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 Nederland    België 

JANUARI 
 Tienerclub 12 

 Sabbat van de Unie  12 
 Ouderlingendag  13 
 Ten Days of Prayer  9-18 
 Sabbat van de 

 Godsdienstvrijheid  19 
 Landelijke 

 Bijbelquiz  26 

 Adra-dag 27 
 Permanente Vorming 27 

 
FEBRUARI 

 Kaderdag  3 
 Tienerclub  9 
 Vesperdienst  9 

 Plantersweekend  15-17 

 Training AJ 
 animatoren  22-24 

MAART 
 Vrouwendag  2 

 Tienerclub  9 

 Global Youth Day  16 
 Jeugdgebedsweek 16-23  

 Landelijke 
 trainingsdag 24 

 Vormingsdag 
 afgevaardigden 31

APRIL 
 Kidzrally 6  
 Training Op reis 

 naar heel-zijn 12-14 
 IMPACT  20-22 
 Sabbat van de Familie 27

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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M
ijn vrouw is 
Engelse en in 
Engeland vieren 
ze kerst heel 

anders dan hier. Het hele 
land staat dan in het teken 
van kerst. Die Engelse 
kerstsfeer is in Nederland 
niet op dezelfde wijze tot 
stand te brengen. Daarom 
gingen we, toen de kinderen 
nog klein waren, bijna ieder 
jaar voor de kerstvakantie 
naar de familie in Engeland. 

Binnen de kerk in Neder-
land is er soms veel weerzin 
tegen het vieren van kerst, 
omdat het geen bijbels feest 
is en vanwege de heidense 
oorsprong van de datum 
25 december. Natuur-
lijk weten we dat Jezus 
niet op die datum is gebo-
ren. Waarschijnlijk was 
dat in het voorjaar of in 
het najaar als de schapen 

nog op de velden vertoe-
ven. In Groningen en later 
ook in de gemeente Apel-
doorn organiseerde ik een 
kerstdienst op de avond 
van 24 december. Dit was 
altijd een evangelisatie-
dienst, omdat mensen die 
normaal gesproken geen 
kerk bezoeken, daar gedu-
rende de kersttijd wel voor 
openstaan. Zeker wanneer 
zij worden uitgenodigd 
door familie of vrienden 
met wie zij een goede rela-
tie hebben. Zo maakte ik 
kennis met een mevrouw 

die was uitgenodigd door 
een adventistische buur-
vrouw. Zij is nooit meer 
weggeweest en is inmid-
dels al vele jaren een zeer 
betrokken lid van de kerk. 

Persoonlijk ben ik nooit zo 
onder de indruk geweest 
van het argument dat je 
geen aandacht moet schen-
ken aan kerst vanwege 
de heidense achtergron-
den. Iets van een heidense 
oorsprong kan binnen het 
christelijk geloof een totaal 
andere betekenis hebben 
gekregen. Zo is het kruis 
een heidens symbool. Het 
was het symbool van de 
zonnegod Tammuz in Baby-
lonië. Toen Christus aan het 
kruis werd genageld, werd 
Hij naar heidense opvat-
tingen aan de zonnegod 
geofferd. Maar voor ons als 
zijn volgelingen heeft het 
kruis een heel andere bete-
kenis gekregen. Het is een 
symbool van verlossing en 
hoop voor ons geworden. 
Als kerst ons kan helpen 
om mensen in contact 
met Christus te brengen, 
moeten we die kans niet 
voorbij laten gaan. Ik wens 
u allen fijne feestdagen toe 
en veel leesplezier.

Rob de Raad 
Voorzitter Nederlandse Unie
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De vorige keer hebben we gezien dat God nog steeds de meest logische verklaring 
is voor alles wat bestaat, zowel het universum als deze wereld. Alles wat bestaat 

heeft zijn oorsprong in Hem. Hij is Schepper, wij zijn schepselen. Daarom is Hij onze 
aanbidding waard. Er is echter nog een tweede reden waarom het de moeite waard 
is om bij een kerk te behoren. De kerk is een gemeenschap van mensen die in God 

geloven en elkaar liefhebben. Als mensen hebben we elkaar nodig om elkaar te 
ondersteunen en te bemoedigen in moeilijke tijden. Gods bedoeling met de kerk is 
dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond, ras of geslacht, zich daar thuis en veilig 

kan voelen. Deze keer staan we bij nog drie kenmerken van de kerk stil.

Tekst/Rob de Raad

DAAROM KERKLID/RUST

DAAROM LID
VAN DE KERK 

(DEEL 2)

TOEGROEIEN NAAR EEN 
VOLWASSEN GELOOF

D
e Bijbel biedt ons een hand-
reiking om toe te groeien 
naar een volwassen geloof, 
bestaande uit groeige-

woonten, waarbij wij ons hart 
openstellen voor de werking van 
zijn Geest. In de eerste plaatst 
hebben we de Bijbel dus nodig 
om geestelijk te groeien. Daar-
voor moeten we wel dagelijks Gods 
Woord lezen om geestelijk gevoed 
te worden. Zijn Woord is een lamp 
voor onze voet en geeft richting aan 
ons leven in een duistere wereld. 

Lees iedere dag een stukje uit 
de Bijbel en overdenk dan wat je 
gelezen hebt en wat het voor jou 
persoonlijk betekent. Dit moet 
echter ook gepaard gaan met 
persoonlijk gebed. Het gebed 
wordt wel eens het venster van 
onze ziel genoemd. Als wij besla-
gen vensters hebben omdat we 

niet dagelijks met God in contact 
treden, worden wij niet bemoedigd 
in het geloof. Ook horen we dan in 
ons leven Gods zachte stem niet 
die door zijn Geest in ons werkt. 

GROEIEN DOOR DE SABBAT
Als we in ons drukke dagelijkse 
schema niet regelmatig tijd vrij-
maken om Gods Woord tot ons 
te nemen, verarmt ons geestelijk 
leven. We geven dan gemakkelij-
ker toe aan verleiding. Ellen White 
zegt in de Grote Strijd: ‘Satan weet 
heel goed dat allen die hij ertoe 
kan brengen om niet te bidden en 
het bestuderen van de Schrift te 
verwaarlozen, toe zullen geven 
aan zijn aanvallen. Daarom zal hij 
alles inzetten om onze geest bezig 
te houden.’ (p. 519). 

Maar God vraagt ons ook om de 
zevende dag een aparte plaats 
in de week te geven. De sabbat is 
door God geheiligd. Dat betekent 

dat de sabbat apart is geplaatst 
van andere dagen en aan Hem 
gewijd is. Hij vraagt ons daarom 
op die dag niet te werken en niet 
onze eigen zaken te behartigen, 
maar de dag zo in te richten dat 
Hij alle eer krijgt. Hoe vaak gaan 
wij niet onachtzaam om met Gods 
heilige dag? Door bewust met de 
sabbat om te gaan, leert Hij ons op 
Hem te vertrouwen en geestelijk 
te groeien. 

GROEIEN DOOR TERUG TE GEVEN 
De laatste gewoonte voor een 
groeiend geestelijk leven is het 
geven van onze gaven en tienden. 
God vraagt niet alleen om onze 
tijd, maar ook om ons geld. Tien-
den teruggeven aan Hem, geeft aan 
dat wij God erkennen als de gever 
van alle zegeningen die we uit zijn 
hand ontvangen. Ook leert deze 
gewoonte ons op Hem te vertrou-
wen in plaats van op onze eigen 
kracht. Maar het gaat niet alleen 
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RUST/DAAROM KERKLID

om geld! De Bijbel zegt: ‘Ieder-
een heeft gaven gekregen. Gebruik 
die om elkaar te dienen’ (1 Petrus 
4:10). 

Het is nooit Gods bedoeling voor 
christenen geweest dat zij alleen 
maar één keer in de week naar de 
kerk gaan. Wij zijn niet geschapen 
om te consumeren, maar juist om 
ons in te zetten voor onze mede-
mens. God is zelf in Jezus Christus 
naar deze aarde gekomen en Hij 
heeft ons duidelijk gemaakt wat 
wij met ons leven moeten doen. Je 
bent gemaakt om op Jezus te lijken. 
Wat deed Jezus? Hij zette zich in 
voor de ander! Kijk maar naar de 
volgende tekst in Matteüs 20:28: 
‘Jezus zei: Jullie moeten net zo 
zijn als Ik, want Ik ben niet geko-
men om Mij te laten dienen. Ik ben 
gekomen om te dienen’ (Het Boek). 

Het is daarom belangrijk dat u 
zich bewust bent van de gaven en 
talenten die God u gegeven heeft. 
Bijvoorbeeld via een gavencur-

sus om meer inzicht te krijgen 
in waar u goed in bent en welke 
dingen u graag voor een ander 
doet. Wanneer u zich binnen of 
buiten de kerk inzet voor de ander, 
in overeenstemming met uw 
gaven, dan zal dat werk geen last 
op uw schouders zijn. U zult het 
niet ervaren als een verplichting. 
Het geeft u juist veel bevrediging, 
maakt u tot een gelukkiger mens!

GODS MISSIE VOOR ONS
God heeft u ook gemaakt voor een 
missie. God is in de wereld aan het 
werk en Hij wil dat u een instru-
ment bent in zijn hand. Hij heeft u 
een opdracht gegeven. Het woord 

‘missie’ is afkomstig van het 
Latijnse woord voor ‘zenden’. Jezus 
verwoordt die opdracht aan ons 
heel duidelijk in Matteüs 28: 19-20: 
‘Ga dus op weg en maak alle volken 
tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest, en hun 
te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 

Deze opdracht is aan iedere volge-
ling van Jezus gegeven, niet 
alleen aan de predikanten. Dit is 
de opdracht die u van Jezus hebt 
gekregen. Deze opdracht geeft ons 
leven ook focus. Het doet ons besef-
fen dat wij deel zijn van een groter 
geheel met als doel anderen in 
aanraking met Jezus te brengen. De 
afgevaardigden op het uniecongres 
in mei vorig jaar in Almere, hebben 
de volgende missie met elkaar afge-
stemd: ‘Wij vertellen iedereen in 
heel Nederland wie Jezus is.’

/ WIJ ZIJN NIET 
GESCHAPEN OM TE 
CONSUMEREN, MAAR 
JUIST OM ONS IN TE 
ZETTEN VOOR ONZE 
MEDEMENS
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DAAROM KERKLID/RUST

GODS BOODSCHAP VOOR ONS
God belooft dat de relatie met Hem 
weer zo volledig hersteld zal zijn 
dat wij in directe tegenwoordig-
heid van Hem kunnen leven. Hij 
schept een nieuwe hemel en aarde 
waar gerechtigheid woont (Open-
baring 21). Nu bevinden wij ons 
in de tijd daar tussenin. In Open-
baring 14 lezen wij over een 
drievoudige boodschap die over 
de hele aarde zal worden gehoord, 
vlak voordat Hij terugkeert. Hier 
gesymboliseerd door drie engelen 
die ieder een boodschap verkon-
digen. Het woord ‘engel’ betekent 
ook ‘boodschapper’. 

De eerste engelboodschap roept 
ons op God te aanbidden als onze 
Schepper. Wij kunnen dat doen 
door het teken van Gods schep-
ping in de tijd te vieren: de sabbat. 
Vervolgens lezen we over de terug-
keer van Jezus naar deze aarde. Hij 
komt om zijn volk te bevrijden en 
een oordeel uit te spreken over alle 
machten die Hem hebben weer-
staan. Maar voordat die komst 
zal plaatsvinden, moet er nog een 
boodschap over de wereld gaan. 

DE BOODSCHAP VAN HET 
EEUWIG EVANGELIE

Openbaring 14: 6 is de enige tekst in 
de Bijbel die spreekt over een eeuwig 
evangelie. Evangelie betekent ‘goed 
nieuws’. Het is het evangelie van 
Jezus Christus. Hij is naar deze aarde 
gekomen om mensen te bevrijden 
van de macht van de satan. Het is 
het evangelie wat Jezus zelf verkon-
digd heeft, wat de apostelen bekend 
hebben gemaakt en wat door de 
eeuwen heen verkondigd is. 

Het boek Openbaring maakt ons 
duidelijk dat ditzelfde evangelie vlak 
voor de terugkeer van Jezus Christus 
naar deze aarde opnieuw met kracht 
verkondigd zal worden. Dit eeuwig 
evangelie wordt bekend gemaakt 
aan de mensen op aarde, uit alle 
landen en volken, van elke stam 
en taal en natie. Zevendedagsad-
ventisten geloven dat zij geroepen 
zijn om die boodschap met kracht 
te verkondigen. Dat is onze missie. 
Dat is Gods bedoeling voor uw 
leven. Jezus zegt zelf: ‘Pas als het 
goede nieuws over het koninkrijk 
in de hele wereld wordt verkondigd 
als getuigenis voor alle volken, zal 
het einde komen’ (Matteüs 24: 14).

DAAROM BEN IK LID VAN
DE KERK

De volgende vijf punten geven aan 
waarom ik lid ben van de kerk. 

1. Omdat alles begint met God. Hij is 
de Schepper van hemel en aarde. 
Hij is onze Verlosser in Christus 
Jezus. En Hij is degene die alles 
nieuw zal maken.

2. Ik ben geschapen om samen te 
leven met anderen en de kerk mag 
een plaats zijn waarin iedereen 
zich ‘thuis’ mag weten.

3. God aanvaardt mij zoals ik ben, 
maar Hij verandert mij door de 
inwerking van zijn Geest, zodat ik 
meer op Jezus mag gaan lijken en 
mag groeien naar dat ideaal. Want 
zoals Jezus is, heeft God de mens 
bedoeld.

4. Ik ervaar bevrediging en geluk 
wanneer ik mijn gaven en talen-
ten inzet voor anderen. Op dat 
moment heeft mijn leven beteke-
nis.

5. Mijn leven heeft focus omdat Jezus 
komt om mij thuis te brengen. Ik 
ben predikant geworden om ande-
ren in aanraking te brengen met 
Gods liefde en vergeving.  

En als Hij straks komt om zijn rijk 
van vrede en gerechtigheid op te 
richten, mogen we ingaan tot zijn 
rust

Rob de Raad is voorzitter van de  
Nederlandse Adventkerk

/ ALS WIJ BESLAGEN 
VENSTERS HEBBEN 
OMDAT WE NIET 
DAGELIJKS MET GOD 
IN CONTACT TREDEN, 
WORDEN WIJ NIET 
BEMOEDIGD IN HET 
GELOOF
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AVG/PRIVACYWETGEVING

Het thema ‘Rust’ van dit Adventnummer geeft raak aan wat de aanscherping van 
de privacywetgeving voor u als kerklid betekent. Immers, wanneer u ervan op 

aan kunt dat organisaties, ook ons kerkgenootschap, zorgvuldig en veilig omgaan 
met uw persoonsgegevens, is dat een rustgevende gedachte.

Tekst/Ceciel Butterhoff

AVG: GEBRUIK PERSOONSGEGE
VENS AAN STRAKKE BANDEN

D
e Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, 
Engels GDPR) is de nieuwe 
Europese privacywet die is 

ingegaan in mei 2018. Een derge-
lijke wet was hoognodig nu de 
digitalisering van de samenleving 
een grote vlucht heeft genomen. 
Persoonsgegevens worden vaak te 
kust en te keur gebruikt. De AVG 
zorgt er onder andere voor dat u 
meer zeggenschap hebt over het 
gebruik van uw persoonsgege-
ven. Daarnaast regelt de AVG dat 
organisaties meer verantwoorde-
lijkheid nemen voor het bewaken 
van de privacy van individuen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) treedt op als toezichthouder. 
Wie zich niet aan de regels houdt, 
kan een boete tegemoetzien. 

UW PRIVACYRECHTEN
De AVG geeft u het recht om te 
bepalen wat er met uw persoonsge-
gevens gebeurt. U moet er toch niet 
aan denken dat uw medische gege-
vens op straat komen te liggen, dat 
uw foto ongevraagd op een website 

te zien is of dat u tot in lengte 
van dagen wordt bedolven onder 
reclame-uitingen? 

DE PRIVACYWET GEEFT U RECHT OP:
 inzage
 intrekken toestemming
 correctie of aanvulling
 verwijdering
 beperking van werking
  overdracht
 bezwaar
  het recht om een klacht in te dienen  

 bij de Autoriteit Persoonsgegevens

INVOERING AVG TOT IN DE 
HAARVATEN

Het kerkgenootschap heeft, net als 
andere organisaties, zijn handen 
vol aan de maatregelen die het 
gevolg zijn van de AVG. Om op een 
verantwoorde manier om te gaan 
met persoonsgegevens moeten wij 
bijvoorbeeld goed vastleggen:

 welke gegevens wij verwerken
 met welk doel
 hoelang wij die gegevens bewaren
 dat wij de gegevens goed beveiligen
 met wie wij de gegevens delen

Dat dit geen sinecure is, laat de Belas-
tingdienst zien. Die gaf medio 2018 
aan nog een jaar nodig te hebben 
om te kunnen voldoen aan de AVG. 

Op het moment dat we dit artikel 
schrijven, is de voorbereiding in het 
kader van de AVG afgerond en de 
invoering tot in de haarvaten van 
onze kerkgemeenten in volle gang.

WAAR KUNT U TERECHT MET 
VRAGEN?

Heeft u een vraag of wilt u 
gebruikmaken van uw rechten, 
neem dan contact op met uw eigen 
kerkgemeente. De komende tijd 
zullen de kerkgemeenten in hun 
communicatiemiddelen (bijvoor-
beeld een nieuwsbrief) aandacht 
besteden aan de nieuwe privacy-
regels en wat dat voor u betekent.  

VOOR MEER INFORMATIE KIJK NAAR: 
 de Privacyverklaring van uw kerk 

 gemeente (vraag ernaar);
 de website van de Autoriteit   

Persoonsgegevens in het dossier AVG.
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

Ceciel Butterhoff, Beleid en 
implementatie AVG

AVG

EEN RUSTGEVENDE 
GEDACHTE

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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RUST/KERST

In veel delen van wereld wordt er al eeuwenlang rond 25 december stilgestaan 
bij de geboorte van Jezus. Veel historici verbinden 25 december aan de midwinter 

lichtfeesten. Vanaf de vierde eeuw vierden de Romeinen dit lichtfeest als Sol 
Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Om die reden zijn veel geloofsgenoten terug-
houdend om het kerstfeest te vieren. Ze laten het moment om stil te staan bij de 

geboorte van Jezus liever aan zich voorbijgaan.  

Tekst/Enrico Karg

ADVIEZEN VAN ELLEN WHITE 

D
it dilemma van kerst voor 
zevendedagsadventisten is 
al zo oud als onze kerk zelf. 
De pioniers liepen al tegen de 

viering van het kerstfeest aan. Ellen 
White gaf een handreiking om met 
dit dilemma om te gaan en de rust 
tijdens de kerstperiode te behou-
den. The Biblical Research Institute 
heeft haar adviezen over de viering 
van kerst verzameld. Op de website 
van dit instituut zijn ze te vinden 
onder de titel ‘The Observance of 
Christmas’. Ook haar boek ‘The 
Adventist Home’ bevat raadgevin-
gen hierover. Hierin is onder andere 
te lezen hoe zevendedagsadven-
tisten volgens haar het beste rond 
de kerstperiode de rust kunnen 
bewaren in het gezin, in de kerk en 
daarbuiten in de maatschappij. 

ELLEN
WHITE 

EN 

RUST IN HET GEZIN
Volgens Ellen White bewaar je de 
rust in je gezin door wel kerstfeest 
te vieren. Dit geldt vooral voor 
gezinnen met jonge, schoolgaande 
kinderen. De enorme reclame die 
onze samenleving maakt voor kerst, 
maakt het voor ouders heel moei-
lijk om dit feest te negeren. Denk 
aan de vrolijke kerstversiering en 
-verlichting bij de buren, de straat-
muzikanten in het stadscentrum 
en de fonkelende kerstbomen op 
haast ieder trein- en busstation. 

Doen alsof deze wereld om ons 
heen niet bestaat, zal in veel 
gevallen kinderen in verwarring 
brengen. Negatief spreken over het 
kerstfeest, of er helemaal niet over 
praten, is niet goed voor kinderen. 
Het kan in het ergste geval leiden 

tot verdrongen emoties over 
kerst. En weggestopte emoties 
zijn schadelijk voor de gezond-
heid lazen we in het voorjaar van 
2018 op de website van TIME. De 
schade loopt van spiervernauwing 
tot het verstoren van de ademha-
ling. Angst en depressies zijn dan 
het gevolg. 

Ouders doen er om die reden goed 
aan om mee te doen met kerst, 
omdat het vieren van kerst ‘een 
heel goed doel kan dienen.’ De 
viering van kerst is bijvoorbeeld 
een aanleiding om over Christus 
te praten en Hem centraal te stel-
len. Dat levert zeker rust op. Bij 
het jongste gezinslid staat de deur 
om Christus te ontvangen wagen-
wijd open. Zijn rust naar binnen 
rijden is kinderspel. 
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KERST/RUST

RUST IN DE KERK
De rust in de kerkgemeente 
bewaar je door als gemeente 
mee te doen met het kerstfeest. 
Bijvoorbeeld door een kerstboom 
in de kerk te plaatsen. Ellen White 
is heel open over de vraag of je wel 
of niet een kerstboom thuis of in 
de kerk mag hebben: ‘het zou God 
zeer verheugen als iedere kerkge-
meente tijdens het kerstfeest een 
kerstboom zou hebben waarin 
offers, groot en klein, worden 
gehangen voor deze huizen van 
aanbidding.’ 

Hiermee zit ze voor wat betreft de 
waardering voor wereldse zaken 
op één lijn met Paulus. Het is en 
blijft een ‘aardse’ zaak en het is 
geen afgod. Paulus haalt dit aan 
in 1 Korintiërs 8: 4, waarin hij 
leden met een jong geloof troost 
dat vlees, geofferd aan houten en 
stenen afgoden, eigenlijk aan niets 
is geofferd; hout en steen zijn geen 
goden. Zo is een kerstboom ook 
geen afgod, of een symbool van 
een afgod, want er is maar één 
levende God. 

Ellen White lijkt de gedachte van 
Paulus te delen wanneer zij zich 
geen moment bekommert om de 
geestelijke gevolgen van het plaat-
sen van een kerstboom in de kerk. 
Sterker nog, ze lijkt het zelfs aan te 
moedigen om er één neer te zetten. 
Hier is wat voor te zeggen. Zij ziet 
het gebruik van een kerstboom 
als een soort kapstok om offers te 
verzamelen. 

Een win-winsituatie pur sang. De 
nietsvermoedende kerkbezoe-
kers, vaak familie of vrienden van 
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/ ‘HET ZOU GOD ZEER 
VERHEUGEN ALS IEDERE 
KERKGEMEENTE TIJDENS 
HET KERSTFEEST EEN 
KERSTBOOM ZOU HEBBEN 
WAARIN OFFERS, GROOT 
EN KLEIN, WORDEN GEHAN-
GEN VOOR DEZE HUIZEN 
VAN AANBIDDING.’ 
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leden, die onze kerstdienst bezoe-
ken krijgen dan niet een eerste 
kennismakingsgevoel dat zeven-
dedagsadventisten wereldvreemd 
zijn. Het kan hun niet ontgaan 
dat de kerstboom ‘slechts’ een 
kapstokfunctie heeft, terwijl de 
dienst zelf uitnodigt om over 
Christus te spreken en Hem het 
middelpunt van de kerstdienst te 
maken. De deuren om Christus te 
ontvangen staan ook bij de bezoe-
kers van de kerk extra wijd open. 
Net zo makkelijk als versgebakken 
zoete broodjes naar binnen gaan, 
zo makkelijk is het dan om de rust 
van Christus over te brengen. 
Missie volbracht. Evangelisatie in 
gang gezet.  

RUST IN DE MAATSCHAPPIJ
Wij kunnen de rust in de maat-
schappij helpen bevorderen 
wanneer we meedoen met het 
kerstfeest. Het advies van Ellen 
White legt daarbij de nadruk op 
het blij maken van anderen. De 
mooiste cadeaus geven we niet 
aan onszelf, onze familieleden of 
vrienden, maar aan de mensen die 
niet zoveel te besteden hebben. Zij 
neemt God als voorbeeld die zijn 
eigen zoon als allerbeste gift, als 
offer geeft aan een wereld in nood. 

Geven is een oefening in onbaat-
zuchtigheid. Dit is een moeilijke 
manier om te zeggen dat je één dag 
in het jaar iemand die het moei-
lijk heeft, meer geeft dan je zelf 
ontvangt. Iets voor een ander doen 
of aan een ander geven is een trend 
in onze samenleving. Bovendien is 
dat volgens veel psychologen ook 
winst voor de gever. 

Het vakblad Psychological Science 
stelt dat iemand die een ander 
helpt er zelf voordeel bij heeft. Er 
ontstaat immers een beter besef 
van de tijd voor jezelf. Volgens 
gedragspsycholoog Nicholas 
Epley zijn cadeaus die de ontvan-
ger echt nodig heeft de allerbeste, 
want het brengt in het leven van 
de ontvanger opluchting. Ook op 

deze manier kunnen we een klein 
steentje bijdragen aan rust in de 
maatschappij. Een ware kerstge-
dachte. 

ARGUMENTEN OM GEEN KERST 
TE VIEREN

Ellen White erkent dat er argu-
menten zijn om je af te vragen of 
het vieren van kerst wel zo’n goed 
idee is. Eén daarvan is dat fees-
tende mensen, jong en oud, geen 
aandacht hebben voor de geboorte 
van Jezus. Een verloren kans. De 
tijd rond kerst is een moment om 
stil te staan bij de gedachte dat 
God zijn belofte uit Genesis 3 onge-
veer 4000 jaar later is nagekomen. 

Een ander argument om geen kerst 
te vieren is de hebzucht die rond 

/ DE HEER DWINGT 
NIEMAND TOT HET 

MAKEN VAN EEN 
BEPAALDE KEUZE. 

DAT GELDT OOK 
VOOR DE VIERING 

VAN KERST. HET 
IS EN BLIJFT EEN 

INDIVIDUELE KEUZE
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deze tijd de kop opsteekt. Je voedt 
je hebzucht door vooral veel geld 
aan jezelf uit te geven in plaats van 
aan Gods kerk en een medemens. 
Nog een verloren kans. 

Het is een feit dat de Bijbel 25 
december niet noemt als de geboor-
tedatum van Christus. Volgens 
Ellen White een bewuste keuze 
van de Heer, omdat mensen nu 
eenmaal geneigd zijn een genoemde 
datum te heiligen. Ze zouden dan 
meer stilstaan bij de dag dan bij de 
geboorte van Christus zelf. 

Het risico om tijdens de kerst-
periode voorbij te gaan aan de 
geboorte van Christus, je veel meer 
bezig te houden met feesten en 
zelfverwennerij, het ontbreken van 

een feitelijke kalenderdatum voor 
de geboorte van Jezus. Het zijn alle-
maal argumenten om geen kerst 
te vieren. De pioniers erkenden 
dit al in hun eigen tijd, en kerkle-
den hebben Ellen White brieven 
geschreven om haar raad te vragen.  

HOE NU OM TE GAAN MET 
KERST?

Om de rust te bewaren in het 
gezin, in de kerkgemeenten en 
om bij te dragen aan de rust in de 
maatschappij, doen zevendedags-
adventisten er goed aan om mee 
te doen met kerst. Maar wel op 
een andere manier dan de meeste 
mensen dit doen. Christus moet 
centraal staan. Ook bij het optui-
gen van een kerstboom kun je 
laten zien dat je dit anders doet 
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dan de rest van de wereld. ‘Je kunt 
het zoals de wereld gebruiken, als 
je hiernaar neigt, of je kunt het 
heel anders dan de wereld gebrui-
ken.’ Het kerstfeest kan gebruikt 
worden om de missie van de kerk 
te volbrengen. En dat in een peri-
ode waarin de maatschappij het 
meest ontvankelijk is voor onze 
boodschap. 

KEUZEVRIJHEID ALS KERST
GESCHENK

Ellen White’s raadgevingen helpen 
sommigen van ons uit het kerst-
dilemma. Voor weer andere 
kerkleden zijn haar adviezen niet 
voldoende om kerst tot een Chris-
tus-centraal feest te maken. De 
vrijheid van keuze is een van de 
zegeningen die de Heer ons heeft 
gegeven. Hij dwingt niemand tot 
het maken van een bepaalde keuze. 
Dat geldt ook voor de viering van 
kerst. Het is en blijft een individu-
ele keuze. We doen er goed aan om 
onze opvatting over kerst en de 
keuze die we maken niet aan ande-
ren op te dringen. Dezelfde vrijheid 
die wij nemen bij het maken van 
onze keuze, gunnen wij ook ande-
ren. Ons eerste kerstgeschenk. Ik 
wens u een vrolijk kersfeest en een 
gelukkig nieuwjaar.

Aangehaalde boeken van Ellen 
White:
The Observance of Christmas
The Adventist home

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

https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Christmas.pdf
http://www.righteousnessislove.org/wp-content/uploads/2013/07/en_AH.pdf
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DE VRIJWILLIGER/TRUUS OKKEN

GOD KIJKT
NIET TERUG!

van Ellen White. Na een bezin-
ningsperiode, waarin ze Gods 
leiding ervoer, bezocht Truus de 
bijbelstudiegroep. Twee keer per 
maand komen ze bij elkaar. ‘Ik kan 
vrij praten en getuigen en ben ik 
eens afwezig, dan mist men mijn 
kritische noot.’

BLEEF JE ALTIJD BIJ DE KERK?
Truus is geboren in Wildervank en 
verhuisde als vierjarige mee naar 
Winschoten vanwege een nieuwe 
werkplek voor haar vader. Truus 
is derde generatie adventist en 
werd zeer streng opgevoed. Film 
was bijvoorbeeld verboden. Toen 
ze toch naar ‘Ben Hur’ ging, voelde 
ze zich schuldig en was bang voor 
Gods straf.

Op haar vijftiende zei Truus 
tegen haar moeder: ‘Ik wil nooit 
worden als jij,’ en ging niet meer 
naar de kerk. ‘Ik weet zeker dat 
mijn moeder voor me bad.’ Truus 
dook het nachtleven in en danste 
veel. Niemand hield haar tegen, ze 
voelde zich vrij. Soms bedacht ze 
dat als Jezus terug zou komen, zij 

niet gered was. Iemand zo heilig 
zou haar nooit willen ontmoeten. 
Die schaamte verdween zodra de 
muziek speelde.

Na vijftien jaar zei haar schoonzus: 
‘Je bent als zevendedagsadven-
tist grootgebracht. Kom eens mee.’ 
Ze bleef aandringen tot Truus 
overstag ging. Roelof Bijma was 
aanwezig tijdens de bijbelstu-
die en raakte haar met de juiste 
bijbeltekst. Ze bleef. Toen broe-
der Schouten op het punt van 
vertrekken stond vanwege zijn 
overplaatsing, wenste Truus door 
hem gedoopt te worden. Hij raakte 
haar met het verhaal waarin Jezus 
langs het strand liep en de vissers 
aansprak. ‘Vissers zijn eenvoudige, 
hardwerkende mensen. Jezus riep 
hen! Ik ben ook eenvoudig. Als zij 
volgelingen mochten zijn, dan ik 
ook!’ Truus werd gedoopt.

Toentertijd moest je twee jaar lid 
zijn voordat je een functie kreeg. 
‘God geeft iedereen gaven en zet je 
in op een speciale plek. Ik durf te 
spreken, kan goed luisteren, goed 

WIE IS TRUUS?

T
ruus is moeder van een doch-
ter en zoon. ‘Ik heb vier 
kleinkinderen en vier achter-
kleinkinderen. Ik woonde 58 

jaar in Groningen en sinds vijf jaar 
in Roden. Die verhuizing viel zwaar, 
ik moest zoveel opgeven om dich-
ter bij mijn kinderen te wonen. Mijn 
hart huilde tweeënhalf jaar.’ Truus 
voelde zich eenzaam. ‘Mijn kinde-
ren hebben hun werk en in het 
weekend gun ik ze hun gezinstijd. 
De meeste pijn heb ik omdat ik geen 
geloofsgesprekken met hen kan 
hebben. Ik heb God uit de hemel 
gebeden tot ik besefte dat ik hier 
anders van betekenis kan zijn.’

Truus is actief lid van de Advent-
kerk Groningen, maar wilde vaker 
over geloof praten en zocht daar-
voor een plek in Roden. Ze maakte 
kennis met de baptistenpredi-
kant in Roden, overtuigde hem 
dat ze zevendedagsadventist is 
en blijft, maar graag deelneemt 
aan de bijbelstudiegroep van zijn 
gemeente. Ze was verrast door zijn 
kennis van ons geloof en de boeken 

Geen brug lijkt haar te ver, ze reed van Roden naar Houten – dat zijn veel bruggen. 
Eenzelfde doorzettingsvermogen bracht haar bij de lokale radio. Ze verliet de kerk 
en kwam terug. ‘Leeftijd zegt niets,’ zegt ze. Klopt! Ze is nog lang niet uitgewerkt. 

Maak kennis met Truus Okken (81).

Tekst/Irene van Valen-van Hoof 
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coördineren en ben leergierig. Toen 
ik gevraagd werd om gespreks-
leider te zijn was mijn eerste 
reactie dat ik niet voldoende 
bijbelkennis heb.’ Een ouderling 
overtuigde haar. Tot op vandaag 
is ze gespreksleider en ervaart 
Gods zegen. Ook als tienerge-
spreksleider, wat ze een geweldige 
leeftijdsgroep vindt.

DE STRENGE OPVOEDING 
BLIJFT JE ACHTERVOLGEN, 
HOE ZIT DAT?

‘Soms twijfel ik of God me echt 
accepteert met mijn verleden. Het 
is satan die me probeert te verlei-
den. Hij gebruikt angst, maar ik wil 
hem geen macht geven. Ik wil leven 
vanuit het vertrouwen dat God me 
leidt, voor me zorgt en me helpt.’

HOE KWAM JE BIJ DE RADIO 
TERECHT?

‘Henk Koning vroeg me notulist te 
worden bij de landelijke zendings-
raadsvergaderingen’. Ze stemde 
in en ontmoette Angelique Hornis 
die hoofdredacteur was van de 
lokale radio in Emmen. ‘Zij vroeg 

me te komen werken voor de radio. 
Ik was vol ongeloof, maar ging 
ervoor. Ik volgde cursussen (en 
liep stage) in Hilversum en werd 
radiomaker. Eén keer per maand 
op zondagochtend vulde ik een 
live-uitzending. Wat ik drieënhalf 
jaar met veel plezier deed. Tot ik 
me afvroeg of ik dit niet in Gronin-
gen kon doen.’ Na wat bedenktijd, 
sprak ze de directeur van de 
lokale radio. Ze wist hem te over-
tuigen en kreeg ruimte voor een 
christelijk programma op zondag-
ochtend. Truus kon niet anders dan 
God danken. Nu kon ze haar geloof 
delen in Groningen!

Haar eerste uitzending was op 
zondag 6 oktober 2002. Nog 
steeds neemt Truus elke week een 
deel van het ochtendprogramma 
voor haar rekening. Het volle-
dige programma heet ‘Met het oog 
op zondag’ en duurt van 07.00 – 
11.00 uur. Truus maakt radio van 
10.00-11.00 uur. Haar programma 
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 
is een laagdrempelig livepro-
gramma waarin ze alles aan elkaar 

/ IK NEEMT ELK JAAR 
ZES WEKEN VRIJ EN 
GOD GAAT MEE. DAN 
GENIETEN WE VAN 
RUST EN RUIMTE

MEELUISTEREN?

praat, afgewisseld door muziek en 
een overdenking, passend bij een 
thema. De voorbereidingstijd voor 
één uur uitzending is ongeveer 
tweeënhalf uur. Haar beloning is de 
wetenschap dat ze mensen raakt 
vanuit haar eigen kwetsbaarheid 
en eigenheid.

Truus wil mensen bereiken en 
helpen om op een persoonlijke 
manier bijbel te lezen. Daar-
naast probeert ze de actualiteit 
te koppelen aan God. ‘Mensen 
moeten weten dat Jezus meeleeft 
met en huilt om ons leed. Hij ziet 
en kent je. Hij heeft jouw naam in 
zijn hand gegrift. Al wijst satan op 
je vieze kleding, Jezus houdt zijn 
handen omhoog en zegt: ‘Ik stierf 
voor jou!’’

Truus werkt ook mee aan een 
kwartaalmagazine en was nauw 
betrokken bij Stop met roken-
acties. ‘Zo zie je maar, ik verveel 
me nooit.’

WAAR VIND JIJ RUST?
‘Ik neemt elk jaar zes weken vrij 
en God gaat mee. Dan genieten we 
van rust en ruimte. Natuurlijk is 
God altijd bereikbaar voor ieder-
een, maar het idee dat Hij met mij 
op vakantie is, vind ik mooi.
Waar iedereen rust in mag vinden 
is dat God niet terugkijkt, maar 
vooruit. Hij heeft een cadeau voor 
ons: een kroon uit zijn hand. Breng 
daarom jouw weg tot een goed eind.’

Meer informatie over het radio- 
programma van Truus via: 
www.oogopzondag.nl
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TIJD EN RUIMTE

A
l in zijn proloog maakt hij 
duidelijk dat voor God tijd 
veel belangrijker is dan mate-
rie en ruimte. De mens van 

nu wil de ruimte veroveren en bezit 
versterken. Maar, stelt Heschel 

meer te bezitten betekent niet: meer 
te zijn’. En verder: ‘Er is een rijk van 
de tijd waar het doel niet is om te 
hebben maar om te zijn, niet om te 
bezitten maar om te geven, niet om 
te beheersen maar om te delen, niet 
om te onderwerpen maar om over-
een te stemmen. Het leven ontspoort 
als de beheersing van de ruimte, de 
verwerving van ruimtelijke dingen, 
onze enige zorg wordt…. Er ligt 
geluk in arbeidsvreugde, er ligt 
ellende in winstbejag.

SABBAT:
EEN PALEIS IN 

DE TIJD
De beroemde Joodse theoloog Abraham Joshua Heschel introduceerde in de 
jaren 50 van de vorige eeuw een schitterende omschrijving van de sabbat: ‘een 
paleis in de tijd’. Hij doet dat in zijn klassieker De sabbat: zijn betekenis voor de 

moderne mens (1951). In dit essay (in 1987 uitgegeven in het Nederlands) van nog 
geen 100 pagina’s, beschrijft Heschel op meeslepende wijze de actualiteit van de 

sabbat voor de mens in de 20e eeuw. Maar nog steeds is zijn visie van grote waarde 
voor de mens van nu die op zoek is naar de betekenis en een beter begrip van de 

sabbat. Vooral voor de mens die weet heeft van het sabbatsgebod, is het zinvol om 
kennis te maken met zijn visie op sabbatviering en sabbatsvreugde.

Tekst/Henk Koning

Je zou bijna vergeten – in deze tijd 
van een 24/7-economie – dat dit 
geschreven is in 1951! Heschel vindt 
het dan ook veelzeggend dat God 
niet heeft gevraagd naar de heili-
ging van materie of een gebouw, 
maar van de tijd, de sabbat. 

Het jodendom’, betoogt hij, ‘is een 
religie van tijd: de echte bete-
kenis ligt niet in de ruimte en de 
dingen daarin, maar in de tijd en de 
eeuwigheid die de ruimte bezielen, 
zodat de sabbatsdagen onze 
grootste kathedralen zijn.

 
Het eerste heilige object in de 
wereldgeschiedenis was niet een 
berg of een altaar, maar een dag: 
‘God zegende de zevende dag en 
verklaarde die heilig…’ (Genesis 
2:3a). De heiligheid van de tijd kwam 

het eerst (sabbat), daarna die van de 
mens (een heilig volk) en ten slotte 
die van de ruimte (het heiligdom). 

EEN PALEIS IN DE TIJD
Om de sabbat goed te kunnen 
vieren en de heiligheid van die dag 
binnen te treden, moeten we bewust 
afstand van de werkweek nemen. 
Heschel beschrijft dat als volgt:

De wereld heeft onze handen, maar 
onze ziel behoort Iemand Anders 
toe. Zes dagen per week proberen 
wij de wereld te beheersen, op de 
zevende dag trachten wij onszelf  
te beheersen.

  
Interessant is dat Heschel er 
vanuit gaat dat de sabbat er niet is 
om weer kracht op te doen voor de 
werkweek daarna. Integendeel:
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de sabbat is er niet omwille van de 
weekdagen; de weekdagen zijn er 
omwille van de sabbat.

 
De week staat dus in dienst van de 
rust op de sabbat.

Arbeid is een vaardigheid, maar 
volmaakte rust is een kunst.

De sabbat is een paleis in de tijd. 
Het kostbaarste geschenk dat de 
mens van God heeft ontvangen. 
Zo’n dag moet gevierd worden 
met heerlijke maaltijden en mooie 
kleding. De sabbat brengt deze 
wereld en de komende wereld 
samen. In dit paleis in de tijd wordt 
nog steeds geschapen: kalmte, 
klaarheid, vrede en rust.

bestaan. Heschel ziet in dezelfde 
context de sabbat als ons vader-
land en onze bestemming. Op zo’n 
dag moet volop ruimte zijn om God 
te prijzen. En natuurlijk is je werk 
nooit af, maar rust op sabbat alsof 
al je werk gedaan is! Rust zelfs van 
het denken aan arbeid. Hoe mooi 
wil je het (gezegd) hebben?

SABBAT ALS BRUID/KONINGIN
Heschel kent de sabbat niet alleen 
als paleis in de tijd, als een eiland 
in een druk bestaan, maar ook 
als een bruid. Hij legt uit dat het 
Hebreeuwse woord voor ‘heili-
gen’ in de Talmoed (gezaghebbend 
Joods commentaar) betekent: een 
vrouw kiezen, verloven. Israël 
is als het ware verloofd met de 
heiligheid van de sabbat. Daarom 
hoort feestelijke kleding bij de 

EILAND, VADERLAND EN
BESTEMMING

In de dagelijks strijd die econo-
mie en werkdruk heet, omschrijft 
Heschel de sabbat als een ‘wapen-
stilstand’ in de wrede worsteling 
van de mens om zijn bestaan. 
Een ‘exodus uit de spanning’. Hij 
schrijft heel poëtisch: 

In de stormachtige oceaan van tijd 
en zwoegen liggen eilanden van 
stilte, waar de mens een haven kan 
binnenlopen en zijn waardigheid 
kan herwinnen. Het eiland is de 
zevende dag, de sabbat, een dag van 
onthechting van dingen, werktuigen 
en praktische kwesties, een ook een 
dag van aanhechting aan de geest.

Een prachtig beeld van de sabbat: 
een eiland in een stormachtig 

/ EEN PRACHTIG 
BEELD VAN DE SABBAT: 
EEN EILAND IN 
EEN STORMACHTIG 
BESTAAN.
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/ DE SABBAT IS DUS 
ALS EEN BRUID EN DE 
VIERING ERVAN ALS 
EEN BRUILOFT

kovop58/Shutterstock.com
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verwelkoming van de sabbat, de 
bruid of de koningin. De sabbat 
wordt in Ezechiël 20 een teken van 
het verbond tussen God en zijn 
volk genoemd. Daarmee wordt de 
intieme relatie tussen God en zijn 
volk geschetst. De sabbat is dus als 
een bruid en de viering ervan als 
een bruiloft. Op zo’n dag werk je 
niet maar verheug je je in je part-
ner. Daarom is de sabbat meer dan 
het naleven van een gebod, maar 
een feest waarvan je hoopt dat het 
nog lang duurt. 

De laatste van de drie sabbatmaal-
tijden (op zaterdagavond) wordt 
‘het uitgeleide van de koningin’ 
genoemd. Om de vreugde van de 
sabbat zo lang mogelijk vast te 
houden wordt de koningin met 
veel liederen en lofzangen bege-
leid, omdat ze het weggaan van 
de heilige gast betreuren. Dat kan 
vergeleken worden met een bruid/
koningin, die ook met lofzang en 
muziek uitgeleide wordt gedaan.

dag die helemaal sabbat zal zijn en 
rust in het eeuwige leven. Heschel 
schrijft: 
 

Tenzij men nog in deze wereld leert 
hoe te genieten van de smaak van 
de sabbat en tenzij men ingeleid is 
in de waardering van het eeuwige 
leven, zal men niet in staat zijn om 
te genieten van de smaak van de 
eeuwigheid in de komende wereld.

De sabbat is zowel een voorbeeld 
van de eeuwigheid als een voor-
smaak daarvan.
In dat kader stelt Heschel: 

Het jodendom probeert de ziens-
wijze aan te moedigen, die het leven 
beschouwt als een bedevaart naar 
de zevende dag; het verlangen naar 
de sabbat gedurende alle dagen van 
de week is een wijze van verlangen 
naar de eeuwige sabbat gedurende 
alle dagen van ons leven.

DE TIJD HEILIGEN
In veel culturen en godsdiensten 
zijn er heilige monumenten, maar 
de God van Israël begint met het 
heiligen van de tijd. Geen monu-
ment, maar momenten, dat wil 
zeggen: tijd. Tijd is Gods geschenk 
aan de wereld van de ruimte.

Heschel vat samen: 
 

Schepping is de taal van God. Tijd 
is zijn lied en dingen van de ruimte 
zijn de medeklinkers in het lied. Het 
heiligen van de tijd is het zingen van 
de klinkers in koor met Hem.

EEN DAG OM TE VIEREN
Bijna 70 jaar geleden schreef Abra-
ham Heschel een schitterende 
klassieker over de sabbat als een 
paleis in de tijd. Als een bruid en 
koningin die je elke week weer fees-
telijk binnenhaalt. Een voorproefje 
van de eeuwigheid. De sabbat: een 
dag om vreugdevol te vieren!

Paperback: 96 blz.
Uitgever: De Haan
ISBN 90 269 4346 6 
Druk: 1987

Heschel (Warschau 1907) stamde uit een Joodse familie van belangrijke chas-
sidische rabbijnen. Hij leerde Jiddisch, Hebreeuws, Pools en Duits. In 1932 
behaalde hij zijn doctoraal-graad, maar zijn promotie werd door de nazi’s 
tegengehouden. Zijn dissertatie verscheen in 1936 in Krakau (Polen).

De beroemde Joodse wetenschapper Martin Buber benoemde Heschel in 1937 
als zijn opvolger, maar al in 1938 werd hij door de Gestapo opgepakt. Na eerst 
geïnterneerd geweest te zijn werd Heschel bevrijd. Kort voor de Duitse invasie 
in Polen ging hij naar Londen. Zes maanden later naar de Verenigde Staten.

 In 1940 kwam hij naar Cincinnati als leraar aan de Hebrew Union College. Daar 
leerde hij zijn latere vrouw Sylvia Straus kennen. Intussen was Heschel naar 
New York gegaan, waar hij een leerstoel voor Joodse ethiek en mystiek aan het 
Jewish Theological Seminary of America aannam. Deze functie behield hij zijn 
verdere leven. Abraham Heschel zette zich in het bijzonder in voor de rechten 
van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. In 1965 nam hij deel aan de 
beroemde mars in Montgomery in Alabama samen met Martin Luther King. Bij 
de herdenking van King op 8 april 1968 was Heschel een van de sprekers.

Heschel overleed in 1972 in New York op 65-jarige leeftijd.
Bron: Wikipedia

VOORBEREIDING OP DE SABBAT
Als je de koningin verwacht is het 
zaak je daarop goed voor te berei-
den. Dat betekent volgens Heschel 
dat het huis op orde is, het sabbat-
voedsel in huis is en gereed is 
gemaakt. De kaarsen worden 
ontstoken en de mooie liederen 
worden gezongen, bij voorkeur 
het mooiste van alle liederen: het 
Hooglied. Al deze voorbereidingen 
dienen met enthousiasme, stipt 
en met grote toewijding plaats 
te vinden. Als dat allemaal is 
gebeurd, dan ‘wordt de wereld een 
plaats van rust.’

MET HET OOG OP DE 
EEUWIGHEID

Zoals de schrijver van Hebreeën 
4 doet, als hij schrijft over een 
‘sabbatsrust die blijft’, zo heeft 
ook Heschel oog voor het eeuwig-
heidsaspect van de sabbat. De 
sabbat is een voorbeeld van de 
komende wereld. De wekelijkse 
sabbat ziet uit naar de 

WIE WAS ABRAHAM 
JOSHUA HESCHEL?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chassidisch_jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chassidisch_jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabbijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pools
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dissertatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krakau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_veldtocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_veldtocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstoel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mystiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afro-Amerikanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alabama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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NIEUWS/UIT DE WERELDKERK

LOMA LINDA ZIEKENHUIS/
BEHOORT TOT DE TOP

H
et tijdschrift U.S. News & World Report 
publiceert jaarlijks een lijst met de pres-
taties van ongeveer 4500 Amerikaanse 
ziekenhuizen. Het universiteitsziekenhuis 

van Loma Linda kwam als nummer één uit de 
bus voor het gebied rond de steden Riverside 
en San Bernardino in Zuid-Californië. 

De afdeling gynaecologie kreeg nationale 
erkenning en ook zeven andere specialismen 
werden als uitzonderlijk goed beoordeeld. Dr. 
Kerry Heinrich, de algemeen directeur van het 
ziekenhuis, gaf als commentaar: ‘De erkenning 
van U.S. News is een getuigschrift voor ons 
gehele team dat elke dag onze missie gestalte 
probeert te geven door op basis van de woor-
den en het voorbeeld van Jezus Christus 
optimale zorg te geven aan onze patiënten.’

BELGISCHE PREDIKANTEN/
HOUDEN STUDIEBIJEENKOMST 

IN NEDERLAND

O
p 7 en 8 november was het predikan-
tencorps van de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie van Adventkerken bijeen op 
Oud Zandbergen in Huis ter Heide voor 

twee intensieve studiedagen. Onder leiding 
van dr. Rudy van Moere, die als vrijwilliger 
verantwoordelijk is voor de afdeling predi-
kantszaken, vonden twee studiedagen plaats 
met als thema ‘Geweld en Geweldloosheid’. 
Een tiental Nederlandse predikanten maakte 
gebruik van de uitnodiging om deze dagen 
bij te wonen. De sprekers kwamen zowel uit 
België en Luxemburg als uit Nederland. 

De Belgisch-Luxemburgse Federatie heeft 
ruim 2500 leden. Ds. Jeroen Tuinstra is de 
voorzitter van deze afdeling die ressorteert 
onder de Frans-Belgische Unie.

O
p 11 augustus jl. werd in San Juan 
in Puerto Rico, Carlos Ortiz Garcia 
gedoopt. Hij was nog net geen 104 jaar 
oud (minder dan een maand voor zijn 

verjaardag). Hij besloot zich te laten dopen 
nadat hij een evangelisatieactie had bezocht 
in de San Jose Adventist Church in de hoofd-
stad San Juan. Zijn vrouw Victoria was 
adventiste voordat zij in 2004 stierf. Carlos 
vergezelde zijn vrouw vaak naar de kerk, 
maar stopte daarmee na haar dood. Door-
dat enkele kerkleden hem bleven bezoeken en 
hem aanspoorden de evangelisatieactie bij te 
wonen, werd Carlo’s belangstelling gewekt en 
besloot hij de Heer te gaan volgen.

SANDRA ROBERTS/
HERKOZEN ALS VOORZITTER SECCË

G
edurende de afgelopen vier jaar was 
Sandra Roberts de voorzitter van de 
South-East California Conference (SECC). 
Bij het recente congres van deze confe-

rentie werd zij met een meerderheid van 75 
procent herkozen voor de volgende bestuur-

speriode. Met deze 
herverkiezing gaat de 
conferentie —met goed-
vinden van de unie 
waartoe zij behoort—
opnieuw in tegen de wens 
van de wereldkerk. 

De SECC heeft haar 
kantoor op de campus 
van La Sierra Univer-
sity in Zuid-Californië. 
Grote instellingen zoals 
La Sierra University en 

Loma Linda University met de daaraan geli-
eerde ziekenhuizen, bevinden zich in het 
gebied van de SECC. De conferentie heeft 163 
gemeenten met ruim 70.000 leden.

GEDOOPT/OP 103-JARIGE LEEFTIJD
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UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

NADRUK OP DE KERKELIJKE 
REGELS/‘COMPLIANCE’

T
ijdens de recente najaarsvergaderingen 
van de wereldkerk (Generale Conferentie) 
in oktober jl. en van de daaropvolgende 
jaarvergaderingen van de divisies, 

was het woord ‘compliance’ op ieders lip. 
Op aandringen van leiders van de wereld-
kerk namen de ca. 350—uit de gehele wereld 
afkomstige—leden van het wereldbestuur 
een document aan. Daarin werd uiteengezet 
hoe de kerk in de toekomst met de divisies en 
unies (en hun leiders) zal omgaan die zich niet 
aan de regels van de wereldkerk houden. 

 Dit geldt met name voor de besluiten die 
tijdens de zitting van het vijfjaarlijkse wereld-
congres worden genomen. De kwestie is 
actueel omdat een aantal divisies en unies 
ertoe is overgegaan om vrouwelijke predikan-
ten in te zegenen, terwijl de kerk had besloten 
dat niet te zullen doen. Het document geeft 
aan dat een aantal speciale commissies zich 
met deze en andere inbreuken op de kerke-
lijke principes en policies zal bezighouden en 
het bepaalt dat er disciplinaire maatregelen 
kunnen worden opgelegd. 

 Het document werd met een meerderheid van 
ongeveer 60 procent aangenomen, maar riep 
uitzonderlijk veel weerstand op. De stem-
men van tegenstanders zijn sindsdien niet 
verstomd. De Noord-Amerikaanse Divisie 
heeft inmiddels een dringend beroep gedaan 
op de wereldkerk om het besluit zo snel moge-
lijk terug te draaien. Dit omdat men zich totaal 
niet kan vinden in de omschreven benadering 
van de problematiek.

HONGARIJE/EEN NIEUWE STAP IN 
HET VERZOENINGSPROCES

R
uim 40 jaar geleden ontstond een 
tragische scheuring in de Hongaarse 
Adventkerk. Ongeveer 1500 leden orga-
niseerden zich als een zelfstandige kerk 

(KERAK). Vaak liep de scheuring dwars door 
families en gezinnen heen. In de laatste paar 
jaar is een proces van toenadering en verzoe-
ning op gang gekomen door goed naar elkaar 
te luisteren, fouten te erkennen en wederzijds 
om vergeving te vragen. 
Na een aantal gesprekken werd in 2015 een 
intentieverklaring getekend die de wens om 
tot hereniging te komen onderstreepte. Inmid-
dels is een groot deel van de afgescheiden 
gemeenschap teruggekeerd naar de officiële 
Hongaarse Adventkerk. De Hongaarse Unie 
besloot de predikanten van de afgescheiden 
groep de mogelijkheid te bieden om in dienst 
te treden van de kerk waartoe zij nu weer 
behoren. Op 27 oktober werd een nieuwe stap 
in het verzoeningsproces gezet toen in twee 
speciale diensten deze predikanten herbeves-
tigd werden als predikant.

Het tekenen
van de intentieverklaring om tot hereniging te komen.
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RUST/LICHAAM EN GEEST

JE DAG GOED
BEGINNEN

Sommigen van ons springen ’s morgens vroeg en enthousiast uit bed met een 
opgewekt: ‘Ik ben wakkerrrr’. Maar hele volksstammen graaien met halfgesloten 
ogen nog een paar keer naar de snooze button. Het is dan ook niet verbazingwek-
kend dat legio artikelen de ronde doen over hoe je je dag het best kan beginnen.  

Ook op sociale media komen ze regelmatig voorbij, van beginnen met een glas water 
tot hele opstartschema’s. 

Tekst/Ronald Balk

TIPS OM JE DAG GOED TE
BEGINNEN

O
m je een idee te geven van wat 
ik bedoel, geef ik een dergelijk 
lijstje als voorbeeld:1

1 TREK DE STEKKER UIT JE
 APPARATEN

Ongeveer 67% van de eigenaren 
van een mobieltje checken deze 
ook als hij niet buzzt… FOMO, ofte-
wel fear of missing out. Niet de beste 
manier om je dag te beginnen. Dus, 
niks met een stekker, ook geen tv, 
maar tijd voor elkaar of jezelf als je 
alleen woont.

2 GA VOOR JE GROENTJES
Groene groenten zijn super, jubelt 
het artikel. Heb je nou geen tijd of zin 
om aan een bord andijvie te begin-

1 6 Morning Rituals Healthy & Successful 
People Do Every Day – lifehack.org

nen, probeer dan deze smoothie: 
blend rijpe bananen met bessen, 
spinazie en water of amandelmelk. 
Kost maar een paar minuten…

3 BEWEEG
Iedereen weet dat het goed is en toch 
komt het er vaak niet van. Om toch 
de benefits mee te krijgen, pak 10 
minuten aan het begin van de dag 
voor een paar simpele oefeningen.

4 MEDITATIE
Talrijke studies hebben aangetoond 
dat meditatie helpt om stress te 
verlichten en aandacht te hebben 
voor hoe je je tijd besteedt. Het is 
ook een boost voor je happiness en 
zelfbeheersing.

5 PLAN JE DAG VOORDAT JE 
 BEGINT TE HOLLEN MET
 ALLERLEI KLUSJES

Als je alleen maar reageert op wat 
het leven, of je inbox, op je pad 

brengt, ben je niet in control. Wees 
proactief en plan vooruit.

6 DEZE ZAL JE BAAS LEUK 
 VINDEN: KOM EEN UUR
 EERDER NAAR JE WERK

Een uur ongestoord en geconcen-
treerd werken aan wat belangrijk 
is voordat de telefoon begint te 
rammelen en je collega’s aan je 
bureau staan, levert meer op dan 
een paar uur later op de dag…  
Misschien mag je wel een uur 
eerder naar huis, stel je voor wat je 
met dát uur kan doen!

Er zijn talloze van dit soort lijsten, 
van grote organisaties als Time 
Magazine tot kleine bureautjes die 
een graantje mee willen pikken 
om de traffic op hun website te 
boosten. Veel officiële gezond-
heidsinstanties wijzen ook op een 
kern van waarheid. En als we het 
er gewoon over hebben, zonder de 
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LICHAAM EN GEEST/RUST

/ VOOR HET EERST 
ZIJN DE MEESTE 
NEDERLANDERS NIET 
RELIGIEUS

hype eromheen, zijn veel mensen 
het er wel over eens dat het goed 
zou zijn om wat van deze dingen 
over te nemen. En toch lig je 
morgenochtend weer gewoon te 
hengelen naar die snooze button.

OVERPEINZEN EN VERLUSTIGEN
Veel van deze lijsten hebben drie 
punten gemeen: voeding, bewe-
ging en meditatie. Van die drie 
zullen adventisten het meest 
onwennig naar het woordje medi-
tatie kijken. De reden hiervoor is 
natuurlijk de associatie met veelal 
Oosterse wereldreligies en filoso-
fieën. Maar dat is niet de kant die 
ik op wil. 

Het woord meditatie wordt echter 
veelvuldig in de oudere Engelse 
bijbelvertalingen gebruikt en 
drukt daar iets uit wat ik graag 
overneem. Dat brengt me name-
lijk bij woorden als overpeinzen 
(Psalm 1:2 en 63: 7) en verlustigen 
(Psalm 119: 16). En laat dat nou 
weer heel mooi passen in je dag 
goed beginnen. Gods woord, zijn 
wet, met daarin al die troostrijke 
beloften en zijn verlossingsplan, 
overpeinzen en je erin verlustigen. 
Onze kerk heeft met een prachtige 
gezondheidsboodschap en bijbels 
gefundeerde geloofspunten alles, 
maar dan ook alles in huis voor 
zo’n mooi begin van de dag.

SUCCESLIJSTJE VOOR 
GEESTELIJKE GEZONDHEID

Daarom vandaag mijn succes-
lijstje. Omdat ik me afvraag 
hoeveel van ons, zelf ervaren 
hebben wat het doet. Je voeding 

en wat je aan beweging doet, laat 
ik even liggen. Anderen zijn daar-
voor beter gekwalificeerd dan ik. 
Maar dat stukje spiritualiteit, daar 
wil ik je graag in uitdagen. Dus, 
wat je nodig hebt:

 Kies voor jezelf een dag- of 
lesboekje of een bijbels dagboek of 
iets dergelijks.

 Zorg voor een rustig plekje zonder 
afleiding, ook geen mobieltje. 
Maak daar eventueel afspraken 
over met je gezin als dat nodig is.

 Houd een pen en een klein stukje 
papier bij de hand.

De kunst is om het persoonlijk te 
maken, iets wat niet uit een boekje 
of van lifehack.org komt. Besteed 
dus wat zorg aan je keuzes. Je doel 
is om de dag met God te beginnen, 
om naast je lichamelijk welzijn ook 
voor je geestelijke gezondheid te 
zorgen.  En dan, om te beginnen:
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RUST/LICHAAM EN GEEST

/ EEN VAN DE 
UITDAGINGEN IN ONS 
DAGELIJKS LEVEN IS 
OM NIET MEEGESLEEPT 
TE WORDEN DOOR DE 
DRUKTE EN IMPULSEN 
DIE OP ONS AFKOMEN

 Lees wat je je voor die dag voorge-
nomen had, probeer je hoofd erbij 
te houden, lees eventueel een stukje 
opnieuw als dat niet meteen lukt.

 Overdenk of overpeins kort wat je 
net gelezen hebt, probeer te zien 
wat uit dat stukje jou kan verrij-
ken, waarin je je kan ‘verlustigen.’

LAAT JE NIET MEESLEPEN 
DOOR DE WAAN VAN DE DAG

En nogmaals, maak je eigen 
keuzes, zorg dat het bij jou past, dit 
is tussen jou en God en niemand 
anders. Welke tekst of vertaling 
vind je prettig? Hoeveel tijd wil of 
kan je besteden? En dan het lastig-
ste stapje, neem het mee de dag 
in. Dit is waar dat papiertje en die 
pen van pas komen. Een van de 
uitdagingen in ons dagelijks leven 
is om niet meegesleept te worden 
door de drukte en impulsen die 
op ons afkomen. ‘Kun je even dit? 
Doe even dat! De telefoon, de soci-
ale media, ben ik nog wel bij?’ We 
kennen het allemaal. En dan, in al 
dat gedrang, blijft het kaartje dat 
we hadden willen sturen liggen, 
maken we niet dat praatje met die 
eenzame buurman of buurvrouw, 
vergeten we om ook even tijd voor 
onze eigen behoeften in te ruimen.

HAALBARE DINGEN
Bovenaan het papiertje kan je een 
persoonlijke spreuk of bemoedi-
gende opmerking schrijven. En die 
mag alle dagen hetzelfde zijn, iets 
om te koesteren, je in te verlus-
tigen. Daaronder maximaal drie 
kleine haalbare dingen die je 
vandaag wilt doen, met de nadruk 
op haalbaar. Dus niet het huis 
schilderen of de vensterbank schu-
ren, maak het haalbaar. Het maakt 
niet uit wat als het maar haalbaar 
is, kleine stapjes tellen ook. En ga 
dan tot slot, nadat je het briefje 
gemaakt hebt, in gebed. Doe het op 
je eigen manier, zittend, knielend, 
hardop of stil. Nogmaals, dit is 
tussen jou en God, er is geen goed 
of fout, maar wees oprecht, ook als 
dat betekent dat je moppert in je 
gebed. Ik hoop dat je het een paar 
weken zult proberen.

SPIRITUALITEIT: 
EEN ONGEMAKKELIJK WOORD 
VOOR ADVENTISTEN

Ik kan me op een blije manier druk 
maken over wat we als Adventkerk 
allemaal te bieden hebben. We 
hebben het allemaal op de plank! 
Gezondheid, spiritualiteit, alles 
waar zo veel mensen in de samen-
leving naar zoeken. En ja, ook 
spiritualiteit vinden we soms een 
ongemakkelijk woord.

Maar de westerse wereld ploft 
bijna van de spiritualiteit. De 
mindfulness dvd’s en yogamatjes 
zijn niet aan te slepen. Omringd 
door kaarsen, essentiële oliën en 
de klanken van een Feng Shui-
stream op hun iPhone, proberen 
mensen iets te ervaren van … ja 
van wat eigenlijk.

ELLEN WHITE OVER 
SPIRITUALITEIT

Spiritualiteit… Ellen White gebruikt 
het woord honderden keren in 
haar gepubliceerde werken. Maar 
we haasten ons al snel om uit te 
leggen dat in haar tijd de beteke-
nis iets anders was dan nu en we 
grijpen daarbij naar woorden als 
reinheid, godsvrucht en heiligheid. 
Je zou zelfs de Wens der eeuwen erbij 
kunnen halen om je punt te maken. 
Christus is het Middelpunt want Hij 
is het die aanbeden wordt, en Jezus 
is ons voorbeeld. 

Maar Ellen White was ook ten 
aanzien van dit onderwerp een 
geïnspireerde en wijze vrouw. Je 
kunt eigenlijk niet om het boek 
Ministry of Healing heen, waar een 
heel hoofdstuk over dit onderwerp 
in staat. En wie schetst mijn verba-
zing, een nieuw lijstje, een beetje 
zoals ik aan het begin had, maar 
dan over spiritualiteit en geestelijk 
leven. Ellen White praat over het 
geestelijk leven van Jezus tijdens 
zijn leven als mens hier op aarde 
en ook daaruit laat zich een lijstje 
distilleren.

Raad eens wat ze het eerste noemt? 
´De vroege ochtend vond Hem vaak 
op een afgelegen plek, mediterend, 
de Schriften onderzoekend, of in 
gebed´. De Schriften overpeinzen 
en gebed. Klinkt dat bekend?

GOD MET ANDEREN DELEN 
Misschien heb je het nieuwsbe-
richt gelezen. Voor het eerst zijn 
de meeste Nederlanders niet reli-
gieus. En dat gaat me aan het 
hart, vooral als ik bedenk wat 
onze kerk allemaal op de plank 
heeft liggen. Jezus heeft ons de 
opdracht gegeven om die bood-
schap te verkondigen, te delen. 
Dat kan alleen als we taal gebrui-
ken die mensen begrijpen, en als 
we oprecht zijn. Als wij zelf erva-
ren welk verschil God kan maken 
in ons dagelijks leven, en dat in 
verstaanbare taal met mensen 
delen, verrijkt dat hen, en het 
verrijkt ons.
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BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

EEN ‘PLACE TO BE’

EEN DORPJE

D
e sfeer op de campus is 
bijzonder. Newbold is een 
gemeenschap, bijna een 
dorpje. Naast studenten en 

docenten bestaat Newbold ook uit 
kinderen, echtgenoten van studen-
ten en medewerkers, anders dan 
docenten. Er worden hier enkele 
tientallen nationaliteiten vertegen-
woordigd. En alle leeftijdsgroepen 
zijn hier te vinden: van baby’s tot 
bejaarden, maar natuurlijk vooral 
veel jonge studenten. Juist dat 
maakt Newbold tot een ‘place to be’.

SCHOOLBANKEN
Lang geleden rondde ik in Amster-
dam mijn studie Informatica af. Op 
dat moment was ik wel even klaar 
met studeren: eindelijk werken 
en een carrière opbouwen, dacht 

ik toen. Maar vandaag zit ik weer 
in die schoolbanken. ‘Is dat niet 
lastig?’ vroeg iemand mij onlangs. 
Maar nee, lastig is dat zeker niet. 
Het is een zegen om zoveel tijd te 
kunnen besteden aan een studie 
die verrijkt en motiveert en om dat 
te doen met collega-studenten die 
eenzelfde verlangen hebben. Wel is 
het belangrijk om kritisch te blij-
ven: veel is goed, maar niet alles is 
OK. En juist dan is het een zegen om 
deze studie te doen ‘in de late jeugd’.

SWINGEND AFRIKAANS
Op de campus worden elke week 
twee diensten gelijktijdig gehou-
den: één wat meer traditioneel en 
de andere meer eigentijds. Maar in 
onze zoektocht naar een geschikte 
gemeente voor een ‘placement ’ —
een soort stage— zijn we buiten 
Newbold gaan kijken. Keuze is er 
genoeg, want op een afstand van 
een uur rijden zijn er ruim 100 
gemeenten te vinden. De verschil-
len tussen deze gemeenten zijn 
soms vrij groot. Zo zijn er tradi-
tioneel Engelse gemeenten te 
vinden, maar ook swingend Afri-
kaanse. Gelukkig zit daar nog 
genoeg tussenin waar voldoende 
overeenkomsten zijn met de diver-
siteit zoals we die in Nederland 
kennen. Voor de ‘placement’ wordt 
het de gemeente Stanborough Park 
Church, in Watford, ten noord-

Inmiddels wonen, werken en studeren Dyantha en ik alweer twee maanden op 
Newbold. Dat nieuwe leven bevalt ons zeer goed. Ons onderkomen is een twee- 

kamerappartement in ‘Family Housing’, een wat afgescheiden deel op een terrein 
van Newbold waar zo’n 30 gezinnen verblijven. 

Tekst/Arnoud van den Broek

westen van Londen: een grote 
gemeente waar ook twee diensten 
parallel gehouden worden. Geert 
Tap is hier een van de pastors.

TERUG NAAR DE BASIS
Door al deze ervaringen: studie, 
wonen in het buitenland en bezoe-
ken aan verschillende Engelse 
gemeenten, ben ik wel aan het 
denken gezet over de kerk in 
Nederland. Wat is nu eigenlijk het 
doel van gemeente zijn? En is dat 

wat de kerk in 2018 geworden is, 
wel datgene wat Jezus bedoelde 
toen Hij zijn leerlingen de opdracht 
gaf om ‘alle volken tot mijn leer-
lingen te maken’? En hoe ziet een 
gemeente eruit, die in dienst staat 
van Gods missie om deze wereld 
te redden? En wat is mijn/onze 
taak daarin? God heeft ons leven 
geleid tot hiertoe op Newbold. En 
ik twijfel er niet aan dat Hij ons 
ook verder zal leiden en ons de 
antwoorden op deze vragen gaat 
geven.

Arnoud van den Broek studeert
theologie aan Newbold College

/ NEWBOLD IS EEN 
GEMEENSCHAP, BIJNA 
EEN DORPJE
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 12

WETEN WAT
JE GELOOFT 

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. 
Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat 
minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer 

helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. 
Dit keer geloofspunt 16: het heilig avondmaal.

Tekst/Thijs de Reus

DE MAALTIJD VAN DE HEER

D
e maaltijd van de Heer is het 
deelnemen aan de tekenen 
van het lichaam en bloed van 
Jezus als een uitdrukking van 

het geloof in Hem, onze Heer en 
Heiland. Wanneer wij eraan deelne-
men, verkondigen wij, vol vreugde, 
de dood van de Heer tot Hij komt. 
Aan de maaltijd gaan vooraf: voor-
bereiding, berouw en belijdenis. 
De Meester stelde de dienst van 
de voetwassing in als teken van 
hernieuwde reiniging, om uitdruk-
king te geven aan de bereidheid 
elkaar naar het voorbeeld van Jezus, 
in nederigheid te dienen en om 
onze harten in liefde te verbinden. 
De maaltijd van de Heer is toegan-

kelijk voor alle gelovige christenen. 
(Matteüs 26:17-30; Johannes 6:48-
63; 13:1-17; 1 Korintiërs 10:16-17; 
11:23-30; Openbaring 3:20)

WAT VOORAF GING
De Bijbel is het geïnspireerde 
Woord van God dat inzicht geeft in 
wie God is, wie de mens is en hoe 
de verbroken relatie tussen God en 
mens wordt hersteld. Die thema’s 
hebben we al besproken. 

De laatste artikelen gingen over 
de kerk, een eenheid met Gods 
opdracht: het verkondigen van het 
evangelie. We gaan nu in op dingen 
die de kerk doet, zoals dopen en 
avondmaal vieren en overtuigingen 
waar de kerk voor staat. Denk aan 
sabbatviering en rentmeesterschap.

HOE VAAK VIEREN WE HET 
AVONDMAAL?

In tegenstelling tot andere kerkge-
meenschappen vieren wij viermaal 
per jaar het heilig avondmaal. 
Alleen deze ene opmerking zegt 

iets over hoe vaak we avondmaal 
vieren: ‘Doe dit, telkens als jullie 
hieruit drinken, om Mij te geden-
ken’ (1 Korintiërs 11:25b). Dat 
woord ‘telkens’ vertelt ons eigen-
lijk niets over hoe vaak God wil 
dat we dit doen.  Jezus stelde het 
avondmaal in tijdens het Pesach. 
Israël vierde dus maar één keer 
per jaar dat ze waren verlost uit 
Egypte. Is er geen goede reden om 
onze verlossing vaker te vieren?

HET AVONDMAAL EN DE 
FEESTEN VAN ISRAËL

Het klopt niet dat Israël maar één 
keer per jaar stilstond bij haar 
verlossing. Ook het Wekenfeest 
(het christelijke pinksterfeest) 
dat het sluiten van het verbond 
tussen God en zijn volk herdacht, 
is verbonden met de uittocht. De 
tien geboden zijn een belangrijk 
onderdeel van het verbond. Het 
Wekenfeest was altijd zeven weken 
na Pesach (Leviticus 23:15-16). 
Na de uittocht roept God zijn volk 
tot zich om richtlijnen voor een 
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DEEL 12/GELOOFSPUNTEN

gelukkig leven te ontvangen. Zij 
beschrijven de trouw aan God en 
aan de medemens. Je kunt dit feest 
niet losmaken van de bevrijding 
uit Egypte. God verlost zijn volk 
en daarna gaat Hij verder met die 
verlossing door hun als volk een 
identiteit te geven.

Ook het Loofhuttenfeest is verbon-
den met verlossing. Dan woonde 
Israël zeven dagen in hutten om 
stil te staan bij de tocht door de 
woestijn (Leviticus 23:33-43). Die 
tocht is ook verbonden met verlos-
sing uit Egypte. Het is niet moeilijk 
om ook Grote Verzoendag daarmee 
te verbinden. Bij dat feest gaat het 
om meer dan de bevrijding van de 
gevolgen van de zonde. Het gaat om 
het definitief verwijderen van het 
kwaad door de bok Azazel uit het 
kamp te sturen (Leviticus 16). 

Vieren we het avondmaal om stil te 
staan bij onze verlossing door Jezus 
Christus? Dan kunnen we in al die 
feesten uit het Oude Testament 
een reden zien om de verlossing te 
vieren. Verder staan we terecht dage-
lijks stil bij het offer van Christus.

NEEM BEWUST DEEL AAN HET 
AVONDMAAL

Dagelijks dankbaar zijn voor de 
verlossing betekent niet dat we 
dagelijks avondmaal moeten 
vieren. De viering van de fees-
ten door Israël bepaalt ons ook 
bij iets anders. De rijke symboliek 
neemt ons mee naar de historische 
gebeurtenis die herdacht wordt. Dat 
geldt ook voor het avondmaal en het 

lijden en sterven van Jezus Christus. 
Je moet je dus ook heel goed bewust 
zijn wat je gedenkt door het avond-
maal. Vier je het avondmaal heel 
vaak, dan kan het ook snel tot een 
oppervlakkig ritueel vervallen.

Het is voor deze schrijver altijd een 
indringend moment als het brood 
wordt gebroken en de wijn inge-
schonken. Ik voel dat ik dan terugga 
in de tijd. Door het brood en de wijn 
stel ik me echt voor dat ik aan de 
voet van het kruis sta. Ik besef dat 
Jezus mijn plaats heeft ingenomen 
toen Hij als het Lam Gods stierf.

HET AVONDMAAL IS OOK 
VERKONDIGING

Het avondmaal gaat niet alleen 
over het verleden, maar ook over 
de toekomst. Dat blijkt uit de 
woorden van Jezus dat Hij niet 
meer zal drinken van ‘de vrucht 
van de wijnstok tot de dag komt 
dat Ik er met jullie opnieuw van zal 
drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader’ (Matteüs 26:29). 

Paulus is nog nadrukkelijker: 
‘wanneer u dit brood eet en uit 
de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat Hij komt’ 
(1 Korintiërs 11:26). Deelhebben 
aan het avondmaal betekent dat 
je publiekelijk erkent dat je een 
zondaar bent. Tegelijkertijd zeg je 
dat je weet dat je vergiffenis hebt 
ontvangen. Het geeft dus een beeld 
van een mens die weet wat dank-
baarheid is en wat nederigheid is. 

De voetwassing die aan het avond-
maal voorafgaat, heeft ons dat al 
verteld. Jezus buigt zijn knieën om 
het werk van een dienaar te doen. 
Wij doen hetzelfde als wij elkaar 
de voeten wassen. Juist daarom 
worden wij ook echt bevrijd van 
alles wat ons scheidt van God.

HET AVONDMAAL IS VOOR 
IEDEREEN

We kunnen nog één laatste parallel 
trekken met de feesten van Israël. 
Wie mochten er aan die feesten 
deelnemen? Toen Israël uit Egypte 
wegtrok ging er een grote groep 
mensen met hen mee van ‘aller-
lei afkomst’. Als zo’n vreemdeling 
was toegetreden tot het verbond 
van God met Israël door zich te 
laten besnijden, dan mocht ook hij 
deelnemen, want ‘voor geboren 
Israëlieten en voor vreemdelin-
gen geldt een en dezelfde regel.’ 
(Exodus 12:38,43-50). 

Denk daarnaast aan de rust op 
sabbat die er is voor iedereen: voor 
de mens zelf, zijn gezinsleden, zijn 
slaven en slavinnen en voor de 
vreemdelingen (Exodus 20:10).
God sluit niemand uit die oprecht 
bij Hem wil horen. Daarom hebben 
wij als adventisten ook een ‘open 
avondmaal’. Iedereen die de bete-
kenis van deze symbolen beseft, 
mag deelnemen aan het avondmaal.

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?

88

De 
maaltijd 
van de 
Heer

89

Geloofspunt

HET HEILIG AVONDMAAL betekent deelnemen aan de symbolen van het 

lichaam en bloed van Jezus. Het is een uitdrukking van het geloof in Jezus 

Christus als Heer en Redder. In deze ervaring van gemeenschap is Chris-

tus aanwezig om zijn volk te ontmoeten en kracht te geven. Wanneer wij 

deelnemen aan de maaltijd verkondigen wij, vol blijdschap, de dood van de 

Heer totdat hij komt. Aan de maaltijd gaan vooraf: voorbereiding, berouw 

en belijdenis. De Heer stelde de dienst van de voetwassing in. Het is een 

teken van hernieuwde reiniging, het laat de bereidheid zien om elkaar, naar 

Jezus’ voorbeeld, nederig te dienen en om onze harten in liefde te verbin-

den. De maaltijd van de Heer is toegankelijk voor alle gelovige christenen. 

(Matteüs 26:17–30; Johannes 6:48–63; 13:1–17; 1 Korintiërs 10:16, 17; 11:23–30; 

Openbaring 3:20.)

Naast de doop is ook het avondmaal een geestelijk hoog-

tepunt. Maar waar de doop als regel eenmalig is, is het avondmaal een 

steeds terugkerende gebeurtenis (in de Adventkerk gewoonlijk eens per 

kwartaal). Het avondmaal werd door Jezus ingesteld met de bedoeling 

dat het steeds ‘gevierd’ zou worden totdat hij terugkomt. Het is een 

gezamenlijke ervaring van de mensen die deelnemen en het brengt 

ze dichter bij elkaar.

Door het eten van een stukje ongegist brood en het drinken 

van ongegiste wijn geven we op een heel bijzondere manier uitdrukking 

aan ons geloof in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het brood 

en de wijn zijn symbolen van het lichaam en het bloed van Jezus. (Gisting 
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BOEKBESPREKING/LEZEN

Adembenemend is misschien een erg groot woord. Eén ding is zeker: dit boekje 
laat je heel veel nieuws ontdekken in de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel. 

Toch niet de minst bekende hoofdstukken. Laurence Turner houdt zich al zijn leven 
lang intensief bezig met het eerste boek van de Bijbel. Dat is goed te merken!

Tekst/Thijs de Reus

WOORDSPELINGEN

D
oor zijn kennis van de 
Hebreeuwse taal is Laurence 
Turner perfect in staat 
verborgen schatten aan het 

licht te brengen die vertalingen 
vaak niet bieden. De oudere NBG-
vertaling van 1951 doet een goede 
poging om de verwantschap van 
de woorden voor man en vrouw 
duidelijk te maken door te spre-
ken van ‘man en mannin’ (Genesis 
2:23). Andere woordspelingen blij-
ven verborgen zoals die tussen 
naakt (2:25) en sluw (3:1).

GESLACHTSREGISTERS
Turner maakt een sterke zaak wat 
betreft het belang van die zoge-
naamde ‘saaie’ geslachtsregisters. 
Ze vertonen een heel vast patroon. 
Dat wijst op het vaste plan van God 
met deze schepping. Het vertelt 
ons die belangrijke waarheid dat 
God het verloop van de geschiede-
nis in zijn hand heeft.

GENESIS 1-11

SCHEPPEN DOOR SCHEIDEN
Turner legt ook de parallel bloot 
tussen enerzijds het schep-
pingsverhaal en anderzijds de 
zondvloed. Op het hoogtepunt van 
de zondvloed is er een toestand op 
aarde die sterk overeenkomt met 
de tijd voordat God orde brengt in 
de chaos van deze wereld. Dat doet 
God door dingen te gaan schei-
den: licht en duister, water boven 
en water beneden, droog land en 
zeeën. Aan het einde van dit schep-
pingsverhaal keert de schrijver 
weer terug naar dat thema van 
‘scheiden’. Dit keer wordt ‘gewone 
tijd’ gescheiden van ‘heilige tijd’.

HET GETAL ZEVEN
De sabbat is die bijzondere zevende 
dag van de scheppingsweek. Dat 
getal zeven is trouwens een heel 
bijzonder getal. Het keert door 
allerlei veelvouden daarvan telkens 
weer terug in dit verslag van de 
schepping. Als je in een genealogie 

aankomt bij een zevende generatie, 
reken maar dat er dan wat bijzon-
ders wordt gezegd en dat er extra 
aandacht voor is. Dat is niet altijd 
positief, maar door het gebruik van 
het getal zeven wordt wel duidelijk 
dat er iets bijzonders aan de hand is.

Dit is maar een klein voorproefje 
van wat dit boekje heeft te bieden. 
Beslist een aanrader om te lezen!

Laurence Turner: Genesis 1-11
Dit boekje zal verschijnen als deel 4 
in de serie ‘Adventistische perspec-
tieven’.
Als het er is, kunt u 
het bestellen via het 
Servicecentrum 
van de Advent-
kerk, 
Het ISBN en de 
verschijnings-
datum zijn 
echter nog niet 
bekend.

Dit is het vierde boek in de serie Adventistisch Perspectieven. 

In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe 

invalshoeken rondom vertrouwde thema’s. Het geluid dat u 

hoort is soms verrassend, soms vernieuwend, soms anders. 

Adventistische theologen hebben nieuwe dingen ontdekt die zij 

graag met hun lezers willen delen. 

Dit boek gaat over de verschillen en overeenkomsten tussen het 

joodse en christelijke geloof. Laurence Turner, hoogleraar aan de 

adventistische Andrews University, beschrijft de rijkdom van het 

jodendom in het licht van het christelijk geloof en andersom. Hij 

probeert in dit boek beide religies nader tot elkaar te brengen. 

Zijn verslag heeft hij vanuit een adventistisch perspectief 

geschreven. Dit boek is uniek - nergens anders vindt u een uitleg waarbij 

Jodendom en christenheid op natuurlijke wijze naar elkaar toe 

bewegen. Als u op zoek bent naar een bijbelse, heldere en 

intelligente verwoording over hoe Gods kinderen van het Oude 

en van het Nieuwe Testament zich met elkaar verhouden: hier 

vindt u het! Van harte aangeraden - een nieuwe dimensie gaat 

voor u open!

4

-

-

een frisse kijk op de eerste elf
hoofdstukken van Genesis

Laurence Turner

Van chaos tot toekom
stperspectief

Van chaos tot
toekomstperspectief

Laurence Turner

Am
an

da
 C

ar
de

n/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



27

de
ce

m
be

r 2
01

8 
  |

ADVENT VERWENT/VEGETARISCHE & VEGANISTISCHE RECEPTEN

Voortaan vindt u in Advent een recept. Om uzelf of anderen mee te verwennen. 
De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. Dit keer een recept voor

 Broccolistamppot met brie.

ADVENT VERWENT
BROCCOLISTAMPPOT MET BRIE
(4 personen)
DIT HEEFT U NODIG

1,5 kg aardappels 
800 gr broccoli in roosjes en steel 
in plakjes 
200 ml kookroom light 
1 eetlepel Provençaalse kruiden 
100 gr walnoten, grof gehakt 
200 gr brie, in blokjes 
grote bos bieslook

ZO MAAKT U HET
Kook de aardappelen in ruim water 
met wat zout in ongeveer 20 minuten 
gaar. Maak ondertussen de broccoli 
schoon en klein en leg de broccoli na 
ongeveer 13 minuten op de kokende 
aardappelen. 

Verwarm de kookroom met de  
kruiden. Giet de aardappelen met de 
broccoli af en voeg de kruidenroom 
toe. Stamp de aardappelen en broc-
coli grof door elkaar en schep de brie 
met de walnoten erdoor. Roer er de 
gehakte bieslook door en maak op 
smaak met peper en zout.

DRIE VARIATIES:
1. Vervang de helft van de broccoli door 

bloemkool.
2. Vervang voor een pittige stamppot  

de brie door roquefort (blauwe- 
aderkaas).

3. Schep de stamppot in een ovenschaal, 
leg er plakjes brie of roquefort op en 
laat de kaas onder de hete ovengrill 
smelten en sprenkel er uit de oven wat 
honing over.

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!

ReereeKhaosan, Alex Staroseltsev, 
Nik Merkulov, MaraZe, Nattika 
& bonchan/Shutterstock.com

mailto:adventredactie@adventist.nl
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OVERDENKING/RUST
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RUST/OVERDENKING

SCHRIFTLEZING: JOHANNES 
21:15-23. 

A
fvalligen worden volstrekt 
geïsoleerd. Niemand spreekt 
meer met hen; alleen omdat 
ze een misstand in hun kerk 

hebben aangekaart. Ze waren van 
hun geloof gevallen, zei men.
Nu wil ik niet zozeer stilstaan bij 
het radicaal breken met het geloof 
en de kerk. Dat is er, en dat zal 
ook doorgaan. Maar er is ook een 
lichtere vorm. Je gaat wat twijfe-
len, bepaalde zaken ineens in een 
ander licht zien. Dat valt anderen 
op en ze vragen: ‘Ben je soms van 
je geloof gevallen?’

ALS BEGINNEND PREDIKANT 
Als jong predikant werd ik in 
Friesland geplaatst. Daar moest 
de Adventboodschap klinken en 
ik voelde de verantwoordelijkheid 
drukken. Als ik door dat onein-
dige laagland reed, met hier en 
daar een dorpje en boerderijen als 
scheepjes op een groene zee, dacht 
ik: ‘Al die mensen gaan verloren 
als ik het ze niet verteld heb.’ Zo 
was het me geleerd. Alleen adven-
tisten konden het halen, en ook zij 
nog niet eens allemaal. De zifting 
zou dat wel uitmaken. 

Gelukkig kwam ik in het convent 
van predikanten in Leeuwarden 
allerlei collega’s tegen die daar 
ook alleen werkten. Ze waren inte-
ger met hun werk bezig, hielpen 

Je hoort nogal eens dat er comités of stichtingen worden opgericht voor
afvalligen. Kortgeleden nog een comité voor afvallige moslims en een voor
Jehovagetuigen. Deze mensen hebben steun nodig, want hun afvalligheid

wordt hun niet in dank afgenomen.

Tekst/Bram van der Kamp

waar ze konden. En op een zeker 
moment wist ik het: God heeft 
meer ijzers in het vuur. Hij is niet 
alleen van mij afhankelijk. Maar 
allerlei meningen, profetieën en 
uitleggingen moest ik wel opnieuw 
bekijken. Ik viel van mijn geloof, 
maar ik viel er ook weer dieper in.

PETRUS VAN ZIJN GELOOF 
GEVALLEN

Het klassieke voorbeeld van 
iemand die van zijn geloof viel is 
Petrus. De man die op een dag een 
grootse geloofsbelijdenis deed: 
‘U bent de messias, de Zoon van 
de levende God,’ (Matteüs 16:16).
Om zoiets te zeggen had je geloof 
nodig. Maar een paar dagen later 
zag de wereld er anders uit. Jezus 
is gevangengenomen en afgevoerd 
naar het huis van de hogepriester 
om ondervraagd te worden. Petrus 
volgt Hem van verre, tot op de 
binnenplaats. Hij zit daar tussen 
het personeel en warmt zich bij het 
kolenvuur. 
Van verre was hij Hem gevolgd. 
Hem echt volgen kon hij niet; hij 
liet Jezus in de kou staan.

VAN ONGELOOF NAAR GELOOF
Nadat de haan tweemaal had 
gekraaid, besefte Petrus wat hij 
had gedaan en weende bitter. Hij 
was volkomen van zijn geloof geval-
len. Hij weende omdat hij gefaald 
had. Zijn geloof was zwak. Ster-
ker nog: hij was het kwijt! Hij ging 
terug naar zijn oude beroep: visser. 

Maar dat ging niet zo goed, de hele 
nacht ving hij niets. Toen stond er 
een man op de oever die zei dat 
ze de netten aan de andere kant 
moesten uitgooien en het net zat 
boordevol vis. Toen zag Petrus dat 
die man Jezus was. 

En Jezus? Die verweet Petrus niets 
maar vroeg hem tot driemaal toe 
of hij Hem liefhad en droeg hem op 
zijn schapen te hoeden. Ja, Petrus 
was van zijn geloof gevallen op die 
binnenplaats bij de hogepriester. 
Hij was diep gevallen. Maar nu viel 
hij nog dieper terug in zijn geloof.

Bent u ook wel eens van uw geloof 
gevallen? Wel... het hoort erbij. 
Het bewijst dat u zoekt naar de zin 
van uw leven. Het is een teken van 
een gezond geloofsleven. Zo val je 
telkens van je geloof, in de hoop 
dat je er dieper in valt.

KINDERLIJK EN EENVOUDIG 
GELOVEN

Iemand zei: ‘Ik geloof zoals ik het 
geleerd heb vanaf de kindersab-
batschool, kinderlijk eenvoudig en 
letterlijk.’ Dat klinkt mooi, maar 
de kans is groot dat het geen sterk 
geloof is, maar een versteend 
geloof. Want geloof wordt gevormd 
in de loop van je leven tijdens 
tegenslagen, ziekten, crises in je 
huwelijk of je werk. In al de wissel-
valligheden van het leven gaat het 
geloof mee, wordt het gekneed en 
gevormd.
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 De problemen in je jeugd vormen je.
 De zorgen in je gezin vormen je.
 De angsten om je kinderen: ze 

vormen je.
 De pijn van de ouderdom vormt je.
 En telkens gaat het geloof mee, de 

diepten in.

En daarom: ‘Bent u ook wel eens 
van uw geloof gevallen? Of beleeft 
u alles nog op dezelfde manier als 
30, 40 jaar geleden?’

DE SCHARE EN JEZUS
Ik zat wat te lezen in het Marcus-
evangelie. Het viel mij op hoe 
dikwijls er het woordje oxlos, 
schare, werd gebruikt. In de nieu-
were vertaling wordt ‘een grote 
groep mensen’, ‘een grote menigte’ 
of gewoon ‘met velen’ gebruikt. 
Maar daarmee gaat wat verloren. 
Het woordje oxlos vind je in alle 
evangeliën terug, het is een echt 
evangeliewoord. 

Wie ‘schare’ zegt, ziet Jezus en wie 
Jezus zegt ziet een ‘schare’. Die 
twee horen bij elkaar. De schare 
volgt Jezus, loopt voor Hem uit, 
zit om Hem heen. Soms staat zij 
versteld over zijn leer, of raakt 
buiten zichzelf over zijn werken. 
Soms wil de schare Hem koning 
maken, maar ook wil zij Hem van 
de rotsen werpen. Soms wordt Hij 
door de schare verdrongen.

Altijd reageert de schare op Jezus. 
Tot op de laatste dag bij het kruis 
horen wij van een schare die joelt 
en schreeuwt. Ja, tot op de laatste 
bladzijde van het evangelie horen 
wij over de schare. 

siteiten of colleges. Zo niet, dan 
volgt een reprimande of onder-
toezichtstelling; zelfs schorsing is 
mogelijk. Allemaal in werking gezet 
door de kwestie van de bevestiging 
van de vrouw in het ambt.

IK VIEL VAN MIJN GELOOF
Toen ik dat allemaal hoorde, viel ik 
van mijn geloof. Vol ongeloof heb 
ik het allemaal gelezen en gedacht: 
‘Dat kan toch niet waar zijn?’ Zou 
er dan niemand op dat congres zijn 
die wel eens een boek heeft gelezen 
over de kerkleer van katholieke 
zijde? Want dit gaat wel heel erg 
op de curie lijken. Nog even en de 
inquisitie klopt aan de deur. 

George Knight, een autoriteit 
wat betreft de geschiedenis van 
de kerk (hij heeft er meer dan 40 
boeken over geschreven), schreef 
in een essay: ‘Waar de Rooms-
Katholieke Kerk meer dan 600 
jaar voor nodig had, doen wij in 
nog geen 150 jaar.’ En hij heeft 
gelijk. Daar kun je boos en verdrie-
tig onder worden. Ja, daar kun je je 
geloof bij verliezen.

VAN SCHARE NAAR KERK
Maar zodra wij die laatste blad-
zijde hebben omgeslagen, komen 
wij dat woord niet meer tegen. Dan 
komt er een ander woord: ecclesia, 
kerk of gemeente. Natuurlijk, ook 
dat is een belangrijk woord. Maar 
een kerk of gemeente is wat anders 
dan een schare. Een kerk heeft 
structuur, heeft ambten en ambts-
dragers, gezagsverhoudingen, 
een kerkelijk handboek, beleid, 
geloofsbelijdenissen die uitgroeien 
tot dogma’s. Een schare heeft dat 
allemaal niet. 

Een schare is eigenlijk los zand. 
Los zand, bijeengehouden door 
een leider die boeit. Door ogen die 
begrijpend naar je kijken, door 
handen die je zegenen. Wat zijn 
wij toch ver afgedwaald van een 
schare rond Jezus.

NAJAARSZITTINGEN
Deze maand werden de najaars-
vergaderingen van de kerk 
gehouden in Battle Creek, de 
geboorteplaats van de kerk. De 
voorzitter van de wereldkerk 
(Generale Conferentie) riep al zijn 
medewerkers op hun baard te 
laten staan. Op al die plaatjes van 
de pioniers zie je immers mannen 
met baarden! Hij wil blijkbaar 
zeggen dat hij in de traditie staat. 
Dat kun je afdoen als folklore. 

Maar wat er besloten moet worden 
op die vergadering is geen folklore, 
maar bittere ernst. Er moeten 
commissies gevormd worden die 
nauwlettend moeten toezien of de 
regels worden nageleefd door de 
unies, divisies, voorzitters, univer-

/ WANT GELOOF 
WORDT GEVORMD IN 
DE LOOP VAN JE LEVEN 
TIJDENS TEGENSLA-
GEN, ZIEKTEN, CRISES 
IN JE HUWELIJK OF 
JE WERK
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BEHOEFTE AAN LEIDERS DIE 
INSPIREREN

De stemming is geweest. Het voor-
stel is aangenomen. Is dit wat 
wij nodig hebben in een wereld 
die steeds verder ontkerkelijkt? 
Zitten wij nu echt te wachten op 
leiders die ons controleren en niet 
langer inspireren? Wij hebben 
behoefte aan leiders die de kloof 

tussen geloof en wetenschap klei-
ner maken, zodat wij niet telkens 
ons verstand hoeven in te leve-
ren als wij de kerk binnenstappen. 
Wij hebben behoefte aan leiders 
die het maatschappelijk tijdsge-
wricht verstaan en begrijpen dat 
alle discriminatie naar ras, aard en 
geslacht verkeerd is. 

/ ZITTEN WIJ NU 
ECHT TE WACHTEN 
OP LEIDERS DIE ONS 
CONTROLEREN EN NIET 
LANGER INSPIREREN?

Het is tegen de wetten van het 
land waarin wij leven. Het is ook 
tegen God, want Hij heeft ons 
gemaakt naar zijn beeld en gelij-
kenis. Niemand kan zijn kleur, zijn 
geaardheid of geslacht verande-
ren. Zo ben je geboren. Daar hoef je 
toch geen 60 jaar over te vergade-
ren om dat te ontdekken?

JEZUS’ SCHARE
Jezus had een schare en die volgde 
Hem tot aan het kruis. Toen hield 
het op en er is 2000 jaar geen 
schare meer geweest. Maar op de 
laatste bladzijde van de Schrift, op 
de eerste bladzijde van het nieuwe 
koninkrijk, dan is de schare er 
weer (Openbaring 7). Johannes 
ziet een visioen. Hij wordt opgetild 
en ziet het koninkrijk en een grote 
schare uit alle volken die niemand 
tellen kan. En die schare volgt het 
Lam, waar het ook heen gaat. 
De kerk is verdwenen; is niet meer 
nodig. 

Dan zijn er geen kerkelijke 
handboeken meer. Jaarlijkse 
vergaderingen van de wereldkerk 
zijn niet meer nodig. Dan krijgen 
we weer een directe relatie met 
de Heer. Want waar Jezus is, is een 
schare. Wij zullen zijn stem horen 
die ons bemoedigt en zijn handen 
zullen ons zegenen. Wij vallen 
dikwijls van ons geloof. Maar 
goddank hebben wij dit visioen uit 
Openbaring om ons weer dieper in 
het geloof te laten vallen. Moge dit 
zo zijn.
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Zij kregen een huis aan de gracht 
in Amsterdam, waar hun twee 
zoons werden geboren. In Zwolle, 
de stad waar zij gelukkige jaren 
beleefden, volgde nog een doch-
ter. Het gezin verhuisde veel en 
woonde lange tijd in Zuid-Afrika. 
De kinderen raakten verspreid 
over meerdere landen. Na de 
schooljaren van de kinderen keer-

den Mientje en Bob een tijdje 
terug naar Zwolle, maar 

vertrokken na enkele jaren 
samen met hun dochter 
weer naar Zuid-Afrika. 
Na 2000 verhuisden zij 
terug naar Nederland en 
woonden onder andere op 

Vredenoord. Zij genoten 
van het fietsen, de kleinkin-

deren en hervonden vrienden. 

Het echtpaar was overtuigd 
adventist en ze waren zeer trouwe 
kerkgangers in de vele adventge-
meenten waar zij gedurende hun 
lange leven lid van waren. Mien-
tje putte hoop, kennis en kracht uit 
de Bijbel. De laatste jaren vermin-
derden haar geheugen en spraak, 
maar haar Bijbeltje lag altijd naast 
haar bed, met allerlei briefjes en 

PIETER ABRAHAM (PIET) KIEVIT 
5 nov 1935 – 2 jun 2018
Piet werd in Kruiningen geboren. 
Toen hij 5 was brak de oorlog uit; 
hij was oud genoeg om dat bewust 
mee te maken. Vooral de waters-
noodramp in 1953 greep hem 
aan. Hij kon daar niet over vertel-
len. Zijn vrouw, Janneke Cornelia 
(Janny), leerde hij kennen bij de 
muziek toen hij terugkwam van 
de evacuatie. Via zijn schoonvader 
kreeg Piet een baan als vertegen-
woordiger, wat hem veel beter lag 
dan zijn werk in de elektrotech-
niek waarvoor hij was opgeleid. 

Het huwelijk van Piet en Janny was 
goed. Zij kregen een zoon en drie 
dochters, maar Henriëtte overleed 
helaas op jonge leeftijd. Piet had 
met al zijn kinderen een hechte 
band. Voor iedereen had hij een 
opbeurend woord en hij had een 
bijzonder gevoel voor humor. Op 
15 december 1973 is hij gedoopt, 
in navolging van zijn vrouw.

Piet was betrokken, trouw en 
altijd opgewekt. In Goes was hij 
gemeenteleider; in Vlissingen en 
West-Souburg heette hij mensen 

welkom bij de ingang. Hij speelde 
verdienstelijk basgitaar bij de 
begeleiding van de zanggroep. Net 
als zijn vrouw en zoon had Piet een 
sterke wederkomstverwachting. 
De laatste twee jaren van zijn leven 
waren heel zwaar. Wij wensen zijn 
vrouw en al zijn kinderen en klein-
kinderen veel sterkte. Dat de hoop 
op het weerzien een troost mag zijn. 

MIENTJE BREET-VAN KOUTERIK
EN BOB BREET 

2 dec 1928 – 9 mrt 2018 en 
4 Jun 1926 – 13 okt 2018
Bob en Mientje leerden elkaar 
kennen bij de jeugd in Hilversum; 
beiden hadden een ouder die in de 
vooroorlogse crisisjaren adven-
tist was geworden. Na Bobs lange 
dienstjaren in Indië konden zij in 
1953 eindelijk trouwen. 



33

de
ce

m
be

r 2
01

8 
  |

NSBERICHTEN/PS

aantekeningen. Toen opname in 
een verpleeghuis noodzakelijk 
werd, won ze de verpleging voor 
zich met haar vriendelijkheid. Bob 
had een levendig karakter. Hij 
hield van een praatje, muziek en 
bovenal van reizen. Beiden over-
leden in het vertrouwen op de 
wederkomst en de opstanding. 

IBU SOEMINEM-BOERS 
15 jul 1926 – 19 jun 2018
Ibu Soeminem keek uit naar haar 
92e verjaardag, want dan was 
de familie bij elkaar en werd 
er lekker Indonesisch gekookt. 
Haar kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en achter-
achterkleinkinderen waren haar 
rijkdom. Geboren in Indonesië 
heeft Ibu, wat moeder betekent, 
grote armoede gekend. Het vormde 
haar: ze leefde heel eenvoudig en 
kon van niets iets maken.

Bijna 60 jaar geleden werd ze 
gedoopt en heeft zich met hart en 
ziel ingezet voor de gemeente Ede. 
Daar heeft men genoten van haar 
kookkunst, haar loempia’s waren 
een begrip. Nadat de gemeente Ede 
werd opgeheven werd ze lid van de 
gemeente Arnhem, waar ook een 
deel van haar gezin kerkt.

Ondanks haar ziekte bleef ze 
tot het einde toe voor iedereen 
zorgen. Op haar sterfbed nam ze 
persoonlijk van al haar dierba-
ren afscheid met een bemoedigend 
woord. Ibu Soeminems lievelings-
tekst was Johannes 8:12. Deze 
tekst had een diepe betekenis voor 
haar en zij putte er veel kracht uit. 
Zij kende het duister maar ook de 
kracht van het licht. In die zeker-
heid stierf zij, omringd door haar 
geliefde kinderen.

AN DIRKSEN-ARNS
15 jul 1926 – 11 jun 2018
An Dirksen-Arns had een warm 
hart, hielp andere mensen en bracht 
vreugde. Haar geloof betekende erg 
veel voor haar. Als volwassene liet 
zij zich dopen, 35 jaar geleden, en 
werd lid van de adventgemeente in 

Arnhem. Haar doop was voor haar 
een cruciaal moment in haar leven.  
Ze gaf haar leven aan God en wilde 
leven in navolging van Christus. 

An was bescheiden en zei niet 
veel, maar observeerde wel. Ze 
zou nooit kwaadspreken over 
iemand. Binnen de kerk ontving 
zij veel steun, maar gaf ook veel. 
Zij en haar man waren sociaal 
erg betrokken en actief lid van de 
ouderenclub en organiseerden 
gezellige middagen en tochtjes. 

Als mensen vroegen: ‘Anny, wil je 
wat maken voor de potluck?’, zei 
ze steevast: ‘Zal ik dan maar …’.  
En dan wist iedereen het. Heel 
graag, maak maar die heerlijke 
aardappelsalade met ei erin. En 
als ze het bracht, zei ze: ‘Het is 
allemaal biologisch hoor, en vege-
tarisch, allemaal heel gezond.’

 Wij danken de Heer voor An Dirksen 
en hopen haar opnieuw te ontmoe-
ten in het koninkrijk van de Heer.

ROELOF BIJMA
7 jun 1925 – 31 aug 2018
Roelof Bijma, of ‘Ome Roelof’ zoals 
mensen hem kenden, werd ruim 
93 jaar oud. Hij leefde de laat-
ste maanden toe naar zijn dood, 
maar stond nog midden in het 
leven en onderhield met velen 
goed contact. Een leven vol dienst-
baarheid en oprecht beleefd en 
uitgeleefd Christen-zijn. Een sterk 
geloof, hand in hand met vragen 

en twijfels. Dit jaar was het 70 jaar 
geleden dat hij gedoopt werd.

Vanaf zijn jonge jaren bekleedde 
hij veel functies in zijn gemeente 
Groningen. Kindersabbatschoollei-
der, jeugdleider, diaken, ouderling 
en bestuurslid, maar bovenal 
verrichtte hij hand- en spandien-
sten rondom de diensten. Tot 
vorig jaar ging hij nog geregeld op 
de fiets bij leden langs voor een 
bezoekje, ook als ze buiten de stad 
woonden. 

Hij had een bijzonder talent met 
zaag, hamer en spijkers en hielp 
heel veel mensen belangeloos met 
verhuizen, verbouwen en proble-
men. Hij hield niet van verspillen 
en spaarde honderden euro’s voor 
ADRA en andere goede doelen. In 
en om de kerk van Groningen is 
geen plaats aan te wijzen waar hij 
niet aan gewerkt heeft. 

Een gesprek met ome Roelof ging 
meestal over de belangrijke onder-
werpen van het leven en over het 
geloof. Je kon hem treffen aan de 
lectuurtafel in de gemeentelijke 
bibliotheek of in de V&D; ook daar 
had hij snel aanspraak. 

In mei 2017 verhuisde hij naar 
Intermezzo in Huis ter Heide, waar 
hij graag gemeenteleden uit Gronin-
gen ontving. We zijn God dankbaar 
dat hij deel was van de gemeente en 
zien uit naar het weerzien.

 

horiyan/Shutterstock.com
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1 jan 1933 – 1 jul 2018 | Piet Sol (werd geboren in Indonesië. Na zijn 
studie, in Engeland, begon hij in de Zuid-Nederlandse Conferentie als 

parttime geschriftenevangelist. Een jaar later, in 1953, begon hij als part-
time docent op de toenmalige school op landgoed Oud Zandbergen. Hij 

bleef er bijna zijn hele werkzame leven bij betrokken. 

Piet was daarnaast werkzaam als 
secretaris van Vorming en Onder-
wijs binnen de kerk en fungeerde 
jarenlang als lid van het hoofd-
bestuur van de Nederlandse 
Adventkerk. Ook in die functie 
droeg hij zijn steentje bij aan de 
opbouw van de kerk. Hij stond aan 
de wieg van de christelijke basis-
school Oud Zandbergen. Daar 
zette hij zich enorm voor in. Op 1 
januari 1998 ging hij met emeri-
taat. Zijn staat van dienst was 
indrukwekkend met maar liefst 43 
dienstjaren en vier maanden. 

Een gewaardeerde collega, dat was 
Piet Sol. De afscheidsdienst was 
mooi en drukbezocht. Het afscheid 
van nu is in de overtuiging dat 
God zijn koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid zal oprichten. 

Jaap werd ziek in het najaar van 
2017. Hij onderging een risico-
volle operatie waar hij bijna niet 
uit was gekomen. Toch krabbelde 
hij weer op en keek hoopvol naar 
de toekomst. Helaas ontving hij 
enkele weken voor zijn overlij-
den bericht dat er uitzaaiingen 
geconstateerd waren door het 
hele lichaam. Vanaf dat moment 
ging het snel bergafwaarts en Jaap 
overleed op veel te jonge leeftijd in 
het bijzijn van zijn gezinsleden. 

Tijdens de drukbezochte dienst in 
Breda werd Jaaps leven herdacht 
op een liefdevolle en persoonlijke 
manier. Zijn maatje van het werk, 
zijn zoons en zijn vrouw bena-

IN MEMORIAM
DS. PIET SOL

N
aast leraar werkte hij als 
preceptor, adjunct-directeur 
en directeur.  Tot en met 1994 
werkte hij voor de school. In 

die tijd werd er nog voortgezet 
onderwijs en de eerste twee jaren 
van de theologieopleiding gegeven. 
Piet doceerde vakken als tekenen, 
geschiedenis en kunstgeschiede-
nis. Hij vertelde daar geanimeerd 
over en had een ongelofelijke 
kennis van de kunst, die natuurlijk 
eeuwenlang geïnspireerd was op 
de Bijbel. 

De school hield in 1994 op te 
bestaan. Een grote verandering 
voor Piet, die altijd docent was 
geweest. Toch ging hij de laat-
ste jaren van zijn lange werkende 
leven aan de slag als predikant 
in verschillende gemeenten. Hij 
bediende onder andere Huis ter 
Heide, Hilversum en Huizen. 

JAAP LANGHOUT
30 sept 1948 – 12 aug 2018
Op zondag 12 augustus overleed 
Jaap Langhout op de leeftijd van 
69 jaar. Hij was kapitein bij de 
Koninklijke Luchtmacht, al een 
aantal jaren buiten dienst. 

De kerk is Jaap veel dank verschul-
digd. Hij zette zich enorm in voor 
het jeugdwerk en de scouting en 
stond zelfs aan de basis van de 
Dirk Vink-groep in Huis ter Heide. 
Ook in de lokale gemeente droeg 
hij zijn steentje bij. Jaap was een 
gedreven en passievol adventist. 
Hij was een verdienstelijk spreker 
die uitnodigingen vanuit het hele 
land ontving. 

drukten de warmte van Jaap. Een 
van de kleinzoons las de huwelijks- 
tekst voor uit Deuteronomium 
33:27a. Uit die tekst spreekt de 
zekerheid van geborgenheid bij 
God. Ondanks zijn ziekte heeft 
Jaap zijn vertrouwen in God 
niet opgegeven. Vanaf het begin 
speelde het versje ‘Ik stel mijn 
vertrouwen in de Heer mijn God 
…’ in zijn hoofd. Uiteraard is dit 
dan ook tijdens de uitvaart gezon-
gen. We kijken vooruit in de zekere 
hoop van een hernieuwde ontmoe-
ting met Jaap in het rijk van God.

TINEKE HORSTINK
27 feb 1943 – 21 jul 2018
Tineke werd geboren op Java en 
overleefde een Japans interne-
ringskamp. Na de oorlog herstelde 
zij in een adventistisch ziekenhuis, 
waarna zij zevendedagsadven-
tist werd. Toen ze 16 jaar oud was 
emigreerde zij naar Nederland 
om later, dan met haar man, naar 
Australië te vertrekken. 
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GEDOOPT
16 juni / Deventer

ANITA VIEIRA (32)

22 september / Spijkenisse
MERLIN DAAL (62)

6 oktober / Leeuwarden
SAMANTHA TRINIDAD (24) 
ANTHONY TRINIDAD (28)

13 oktober / Breda
NETCER CALLAZOS COSME (33) 

8 okt 1925 – 21 jul 2018 | Hendrik Jan (Henk) de Raad was predi-
kant en bracht, als evangelist van de landelijke kerk, vele mensen tot 

geloof. Zijn leven en dat van zijn vrouw Ans, stond altijd in dienst van de 
kerk. Hij preekte tot het einde van zijn leven over Christus’ liefde en 

genade. In zijn onderricht, lezingen en prediking stelde hij de weder-
komst van Christus centraal.

Toch kwam zij weer terug naar 
Nederland en werd in 1965 lid van 
de adventgemeente in Enschede. 
Achter de schermen deed zij veel 
voor de kerk want van ‘op de voor-
grond treden’ hield zij niet. 

De gemeente schrok van haar 
plotselinge overlijden. Voor veel 
gemeenteleden was Tineke meer 
dan een vriendin of kennis: ze was 
een zus, moeder of oma. Tineke 
stond voor iedereen klaar. Ze 
was een echte ondernemer: een 
doorzetter, zuinig, verstandig, 
hardwerkend en altijd bezig. Ze 
nam het op voor mensen. 

Bij het afscheid werden Psalm 23 
en Openbaring 21:6 besproken, 
twee teksten die waren onder-
streept in haar Bijbel. 

IN MEMORIAM
DS. HENDRIK JAN DE RAAD

O
p zijn 17e moest hij samen met 
negen anderen in een werk-
kamp voor het vuurpeloton 
verschijnen omdat iemand 

ontsnapt was. De executie ging 
niet door: de ontsnapte gevan-
gene werd gevonden. Henk voelde 
dat hij een tweede kans kreeg: een 
extra kans om zich voor God in te 
zetten. In 1944 werd hij gedoopt. 

De kerk bood hem de mogelijkheid 
zich verder te ontwikkelen door 
reizen en studie. Door zijn grote 
geloof, nuchterheid en doorzet-
tingsvermogen was hij bijzonder 
goed toegerust als evangelist. Hij

wist veel mensen – jong en oud – aan 
zich te binden, ook na zijn pensione-
ring in 1999. Hij bracht duizenden 
dia’s, die hij later zelf digitaliseerde, 
en honderden bijbelse onderwerpen 
in compact studieformaat samen 
en gaf een dynamische presentatie. 
Als je naar Henk luisterde, dan wist 
je dat het niet over iets onbenul-
ligs ging, maar over de belangrijke 
dingen van het leven. 

Zijn zoon Rob vertelde over de 
grote inspiratiebron die zijn vader 
voor hem is. De liefde voor God 
en zijn Woord, zijn vastberaden-
heid en inzet voor de kerk, zijn ook 
belangrijke thema’s in Robs leven. 
In een open sfeer kon hij kiezen om 
adventist en daarna predikant te 
worden. Hij voelde daarbij altijd de 
ruimte en vrijheid die zijn ouders 
hadden gecreëerd. 

Penningmeester Istrahel Schorea 
sprak namens het Landelijk Bestuur 
zijn waardering en dank uit voor het 
werk van Henk, die ruim 40 jaar in 
dienst was van de kerk. Maar ook 
als emeritus predikant ging hij door 
met het verkondigen van het goede 
nieuws. De kerk is hem veel dank 
verschuldigd. 
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VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/HET BOEK OPENBARING

De Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel en behoort tot de 
zogenaamde apocalyptische literatuur. Apocalyps wijst op een onthulling van verbor-

gen dingen. Dit Bijbelboek onthult dat de strijd tussen goed en kwaad is gewonnen 
door het Lam van God, ofwel Christus Jezus. Satan en al het kwaad met hem zal voor 
eens en voor altijd van het toneel verdwijnen. Onze huidige wereld zal plaatsmaken 

voor een nieuwe aarde. Wat een troost voor allen die te lijden hadden en hebben 
onder het juk van satan, zowel in de dagen van Johannes als nu.

Tekst/Jacob Engelgeer

HET BOEK
OPENBARING

TIJD VAN CHRISTEN 
VERVOLGING

G
od openbaarde zijn bood-
schappen aan Johannes op 
een moment dat de christe-
nen het erg zwaar te verduren 

hadden. Dit was rond het jaar 90 
na Christus. In die tijd regeerde 
de Romeinse keizer Domitianus. 
Deze keizer wilde vereerd worden 
als een god en liet zich aanspre-
ken met dominus et deus (meester 
en god). Ook van de christenen 
verwachtte hij dat zij hem zouden 
aanbidden als een god.  
 
De meesten weigerden dit. Zij 
hadden juist het geloof in God 
aangenomen en getuigden van de 
opgestane Heer. De straf was niet 
misselijk. Men werd of vermoord of 
verbannen naar verafgelegen en 
eenzame plaatsen. Dat laatste over-
kwam de schrijver van de Open-
baring, de apostel Johannes. Hij 
werd verbannen naar het Griekse 
eiland Patmos omdat hij ‘over God 
had gesproken en van Jezus had 
getuigd’ (Openbaring 1:9).

PATMOS
Patmos is een kaal rotsachtig 
Grieks eiland in de Egeïsche Zee. 
Het ligt niet ver van de westkust 
van Turkije en was destijds door 
de Romeinse regering uitgekozen 
als verbanningsoord voor misdadi-
gers. Ze moesten daar werken als 

dwangarbeiders in de mijnen en 
steengroeven. Waarschijnlijk heeft 
ook Johannes dit afschuwelijke 
werk moeten verrichten. En dat 
terwijl hij al op hoge leeftijd was. 
De Romeinen dachten misschien 
dat dáár zijn invloed niet langer 
merkbaar zou zijn en dat hij er ten 
slotte zou sterven door ontbering 
en ellende. Maar voor Gods apostel
werd dit sombere oord een plek 
van openbaring.

/ JUIST IN TIJDEN 
VAN TEGENSLAG 
EN VERDRIET BIEDT 
DIT BOEK IEDEREEN 
DIE HET LEEST 
TROOST EN TOEKOMST-
PERSPECTIEF
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OPENBARING VAN JEZUS 
CHRISTUS

Op een sabbat raakte Johannes in 
vervoering. Hij hoorde een stem en 
keek achterom om te kijken wie er 
sprak. Toen zag hij ‘zeven gouden  
lampenstandaards, en daartussen  
Iemand die eruitzag als een mens’ 
(Openbaring 1:10,13). Johannes 
stond oog in oog met zijn Verlosser 
Jezus Christus die hem opdroeg alles 
wat hij zag op te schrijven in een  
boek en dat naar de zeven gemeen-
ten te sturen. Wat een geweldige 
ervaring! Te midden van zijn ellende 
kwam Jezus Johannes tegemoet met 
een troostrijke boodschap.  
 
Jezus kwam om al zijn volgelin-
gen te bemoedigen via zijn apostel 
Johannes. Daarom begint het boek 
ook met de woorden ‘Openbaring 
van Jezus Christus.’ Het boek heet 
dan wel ‘De Openbaring van Johan-
nes’, maar eigenlijk is deze titel 
ietwat misleidend. Het is namelijk 
Jezus die de troostrijke boodschap 
onthult aan Johannes en Johannes 
geeft alleen maar door wat hij te 
zien en te horen heeft gekregen. 
Het is dus Jezus zelf die de christe-
nen komt bemoedigen en troosten, 
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RUBRIEK/RUST

HET BOEKOPENBARING1e kwartaal

2019
DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

/ NIET HET KWAAD, 
MAAR HET GOEDE 

HEEFT HET LAATSTE 
WOORD. NIET DE 

HAAT, MAAR DE 
LIEFDE TREKT AAN 

HET LANGSTE EIND. 

omdat zij worden vervolgd en 
onderdrukt vanwege de versprei-
ding van de blijde boodschap.

DE OPENBARING OOK VOOR ONS
De openbaring van Jezus Christus 
bevat niet alleen een boodschap 
voor de christenen van toen, maar 
ook voor ons. Via visioenen kreeg 
Johannes een vergezicht van de 
geschiedenis van de kerk, van de 
tijd van Johannes tot en met de 
wederkomst van Jezus. Christenen 
van alle tijden krijgen zo de verze-
kering dat hun Heer en Heiland 
altijd met hen is. Juist in tijden 
van tegenslag en verdriet biedt dit 
boek iedereen die het leest troost 
en toekomstperspectief. Niet het 
kwaad, maar het goede heeft het 
laatste woord. Niet de haat, maar 
de liefde trekt aan het langste 
eind. In een wereld die beheerst 
wordt door de grote strijd biedt 
God uitkomst.

GEEN ANGST VOOR DE TOEKOMST
Door middel van visioenen kreeg 
Johannes inzage in die strijd tussen 
goed en kwaad. Ook werd hem 
getoond wat de volgelingen van 
Christus zouden meemaken gedu-

rende de tijd dat zij uitzien naar 
zijn wederkomst. Het is echter niet 
de bedoeling dat zij daardoor met 
angst en beven door het leven gaan. 
Ook al maken zij moeilijke tijden 
mee, de overwinning van het Lam 
van God staat centraal. 

Als kern van dit boek vol symbolen 
en voorspellingen, vinden we het 
portret van Jezus. Johannes schrijft: 
‘Het Lam dat geslacht is, komt alle 
macht, rijkdom en wijsheid toe, en 
alle kracht, eer, lof en dank… Aan 
Hem die op de troon zit en aan het 
Lam komen de dank, de eer, de lof 
en de macht toe, tot in eeuwigheid’ 
(Openbaring 5:12-13). Het gaat dus 
om Christus Jezus die voor ons is 
gestorven en zijn leven heeft gege-
ven om het onze te redden.

DIALOOG 1E KWARTAAL 2019
Vanaf januari zullen we in de 
sabbatschool met behulp van het 
boekje Dialoog het Bijbelboek 
Openbaring bestuderen. En dat 
is goed, want gelukkig ‘is wie dit 
voorleest, en gelukkig zijn zij die 
deze profetie horen en zich houden 
aan wat hier gezegd wordt. Want 
de tijd is nabij’ (Openbaring 1:3). Ik 

hoop van harte dat 
de bespreking van dit boek ons zal 
bepalen bij het verlossingswerk 
van Christus. Hij heeft het kwaad 
overwonnen zodat wij uitzicht 
hebben op een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. 

In een wereld vol natuurrampen, 
oorlog en geweld, leven wij niet als 
mensen zonder hoop. Wij mogen 
uitzien naar de belofte waarvan 
Johannes getuigt, namelijk dat God 
bij ons zal wonen. Wij zullen zijn 
volk zijn en Hij zal als onze God 
bij ons zijn. Hij zal alle tranen uit 
onze ogen wissen. Er zal geen dood 
meer zijn, geen  rouw, geen jammer-
klacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij (Openbaring 21:3-4). 
En God zelf belooft ons: ‘Wie over-
wint komen al deze dingen toe. Ik 
zal zijn God zijn en hij zal mijn  kind  
zijn’ (Openbaring 21:7).
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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 rose 
vlakje aan het begin van de regel.
Bij juiste invulling ontstaat in de 
verticale rose balk een zin. 

1 Hoofd van de synagoge, had één
 dochter (6)
2 Dorp van Nahum (9)
3 Licht hun maskers af en u ziet de 

duivel (10)
4 Feest waar te weinig wijn was (8)
5 Profeet, zoon van Amoz (6)
6 Exodus 20: 3-17 en Deuterono-

mium 5: 7-21 (7)
7 Kost het hele bezit van een  

koopman (5)
8 Berg Megiddo (10)
9 Zijn hoofd lag op een zilveren 

schaal (8)
10 At varkensvoer (12)
11 Vermoordde baby's (7)
12 Hebben te weinig olie (12)

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, over-
lijdensberichten, 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 persoons-
gegevens 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 kwali-
teit 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

LOSLATEN         VASTHOUDEN

ADVENT HET KERKBLAD VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN  / 3 / 2018

Oplossing puzzel uit Advent nr. 3

1. Jeruzalem. 2 Samaria. 3. Babylon. 4. Laodicea. 5. Golgotha. 6. Emmaus. 7. Nazareth. 8. Damaskus.  

9. Nineve. 10. Cesarea. Het woord dat we zochten was: Zaligmaker    
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FILIPPINE NR. 2

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 kennis-
sen hier vooral op want 
we willen graag Advent zo 
breed mogelijk verspreiden.

ADVENT
GEMIST?

PUZZEL

http://www.adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
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IN BEELD/RUST

luistert en me ziet. Dat ik los mag 
laten. Dat is rusten in Hem, want ik 
ben veilig. Hij houdt van mij, altijd!! 

Tekst en beeld/Irene van Valen

Alleen dan vind ik rust; als ik alleen 
ben en stil word. Wanneer ik tot God 
nader in mijn gebed, een gedachte of 
danklied. Als ik smeek om hulp in mijn 
verdriet. In weten dat Hij, mijn Vader, 



Illustratie/Aad Berger

DRIE ASPECTEN VAN RUST

H
et is niet zo moeilijk om 
ideeën te verzamelen voor 
een themanummer over 
rust. Het onderwerp rust 

biedt namelijk een breed scala aan 
mogelijkheden om dit nummer 
van Advent inhoudelijk te vullen. 
Zo kun je kiezen uit verschillende 
invalshoeken zoals innerlijke rust, 
lichamelijke rust of rust in de 
gemeenten. Alle drie zijn relevante 
gezichtspunten. 

INNERLIJKE RUST
Neem nou de benaderingswijze 
van innerlijke rust. Wat hebben we 
aan alle leuke, luxe hebbedinge-
tjes die wij bezitten wanneer een 
orkest van hersenspinsels ons ‘s 
nachts wakker houdt? Wat hebben 
we aan onze mooie baan als we op 
de werkvloer rond moeten lopen 
met lood in de schoenen en ons 
gezicht op onweer? Wat hebben 
we aan kerkgemeenten waarin 
de authentieke personen die wij 
toch zijn, zich verliezen in geda-
teerde gedragscodes die ons 
beperkingen opleggen? 

LICHAMELIJKE RUST
Maar ook de invalshoek licha-
melijke rust biedt interessante 
aspecten om bij stil te staan. Onze 

RUST BINNEN DE GEMEENTE
Een ander belangrijk aspect is 
rust in onze gemeenten. We leven 
in tijden van onzekerheid. Onze 
kerk struikelt over grote vraag-
stukken die ook spelen in de 
maatschappij. Hoe bewaar je de 
rust in de gemeenten? En in het 
verlengde hiervan, in de gezinnen 
die de gemeenten vormen? 
De redactie heeft geen keuze 
gemaakt voor één van deze drie 
invalshoeken van rust. De ideeën 
voor de invulling van dit nummer 
komen uit alle drie de benaderings-
wijzen. Mijn wens is dat de vrolijke 
feestdagen die wij elkaar toewen-

sen, ons voor een 
deel helpen de 
rust te bewaren 
voor de rest van 

dit jaar. 

Ds. Enrico Karg, 
hoofdredacteur

AD VENTJE

samenleving is op zo’n manier 
geëvolueerd dat we in 24 uur veel 
meer moeten doen dan nog geen 
tien jaar geleden. Door de techno-
logische ontwikkelingen moeten 
we niet alleen veel meer doen, 
maar ook veel sneller werken. 
Door de verhoogde werkdruk 
en inspanning is dit een flinke 
aanslag op ons lichaam. Een burn-
out ligt op de loer. Aandacht voor 
onze gezondheid komt snel 
om de hoek kijken

Akugasahagy/Shutterstock.com


