERK
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 ‘Heilig, heilig, heilig is God, de 
Heer, de Almachtige, die was, die is 
en die komt.’ (Openbaring 4:8) 

Daarmee stemt een religieus 
mens in en erkent dat God boven 
de mens uitgaat en dat hij Hem 
dankbaarheid is verschuldigd. Ik 
heb de drang die belijdenis uit te 
spreken. Waar kan ik dat anders 
doen dan in Gods gemeente? De 
kerk heeft daarom meerwaarde 
voor mij, want in deze geseculari-
seerde wereld zit niemand op mijn 
belijdenis te wachten. Die wordt 
volledig overstemd door de kako-
fonie van geluid die we vrijwel 
doorlopend om ons heen hebben. 

REDDING KOMT ALLEEN VAN GOD
Het tweede wat ons past is de 
erkenning dat redding alleen van 
God komt. Om de intensiteit van 
die tweede tekst te beseffen, plaat-
sen we die eerst in het verband 

van Openbaring 5. Alleen het Lam 
is waardig de verzegelde boek-
rol te openen. Vervolgens voert de 
Openbaring ons langs zes fasci-
nerende zegels. Eerst verschijnt 
er een ruiter op een wit paard. De 
kleur van die paarden verandert 
van wit, via rood en zwart, uitein-
delijk in de vaalgele kleur van de 
dood. Dat is betekenisvol.

WIE KAN OVERLEVEN AAN HET 
EINDE?

Dan vragen die zielen onder het 
altaar waarom zij moesten ster-
ven en waarom God niets deed. 
God geeft direct antwoord in het 
zesde zegel. Dat beschrijft ons een 
wereld in een opperste staat van 
beroering. De mensen weten niets 
anders te doen dan de bergen te 
vragen hen te verbergen voor de 
toorn van God. Ze vragen zich af of 
er wel iemand is die dat kan over-
leven. Het antwoord volgt direct: 

dat zijn de honderdvierenveertig-
duizend en daarnaast is er ook nog 
een onafzienbare menigte die voor 
Gods troon staat.

EER EN MACHT KOMEN ALLEEN 
GOD TOE

Die menigte jubelt: ‘De redding 
komt van onze God die op de troon 
zit en van het lam!’ Alle engelen 
staan om de troon en de oudsten 
en de vier wezens heen. Ze buigen 
zich diep neer voor de troon en 
aanbidden God met de woorden: 
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 
dank en eer en macht en kracht 
komen onze God toe, tot in eeuwig-
heid. Amen.’ (Openbaring 7:10-12) 
Opnieuw kunnen we de vraag stel-
len naar de meerwaarde van de 
kerk. Het antwoord is hetzelfde: 
waar kan ik anders getuigen van 
Gods macht dan in zijn kerk?

STIL ZIJN VOOR DE SCHEPPER
De climax volgt in het zevende 
zegel.  Als het einde van de wereld 
al tot zo’n indrukwekkend tafe-
reel leidt, wat gebeurt er dan wel 
niet bij het openen van dat zevende 
zegel? Het is iets heel anders dan 
je verwacht. Het is een half uur 
stil. God openbaart zich niet in een 
grote windvlaag, of in een aard-
beving of in een vuur. Allemaal 
elementen die terugkomen in het 
zesde zegel. Daar is God echter 
een oordelende God. God open-
baart zich in het gefluister van een 
zachte bries (1 Koningen 19:10-
12). Elia ontmoet God in de stilte. 
Zo zijn ook de verlosten uiteinde-
lijk stil voor God. Waar kan ik stil 
zijn voor mijn Schepper? 

IN DE KERK ONTMOET JE GOD
De enige plek waar we met elkaar 
na de wederkomst voor Gods troon 
kunnen staan, is in het hemelse 
Jeruzalem. Middenin deze stad is 
het dus stil. Kunt u zich een aardse 
stad voorstellen waar het stil is? 
Daar vind je hooguit oasen van 
rust en stilte. Die plekken noemen 
we kerken. De meerwaarde van de 
kerk is dat het de plek is waar je 
God ontmoet.
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MEERWAARDE VAN DE KERK/LOSLATEN EN VASTHOUDEN

/ MEER-
WAARDE IS 
NIET ALLEEN 
WAT JE ZELF 
ONTVANGT, 
MAAR VOORAL 
WAT JE AAN 
ANDEREN 
GEEFT.



Soms is het helaas ook in de kerk 
verre van stil. We schreeuwen 
elkaar bijna de kerk uit! Aan de 
andere kant verlaten mensen de 
kerk juist omdat ze worden dood-
gezwegen. Het is alsof ze er niet 
mogen zijn. Alsof zij hun diepe 
overtuiging niet mogen uitspre-
ken. Wat is dan de meerwaarde 
van de kerk?

WIE HOORT JOUW BELIJDENIS?
Je kunt ook de tegenvraag stellen: 
wat is de meerwaarde als je alleen 
voor jezelf belijdt dat God Schep-
per en Verlosser is? Dan kun je wel 
belijden wie God is, maar buiten 
God hoort niemand het. Zo’n belij-
denis kan nooit een getuigenis 
zijn. De mens wil immers niet 
alleen spreken, maar ook gehoord 
worden. Dat horen gebeurt niet 
altijd door het uitspreken van 
woorden. Sommige mensen zetten 
zich in alle stilte in. Zwijgend 
rondgaan met een collectezak is 
belangrijk. Of in de achtergrond 
bijhouden wat mensen in deze 

tijd per bank overmaken naar 
hun kerk, ook dat is belangrijk. 
We kunnen de lijst langer maken, 
maar u begrijpt de strekking. 
Deze mensen hoor je niet, maar ze 
moeten wel worden gehoord. Hun 
inzet is zichtbaar als je er op let en 
het ziet.

DE KERK IS ER OM AAN 
ANDEREN TE GEVEN

Zoeken wij de meerwaarde niet 
teveel in wat wij ervoor terug-
krijgen? Dan heeft de kerk 
alleen meerwaarde als je meer 
terugkrijgt dan dat je geeft. Meer-
waarde is niet alleen wat je zelf 
ontvangt, maar vooral wat je aan 
anderen geeft.

HET KWADE IN DE KERK OVER
WINNEN

Er gaat het nodige verkeerd in de 
kerk, want het is geen verzame-
ling van heiligen. We zijn allemaal 
zondige mensen, maar wel op weg 
naar de heiligheid. Die ontvan-
gen we in Gods koninkrijk. De weg 

daarheen leggen we al struike-
lend af, met vallen en opstaan. De 
ultieme leidraad is deze: ‘Laat u 
niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het 
goede.’ Dat is het slotwoord van de 
imponerende gedragslijn die God 
ons geeft door de apostel Paulus 
(Romeinen 12:9-21). De kerk heeft 
meerwaarde, ook als de dingen 
anders gaan dan wij wensen. De 
waarde neemt echter buitenge-
woon sterk toe als we iedere dag 
opnieuw de geciteerde teksten 
toepassen. De kerk heeft meer-
waarde omdat wij elkaar daar in 
ieder geval kunnen aanspreken op 
ons gedrag. In de kerk hebben deze 
woorden meerwaarde. Buiten 
de kerk krijgen de woorden van 
Paulus een hele andere betekenis: 
een zwakkeling die over zich heen 
laat lopen. Dan blijf ik toch maar 
liever binnen de kerk.

Thijs de Reus is predikant van Emmen 
en districtsvoorzitter van Noord-
Nederland.
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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 15: de doop. 

Tekst/Thijs de Reus

DE DOOP
In de doop belijden wij ons geloof 
in de dood en opstanding van Jezus 
Christus en betuigen onze dood 
voor de zonde en ons voornemen 
in nieuwheid des levens te wande-
len. Zo erkennen wij Christus als 
Heer en Heiland, worden zijn volk en 
worden wij door zijn kerk als leden 
aanvaard. De doop is een zinnebeeld 
van onze verbondenheid met Chris-
tus, de vergeving van onze zonden 
en ons ontvangen van de heilige 
Geest. De doop vindt plaats door 
onderdompeling in water en op de 
belijdenis van het geloof in Jezus en 
blijk van berouw. Hij volgt op onder-
richt vanuit de heilige schrift en 
aanvaarding van de bijbelse leer. 

(Matteüs 28:19-20; Handelingen 
2:38; 16:30-33; 22:16; Romeinen 
6:1-6; Galaten 3:27; Kolossenzen 
2:12-13)

WAT VOORAFGING
In voorgaande artikelen kwam 
kort samengevat het volgende aan 
de orde. De Bijbel is het geïnspi-
reerde woord van God en vertelt 
ons wie God is. We leren echter 
ook onszelf kennen. Hij luisterde 
naar de slang, wilde aan God gelijk 
zijn en werd een zondaar. De aarde 
was vanaf dat moment oorlogsge-
bied. Daar woedt de grote strijd 
tussen goed en kwaad. 

God heropende de weg naar zijn 
koninkrijk door Jezus Christus. 
Door het lichaam van Jezus Chris-
tus, zijn gemeente, krijgt de mens 
al een beetje zicht op dat rijk van 
God. De opdracht aan de gemeente 
is te leven volgens de beginselen 
van dat koninkrijk. Dat lukt niet 
uit eigen kracht, maar alleen door 
God toe te laten in je leven.

Als elke gemeentelid dat doet dan 
is het fundamentele kenmerk van 
de gemeente, eenheid, het logische 
gevolg. De beste voorstelling van de 
gemeente is die van het lichaam van 
Christus. Een lichaam richt zich in 
principe nooit tegen een deel daar-
van. Om een lichaam goed te laten 
functioneren heb je elk deel nodig. 
Dat stelt dus wel de nodige eisen 
aan de mens.

JOHANNES ROEPT OP TOT 
BEKERING

Het Oude Testament beschrijft het 
volk Israël als Gods instrument 
in de wereld. Zij zijn een ‘konink-
rijk van priesters, een heilig volk’ 
(Exodus 19:6). Dit hele volk is Gods 
priester in de wereld. Door Israël 
heeft God het heil voor de hele 
wereld op het oog. Dat kan alleen 
als dat volk een heilig volk is. Israël 
was dat vaak niet. Jezus verwacht 
van zijn kerk dus iets anders. Let op 
hoe het werk van Jezus begint: met 
een dringende oproep via Johannes 
de Doper die voor Hem uitging.
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 11

WETEN WAT
JE GELOOFT 



Let op de drie gebeurtenissen in 
Matteüs 3:1-2. Johannes de Doper 
verkondigt een boodschap. Hij 
valt met de deur in huis en zegt: 
‘kom tot inkeer’. Want Israël 
voldeed niet aan haar priester-
lijke opdracht. De farizeeën en 
sadduceeën lopen hier ook rond 
en willen zich laten dopen. Jezus 
noemt hen ‘addergebroed’ want zij 
brengen niet die vruchten voort 
die bij een nieuw leven horen (vers 
7-8). Dat is dringend noodzakelijk 
met het oog op de derde stap: ‘het 
koninkrijk van de hemel is nabij’.

De mens komt tot inkeer en gaat 
op de ingeslagen weg voort. Dat 
lukt niet op eigen kracht. Daarom 
komt er na Johannes iemand die 
niet met water doopt, maar met 
de heilige Geest en met vuur (vers 
11). Dat is Jezus Christus. Inder-
daad, Hij doopt niet met water. 

EEN DOPENDE JEZUS?
Alleen Johannes zegt welgeteld één 
keer dat Jezus doopt, maar noemt 
niemand bij naam (Johannes 3:22). 
Jezus doopt zelfs niet zijn eigen 
leerlingen. Er zijn nogal wat leer-
lingen van Johannes die Jezus gaan 
volgen en zij zijn al begonnen aan 
die nieuwe levenswandel.

Direct voor deze tekst staat het 
gesprek met Nicodemus. Jezus zegt 
dat iemand geboren moest worden 
uit water en geest. Dit gesprek 
maakt duidelijk hoe belangrijk 
Jezus de rol van de heilige Geest 
vindt. Geen evangelist geeft zoveel 

aandacht aan het werk van de Geest 
als Johannes (14:15-31 en 16:5-15). 
Zo sluit Jezus na Zijn opstanding 
het bezoek aan zijn leerlingen af: 
‘ontvang de heilige Geest’ (20:22). 
Dat wordt zeven weken later ten 
volle gerealiseerd met Pinksteren. 

LAAT U DOPEN
God wil zijn eeuwige konink-
rijk van vrede oprichten. Ter 
voorbereiding daarop komen zij 
die daarvan deel willen uitma-
ken, tot inkeer. Als teken van die 
levensverandering laten ze zich 
dopen. De apostelen doen dit 
later precies zo. Petrus beëindigt 
zijn toespraak door te zeggen dat 
Jezus de troon van David bestijgt. 
Na zijn hemelvaart zet Jezus 
zich aan de rechterhand van zijn 
Vader en is door God tot Heer en 
Messias aangesteld (Handelingen 
2:30,33,36).

De toehoorders zijn hiervan zo 
onder de indruk dat ze vragen 
‘Wat moeten we doen, broeders?’ 
Het antwoord van Petrus: ‘Keer 
u af van uw huidige leven en laat 
u dopen onder aanroeping van 
Jezus Christus om vergeving te 
krijgen voor uw zonden. Dan zal 
de heilige Geest u geschonken 
worden (Handelingen 2:37-38). 
Het gaat dus opnieuw om een radi-
caal ander leven en door de doop 
laat je zien dat je dat wilt. Door tot 
inkeer te komen ontvang je vergif-
fenis en die onmetelijk grote bron 
van kracht, de heilige Geest.

EEN DOPENDE GEMEENTE
Een doopdienst is een vreugde-
volle gebeurtenis. Tegelijkertijd 
moet de gemeente zich bewust zijn 
dat het gaat om het verbond dat 
iemand sluit met God. De dopeling 
wordt in de eerste plaats een deel 
van het lichaam van Christus en 
niet van een menselijk instituut.

Binnen de Adventkerk maken 
we daarom onderscheid tussen 
gedoopt worden in het lichaam 
van Christus en lid worden van een 
gemeente. God Zelf zet de namen 
van mensen in het boek des levens. 
Wij houden alleen een ledenlijst bij. 
Nadat iemand het verbond met God 
is aangegaan nemen we hem of haar 
op als lid: van de wereldwijde kerk 
en van de plaatselijke gemeente.

Het past de kerk dus om zich 
bescheiden op te stellen. Zij voert 
de doop met water uit. Dat deed 
Johannes de Doper ook al, maar hij 
wist dat wie na hem komt met de 
heilige Geest zal dopen. Je veran-
dert niet door de doop met water, 
maar alleen door de doop met 
de heilige Geest. Alleen dan is er 
sprake van echt tot inkeer komen. 
Je verandert niet door een hande-
ling van buitenaf (de doop), maar 
door de Geest van binnenuit. 
Alleen dat bereid je voor op Gods 
koninkrijk, omdat je daardoor de 
beginselen van het Godsrijk gaat 
begrijpen en uitleven.

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?

84

De doop

85

Geloofspunt

DOOR DE DOOP LATEN WIJ ZIEN dat we geloven in de dood en opstanding 

van Jezus Christus. We getuigen daarmee van onze dood voor de zonde en 

ons voornemen om als nieuwe mensen te leven. Zo erkennen wij Christus als 

Heer en Redder, worden wij zijn volk en worden wij door zijn kerk als leden 

aanvaard. De doop is een symbool van onze verbondenheid met Christus, van 

de vergeving van onze zonden en van het feit dat wij de heilige Geest hebben 

ontvangen. De doop vindt plaats door onderdompeling in water, op belijdenis 

van het geloof in Jezus en op grond van het tonen van berouw voor zonden. 

De doop volgt op onderwijs vanuit de Bijbel en aanvaarding van dit onderwijs. 

(Matteüs 28:19, 20; Handelingen 2:38; 16:30–33; 22:16; Romeinen 6:1–6; 

Galaten 3:27; Kolossenzen. 2:12, 13.)

Het is heel belangrijk dat ouders, als hun kind nog heel 

jong is, Gods zegen vragen bij de opvoeding van hun zoon of dochter. 

Het is een goede en betekenisvolle gewoonte een kind te midden van 

geloofsgenoten aan God ‘op te dragen’. Dit is niet een verkapte ‘kinder-

doop’. De bijbelse doop is een teken van God en het antwoord daarop 

van de mens. Wie gedoopt wordt, volgt daarmee een eigen, bewuste 

keuze en niet de keuze van zijn of haar ouders. Door je te laten dopen 

belijd je in het openbaar dat je gelooft in Jezus Christus en dat zijn dood 

en opstanding ook voor jou gelden en dat je met zijn hulp een andere 

wending aan je leven wilt geven. 

Daarmee is je doop een cruciale gebeurtenis in je leven 

als gelovige. Je doop symboliseert dat je nu één bent met je Heer. Je 
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DE VRIJWILLIGER/LOSLATEN EN VASTHOUDEN

De locatie waar we elkaar ontmoeten, een oude monumentale Kazerne 
in Woerden omgebouwd tot restaurant, is bijzonder. Het gesprek dat 
volgt blijkt indrukwekkender. Ik schud de hand van Jeanette. Ze werd 
gedoopt, verliet de kerk en kwam terug. Daar wil ik meer over weten. 

Tekst/Irene van Valen-van Hoof

KIES
VOOR HEM! 

BLIJF!

VERTEL EENS IETS OVER JEZELF?

‘I
k ben Jeanette Lavies,’ zegt 
ze met een ontspannen glim-
lach. ‘Ik ben 67 jaar. Ben op 
een klein uitstapje na, gebo-

ren en getogen in Den Haag. Ik houd 
van wandelen, lezen, fotograferen, 
koken en kunst, vooral de zeven-
tiende-eeuwse Hollandse meesters. 
Gerrit Dou is mijn lieveling.´

Ze noemt haar leven in één woord: 
roerig. Haar ouders scheidden toen 
zij zeven was. Ze ging op vrij jonge 
leeftijd het huis uit, trouwde jong 
en is een aantal jaren daarna ook 
weer gescheiden. Daarna vond ze 
Hans, die haar levensmaatje werd 
tot hij overleed. 

Jeanette is sinds twee jaar met 
pensioen en heeft twee werkge-
vers gehad; zeven jaar Shell en 34 
jaar op verschillende plekken bij de 
Rijksoverheid. Ze leerde daar het 
bibliotheekvak en kwam terecht in 
de communicatie. Bij Postbus 51 en 
de Infolijn. De mevrouw van Post-
bus 51 werd later redacteur voor 
Rijksoverheid.nl. 

WELKE PLEK HAD DE KERK IN 
JOUW LEVEN?

´In mijn twintiger jaren een niet 
onbelangrijke rol´. Jeanettes 
ouders kwamen in aanraking met 
de Adventkerk door een lezing, 
waarop de doop volgde. Haar 
ouders bezochten de kerk alleen 
bij speciale gelegenheden, waar-
door Jeanette de binding met de 
kindersabbatschool of jeugdgroep 
mistte. 

Als jongere zocht Jeanette meer 
geloofsinhoud en meldde zich aan 
voor bijbelstudies bij ESDA. Zij 
en haar aanstaande man kregen 
onderricht van br. de Ruiter die 
hen voorbereidde op hun doop 
in 1972, in de oude Haagse kerk 
aan de Noordwest Buitensingel, 
waar ze eerder in 1971 op haar 21e 

trouwde.
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In diezelfde tijd organiseerde br. 
Lex van Dijk, toen predikant van 
gemeente Den Haag, het project 
HIGH FIVE. Mensen onderling 
verbinden door iets voor elkaar te 
doen. Mensen uit de buurt van de 
kerk kregen €5,- om die te gebrui-
ken voor een ander. Bijvoorbeeld 
samen kopje koffie drinken, een 
bosje bloemen geven. In onze voor-
wat-hoort-wat-mentaliteit is zo 
maar iets krijgen wel vreemd, het 
maakt indruk. Ook op Jeanette, 
want ze kwam in actie en terug 
naar de kerk.

HOE WAS HET OM TERUG TE 
KOMEN NA 34 JAAR?

Jeanette is altijd blijven geloven. 
´Ik liet God wel los, maar Hij heeft 
mij nooit losgelaten´. Bij terug-
komst verwachtte ze een kerk 
vol met oprechte christenen. Ze 
ontdekte echter een afschadu-
wing van de maatschappij en 
mistte God soms in de gesprek-
ken. Ze ontdekte dat niet iedereen 
een super-christen is, die over-
loopt van enthousiasme voor God. 
Dat wilde zij wel, ze wilde een 
persoonlijke relatie met God en 
actief zijn.

Ze werd sabbatschoolgespreks-
leider en zette een bibliotheek op. 
Met recent een buitenbibliotheekje 
waar ze DE WEG NAAR CHRISTUS 
in legt. ‘Omdat ik de juiste woor-
den niet heb, gebruik ik dat boekje.’ 
´En…het wordt meegenomen! ´.
Voor de contacten met mensen 
werd ze diacones. ´Gewoon wat 
warmte en liefde delen met 
mensen´. Zegen ervaart ze ook in 
de gebedsgroep. Jeanette orga-
niseert af en toe wandelingen 
voor kerkleden en sinds kort is ze 
redactielid van Advent.

‘Mee te mogen bouwen aan Gods 
Koninkrijk is een voorrecht. Ik 
vraag God me attent te maken op 
wat nodig is. Ik heb Jezus nodig, 
zonder Hem dwaalde ik af. Ik 
kan niets op eigen kracht. Ik wil 
verbonden blijven met Hem door 
een bloeiender gebedsleven.’

WAT ZOU JE WILLEN ZEGGEN 
TEGEN MENSEN DIE OP DE 
DREMPEL STAAN OM TE 
VERTREKKEN?

‘Niet doen!’, klinkt kordaat alsof 
ze mij vastgrijpt. ‘De macht van de 
vijand werkt hard om verdeeld-
heid te zaaien. Alleen met Jezus 
kunnen we overwinnen en werken 
aan eenheid.’

HOE ZIE JIJ DIE EENHEID IN 
EEN KERK WAAR MENINGEN ZO 
VERSCHILLEN?

‘We moeten samenwerken met 
Jezus aan Gods Koninkrijk. Ons in 
al onze verscheidenheid aan Hem 
vasthouden en betrekken bij alles. 
Samenwerken brengt eenheid 
zodra wij Zijn Geest ontvangen. 
Dat gaat voorbij aan onze verschil-
len. En we moeten niet vergeten 
dat Jezus ons gebiedt elkaar lief te 
hebben. Echt en oprecht houden 
van je medemens zoals je in 
Romeinen 12 vers 9 kunt lezen.’

Jeanette richt zich dagelijks op 
God in gebed en door bijbellezen. 
‘Ik wil mijn relatie met Hem levend 
houden. De Bijbel is een prachtig 
boek. Elk verhaal, hoe bekend ook, 
krijgt steeds een andere dimen-
sie. Ik leg alles aan Hem voor en 
ontvang Zijn licht, dat mag ik 
laten stralen voor anderen. Ik sta 
versteld van wat er gebeurd. God 
beloofde er altijd te zijn, voor jou, 
voor mij, voor wie zich aan Hem 
overgeeft. Blijf verbonden met 
Hem! Kies voor Hem. Blijf!’

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

WAAROM HEB JE KERK 
VERLATEN?

‘Ik zong mee in het eerste 
Haagse Jeugdkoor en kreeg de 
verantwoordelijkheid voor de 
sabbatschoolboeken en andere lite-
ratuurvoorziening. Het koor was 
mijn grootste binding met de kerk. 
Tot de dirigent ergens eind zeven-
tiger jaren stopte en het koor uit 
elkaar viel. In die tijd ontstonden 
er problemen in mijn privéleven. 
Toen ook vrienden de kerk verlie-
ten had ik geen reden om te blijven, 
zocht een vervanger voor de 
lectuurvoorziening en vertrok.’

‘Ik was wel gedoopt, maar niet 
bekeerd en klaar voor een ander 
leven. Ik zie de doop als een 
roeping die ik niet heb ervaren. Er 
was geen sprake van overgave aan 
God, Hij was toen nog geen reali-
teit voor mij. Ik vertrok.’

Ze ontmoette Hans die in Amster-
dam woonde en kwam via hem 
terecht in de wereld van film, 
theater en kunst. Tussen zoveel 
creatieve mensen voelde zij zich 
thuis en leidde een leven van 
praten, uitgaan, roken en drinken 
naast haar werk in Den Haag. 

WAT MAAKTE DAT JE TERUG
KWAM NAAR DE KERK?

In 2012 ontving Jeanette een 
uitnodiging om samen te komen op 
een doordeweekse avond. Het was 
een avond speciaal voor leden die 
de kerk verlaten hadden. Jeanette 
ging en werd geraakt door de 
vrijblijvendheid, de prettige en 
persoonlijke sfeer en de geloofs-
gesprekken. Er volgden meer 
avonden.

/‘IK LIET GOD
WEL LOS, MAAR HIJ
HEEFT MIJ NOOIT 
LOSGELATEN’.

LOSLATEN EN VASTHOUDEN/DE VRIJWILLIGER
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TWIJFELEN 
AAN GOD

Theologen en kerkleiders vertellen graag iets over het geloof. Veel tijdschriften, 
boeken, en websites staan vol met overdenkingen en analyses met betrekking tot 
het geloof. Het is opvallend dat twijfel relatief weinig aandacht krijgt. Er worden 
geen conferenties gehouden, boeken geschreven of websites opgericht over dit 

onderwerp. Dit is opmerkelijk omdat twijfel veel voorkomt, op meerdere terreinen 
en in diverse vormen. Bovendien heeft twijfel consequenties voor ons leven. Hier 

beperken we ons tot het bespreken van twijfelen aan God.

Tekst/Leendert Brouwer

T
wijfel en geloof/vertrou-
wen zijn twee kanten van 
de medaille van ons leven. 
We kunnen niet zomaar 

alles geloven wat er gezegd 
wordt, maar we kunnen ook 
niet leven zonder te vertrou-
wen wat anderen ons vertellen. 
Want er zijn tal van zaken die 
we voor waar houden maar zelf 
nooit hebben waargenomen. We 
vertrouwen dan op het oordeel 
van anderen. Dat vertrouwen 
kent grenzen, vooral wanneer je 
pijn en verdriet hebt en in situa-
ties waarin macht een rol speelt. 
Twijfel kan in dergelijke situa-
ties een positieve rol spelen. 

VORMEN VAN TWIJFEL
Diverse vormen van twijfel 
kunnen een rol spelen. Enerzijds 
is er de twijfel die wij doorma-
ken als gevolg van frustratie, 
teleurstelling, ontmoediging en/
of onbegrip. Het is de twijfel die 
ontstaat wanneer je niet begrijpt 
waarom de ander, in dit geval 
God, geen antwoord geeft als je 
Hem vraagt. 

Twijfelen of God jouw gebeden 
wel verhoort, is een ervaring die 
we allen vroeg of laat kennen. Bij 

een chronische ziekte, het verlies 
van een vriend of familielid, een 
traumatische ervaring in je jeugd 
of bij langdurige werkeloosheid 
vraag je je af waar God is. Ook kan 
twijfel ontstaan als gevolg van pijn 
die je ervaart binnen de kerk als 
je een lelijk woord hoort van een 
broeder of zuster, of wanneer je 
niet herkozen bent voor je func-
tie. Wanneer je je dan bedenkt 
dat je gepasseerd wordt, voel je 
pijn en frustratie. Al deze erva-
ringen kunnen effect hebben op je 
geloofsbeleving.
De andere vorm van twijfel is 
meer intellectueel. Deze twijfel 
ontstaat als het gevolg van vragen 
die gesteld worden in de maat-
schappij en waarop je als gelovige 
geen gepast antwoord kunt geven. 
Deze twijfel ontstaat bijvoorbeeld 
tijdens je studie aan de univer-
siteit. Je krijgt op een gegeven 
moment het gevoel dat het geloof 
waarin je bent grootgebracht vol 
tegenstrijdigheden zit en bij nader 
inzien te simplistisch is. 
De derde context van twijfel, nauw 
verbonden met de tweede, is de 
cultuur waarin je bent grootge-
bracht. Als je gewerkt of gewoond 
hebt binnen een niet-westerse 
cultuur, zie je bijvoorbeeld het 

verschil hoe gezaghebbers worden 
vertrouwd en gehoorzaamd. Het is 
dáár vanzelfsprekend dat de voor-
zitter een dominante rol speelt in 
een vergadering of dat de predi-
kant het laatste woord heeft in 
een sabbatschooldiscussie. In 
Nederland is dat niet zo vanzelf-
sprekend. Hier is ruimte voor 
twijfel aan gezag.
Twijfel is niet iets dat alleen bij 
jou of bij ons voorkomt. Door de 
eeuwen heen, en dus ook in de 
Bijbel, zie je dat mensen twijfe-
len. In het Oude Testament wordt 
veel gesproken over het afwijzen 
van Gods woord (Genesis. 18:12; 
Jesaja. 7:1vv), maar niet over twij-
fel aan God als zodanig. Dat laatste 
gebeurt binnen het filosofisch 
scepticisme, dat al bestond in de 
tijd waarin het Nieuwe Testament 
werd opgeschreven. Dit denken 
heeft geen invloed gehad op het 
bijbelse denken. 

TWIJFEL ALS GEVOLG VAN PIJN 
EN VERDRIET

Onlangs kreeg Elizabeth te horen 
dat ze ongeneeslijk ziek is. Kort 
daarna hoorde ze dat haar broer 
met wie ze het zo goed kon vinden, 
door een hartstilstand is overle-
den. Het was een enorme schok. 



Ze raakte er niet over uitgepraat 
en vroeg zich af waar God was. Op 
de suggestie om samen te bidden, 
reageerde ze met de opmerking: 
‘Het maakt toch allemaal niets uit.’ 
Tot ieders verbazing klonk Eliza-
beth een aantal weken later erg 
opgelucht. Ze zei dat ze net een 
fantastische lunch had gehad 
samen met een stel alleraardig-
ste vrienden en verontschuldigde 
zich voor het laatste gesprek. Het 
is niet dat Elisabeth nu weer hele-
maal beter is. Ze heeft nog steeds 
de ongeneeslijke ziekte, maar het 
samenzijn en de steun van vrien-
den maakt blijkbaar een groot 
verschil.

FRUSTRATIE OVER DE KERK
Soms ontbreekt die steun in de 
kerk. De volgende ervaring van 
een jonge vrouw is tekenend: ‘De 
kerk is een van de slechtste plek-
ken in de wereld voor iemand die 
pijn heeft. Ik kreeg meer vriende-
lijke antwoorden van barkeepers.’ 
Niet alleen steun maar ook respect 
is belangrijk. Jan was jarenlang 
gespreksleider in de sabbatschool. 
Zonder formele opleiding heeft hij 
zelf de Bijbel bestudeerd. Hij kan 
mensen boeien met verhalen uit 
eigen ervaring en weet die verha-
len te verbinden met het geloof. 
Ook al had hij altijd een grote 
sabbatschoolklas, op een gegeven 
moment werd hij niet herkozen 
voor deze functie. Eerst bleef hij 
af en toe weg, maar uiteindelijk 
kwam hij niet meer naar de kerk. 
Twijfelde Jan aan het geloof? 
Wanneer de kerk niet langer een 
gemeenschap is waar mensen je 
accepteren, waarderen, respec-
teren en met je meeleven, komen 
gevoelens op van eenzaam-
heid, teleurstelling, frustratie, 
ontmoediging en/of woede. Als 
dergelijke gevoelens aanhouden, 
verlaat je vroeg of laat de kerk. 
De voornaamste reden is niet een 
intellectuele twijfel, maar een 
frustratie over de kerk als geloofs-
gemeenschap. 
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Naast de horizontale is er ook een 
verticale dimensie in het geloof. De 
kerk als gemeenschap van gelijkge-
zinden is onvoldoende. De verticale 
component, aanwezigheid van God, 
is van groot belang. Is deze dimen-
sie zwak of afwezig, dan geeft ook 
dit aanleiding tot twijfel.

INTELLECTUELE TWIJFEL
De bekende Zwitserse theoloog 
Karl Barth zei eens dat niemand, 
zelfs niet de theoloog, kan 
ontsnappen aan twijfel. Binnen de 
filosofie van de Verlichting, een 
stroming waarin de rede centraal 
staat, werd twijfel positief gewaar-
deerd en gezien als grondslag 
voor ons denken. Twijfel is niet 
zomaar twijfel, maar vooral twijfel 
aan gezag. Terwijl de middel-
eeuwse samenleving getypeerd 
kan worden door een houding van 
vertrouwen ten aanzien van gezag, 
zien we dat er vanaf de 17e eeuw 
een houding ontstaat het gezag te 
ontvluchten. 

De kwestie van autoriteit komt 
voor het eerst op in de nieuwe 
manier van Bijbellezen tijdens de 
Reformatie. Deze nieuwe bena-
dering had op zijn beurt invloed 
op de manier waarop natuur-
wetenschappers de natuur 
interpreteerden. In de middel-
eeuwen stelde men zich de natuur 
voor als een boek. De uitdruk-
king ‘het boek van de natuur’ was 
lang vóór de Reformatie ingebur-
gerd. De nieuwe manier van lezen 

kwam daardoor ervaring centraal 
te staan, ook binnen het geloof. 
De Royal Society werd opgericht 
ter verbetering van de natuurlijke 
kennis, waarvan vooraanstaande 
geleerden zoals Robert Boyle, Isaac 
Newton, Albert Einstein lid waren. 

GRENZEN AAN TWIJFEL 
BINNEN WETENSCHAP

Tegenwoordig wordt twijfel niet 
zomaar gezien als grondslag voor 
ons denken. Het beeld dat alles in 
twijfel kan worden getrokken is op 
zichzelf ook aan twijfel onderhe-
vig. De 20e-eeuwse denker Ludwig 
Wittgenstein noemt de bewering 
‘de aarde bestaat al vele jaren’ als 
voorbeeld. Als deze uitspraak niet 
waar blijkt te zijn, dan kan die niet 
gemakkelijk vervangen worden 
door een andere bewering. Dat 
komt omdat dergelijke uitspraken 
de basis vormen van ons handelen 
en denken. Ze kunnen niet betwij-
feld worden zonder dat je je hele 
leven op zijn kop zet. 

Binnen de wetenschap heeft 
twijfel dus haar grenzen. Want 
wetenschappers zullen geen 

vereiste een instantie die een 
uitspraak kon doen over de geldig-
heid van interpretaties.

Traditioneel was de kerk de auto-
riteit voor correcte interpretatie. 
Augustinus bijvoorbeeld gaf aan 
dat als hij de kerk niet als moeder 
had, hij God nooit als vader had 
gekregen. Deze vorm van gezag 
veranderde zowel binnen de 
wetenschap als de theologie. Men 
geloofde dat de correcte lezing van 
de tekst wordt bevestigd door wat 
we waarnemen met onze zintui-
gen. Robert Boyle, een belangrijk 
natuurkundige, schreef bijvoor-
beeld alleen dingen op die lezers 
met eigen ogen hadden gezien 
als ze aanwezig waren. De Royal 
Society of London heeft als motto 
Nullius in verba, wat betekent 
‘neem niemands woord,’ ofte-
wel ‘neem niemands woord voor 
waar.’ In plaats van de traditie 

Karl Barth  wantanddo/Shutterstock.com

Robert Boyle  Georgios Kollidas/Shutterstock.com

Augustinus  Public domain Wikimedia Commons

/ TWIJFELEN OF 
GOD JOUW GEBEDEN 
WEL VERHOORT, IS 
EEN ERVARING DIE 
WE ALLEN VROEG OF 
LAAT KENNEN.

Ludwig Wittgenstein  Moritz Nähr Aus. Nat. Library
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uitspraken betwijfelen die hun 
wereldbeeld in elkaar doen stor-
ten. Dat wil uiteraard niet zeggen 
dat de wetenschap niet langer 
kritisch is, integendeel. Toch zien 
we hier dat de kloof tussen weten-
schap en geloof in werkelijkheid 
niet zo groot blijkt te zijn. Beide 
richtingen waken ervoor hun 
wereldbeeld in stand te houden.

Wanneer wetenschappers twijfe-
len aan God dan heeft dit vooral 
te maken met de uitgangspunten 
van de wetenschap. Dat betekent 
dat geleerden er over het algemeen 
vanuit gaan dat onze wereld het 
product is van materie, niet van 
geest. Binnen de biologie betekent 
dit bijvoorbeeld, dat het mense-
lijk leven genetisch bepaald is. 

Of binnen de astronomie wordt 
de oorsprong van het heelal 
verklaard vanuit een materieel 
principe. Dit uitgangspunt vloeit 
niet voort uit de ervaring, het is 
een overtuiging die onafhankelijk 
en voorafgaand aan die ervaring 
wordt aangenomen. 

Behalve materie zijn er andere 
uitgangspunten mogelijk binnen 
de wetenschappen. De keuze 
voor het ‘materialistisch reduc-
tionisme’ heeft vooral te maken 
met het enorme succes dat de 
toepassing van dit principe heeft 
gebracht binnen de natuurwe-
tenschappen. Het ‘twijfelen aan 
God’ lijkt zo samen te gaan met je 
beroepskeuze. Toch zijn er heel 
veel vooraanstaande wetenschap-
pers die ook gelovig zijn. 

Een belangrijk aspect voor ons, is 
in hoeverre twijfelaars een plek 
hebben binnen de groep. Weten-
schappers zijn op dit vlak niet per 
se toleranter dan gelovigen.

TWIJFELAARS EEN PLEK GEVEN
BINNEN DE GROEP

Het is opvallend dat Thomas, een 
discipel van Jezus, een stereoty-
pische twijfelaar is. ‘Alleen als ik 
de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers 
kan voelen, en als ik mijn hand in 
zijn zij kan leggen, zal ik het gelo-
ven’ (Johannes 20:25). Hij zegt dit 
in reactie op de andere discipelen 
die hem vertelden ‘wij hebben de 
Heer gezien.’ ‘Van horen zeggen’ 
is voor hem blijkbaar onvoldoende. 

Net als in de wetenschap gaat 
Thomas ervan uit dat zijn overtui-
ging gebaseerd is op zintuigelijke 
waarneming. Eerst zien, dan gelo-
ven. Een week later, wanneer Jezus 
aan de discipelen verschijnt, zegt 
hij tegen Thomas: ‘Leg je vingers 
hier en kijk naar mijn handen, en 
leg je hand in mijn zij. Wees niet 
langer ongelovig, maar geloof’ 
(Johannes 20: 27). Hoewel we niet 
zien of Thomas dit ook daadwer-
kelijk deed, is het toch opmerkelijk 
dat Jezus Thomas op dit punt tege-
moetkomt. Als twijfelaar wordt hij 
door Jezus binnen de groep geac-
cepteerd. 

Johannes de Doper, die vooral 
gelovigen vertegenwoordigt 
die gebukt gaan onder pijn 
en verdriet, vroeg zich in de 
gevangenis af ‘bent U degene 

die komen zou of moeten we een 
ander verwachten?’ (Matteüs 
11:3). Jezus stuurt zijn leerlin-
gen terug met de boodschap 
‘zeg tegen Johannes wat jullie 
horen en zien: blinden kunnen 
weer zien en verlamden lopen, 
mensen met huidvraat worden 
gereinigd en doven kunnen 
weer horen, doden worden 
opgewekt en aan armen wordt 
het goede nieuws bekendge-
maakt’ (vers 4-5). Ook hier 
zien we dat Jezus de twijfel 
van Johannes tegemoetkomt 
en wijst op zaken die worden 
gezien en gehoord.

TWIJFELAARS HOREN ERBIJ
Twijfelaars horen er wat Jezus 
betreft bij, ook al gaat het om 
hele fundamentele zaken zoals 
de opstanding en de belijdenis 
dat Jezus de Messias is. Jezus 
nam die twijfels serieus.
Het is belangrijk dat de kerk 
een soortgelijke acceptatie en 
steun biedt. Maar ook situa-
ties herkent waarin twijfel juist 
moet worden uitgesproken, 

zoals omstandigheden 
waar het geloof vraagt 

dat we ons kritisch 
opstellen wanneer 
mens of dier onrecht 
wordt aangedaan, al 
of niet in naam van 

God.

/ TWIJFELAARS 
HOREN ER WAT JEZUS 
BETREFT BIJ
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van theologische bekrompenheid. 
Tegelijkertijd wijst hij erop dat de 
pioniers een sterk onderzoekende 
geest hadden waarbij ‘letterlijk 
alles bespreekbaar’ was. 

AFREKENEN MET MYTHES? 
Door het gehele boek heen loopt 
een lijn van ́ afrekenen met mythes .́ 
Zo levert het vierde hoofdstuk felle 
kritiek op de sterk geïdealiseerde 
beeldvorming over de rol en het 
werk van Ellen G. White binnen 
het zevendedagsadventisme. Uit 
onderzoek van Donald McAdams, 
Ronald Numbers, Walter Rea en 
Fred Veltman in de jaren 70 en 80 
van de vorige eeuw, werd geconclu-
deerd dat grote delen van het werk 
van Ellen White vrijwel woorde-
lijk zijn overgenomen uit werken 
van haar tijdsgenoten. Ondanks dat 
er in haar tijd nog geen compleet 
uitgewerkt juridisch kader voor 
copyright bestond, benadrukt Van 
der Paal dat Ellen White altijd rond-
uit heeft ontkend dat zij de werken 
van anderen gebruikte toen zij haar 
ingegeven inzichten opschreef. Van 
der Paal stelt met zekerheid dat zij 
zich daarom schuldig heeft gemaakt 
aan ‘aanhoudende leugens’. Maar 
deze conclusie gaat mogelijk te kort 
door de bocht. Juist door de enorme 
omvang van haar literaire afhan-
kelijkheid, lijkt het niet logisch dat 
zij zou denken dat haar bronnenge-
bruik niet aan het licht zou komen. 
Toch zet dit historische onderzoek 

aan tot nadenken. En wel over het 
verband tussen enerzijds het refor-
matorische Sola Scriptura (Alleen 
door de Schrift) en anderzijds de lite-
raire nalatenschap van Ellen White. 

BEDENKINGEN TEGEN ADVEN-
TISCHE LEERSTELLINGEN

In het vijfde hoofdstuk zet de auteur 
verscheidene moeilijkheden uiteen 
over adventistische leerstellingen 
zoals het heiligdom en de historicis-
tische uitlegmethode van bijbelse 
eindtijdprofetieën. Het historicisme 
stelt dat de profetieën in Daniël en 
Openbaring hun concrete, histo-
rische vervulling vinden in een 
ongebroken, doorlopende lijn. Dus 
van de tijd van de profeet tot de 
oprichting van het eeuwige konink-
rijk van God. Van der Paal stelt dat 
het historicisme – ironischerwijze 
– onvoldoende aandacht schenkt 
aan de tekstuele en historische 
context van bijbelse eindtijdpas-
sages. Waardoor deze profetische 
uitlegmethode volgens hem de Bijbel  
kan doen laten ‘buikspreken’. Verder 
is het opvallend dat hij de bekende 
tegenwerpingen tegen de heilig-
domstheologie presenteert zonder 
daarbij de laatste wetenschappe-
lijke literatuur over dit onderwerp 
te betrekken. Iets dat de schrijver 
overigens in andere hoofdstukken 
wel doet. Omdat het hier gaat om 
het bestaansrecht van het zevende-
dagsadventisme, had ik een meer 
uitgewerkte kritiek verwacht. 

I
n het eerste hoofdstuk 
beschrijft Van der Paal hoe hij 
via een schoolliefde in contact 
kwam met de Adventkerk. Op 

een indringende en persoonlijke 
manier beschrijft hij zijn spirituele 
pelgrimstocht van vrijzinnig huma-
nist tot vrijgevochten adventist. In 
hoofdstuk twee plaatst de auteur 
de beweging van de Millerieten 
(William Miller) in de context van 
de vroege 19e eeuw. Een beweging 
die de basis is voor het ontstaan 
van het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten. Hoewel 
vaak wordt benadrukt dat ´De 
Grote Teleurstelling´ op 22 oktober 
1844 plaatsvond, wijst Van der Paal 
erop dat William Miller en enkele 
aanhangers na deze datum erin 
bleven geloven dat Jezus vóór 21 
maart 1845 zou terugkomen. 

ADVENTISTISCHE PIONIERS
In het derde hoofdstuk schetst de 
schrijver een kort portret van de 
adventistische pioniers. Vervol-
gens gaat hij in op enkele niet zo 
bekende episodes en opschud-
ding verwekkende ontwikkelingen 
binnen de kerkorganisatie, zending 
en het onderwijs. De lezer krijgt 
hierbij de indruk dat de adventisti-
sche ontstaansgeschiedenis soms 
lijkt op een waarlijk familiedrama. 
Inclusief politieke machtsspelle-
tjes, scheldpartijen en zelfs geweld. 
Volgens Van der Paal is er in deze 
latere fase steeds meer sprake 

In de 11 jaar dat Peter van der Paal een zevendedagsadventist was stond hij 
versteld over het gebrek aan zelfkritiek onder zijn geloofsgenoten. Daarover 

heeft hij een boek geschreven. Dit lijvige boek biedt de mogelijkheid aan iedere 
adventist om zijn of haar eigen opvattingen kritisch tegen het licht te houden. 

Tekst/Daniël Muller

LEZEN/BOEKRECENSIE
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SABBAT
Het thema van het zesde hoofd-
stuk is de sabbat. Deze heeft een 
grote rol gespeeld bij de identi-
teitsbepaling en profilering van 
zevendedagsadventisten. Volgens 
Van der Paal heeft God de mens in 
Genesis 1 en 2 nergens opgeroe-
pen om de zevende dag als rustdag 
apart te stellen. Ook stelt hij dat het 
sabbatsgebod niet van toepassing is 
op niet-joodse christenen. Volgens 
hem behoren de Tien Geboden tot 
het verbond dat God met Israël sloot 
bij de berg Sinaï. Het is opmerkelijk 
dat Van der Paal ondanks deze theo-
logische bezwaren ‘vrijwillig’ de 
sabbat viert als een baken van rust. 

TIENDEN
In het zevende hoofdstuk voert Van 
der Paal verscheidene ethische en 
theologische bedenkingen aan bij 
het tiendensysteem. Ook bespreekt 
hij enkele uiterst betreurenswaar-
dige oplichtingsaffaires uit de 
jaren 90 van de vorige eeuw. Deze 
werden toen aan het licht gebracht 
door David Dennis. David was 18 
jaar hoofd van het Auditing Depart-
ment van de wereldkerk. Daarnaast 
verklaart Van der Paal hoe hij 
zichzelf verplicht achtte om frau-
duleuze praktijken binnen de eigen 
kerkorganisatie aan te kaarten 
waardoor hij helaas is geëxcom-
municeerd (uit de kerk gezet).  

GEZONDHEID
In hoofdstuk acht richt Van der 
Paal zich op de nauwe band tussen 
geloof en gezondheid binnen het 
adventisme. Hij verbindt deze 
gezondheidsfilosofie aan een holis-
tisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat 
de mens een ondeelbare eenheid 
vormt. De auteur heeft ‘geen moeite 
met de adventistische gezondheids-
boodschap an sich’. Wel maakt hij 
bezwaar tegen de theologische 
motieven van deze gezondheids-
leer. Zo is hij het niet eens met de 
adventistische interpretatie van 
de spijswetten in Leviticus 11. Ook 
meent hij dat ‘de scheidingsmuur 
tussen rein en onrein’ in het Nieuwe 
Testament wordt verworpen. 

TOEKOMST VAN DE KERK
In het laatste hoofdstuk beschouwt 
Van der Paal de toekomst van de 
Adventkerk. Hij schetst daarbij een 
proces van ‘dogmatische fossili-
satie’ bestaande uit een ‘vloeibare 
fase,’ ‘stollingsfase’ en ‘uithar-
dingsfase’. Begin jaren 50 van de 
vorige eeuw heerste er een grote 
openheid binnen de kerk. Deze is 
echter volgens hem sinds 1980 
steeds verder afgenomen. Daar-
naast bespreekt de auteur de rol 
van immigratie en de volgens 
hem daarmee gepaard gaande 
toenemende tegenstelling in de 
kerk. Hierbij laat hij in bepaalde 
passages een uitgesproken anti-
immigratiesentiment zien. Het 
lijkt wat dat betreft ironisch dat 
de auteur de status quo van ‘dier-
bare verworvenheden en tradities’ 
graag wil behouden. Daarmee 
komt hij op dit specifieke heikele 
punt verrassend genoeg heel wat 
minder liberaal-progressief uit de 
hoek. 

INGRIJPEND BOEK
Aan het einde van de laatste 
pagina dacht ik aan de Joods-
Duitse schrijver Franz Kafka. Deze 
schrijver stelde: ‘een boek moet 
de bijl zijn voor de bevroren zee 
in ons’. Van der Paal´s boek is zo’n 
boek dat erin hakt. Een scherpe 
herinnering dat enkel wanneer de 
adventistische theologie, met inbe-
grip van alle unieke onderdelen, 
haar allesbepalende beteke-
nis ontleent aan een perspectief 
waarin Christus centraal staat, 
de bevroren zee van verstarde 
tradities kan worden als stromen 
van levend water. Aldus de woor-
den van Jezus: “Wie in Mij gelooft, 
gelijk de Schrift zegt, stromen van 
levend water zullen uit zijn binnen-
ste vloeien” (Johannes 7:37-38).

Daniël Muller is momenteel student 
assistent aan de Faculteit Wijsbe-
geerte van de Rijksuniversiteit 
Groningen en secretaris van het 
Groninger Studentenplatform voor 
Levensbeschouwing.

VERHEVEN ZELFBEELD
Het negende hoofdstuk gaat over 
hoe adventisten zich opstellen 
tegenover anderen en tegenover 
andere godsdiensten. Van der Paal 
beschrijft uitgebreid het zoge-
naamde ‘verheven zelfbeeld’ van 
zevendedagsadventisten. Vooral 
hoe dit tot uiting komt in adventis-
tische eindtijdscenario’s. Terecht 
trekt Van der Paal sterk van leer 
tegen vele huiveringwekkende 
antisemitische uitspraken in offi-
ciële publicaties van de Duitse 
Adventkerk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het is daarom 
opmerkelijk dat hij het niet heeft 
over het systemisch racisme 
tegen Afro-Amerikaanse adven-
tisten in adventistische kerken 
en instituten in dezelfde periode. 
Dit is vooral merkwaardig omdat 
de schrijver naar eigen zeggen 
probeert om met name doodge-
zwegen problemen te belichten. 

Peter A. Van der Paal (2018), 
Zoet in de mond, bitter in de buik: 
zevende-dags adventisme anders 
bekeken. 
ISBN: 978-90-828985-0-7,  
Pumbo.nl B.V., 414 pp.
Het boek is beschikbaar op:  
www.bol.com/nl/p/zoet-in-de-mond-
bitter-in-de-buik/ 
9200000095957574/

LEZEN?
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PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

In 1959 werd Ria gedoopt en lid 
van de kleine adventgemeente 
Harderwijk. Al vroeg in haar 
huwelijk stuitte zij op geloofsvra-
gen die haar kerk niet bevredigend 
kon beantwoorden. Vanaf haar 
doop was zij een trouwe kerk-
ganger. Ria was een voorbeeld 
in geloof en sabbatviering, ook 
voor haar man en kinderen. Ze 
pushte Gert nooit om adventist te 
worden, maar toen hij in de zomer 
van 2007 werd gedoopt, was de 
vreugde groot. 
Ria was niet alleen diepgelovig, 
maar ook uitermate zorgzaam, 
sociaal en betrokken. Zij werd 
geboren in een tijd dat er nieuwe 
verkeersverbindingen ontstonden 
(zoals de Afsluitdijk) en was zelf 
een verbinder pur sang; een brug-
genbouwer en vredestichter. In 
haar nieuwe woonomgeving bleek 
zij een betrokken buurvrouw.  In 
haar jongere jaren was Ria actief 
in de kindersabbatschool en diaco-
nie. Nog vrij recentelijk fungeerde 
zij als gastvrouw.
Op 2 augustus sliep Ria rustig 
in, in de armen van haar dochter. 
Bijna 60 jaar had zij uitgezien naar 
Jezus’ komst.

HENNIE ABBAS-LIJKENDIJK
14 jan 1927 – 6 jun 2018
Ruim anderhalf jaar na het over-
lijden van haar man, Jacob Abbas, 
overleed Hennie op ruim 91-jarige 
leeftijd. Zij is ingeslapen in de volle 
overtuiging van het weerzien van 
haar geliefde Jacob bij de opstan-
ding en wederkomst van Christus.
Als kerklid sinds 28 november 
1943 droeg Hennie haar steentje 
bij aan de geloofsgemeenschap van 
Meppel en later Huis ter Heide. Zij 
was diacones en voor haar bete-
kende geloven praktisch uitdragen 
wat dat geloof voor jou betekent.
In juni 1965 is Hennie op Oud-
Zandbergen in dienst getreden 
als huismoeder voor de stude-
rende studenten. Dat werk mocht 
zij jarenlang doen. Daarnaast 
verrichtte zij bij tijd en wijle de 

nodige hand- en spandiensten voor 
woonzorgcentrum Vredenoord en 
de op landgoed Oud-Zandbergen 
gevestigde wasserij.
Op 12 juni werd afscheid genomen 
van Hennie, onder grote belang-
stelling van familie, vrienden en 
bekenden en vele geloofsgenoten 
van de gemeente Groningen.

MAARTJE (RIA) VAN BUUREN – 
ENGELGEER

7 apr 1927 – 2 aug 2018
Toen Ria als geboren Harder-
wijker in het begin van de jaren 
50 een baan vond in Rotterdam 
ontmoette ze haar latere man Gert 
van Buuren. Zij trouwden in 1956, 
kregen twee kinderen en vijf klein-
kinderen. Eind 2017 vierden ze 
hun 60-jarig huwelijk in de familie 
en later in de kerk. 
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RIA VAN DER CINGEL
25 jan 1947 – 23 jul 2018
Ria groeide op in de kerkgemeente 
en was haar hele leven actief in de 
kerk: in de kindersabbatschool, 
scouting, diaconie en als ouderling. 
Zij betekende veel voor anderen, 
vooral in het jongerenwerk. Samen 
met haar man, Adrie, ging zij tien 
keer op mission trip  voor zowel 
Internationale Kinderhulp Neder-
land (IKN) als ADRA. Roemenië was 
in de meeste gevallen de bestem-
ming, waar Ria en Adrie werkten 
aan het verbeteren van de facilitei-
ten van een kindertehuis. Ook daar 
bekommerde Ria zich om de kinde-
ren en het eten, terwijl Adrie bezig 
was met bouwwerkzaamheden. 
Ria had een nare diagnose ontvan-
gen en onderging een zware 
operatie. Zij probeerde hiervan 
weer op te krabbelen, maar verloor 
de strijd tegen haar ziekte uitein-
delijk. Zij ging haar man voor.  
Toen Ria zieker werd, lukte het niet 
meer om de gemeente te bezoeken. 
Bij de uitvaart waren de gemeen-
teleden massaal aanwezig, ook uit 
andere delen van het land. Verdrie-
tig, maar vol hoop is er afscheid 
genomen van Ria. De teksten had 
zij zelf uitgezocht: Johannes 3:16 – 
17 en Openbaring 22:1 – 5.

ADRIE VAN DER CINGEL
6 mei 1939 – 13 aug 2018
Drie weken na het overlij-
den van zijn vrouw, Ria, namen 
vele familieleden, geloofsgeno-
ten en vrienden ook afscheid 
van Adrie. Hij was een steunpi-
laar van de gemeente Zeeland. 
Adrie stond jarenlang bekend als 
‘niet-gedoopte’ adventist, maar 
was wel actief in de gemeente. Bij 
scouting, met lectuur uitdelen en 
als koster. Hij was erg handig en 
had een technische inslag. Hij gaf 
leiding aan de (ver)bouw van het 
kerkgebouw in West-Souburg en 

Ria (links) en Adrie van 
der Cingel.

*(op belijdenis van geloof)
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GEDOOPT
17 februari / Spijkenisse

NOTA MOE (88)
BERYL HUNSIL (48)
RITA KUIF RICHARDSON (75)

2 juni / Apeldoorn
 STEFANIE DE WITTE (24)
NATHANAËL DE WITTE (28)
THOMAS KNEEFEL (21)
ROMEE TAP (20)

16 juni
ANNEMIEK KIMBERLEY ROSARIA
MARGERY DIDIER
MAURICE MONTAS 
DANIEL JAN GOEDHUIS
TABITHA STOM*

23 juni / Lelystad
PIETER JACOB POST (29)
LINDA POST-GUYT (30)
EIZE POST (26)
ALBERT VAN LAAR (19)

investeerde daarin 
meer dan 6000 uur. 

Samen met zijn vrouw was 
Adrie actief voor IKN en ADRA. 

Hij was een harde werker; zeer 
behulpzaam. Hij zette zich volle-
dig in, zelfs toen hij al ziek was. Op 
hem kon je rekenen, want: ‘Beloofd 
is beloofd.’
Tien jaar geleden werd hij in zee 
gedoopt, bij Vlissingen. Onduide-
lijk was wie wie doopte: Adrie én 
ds. Jacob Engelgeer gingen beiden 
kopje onder door een grote golf. 
Enkele maanden geleden werd 
geconstateerd dat Adrie ongenees-
lijk ziek was en nog maar korte 
tijd te leven had. Helaas was de 
tijd die hem gegeven werd korter 
dan gehoopt. Na een kort en hevig 
ziekbed overleed Adrie thuis. 
Beiden worden enorm gemist in de 
gemeente Zeeland. 

PRINA SCHROEVERS
21 apr 1920 – 14 okt 2017
Prina werd geboren in een eenvou-
dig maar gerespecteerd gezin in 
Arnemuiden. Haar moeder was al 
zevendedagsadventist, haar vader 
volgde in 1924, na een storm op 

zee. Prina ging op 16-jarige leeftijd 
in Den Haag werken; eerst bij een 
joods gezin, later bij een patriciërs-
familie. Het geld dat zij verdiende 
stuurde ze naar huis, zodat haar 
ouders ook goed konden eten. 
Op ongeveer 27-jarige leeftijd 
volgde zij een middelbare school-
opleiding op de pas-opgerichte 
school op Oud Zandbergen. Ook in 
Amerika en Duitsland leerde en 
werkte zij op scholen van de kerk. 
Toen ds. Nico Heijkoop haar vroeg 
haar werk in de VS te verruilen 
voor hetzelfde werk in Nederland 
deed zij dat. Jaren werkte ze voor 
de Nederlandse adventkerk: op 
Oud Zandbergen en voor Uitgeve-
rij Veritas. 
Prina stond bekend om haar 
humor, kritische blik, intelligentie, 
haar hartelijkheid en zeker ook 
haar gastvrijheid. Zij was een lieve 
vrouw. De laatste jaren liet haar 
geheugen haar in de steek. Toch 
behield ze haar zelfstandigheid tot 
drie weken voor haar overlijden, 
door de steun van haar zuster, 
Geert van der Klooster en van de 
thuiszorg.
Zij verlangde innig naar de opstan-
ding: ‘Boven de sterren, daar zal 
het eens lichten …’ Dat die dag van 
weerzien spoedig komen mag!
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D
oor de gemêleerde bevolking 
werd Korinte ook een smelt-
kroes van diverse culturele 
en religieuze invloeden. Deze 

diversiteit vond zijn weerslag in de 
christelijke gemeente die Paulus 
daar had gesticht. De verschil-
lende achtergronden die de eerste 
christenen met zich meebrach-
ten waren niet ineens verdwenen 
op het moment dat zij deel gingen 
uitmaken van de kerk van Jezus 
Christus. Elk had zo zijn eigen 
gewoonten, gebruiken en levens-
opvatting. Dat zorgde voor allerlei 
aanpassingsproblemen en maakte 
het leven binnen die ene gemeente 
er niet eenvoudiger op. De kans op 
scheuringen en afsplitsingen was 
niet ondenkbaar. Daarom wijst 
Paulus in de aanhef van de brief al 
direct op het feit dat er in Korinte 
maar één gemeente bestaat en wel 
‘de gemeente van God’.

DE GEMEENTE EEN INITIATIEF 
VAN GOD

Het ontstaan van de christelijke 
gemeente is het initiatief van God. 
God die mensen roept om samen 
te komen, om samen de naam 
van zijn Zoon te belijden en om 
samen de zijnen te zijn en om zó 
de eenheid gestalte te geven. De 
gemeente van God is per definitie 
een eenheid, omdat het ontstaan 
ervan een zaak van God is. Dus 
niet van een of andere menselijke 

oprichter. De Korintiërs moes-
ten daar goed van doordrongen 
raken, want onder hen had de 
partijgeest en groepsvorming al 
een begin gemaakt. De een zei: ‘Ik 
ben van Paulus’, de ander: ‘En ik 
ben van Apollos’, weer een ander: 
‘En ik van Kefas’, en nog weer een 

ander zei: ‘En ik van Christus’! En 
natuurlijk waren de aanhangers 
van elke groep overtuigd van hun 
eigen gelijk.

PAULUS SCHRIJFT EEN BRIEF
De verdeeldheid die in de 
gemeente Korinte heerste was 
Paulus ter ore gekomen en hij 
voelt zich genoodzaakt een brief 
te schrijven. Tactisch als hij is, 
valt Paulus niet direct met de deur 
in huis. Allereerst wijst hij de 
Korintiërs op de genade die God 
hen in Christus Jezus geschon-
ken heeft. Dat betekent dus dat 
God èlk mens die de naam van zijn 
Zoon aanroept onder zijn genade 
plaatst. Dit feit alleen al zal ieder-
een die deze brief leest dwingen 

/ DE GEMEENTE VAN 
GOD IS PER DEFINITIE 
EEN EENHEID, OMDAT 
HET ONTSTAAN ERVAN 
EEN ZAAK IS VAN GOD.

zijn eigen opvattingen te rela-
tiveren en je zo een positieve 
grondhouding meegeven tegen-
over anderen. 

Wanneer je beseft dat we allen 
onder de genade staan, zul je 
de ander niet willen buitenslui-
ten. Het is juist deze genade die 
mensen met elkaar verbindt. 
Wij zijn geroepen om samen een 
gemeente te vormen in Chris-
tus, en dat plaatst ons voor een 
opdracht. Je kunt niet vrijblijvend 
deel uitmaken van de kerk van 
Jezus Christus. Paulus zegt niet 
voor niets: ‘Broeders en zusters, 
in de naam van onze Here Jezus 
Christus roep ik u op.’ Hij spoort 
elke lezer aan om zich met hart en 
ziel in te zetten voor de eenheid 
van de kerk. Zo roept hij hen op om 
scheuringen te vermijden en eens-
gezind te zijn.

EENHEID IS GEEN 
EENVORMIGHEID

Eenheid is echter niet hetzelfde 
als eenvormigheid. Er zijn mensen 
die onder eenheid verstaan, dat 
we allemaal op dezelfde manier 
moeten geloven, en dan nog 
het liefst op de manier zoals zij 
het doen. Maar eenheid sluit de 
verscheidenheid niet uit. Net zoals 
de gemeente te Korinte uit totaal 
verschillende mensen bestond, zo 
is dat nog altijd, er is niets nieuws 
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In het jaar 146 voor Christus werd de Griekse havenstad Korinte door de Romeinen 
verwoest. Zo’n 100 jaar later erkende Julius Caesar de strategische ligging van de 
stad en herbouwde haar. In het begin kwamen er veel Romeinen wonen. Maar lang-

zamerhand trokken steeds meer mensen van verschillende nationaliteiten naar 
deze stad, waaronder ook de Grieken zelf. Korinte was namelijk het middelpunt van 

de handel, want het lag precies in de route tussen Europa en Klein-Azië.

Tekst/Jacob Engelgeer



onder de zon. We hebben allemaal 
verschillende achtergronden. 

De een komt uit een streng milieu, 
terwijl de ander een vrijere opvoe-
ding heeft genoten. De een ervaart 
het geloof als een ontwikkeling, 
terwijl de ander juist behoudend 
is. De een zoekt naar vernieu-
wing, terwijl de ander alles bij het 
oude wil laten. Zo vindt de een dat 
we meer liederen uit Opwekking 
zouden moeten zingen, de ander 
keurt dat juist weer af. 

DE LIEFDE VAN CHRISTUS
Het probleem is niet dat we 
verschillende meningen hebben. 
Het wordt pas een probleem 
wanneer de een de ander niet 
meer als christen kan zien. Je 
eigen identiteit bewaren is prima, 
maar wanneer je je verheft ten 
koste van de ander doe je afbreuk 
aan het lichaam van Christus. In 
plaats daarvan zouden we elkaar 
in die ene gemeente van God 

moeten kunnen verdragen om zo 
de eenheid in Christus te bewaren. 
Zodra je die ander niet meer ziet 
door de bril van Christus, wed je 
op het verkeerde paard. Want dàt 
blijft de toetssteen: de liefde van 
Christus.

BEVORDER VERBONDENHEID
Maar je inzetten voor die eenheid 
is meer dan dat. Het houdt ook in 
dat je de verbondenheid met God 
en met elkaar bevordert. Als fami-
lie van die ene God heb je iets met 
elkaar, je bent broeders en zusters, 
je deelt met elkaar lief en leed. Het 
komt er dus op aan dat er daad-
werkelijk wordt samengewerkt om 
het koninkrijk van God gestalte te 
geven. 

Eenheid maak je samen. De 
uitspraak ‘verdeel en heers’ geldt 
ook in deze situatie. Wie wordt 
er nou echt wijzer van wanneer 
we ons onderling tegen elkaar 
afzetten? Niemand van ons in 
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ieder geval. Wel satan. Hoe meer 
verdeeld wij zijn, hoe groter de 
kans dat het kwaad gaat toenemen. 
Het is zo zonde van al die verspilde 
energie. In plaats van elkaar te 
bestrijden, zouden we de handen 
ineen moeten slaan om te bouwen 
aan het koninkrijk van God.

DIALOOG VIERDE KWARTAAL
Vanaf oktober zullen we in de 
sabbatschool met behulp van het 
boekje Dialoog het onderwerp 
‘eenheid in Christus’ nader bestu-
deren vanuit Gods 
Woord. Ik hoop 
van harte dat de 
bespreking van 
dit thema ons 
nader tot elkaar 
zal brengen en 
ons zal inspire-
ren te bouwen 
aan eenheid 
in Christus.DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

HET BOEK HANDELINGEN 3e kwartaal

EENHEID IN CHRISTUS4e kwartaal
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 EENHEID IN CHRISTUS/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

/ JE INZETTEN 
VOOR DIE EENHEID 
HOUDT OOK IN DAT 
JE DE VERBON-
DENHEID MET GOD 
EN MET ELKAAR 
BEVORDERT. 



1. 4 2 7 1 4 6

2. 12 1 6 2 1

3. 13 13 3

4. 1 5 10 8

5. 9 5 9 5 16

6. 6 7

7. 1 2 4

8. 1 1 7

9. 3 3 4

10. 8 1 1

FILIPPINE BIJBELSE STEDEN

H
et kan natuurlijk gebeu-
ren dat u Advent niet (meer) 
krijgt opgestuurd. Stuur ons 
dan een bericht via advent@

adventist.nl met uw naam, adres 
en gemeente waaraan u bent 
verbonden. Adres- en ander 
wijzigingen geeft u eveneens 
via hetzelfde mailadres door.

Ook geïnteresseerde niet-
leden kunnen Advent 
ontvangen door een 
bericht te sturen naar 
advent@adventist.nl.  
Wijs uw vrienden en 
kennissen hier vooral 
op want we willen 
graag Advent zo breed 
mogelijk verspreiden.

ADVENT
GEMIST?

PUZZEL

1

12

11
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INGEKOMEN STUKKEN/PUZZEL

Vul in het diagram woorden in 
volgens de beschrijvingen hieronder.
Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Begin met invullen na het geel 
vlakje aan het begin van de regel.
Bij juiste invulling ontstaat in de 
verticale gele balk een woord. 

1 De eerste hoofdstad van Israël (9)
2 De eerste hoofdstad van het Tien-

stammenrijk (7)
3 Het gouden hoofd in de droom van 

Nebukadnezar (7)
4 Krijgt heet water van Pamukale (8)
5 Schedelplaats (8)
6 11,5 km van Jeruzalem in Judea (6)
7 Kan hier iets goeds vandaan 

komen? (8)
8 De oudste bestaande ´stad´, 

modern gespeld (8)
9 Voorstad van het huidige Mosoel (6)
10 Paneas, later Neronias genoemd (7)

De oplossing komt in de volgende Advent

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, overlijdens-
berichten, bijzondere diensten, acties en acti-

viteiten 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.

Toestemming nodig 
Even uw aandacht voor het volgende. Voor de 

AVG (privacywetgeving) moeten we toestemming 
van de betrokkenen hebben voor het publiceren 

van persoonsgegevens en foto’s. Schriftelijke 
toestemming van de persoon zelf is van groot 

belang, ook om teleurstellingen en verkeerde 
verwachtingen achteraf te voorkomen! Stuurt u 

foto ś en ander beeldmateriaal van goede kwaliteit en 
met een omschrijving of verslag naar ons toe? Vergeet 

u dan niet de toestemming van degenen waarom het 
gaat bij te voegen. Dat helpt ons enorm! Bedankt voor uw 

medewerking.

   OPROEP

BETROKKENHEID  
BIJ MENS, NATUUR
EN MAATSCHAPPIJ

ADVENT
HET KERKBLAD VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN  / 2 / 2018

mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
http://www.adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl


Gaan of blijven, het is aan jou. Blijven 
kan wel eens het moedigst zijn. Geef 
niet op! 

Tekst en beeld/Irene van Valen

De kerkdeur staat open, als ben je 
welkom. Kom, je mag je thuis voelen. 
Je bent op je plek. Stap gerust binnen. 
Of twijfel je en wil je juist naar buiten? 
Is het niet meer jouw thuis?  
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IN BEELD/LOSLATEN EN VASTHOUDEN



D
r. Abraham Twerski, een 
beroemde rabbijn en psycho-
loog uit de VS, illustreerde 
eens de meerwaarde van 

loslaten en vasthouden aan de 
hand van een illustratie over 
hoe een kreeft groeit. Volgens dr. 
Twerski groeit het lichaam van de 
kreeft binnen haar harnas, 
terwijl het harnas zelf niet 
groeit. Hierdoor ontstaat 
op een gegeven moment 
een gevoel van onge-
mak. De kreeft laat op 
dat moment haar harnas los, 
om vervolgens weer een nieuwe 
aan te maken, nu in de juiste 
omvang. Dit proces herhaalt zich 
een aantal keer, tot dat de kreeft 
volgroeit is.

LOSLATEN MAAR DE KERN 
VASTHOUDEN
Ik herken in deze illustratie van de 
rabbijn twee aspecten die bij het 
groeien horen: dat van loslaten en dat 
van vasthouden. De groeiende kreeft 
laat eerst los wat niet meer bij haar 
past. Hierbij wil ik wel benadruk-
ken dat de kreeft haar werkelijke 
lichaam, datgene dat schuilgaat in 
het harnas, niet verliest. Dat brengt 
mij bij het tweede aspect van het 
groeiproces: er wordt vastgehou-
den aan de essentie, de kern van haar 
bestaan, haar lichaam. 

gevende christelijke boodschap over 
de spoedige wederkomst van Chris-
tus. Groeien door het samenspel tussen 
loslaten en vasthouden hoort bij ons. 

Toegegeven, het loslaten 
gaat gepaard met een gevoel 

van hevig ongemak, net zoals de kreeft 
ongemak ervaart bij het loslaten 

van haar harnas. 

ELLEN WHITE
Ellen White, een van 

onze belangrijkste kerk-
stichters, heeft dikwijls 

herinnert aan het principe van 
groeien door los te laten en vast te 
houden. In een brief aan een broe-
der die in 1888 moeite had met 
het loslaten van een theologisch 

standpunt, geeft zij bijvoorbeeld 
de volgende aanmoediging: ‘Als elk 

idee dat we in doctrines hebben vast-
gelegd waarheid is, zal deze waarheid 
dan niet onderzocht moeten kunnen 
worden? Zal het wankelen en weerlegt 
worden als het wordt bekritiseerd? 
Als dat zo is, laat het los, hoe eerder 
hoe beter.’ (Lt7-1888.3) In navolging 
van Ellen White wil de Adventredac-
tie met dit nummer onze broeders 
en zusters herinneren aan het prin-
cipe van groeien door los te laten, 
maar de kern van de boodschap vast 
te houden. 

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur
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LOSLATEN EN VASTHOUDEN 
IN DE KERK
Dit groeiproces, gekenmerkt door een 
samenspel tussen loslaten en vasthou-
den, is hetzelfde groeiproces waar onze 
wereldwijde kerk doorheen is gegaan. 
We hebben in het verleden afscheid 
genomen van theologische standpun-
ten en organisatorische afspraken. 
Tegelijkertijd heeft onze kerk de essen-
tie van haar bestaan altijd weten vast 
te houden: de prediking van de hoop-
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