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Duurzaamheid is belangrijk voor de 
Adventkerk. Ook Advent werkt mee 
aan een betere wereld, daarom 
wordt het gedrukt op papier dat het 
resultaat is van verantwoord bosbe-
heer. Onze drukker gebruikt inkten 
op plantaardige basis en machines 
draaiend op groene stroom.
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H
et thema van 
dit nummer is 
levensvreugde en 
adventisten. Het riep 

bij mij meteen de vraag op: 
ervaren zevendedagsadven-
tisten het geloof zo zwaar 
en hebben zij een zodanige 
negatieve toekomstver-
wachting, dat dit invloed 
heeft op de manier waarop 
zij in het leven staan? 

Ooit, nadat ik de preek in een 
andere gemeente verzorgd 
had, reed ik naar mijn eigen 
gemeente om mijn vrouw 
en kinderen op te halen. De 
dienst was nog niet afgelo-
pen, toen ik binnenkwam. 
De lekenspreker van die 
ochtend stond bekend als 
nogal zwaar op de hand 
en ging altijd in het zwart 
gekleed. Die ochtend had 
hij gepreekt over de gevaren 
van het televisiekijken en 
had de gemeente het advies 

VERDER IN DIT NUMMER 

gegeven om de eigen tv te 
verkopen. Ik stond achter 
de jeugd van de gemeente 
die op de achterste banken 
steevast samenschoolde. Ik 
hoorde hen onderling grap-
pen: ‘Als jij mijn tv koopt, 
dan koop ik de jouwe.’ Ik 
ben zelf erg blij dat mijn 
ouders mij wel gelovig 
hebben opgevoed, maar 
dat er van fanatisme bij ons 
thuis geen sprake was. 

Adventisten zijn inderdaad 
geroepen om de wereld te 
waarschuwen voor de terug-

keer van Jezus Christus naar 
de aarde en om mensen 
daarop voor te bereiden. Ik 
weet vanuit de vele pasto-
rale gesprekken die ik in de 
loop van jaren heb gevoerd, 
dat veel adventisten bang 
zijn geworden voor de 
toekomst. Die angst ontstaat 
door een te grote nadruk 
te leggen op hoe zwaar de 
gelovigen het in de eindtijd 
zullen hebben. Dat is geen 
goede zaak en dwingt ons 
na te denken hoe wij onze 
boodschap verkondigen. 

Ik ben van mening dat wij 
een geweldig positieve 
boodschap te vertellen 
hebben. Namelijk dat Jezus 
Christus ons brengt in 
het nieuwe koninkrijk dat 
Hij gaat oprichten en alle 
dingen waar wij nu nog 
mee worstelen zoals lijden, 
ziekte en zelf de dood, zullen 
worden weggenomen. Ik heb 
ontdekt dat de Bijbel ons 
leert dat God zijn kinde-
ren overvloedig zegent. 
Daarom mag ik iedere dag 
genieten van de zegeningen 
die ik ervaar in mijn leven.

Rob de Raad 
Voorzitter Nederlandse Unie

06 PRACHTMENSEN 
VAN EEN PRACHTIGE GOD

LEVENSVREUGDE
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LEVENSVREUGDE/VAN HET BESTUUR

Vanuit het landelijk hoofdkantoor te zorgen voor vreugde in het plaatselijk 
kerkelijk leven, is een grote uitdaging. Want onze kerkgemeenten zijn erg 

verschillend in hun behoeften en hulpvragen. Elke gemeente heeft haar eigen 
kenmerken die plaatselijk bepaald zijn. Het hoofdkantoor, waar de landelijke 
bestuurders van de kerk samenkomen, staat op een te grote afstand om te 
kunnen inspelen op de specifieke en sterk uiteenlopende behoeften van de 

afzonderlijke gemeenten. Toch is het bestuur ervan overtuigd dat het een bijdrage 
kan leveren om de vreugde in de plaatselijke gemeenten te helpen vergroten.

Tekst/Enrico Karg

OP BASIS VAN VERTROUWEN
Vertrouwen is essentieel voor 
een organisatie (ook een kerke-
lijke!) om zich staande te houden. 
Het is op basis van vertrouwen 
dat wij bijvoorbeeld de tiendenaf-
dracht vanuit de kerkgemeenten 
in beheer mogen nemen. Het is 
op basis van vertrouwen dat we 
de bediening door predikanten 
mogen toewijzen aan de verschil-
lende gemeenten. Het is op basis 
van vertrouwen dat steeds meer 
leden zich melden om op vrijwil-
lige basis enkele uren in de week 
hun steun aan de kerk te geven. 
Zonder vertrouwen kunnen we 
niet staande blijven, zonder trans-
parant te zijn kunnen we geen 
vertrouwen bieden en zonder 
openheid van zaken te geven 
kunnen we niet transparant zijn. 
Wij kiezen er daarom voor de 
opdracht om openheid van zaken 
te geven, uit te voeren. En we 
willen op die manier bijdragen aan 
het herstel van vertrouwen zoals 
ons is opgedragen. 

HERSTEL VAN VERTROUWEN 
BRENGT RUST

Het herstel van vertrouwen door 
transparant te zijn, brengt rust in 
de plaatselijke kerkgemeenten. De 
gedachte dat de genomen beslui-
ten niet alleen gestoeld zijn op 
afspraken en beleid van de kerke-
lijke organisatie, maar ook in 
volle openheid van zaken worden 
gecommuniceerd, geeft het idee 
dat er over zaken is nagedacht. Dat 
brengt rust. Je weet dat je er met 
een gerust hart van kunt uitgaan 
dat de bestuurders weten wat ze 
doen. 

GEESTELIJK LEIDERSCHAP 
BESTENDIG MAKEN

Een derde wijze om rust in de tent 
te brengen is om te investeren in 
de kerk van de toekomst. In eerder 
verschenen nummers van Advent 
hebben we de ondernomen stap-
pen om de kerk weer financieel 
gezond te maken, omschreven. Nu 
wij als kerkelijke organisatie daad-
werkelijk op koers lijken te zijn 

naar financiële stabiliteit, is het 
tijd om te kijken naar het leider-
schap binnen de organisatie.
Door een sterkte-zwakte analyse 
van het geestelijk leiderschap 
kwam naar voren dat binnen de 
lopende bestuurstermijn er een 
aantal predikanten met emiraat 
gaat. Slechts drie van de huidige 
leiders zijn in hun dertiger jaren. 
Om de kerk ook op het deelge-
bied van het geestelijk leiderschap 
toekomstig bestendig te krijgen, 
willen we daarom investeren in 
jong leiderschap. 

INVESTEREN IN BUITENLANDS 
LEIDERSCHAP

Doel is dan ook om predikanten 
aan te trekken die relatief jong 
zijn.  Naast de leeftijd hebben we 
met een ‘gain-loss’ analyse gekeken 
naar wat we reeds ‘in huis’ hebben 
aan competenties en waar wij op 
korte termijn behoefte aan hebben. 
Dit resulteerde in het aantrek-
ken van predikanten van buiten 

Nederland die bepaalde bekwaam-
heden bezitten en deze kunnen 
delen. We beseffen dat dit extra 
tijd zal kosten omdat buitenlandse 
geestelijk leiders zowel de taal als 
de Nederlandse context van het 
kerkelijk leven moeten leren. 

TEN SLOTTE
Het zijn ten slotte de plaatselijke 
gemeenten die vreugde in het 
kerkelijk leven ervaren. Wat hier-
bij helpt is rust die het bestuur op 
landelijk niveau tot stand kan bren-
gen. Werken vanuit de vastgestelde 
kaders van de kerkelijke organi-
satie, open en transparant zijn in 
de communicatie naar buiten en 
investeren in de toekomstbesten-
digheid van onze kerk. Dat zijn 
drie voorbeelden van onze filoso-
fie om rust in de tent te brengen, te 
bewaren en vorm te geven. 

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

VAN HET BESTUUR/LEVENSVREUGDE

LEVENSVREUGDE 
DOOR BESTUUR-
LIJKE KEUZES

H
et bestuur staat achter de 
filosofie dat vreugde in het 
plaatselijke kerkelijk leven 
gefaciliteerd kan worden 

door handelingen die de rust in 
de tent vergroten. Rust in de tent 
brengen doen wij op de volgende 
drie manieren. 

BEGRIJPELIJKE BESLUITEN 
NEMEN

Ten eerste is het belangrijk dat het 
bestuur besluiten neemt die de 
kerkleden zullen begrijpen. Dit doen 
we op basis van en binnen de afge-
sproken en vastgestelde kaders van 
de kerkelijke organisatie. Anders 
dan enkele decennia geleden hebben 
we nu het internet. Alle beleids-
bepalingen liggen bij wijze van 
spreken op straat. Iedereen die wil 
kan alle beleidsbepalingen, hand-
boeken en notulen van de diverse 
bestuurslagen van onze organi-
satie lezen op zijn smartphone of 
laptop. Met andere woorden: het 
bestuur is transparant.

VOORDEEL EN NADEEL VAN 
TRANSPARANTIE

Een groot voordeel voor een 
transparant bestuur is dat het tijd 
en energie bespaart omdat het 
niet hoeft uit te leggen waarom 
een bepaald besluit is genomen. 
Tenminste, als het besluit geno-
men is in lijn met de genoemde 
bepalingen. Andersom is ook 
waar. Wanneer je als bestuur 
besluiten neemt waarvan je 
weet dat deze niet stroken met 
de afgesproken richtlijnen van 
de organisatie, dan kun je er een 
dagtaak van maken om tekst en 
uitleg te geven. Dat creëert dan 
weer over een langere periode 
onrust. 

RUST OP LANDELIJK NIVEAU
Onze leden zijn goed ingelezen en 
willen graag zien dat bestuurders 
kundig en competent de organisa-
tie van A naar Beter leiden, zonder 
bestuurskundige manoeuvres uit 
te halen die vervolgens om veel 

uitleg vragen. Rust op landelijk 
niveau bewaren en vergroten, is 
om die reden voornamelijk hande-
len naar de eigen afspraken van 
onze kerkelijke organisatie.

TRANSPARANT COMMUNICEREN
De tweede manier om rust in de 
tent te brengen, is om transpa-
rant te zijn in onze communicatie. 
Aan het begin van de lopende 
bestuurstermijn hebben leden van 
het Landelijk Bestuur met elkaar 
afgesproken in onze communica-
tie naar onze achterban, zo veel 
mogelijk openheid van zaken te 
geven. Dit doen we om twee rede-
nen. Allereerst omdat we vanuit 
het congres van mei 2017 deze 
opdracht meekregen; anderzijds 
omdat we erkennen dat door het 
geven van openheid van zaken 
we een andere opdracht van het 
congres bevorderen. En die is: het 
herstellen van vertrouwen in unie-
bestuurders. 

/ZONDER TRANSPARANT TE ZIJN KUNNEN 
WE GEEN VERTROUWEN BIEDEN EN 

ZONDER OPENHEID VAN ZAKEN TE GEVEN 
KUNNEN WE NIET TRANSPARANT ZIJN.
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LEVENSVREUGDE/KERST

In februari organiseerden we het toerustingsweekend Places of Hope, met Simon 
Martin als gastspreker. Hij hield ons voor dat de adventbeweging in het leven is 

geroepen om prachtmensen voort te brengen. Dwars tegen de ontkenningen van 
God in laten zij zien wie Hij is: een prachtige God.

Tekst/Rudy Dingjan

PRACHTMENSEN 
VAN EEN 

PRACHTIGE GOD 

FLUTGODEN

A
ls de schrijver van 2 Koningen  
terugkijkt op het gedrag van 
het noordelijke rijk Israël, 
schrijft hij: ‘Ze liepen achter 

nietige goden aan en werden zo zelf 
nietswaardig’ (17:15). Zo’n honderd 
jaar later verzucht de Heer via Jere-
mia 2:5 tegen Juda: ‘Welk onrecht 
heb ik jullie voorouders gedaan 
dat ze mij hebben verlaten, dat ze 
achter nietige goden aan liepen en  
zelf nietswaardig werden?’ Het 
aanbidden van flutgoden resulteert 
in flutmensen.

KARAKTERTREKKEN OVERNEMEN
Het overgrote deel van de afgoden 
uit de oudheid waren geen lieverd-
jes. Zelfzucht, genotzucht, tirannie 
en willekeur dreven hen. Deze 
godsdiensten onderwezen dat de 
goden geen interesse voor mensen 
hadden. Door zulke goden na te 
lopen kwamen er steeds meer 
mensen in Israël en Juda die deze 
kenmerken overnamen. Je wordt 
als degene die je naloopt.
Maar dat is niet alleen zo in nega-
tieve zin. Paulus schrijft in zijn 
tweede brief aan de Korintiërs: ‘Wij 
allen die met onbedekt gezicht de 

luister van de Heer aanschouwen, 
zullen meer en meer door de Geest 
van de Heer naar de luister van dat 
beeld worden veranderd’ (3:18). 
Het aanschouwen van een prachtige 
God wordt door de Geest gebruikt 
om prachtmensen te maken.

GODSBEELD HERSTELD
Het adventisme is een hervor-
mingsbeweging qua Godsbeeld. 
We hebben het wel eens over de 
donkere Middeleeuwen toen er 
vanwege niet-bijbelse ideeën als 
het ware een godsverduistering 
heerste. Niet alleen raakten theo-

logische begrippen verminkt, 
maar ook het zicht op een prach-
tige God werd vertroebeld. Met 
de Hervormingen van onder 
andere Luther, Calvijn en Zwingli 
begon het licht van het evange-
lie weer door te breken. Maar het 
herstelwerk was nog niet af. We 
moeten op hun schouders staan en 
verder hervormen om te ontdek-
ken hoeveel prachtiger God is dan 
velen denken. Elk van de typisch 
adventistische leerpunten belicht 
een karaktertrek van God en laat 
zijn pracht nog beter uitkomen. 

GEEN ONSTERFELIJKE ZIEL
VOOR ADVENTISTEN 

Eén zo’n adventistisch leerpunt 
betreft de zielenslaap. De 
adventbeweging is ontstaan 
in een periode waarin vrijwel 
iedereen gebukt ging onder angst 
voor de eeuwig brandende hel. 
Dwars tegen de meerderheid in 
wezen de Millerieten de leer van 
de onsterfelijke ziel af. Daarmee 
veegden zij het bestaan van de 
altijd brandende hel van tafel - een 
door evangelisten van die tijd veel 
gebruikt drukmiddel.

EEN NIET-BIJBELSE GEDACHTE 
OVER DE ONSTERFELIJKE ZIEL

Als God de mens inderdaad had 
geschapen met een onsterfe-
lijke ziel, dan had Hij een stevig 
probleem toen Adam en Eva in 
de fout gingen. Want alleen hun 
lichamelijke deel zou dan te zijner 
tijd sterven. Het gevolg zou dan 
zijn dat de onsterfelijke zielen 
zonder woning zouden komen te 
zitten. Waar moesten die zielen 
zonder lichaam dan na het licha-
melijke sterven heen? Als dit een 
ware voorstelling van zaken was, 
zou dit betekenen dat God door 
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LEVENSVREUGDE/PRACHTIGE GOD PRACHTIGE GOD/LEVENSVREUGDE

eeuwige nietigheid, uit hun doods-
slaap wakker. Met de nog levende 
verlosten schenkt Hij hun onster-
felijkheid. Dit is even iets meer dan 
‘goedkeuring regelen’, dit vergt 
goddelijke scheppingskracht. De 
Bijbel stelt dat alleen Jezus hiertoe 
in staat is. Niemand anders.
Deze insteek maakt ook ruimte 
voor een breder verlossingswerk 
van Gods Geest. Zelfs mensen 
die nooit van de naam van Jezus 
gehoord hebben, of nooit zijn 
naam genoemd hebben, kunnen 
toch ‘alleen door Jezus’ verlost 
worden. Zoals brandweerlieden 
ook mensen uit brandende huizen 
redden, die niet om hulp hebben 
kunnen roepen.

GENZELOZE LIEFDE IN WERK 
VAN ELLEN WHITE

De pennenvruchten van Ellen 
White verdiepten dit positieve 
Godsbeeld. Het alles overstijgende 
thema van haar geschriften is de 
grenzeloze liefde van God geweest. 
Dat komt overeen met de adven-
tistische theologie die zich na 

de grote teleurstelling van 1844 
heeft doorontwikkeld. Elk van 
de kenmerkende adventistische 
leerpunten versterkt inderdaad 
een aspect van Gods goedheid en 
liefde. Zie het kader ‘Liefdevolle 
leerpunten’.
Het adventistische Godsbeeld 
is uniek. In feite bevat het geen 
‘maren’. Na ‘God is liefde, maar …’ 
staat een adventist met een mond 
vol tanden. Hij of zij weet vanuit 
zijn theologie niets in te vullen wat 
Gods liefde zou weerspreken.

Op basis van Romeinen 2: 14,15 verwoordt Ellen White de brede visie op Jezus’ 
verlossingswerk in haar boek Jezus, de wens der eeuwen: ‘Onder de heidenen zijn 
mensen die God hebben gediend zonder het te weten. Andere mensen hebben 
hun het licht nooit gebracht. Toch zullen zij niet verloren gaan. Hoewel zij Gods 
geschreven wet niet hebben gekend, hebben zij zijn stem tot hen horen spreken 
in de natuur en zij hebben de dingen gedaan die de wet van hen eist. Hun daden 
leveren het bewijs dat de Heilige Geest hun harten heeft aangeraakt en zij 
worden erkend als kinderen van God’ (blz. 531).
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omstandigheden werd gedwon-
gen om voorzieningen te treffen 
en het verlossingsplan in werking 
te zetten: verloste zielen zouden 
door Jezus’ verlossingswerk naar 
de hemel kunnen. Voor verstokte 
zielen moest de hel ingericht 
worden.

HET BIJBELVERHAAL IS MOOIER
Hoeveel mooier is het echte 
bijbelse verhaal. God heeft alle 
wezens sterfelijk geschapen, 
want alleen Hijzelf bezit onster-
felijkheid. Adam en Eva waren 
onsterfelijk zolang ze van de 
levensboom aten. Toen zij zondig-
den konden zij niet meer in de 
nabijheid van die boom komen. 
God hoefde toen verder niets te 
doen. Hij kon het project aarde zijn 
beloop laten hebben. De mensheid 
zou op den duur vanzelf uitster-
ven. Dan zouden alle hemelingen 

massaal ‘Amen!’ roepen. 
Gerechtigheid was 

geschied. Project 
mens was mislukt. 

ONSTERFELIJKHEID BIEDT 
UITGEHOLDE VERLOSSING

De leer van de onsterfelijke ziel 
heeft ook het begrip ‘verlossing’ 
uitgehold. Als ieder mens in zich-
zelf al onsterfelijkheid bezit, dan 
kan die onsterfelijkheid geen deel 
uitmaken van het verlossings-
pakket. Het begrip verlossing 
wordt dan (foutief) beperkt tot 
de ambtelijke toestemming dat 
je de eeuwigheid niet in de hel, 
maar in de hemel mag slijten. Alles 
draait dan om goedkeuring. In 
deze onjuiste denkwijze hebben 
we Jezus uitsluitend nodig omdat 
Hij als enige die goedkeuring kan 
regelen.

HET BIJBELSE BEGRIP VAN 
VERLOSSING

Maar het bijbelse begrip van 
verlossing is veel grootser en 
radicaler. Jezus regelt veel meer 
dan alleen goedkeuring. Bij zijn 
terugkeer maakt Hij de gestor-
ven verlosten, die zonder Hem 
alleen uitzicht hadden op een 

 ELLEN WHITE’S VISIE OP
JEZUS’ VERLOSSINGSWERK

MAATSCHAPPELIJKE LIFT
Tegenover het deprimerende 
19e-eeuwse Godsbeeld en het daar-
aan gekoppelde mensbeeld stelt 
het adventisme bevrijdende beel-
den. Het is boeiend te zien hoe het 
adventisme in vrijwel alle culturen 
zorgt voor een ‘maatschappelijke 
lift’. Arbeiders werden adven-
tist. Hun kinderen groeiden uit tot 
managers en hún kinderen gingen 
naar de universiteit en zijn weten-
schappers, artsen en bestuurders 
geworden. Prachtmensen!

AANBIDDING VAN GOD LEVERT 
PRACHTMENSEN OP

Ik weet me gezegend door de 
manier waarop het adventisme 
mij God heeft leren kennen. Wie 
in onze kerk is opgegroeid, beseft 
vaak niet wat voor voordelen hij 
of zij daarmee heeft meegekregen. 
God is een prachtige God en ‘er is  
in hem geen spoor van duisternis’ 
(1 Johannes 1:5). Wat kan me 
gelukkiger maken dan te beseffen 
dat het aanbidden van Hem mij tot 
een prachtmens maakt?

/ HET ADVENTIS-
TISCHE GODSBEELD 
IS UNIEK. IN FEITE 

BEVAT HET GEEN 
‘MAREN’

/ WAT KAN ME 
GELUKKIGER MAKEN 

DAN TE BESEFFEN 
DAT HET AANBIDDEN 

VAN HEM MIJ TOT 
EEN PRACHTMENS 

MAAKT?

Sabbat
De sabbat laat zien hoeveel belang 
God hecht aan verbinding, oftewel 
liefde. Als eerste volle dag heeft hij 
Adam en Eva een sabbat gegeven. 
Voor Hem zijn relaties belangrijker 
dan prestaties.

Heiligdom en oordeel
Uit de heiligdomsleer en de adventis-
tische visie op het oordeel blijkt hoe 
God er alles aan doet om openheid van 
zaken te geven. Hij volgt een uiterst 
transparante rechtsgang. Zijn boeken 
gaan niet dicht, maar ‘open’.

Voetwassing
De praktijk van de voetwassing herin-
nert ons telkens aan Gods bereidheid 
om ten diepste af te dalen opdat wij 
zouden kunnen stijgen. Dat ben ik in 
zijn ogen waard!

LIEFDEVOLLE LEERPUNTEN

Doop
De doop van gelovigen—en niet van 
baby’s—onderstreept Gods verlangen 
naar relaties die mensen uit vrije wil 
met hem aangaan.

Sterfelijkheid
De sterfelijkheid van de menselijke 
ziel maakt niet alleen korte metten 
met de gedachte aan chantage door 
de oneindig brandende hel. Zij heeft 
ook vergaande gevolgen voor de leer 
van verlossing: hoe God zonder daar-
toe verplicht te zijn heeft gekozen ons 
te verlossen, wat verlossing inhoudt 
en hoe breed hij deze beschikbaar 
stelt (zie kader 2).

Mensbeeld
Het holistische mensbeeld—dat lichaam, 
ziel en geest een eenheid vormen—
plaatst de adventistische gezondheids-

leer in een totaalplaatje. Dit past bij 
het beeld van een liefdevolle God. 
Want welke vader wil niet het beste 
voor zijn kinderen?

Rentmeesterschap
Het concept van rentmeesterschap 
maakt de gelovige tot meer dan 
een gered slachtoffer. Hij treedt 
in een partnerschap met God. Het 
geven van tienden heeft eraan 
bijgedragen dat adventisten een 
uiterst vrijgevige traditie hebben 
ontwikkeld.

Wederkomst
De wederkomst biedt een onbe-
taalbare hoop op de hereniging 
met geliefden en op de persoonlijke 
ontmoeting met God zelf, de meest 
fantastische persoon die ik me 
maar kan voorstellen.

God stond in zijn volste recht. 
Niemand zou Hem hiervoor ooit ter 
verantwoording roepen …
Maar zo wilde God het niet laten 
lopen. Geen enkele omstandigheid 
dwong Hem ertoe, maar toch greep 
Hij in, want Hij wilde de mens niet 
kwijt. Hij stelde het verlossingsplan 
niet in werking omdat de omstan-
digheden Hem daartoe dwongen, 

maar vanwege slechts één reden: 
‘Want God had de wereld zo lief …’ 
(Johannes 3: 16). Wat een zegen 
te weten dat God werkelijk puur 
uit liefde voor de mens gehandeld 
heeft, ten koste van Hemzelf! In 
die liefde mag je leven. Je bent een 
gewenst kind van God.

KORAKOT BRAHM/Shutterstock.com
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LEVENSVREUGDE/INTERVIEW MET WIM ALTINK INTERVIEW MET WIM ALTINK/LEVENSVREUGDE

Mijn eerste ontmoeting met Wim was via jongerengroep Vonk. Hij was naast Lex 
van Dijk leiding. Ik zag Wim als beheerste tegenhanger van grappenmaker Lex, maar 

ontdek nu dat het idee om ‘s nachts pannenkoeken te bakken van hem kwam. ‘We 
hadden onze uitdagingen, maar het was een eer om leiding te zijn bij Vonk.’

Tekst/Irene van Valen

JE MOET HEM 
WILLEN GRIJPEN

WIM IN EEN NOTENDOP

W
im werd op 17 mei 1959 
in Apeldoorn geboren. 
Hij werd in 1975 door 
Henk Rosman gedoopt. 

Hij koos voor een studie op Oud 
Zandbergen, gevolgd door drie jaar 
Newbold College en het laatste 
semester op Andrews Univer-
sity in Amerika. Ergens onderweg 
ontmoette hij Els Lijkendijk en 
trouwde met haar in 1981.
Zijn eerste gemeente was Rotter-
dam Zuid (1985). Waarna hij in 
Leiden zijn plek vond, een thuis-
plek voor het leven. Hij leidde 
gemeente Leiden ruim twaalf en 
een half jaar, in combinatie met 
de gemeentes Haarlem, Ghana en 
Amsterdam Zuidoost. Den Haag 
was zijn laatste gemeente voordat  
hij gekozen werd tot voorzitter van  
de Nederlandse Unie. Wim was 
voorzitter van 2007 tot 2017.

LEVENSVREUGDE 
UITSTRALEN, IK?

‘Zien mensen mij als een adventist 
die levensvreugde uitstraalt? 
Wat bijzonder!’, was Wims reactie. 
Misschien straalt Wim niet zozeer 
levensvreugde uit in de zin van 
uitbundigheid, echter wel in stabi-
liteit. Hij bleef overeind door 
ingrijpende gebeurtenissen heen.
‘Ondanks alles gaat het goed 
met me. Ik vergelijk het met zo’n 
rond poppetje waar onderin een 
gewichtje zit. Hoe je ook duwt, 
het veert steeds terug. Zo stond 
ik na iedere tegenslag op. Niet uit 
eigen kracht, wel omdat ik niet 
bij de pakken neer wilde zitten. 
Mijn vader was net zo. Een ander 
inspirerend voorbeeld is Nelson 
Mandela. Hij toonde ongekende 
moed tijdens zijn zevenentwin-
tigjarige gevangenschap. Een vast 
ritme hield hem staande. In onze 

‘gevangenis’ kunnen we net zo’n 
ongekende kracht ervaren. Een 
macht die je dwingt tot doorzetten, 
zoekend naar de uitweg en juist 
niet neer te vallen. De keus is: knie-
zen of vechten. Ik ontving kracht 
om op te staan.’

HET PARADIJS IN 
GESCHOMMELD

Wim en Els kregen twee dochters: 
Marjolein en Saskia. Het plotse-
linge overlijden van de vijf jaar 
oude Marjolein zette het leven 
van dit jonge en gelukkige gezin 
ondersteboven. ‘Ik was predikant 
van gemeente Leiden en Haarlem. 
Een van de leden was de opa van 
Jeroen Tuinstra, hij was negen-
tig en een man vol levensvreugde! 
Hij dwong ons zijn videocamera 
te lenen en opnames te maken 
van ons als gezin. We leenden die 
camera en maakten opnames. 

Milo
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/ IK VERGELIJK 
ME MET ZO’N ROND 
POPPETJE WAAR 
ONDERIN EEN 
GEWICHTJE ZIT. HOE 
JE OOK DUWT, HET 
VEERT STEEDS TERUG
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LEVENSVREUGDE/INTERVIEW MET WIM ALTINK

/ HET VRAAGT OM 
VOLHARDING EN HET 
BESLUIT ER IETS VAN 

TE MAKEN, MAAR 
ALTIJD ONDER GODS 
LEIDING, AAN ZIJN 
HAND, IEDERE DAG

De beelden tonen een gelukkig 
gezin. We hadden het goed met en 
genoten van elkaar. Niet wetend 
dat kort daarna Marjolein zou 
overlijden. Het maakte die opna-
mes van onschatbare waarde. Ze 
tonen levende beelden, Marjolein 
leefde.’

Marjolein hield van schommelen 
en deed het zo vaak mogelijk. ‘Ze 
kreeg op de schommel een hart-
stilstand. Het was 5 mei 1992, een 
intens verdriet op de dag die staat 
voor vrijheid. Ze schommelde als 
het ware het paradijs in. De zomer 
die volgde was mooi. Wij kozen 
ervoor onszelf niet binnen op te 
sluiten. We zochten het licht op en 
waren veel buiten. Het was niet 
gemakkelijk. Het verwerken van 
dit verdriet is hard werken. De 
scherpe kanten gaan eraf, maar 
niet zonder moeite. We kozen 
ervoor te bidden, praten en uiten 
wat onze behoeften waren. Te 
delen en vooral niet uit elkaar te 
groeien, hoewel we ons verdriet 
verschillend verwerkten. We 
gunden elkaar ieders eigen rouw-
proces. Els deelde haar verhaal 
met iedereen die ze sprak, steeds 
opnieuw. Voor mij waren de 
ontmoetingen met vrienden en 
vertellen hoe het op dat moment 
met me ging voldoende. De glans 

verdween echter uit ons leven. We 
vonden het nooit meer volledig 
terug.’

OPNIEUW AFSCHEID
In 1993 kreeg Els borstkan-
ker. Het paar koos opnieuw voor 
de vechtmodus. Zij ervoeren 
veel steun van gemeente Leiden. 
Waar zij niet het predikants-
paar, maar Els en Wim waren. 
Els werd behandeld en gezond 
verklaard. Rustiger vaarwater en 
goede jaren volgden. Tot artsen 
in 2005 een uitzaaiing ontdek-
ten en verschillende soorten en 
doorlopend chemokuren volgden. 
Het was zwaar, maar Els klaagde 
niet hoewel ze wist dat ze dit 
gevecht zou verliezen. ‘Ze toonde 
enorme veerkracht, fenomenaal! 
Ik bewonderde dat en putte kracht 
uit haar voorbeeld.’ Onherroepe-
lijk kwam het afscheid, waarbij 
Els aan Wim de opdracht gaf door 

te gaan met leven. Ze stierf in 
september 2016. Wim volgde Els’ 
advies op: hij vond in een jaren-
lange en trouwe familievriendin 
een levenspartner.

ALTIJD WEER OPSTAAN
Op 5 mei 2017 werd Wim niet 
herkozen als voorzitter van de 
Nederlandse Unie. ‘Dat voelde als 
een teleurstelling, maar het gaat 
om de kerk en niet om mij. Ik ben 
bovenal dankbaar voor de goede 
sfeer op desbetreffend congres. 
Er klonk veel waardering uit de 
zaal. De knop omzetten van lande-
lijk naar gemeentelijk werk kostte 
tijd. Wat daarbij hielp was dat ik 
me richtte op mijn proefschrift 
over Openbaring en met name het 
woord Geest (Pneuma). Ik was 
eraan begonnen in 2004/2005, 
maar besteedde er onvoldoende 
aandacht aan. Naast mijn nieuwe 
plek als predikant werkte ik aan 
dit proefschrift en verdedigde dat 
met succes in september 2018.’

GELOOF ALS KRACHT
‘Mijn kracht vind ik in God. 
Door naar Hem toe te gaan. Mijn 
lidmaatschap als zevendedags-
adventist is mijn prioriteit. Dat ik 
vandaaruit mag werken voor de 
kerk is een voorrecht. Het voor-
beeld van Mandela geldt opnieuw: 
regelmaat is noodzakelijk. Regel-
maat in gebed en bijbelstudie. Het 
liefst op een vast moment. Daar-
mee laad ik mijn accu op. Het 
contact met God fungeert als mijn 
ankerpunt. Ik ben ervan overtuigd 
dat ik van daaruit alle tegenslag 
kon dragen. Door mijn relatie met 
God en door mensen rondom mij. 
Zij waren tot zegen. Als ik me niet 
prettig voelde zocht ik mensen 
op. Het vraagt om volharding en 
het besluit er iets van te maken, 
maar altijd onder Gods leiding, 
aan zijn hand, iedere dag. Dat Hij 
er is, maakt het verschil. Je moet 
het willen grijpen! Je vastgrij-
pen aan de reddingsboei die God 
je toegooit in de stormen van je 
leven.’
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BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

EERLIJK DISCUSSIËREN

M
et een schuin oog houden 
we ook Nederland en dan 
bedoel ik vooral de kerk, 
in de gaten. We mailen en 

appen wat met vrienden en vragen 
dan altijd hoe het gaat in de ons 
bekende gemeenten. Facebook is 
ook handig. Zelf zet ik weinig op 
facebook, eigenlijk helemaal niks. 
Maar kijken doe ik graag, vooral 
naar discussies. Nee, ik lees ze niet, 
ik kijk ernaar. Het zijn de bekende 
discussies, je kent ze wel. Als ik 
dan vooruitkijk, naar 2021, het jaar 
dan we verwachten terug te komen 
naar Nederland, dan denk ik wel 
eens: ‘dat gaat wat worden...’ 

Het voeren van een open en eerlijke 
discussie met iemand met wie je 
het tot op de bodem oneens bent is 
een van de lastigste dingen die er 
zijn. Zelf heb ik meermalen gefaald, 
maar ik heb ook goede herinne-
ringen aan de keren dat het wel 

gelukt is. We zouden eigenlijk alle-
maal moeten oefenen in het voeren 
van zulke discussies. Als iemand 
dat van nature al kan: fantastisch! 
Maar de meeste mensen worden 
zo niet geboren en moeten gewoon 
oefenen, met vallen en opstaan.

Een open en eerlijke discussie —
ik ben geen professor, ik gebruik 
gewoon even mijn boerenver-
stand— betekent: luisteren, uit 
laten praten, nadenken over de 
argumenten van de ander, eerlijke 
argumenten teruggeven en zelf 
niet langer aan het woord zijn dan 
nodig is. En dat alles ook nog in een 
veilige omgeving. Een veilige omge-
ving betekent dat je écht vrij bent 
om te zeggen wat je denkt, fouten 
kunt maken en op je standpunten 
terug kunt komen als dat nodig is. 
Maar vooral: het moet binnen de 
muren van de kamer blijven.

Inmiddels zitten we al ruim een half jaar in Engeland. Het eerste semester is 
succesvol afgerond en het tweede is in volle gang: colleges volgen, lezen en studeren, 
papers schrijven, vertalen, preken voorbereiden, vergaderingen bijwonen, examens 
voorbereiden.... En tussendoor proberen we tijd vrij te maken om de kinderen en de 

familie in Nederland te bezoeken. 

Tekst/Arnoud van den Broek

Filippenzen 2:1–4 is in dit 
verband is ook interessant. Daar 
heeft Paulus het over eensge-
zindheid. Het eerste wat in mij 
op komt, als ik denk aan eensge-
zindheid, is een groepje mensen 
bij wie alles  volmaakt en zoet 
en sappig is. En daarna denk ik: 
‘onzin natuurlijk’. In vers 3 staat 
‘...maar laat in nederigheid de 
een de ander voortreffelijker 
achten dan zichzelf’ (Herziene 
Statenvertaling) of ‘...maar 
acht in alle bescheidenheid de 
ander belangrijker dan uzelf’ 
(NBV). Dat is allesbehalve zoet 
en sappig! Dat is botsen met je 
onvolmaakte ‘ik’!

Nou, en daarmee zijn we weer 
terug op Newbold, want botsen 
met mijn onvolmaakte ‘ik’, doe ik 
hier zo’n beetje elke dag. Je groeit 
er overigens wel lekker van.

Arnoud van den Broek studeert
theologie aan Newbold College

Arnoud van den Broek heeft een bericht gedeeld.
Gisteren om 16:40

133 opmerkingen   16 keer gedeeld

Schrijf een opmerking…
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NIEUWS/UIT DE REGIO UIT DE REGIO/NIEUWS

VESPERDIENST/WITTE KERKJE

de vorm van muziek. Wim Altink 
keek terug op deze dienst. Lees zijn 
terugblik op: www.adventist.nl/ 
2019/02/15/terugblik-vesperdienst/

De volgende vesperdienst is op 
sabbatmiddag 18 mei om 16.00 uur 
in het Witte Kerkje, tegenover land-
goed Oud Zandbergen in Huis ter 
Heide. Iedereen, ook uw familie en 
vrienden, is van harte welkom!

O
p sabbatmiddag 9 febru-
ari 2019 was er in het Witte 
Kerkje in Huis ter Heide een 
vesperdienst. Zo’n dienst is 

bedoeld voor alle adventisten, 
vrienden van de Adventkerk en 
belangstellenden die verdieping 
zoeken in geloof. In een vesper-
dienst nemen stilte en gebed een 
centrale plek in, naast een overden-
king en aandacht voor liturgie in 50 JAAR ADVENTKERK/ 

ROTTERDAM-NOORD

O
Op sabbat 20 oktober 2018 
vierde de gemeente Rotter-
dam-Noord het 50-jarig 
bestaan van hun kerkge-

bouw. De feestelijke dienst werd 
ondersteund door krachtige 
samenzang onder leiding van een 
gelegenheidsorkest. Er waren 
koorspecials van 4HigherGround 
en een lied vol enthousiasme 
gezongen door de kinderen. 

Diverse sprekers deelden mooie 
herinneringen, interessante 
weetjes en bemoedigende woor-
den voor de komende 50 jaar. In 
haar overdenking herinnerde 
Guisèle Berkel-Larmonie de 
toehoorders eraan dat de kerk 
een plaats van gebed voor alle 
volken moet zijn. Ook onze voor-
zitter Rob de Raad was aanwezig 
en droeg in een korte toespraak 
zijn steentje bij met mooie herin-
neringen uit de geschiedenis van 
de gemeente. Hij bad een speci-
aal wijdingsgebed. 

Na afloop van de dankdienst was 
er een informeel samenzijn met 
feestelijke traktaties. Daarna 
werd de middag voortgezet 
met een quiz over interessante 
wetenswaardigheden van 50 
jaar Rotterdam-Noord. Al met al 
mogen we terugblikken op een 
mooie dag en erg dankbaar zijn 
met zo’n prachtig kerkgebouw!!

Gemeente Rotterdam-noord

S
tichting Leven & Gezondheid 
organiseert van 12 tot en met 
14 april 2019 een trainings-
weekend voor toekomstige 

begeleiders van het programma: 
Op reis naar heel-zijn.   

Op reis naar heel-zijn is een onder-
steuneningsprogramma voor 
mensen met of zonder geloof, die 
vechten tegen zaken die hen of 
mensen waarvan ze houden, bescha-
digen. Bij het programma hoort een 
serie werkboeken waarmee deel-
nemers in twaalf stappen God leren 
begrijpen en zichzelf als Gods schep-
ping. Dit materiaal is ontworpen 
voor gebruik in groepen. 

Het programma biedt hulp aan 
iedereen, zowel adventisten als 
medechristenen. Maar het is ook 
bedoeld voor anderen die bijvoor-
beeld kampen met een verslaving 
of ander schadelijk gedrag. Op reis 
naar heel-zijn is een reispakket dat 
deelnemers uitgebreid helpt bij de 
aanpak van allerlei problemen. En 
die zich ten doel stellen gezondheid 
en genezing te vinden en die boven-
dien op zoek zijn naar geestelijke 
rust en kalmte.   

Het programma is zo ontworpen 
dat het vooral geschikt is voor kleine, 
interactieve groepen. En vanuit de 
visie dat mensen die samenwerken 

eerder hun doel kunnen bereiken 
dan alleen. Ondanks de bagage uit 
het verleden, gaan de deelnemers 
ontdekken dat de oplossing van hun 
problemen ligt in het vertrouwen op 
Gods kracht in plaats van vertrou-
wen op eigen wilskracht.

Als je meegaat op deze reis, krijg je 
een eersteklas plaats met uitzicht 
op wonderbaarlijke levensver-
anderingen. Je zult ervaren hoe 
personen, huwelijken en bedienin-
gen gaan veranderen. Ook hoe je je 
medereizigers kunt bevrijden van 
gevangenschap en pijn, vooroorde-
len en valkuilen waarmee ze eerder 
kampten. Deze weg naar vooruit-
gang bewandelen we dag voor dag. 
Goede reis!

Wil je mensen begeleiden op deze 
weg? Meld je dan aan voor het trai-
ningsweekend. Iedereen die een 
groep wil begeleiden is welkom, 
maar we willen vooral ervarings-
deskundigen aanmoedigen deel te 
nemen aan deze training. 
Op reis naar heel-zijn is bij uitstek 
geschikt om te gebruiken na een 
Health Adventure groep. 

Aanmelden kan uiterlijk tot 10 april. 
Kijk voor meer info en de kosten op: 
www.levengezondheid.nl  of stuur 
een e-mail naar
 info@levengezondheid.nl

TRAININGSWEEKEND/‘OP REIS NAAR HEEL-ZIJN’

VROUWELIJK BESTUUR/
GEMEENTE ALKMAAR 

W
ist u dat…het bestuur 
van de gemeente 
Alkmaar, op predikant 
Wim Wiersema na, 

compleet uit vrouwen bestaat? 
Meer info: www.zda-alkmaar.nl.

NIEUWJAARSRECEPTIE/
FEDERATIECOMITÉ

O
p zondag 3 februari bood 
de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie de families van 
predikanten, leden van 

het federatiecomité, federale 
verantwoordelijken en gepen-
sioneerden een feestmaal 
aan tijdens de nu traditio-
nele nieuwjaarsreceptie. Om 
al deze mensen en hun fami-
lies te bedanken voor hun 
tijd en betrokkenheid bij de 
kerk en onze federatie. In zijn 
welkomstwoord sprak voor-
zitter Jeroen Tuinstra zijn hoop 
uit dat onze kerk concreet zal 
mogen omgaan met de waarden 
die door Christus tijdens zijn 
bediening zijn overgebracht, 
vooral in Mattheüs 7:12.

BERT NAB/40 JAAR 
PENNINGMEESTER

R
uim 40 jaar was Bert Nab 
penningmeester van de 
gemeente Doetinchem. 
Naast zijn penningmees-

terschap was hij ook nog 
secretaris, ouderling en heel 
veel meer! Bert staat bekend 
om zijn integriteit en nauw-
keurigheid. Er waren nooit 
aanmerkingen tijdens kascon-
troles. Ook zijn liefde en zorg, 
speciaal voor de kinderen, 
was opvallend. Zelfs als er 
maar één kind was, gingen het 
kinderverhaal en de kindersab-
batschool gewoon door. Niet 
alleen een lange periode van 
penningmeesterschap, maar 
ook zijn onmisbare inzet voor 
onze gemeente, maakt dat 
wij dankbaar zijn met Bert in 
ons midden. Zijn functie van 
penningmeester heeft hij nu 
overgedragen. Gelukkig zijn wij 
met hem in ons midden!

Gemeente Doetinchem 

JEUGDDIENST/ 
DORDRECHT

O
p sabbat 19 januari genoot 
de gemeente Dordrecht 
van een jeugddienst. Deze 
dienst was helemaal door 

de jeugd van Dordrecht voor-
bereid en uitgewerkt. Zelfs de 
preek werd door twee jeugdle-
den verzorgd. Het thema was 
‘Het beloofde land’. Er werd veel 
gezongen en bewogen. Dat viel 
zeker in de smaak gezien de 
blijde en vrolijke gezichten bij 
jong en oud. Na de dienst was er 
tijd voor gezellig samenzijn met 
eten en drinken. Kortom, een 
geslaagde dienst. De gemeente 
Dordrecht is gezegend met zo’n 
talentvolle jeugdgroep!

Redactie/Jeroen de Jager
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INGEKOMEN STUKKEN/PUZZEL ADVERTENTIE/PERSONEEL GEZOCHT

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. Ook berichten zoals doopberichten, overlijdensberichten, 
bijzondere diensten, acties en activiteiten zijn zeer welkom. Dan blijven we nog 

beter op de hoogte van wat er in de lokale gemeenten speelt om 
dit met u en andere adventisten te delen.  

Houd rekening met 50 tot maximaal 150 woorden per bericht 
en een goede foto (hoge resolutie). Die kunt u beide sturen 
naar advent@adventist.nl. 

Wat betreft de foto: voor de AVG (privacywetgeving) moeten 
we toestemming van de betrokkenen hebben voor het 
publiceren van persoonsgegevens en foto’s. Schriftelijke 
toestemming van de persoon zelf is van groot belang, ook    

    om teleurstellingen en verkeerde verwachtingen achteraf te voorkomen!

   OOK EEN INTERESSANT NIEUWTJE?

Het kan natuurlijk gebeuren 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 verbon-
den. Adres- en ander wijzigingen 
geeft u eveneens via hetzelfde mail-
adres door.

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

ADVENT
GEMIST?

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 vertcale ROSE balk een zin.

1 Gebakken rijst (10)

2 Dooreengestampt middageten (8)

3 Nasi Kuning (8)

4 Gekruid worstbrood (13)

5 Plantaardige stof uit beetwortels (6)

6 Door een doek uitgedropen karnemelk (6)

7 Diepzeevis met aardappelen, biet, 
augurk, zure uitjes enz. (9)

8 Indonesische suikerstroop (7)

9 Zeer fijne, gezoete wortel van een 
tropische plant (10)

10 Gerechten van koolsoorten (12)

11 Opgevulde darm boven damp van bran-
dende stof bereid (9)

12 Italiaans rijstgerecht (8)

13 Kleine zandgebakjes (11)

14 Voorbereiding van het nuttigen een 
bereide maaltijd (11)

15 Dit stop je in een rolletje van kleefrijst, 
meestal van kip (12)

16 Fijngestampte stelen van een zurige 
plant (12)

Oplossing puzzel uit Advent nr. 4  – De zin die we zochten: Jezus op aarde 

1. Jairus 2. Kapernaum 3. Farizeeërs 4. Bruiloft 5. Jesaja 6. Geboden 7. Parel 8. Harmagedon 

9. Johannes 10. Verloren zoon 11. Herodus 12. Dwaze maagden

RUST

ADVENT HET KERKBLAD VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN  / 4 / 2018

Bestuursleden en 
penningmeester 

gezocht

Dit zijn Health Adventure: een laagdrempelig 
gezondheidsprogramma en Op reis naar heel-zijn: 
een 12-stappenprogramma voor verslaving en 
milde geestelijke gezondheidsproblemen. Daar-
naast richt de stichting zich op ethische dilemma’s 
zoals levenseinde- en genderproblematiek. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 
zes personen maar we willen er leden bij. 
Daarom zijn we op zoek naar:  
 
Enthousiaste bestuursleden 
en een penningmeester m/v

De stichting heeft een eigen verantwoordelijkheid 
voor de benodigde inkomsten om de activiteiten 
mee te financieren. We zijn op zoek naar een 
penningmeester die het een uitdaging vindt om 
meer inkomsten te genereren door bijvoorbeeld 
contact te leggen met overheden en subsidie-
verleners. Maar er zijn mogelijk meer manieren. 

We zijn ook op zoek naar enthousiaste 
bestuursleden om de programma’s uit te voeren, 
nieuwe ideeën uit te werken en activiteiten te 
ontplooien op gezondheidsgebied. Er is een lange 
lijst met wensen uit het land die de stichting zou 
kunnen oppakken. Daarom hebben we meer 
mensen nodig om met deze wensen en plannen 
aan de slag te gaan. 

Lijkt het u leuk om mee te denken en vooral 
te doen? Stuur dan een berichtje met korte moti-
vatie en wat uw vaardigheden en wensen zijn naar 
info@levengezondheid.nl. We nemen dan graag 
contact met u op om verdere plannen te maken. 

 +31 30-6939375 

 info@levengezondheid.nl 

 www.levengezondheid.nl

 Amersfoortseweg 18

      3712 BC, Huis ter Heide
Stichting

Leven & Gezondheid
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13 1 8 8 1 12

14 8 16 10 10 16 5

15 10 16 1 4 10 10

16 1 3 3 1 2 16 12

De oplossing komt in de volgende Advent

Na een lange tijd inactief te zijn geweest maakte de 
Stichting Leven & Gezondheid de afgelopen jaren een herstart. 
De stichting wil nu met de inmiddels geformuleerde speerpunten het land ingaan. 

mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
mailto:advent@adventist.nl
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NIEUWS/UIT DE WERELDKERK UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

CHINESE PUBLICATIES/
VOOR CHINEZEN BUITEN CHINA

I
n China groeit het aantal zevendedags-
adventisten gestaag. Volgens de laatste 
beschikbare gegevens telt de Adventkerk 
in China nu 455.000 leden. Het predikan-

tencorps heeft een groot aantal (ingezegende) 
vrouwelijke predikanten. Naast de ca. 1,4 
miljard Chinezen in het gigantische moeder-
land wonen buiten China—voornamelijk in 
de steden—ongeveer 54 miljoen Chinezen. 
Volgens het CBS wonen daarvan ruim 44.000 
in Nederland. Ongeveer 100.000 Nederlanders 
zijn van Chinese afkomst.

De China Union Mission heeft veel evangelisa-
tiemateriaal beschikbaar in de Chinese taal. 
Er is een Engelstalige catalogus online en wie 
materiaal zoekt om mensen met een Chinese 
achtergrond met de boodschap van het adven-
tisme in aanraking te brengen kan daar het 
nodige bestellen. Het adres is:  
www.chumadventist.org/eng/

DOCUMENTAIRE/BRITSE ADVENT-
GESCHIEDENIS

H
et adventisme in Groot-Brittannië heeft 
inmiddels een geschiedenis van bijna 
150 jaar. Het begon toen William Ings 
(een Engelsman die naar Amerika was 

gemigreerd) terugkeerde naar zijn vroegere 
vaderland en met de verkoop van adventis-
tische boeken begon in Southampton. In de 
anderhalve eeuw die sindsdien zijn verstre-
ken heeft de kerk zich ontwikkeld tot een 
geloofsgemeenschap van 38.000 leden. Velen 
van hen weten nauwelijks iets van de geschie-
denis van hun kerk en hebben geen idee van 
de moeilijkheden en uitdagingen die deze 
geschiedenis hebben gekenmerkt. Daarom 
besloot de media-afdeling van de Britse Unie 
een documentaire te produceren om die histo-
rie op boeiende wijze in beeld te brengen. 
Wie nieuwsgierig is kan terecht op youtube: 
https://youtu.be/uoG29UlDXnQ

ANGELINA JOLIE OP BEZOEK/
BIJ ADRA IN BANGLADESH

D
e bekende Amerikaanse actrice Angelina 
Jolie bracht begin februari een bezoek 
aan het kamp dat ADRA in Bangladesh 
heeft ingericht om Rohingya vluchtelin-

gen op te vangen. Eén van de Rohingya leiders 
vertelde dat Jolie met een aantal vluchtelin-
gen sprak en geruime tijd doorbracht met een 
groep van ruim dertig vrouwen, die het slacht-
offer waren geworden van seksueel misbruik 
en marteling. Jolie was lange tijd een ambas-
sadrice van het Hoge Commissariaat voor 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Sinds 2017 zijn meer dan 730.000 Rohingyas 
uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Er 
bevinden zich nu ruim 1,1 miljoen Rohingyas 
in Bangladesh.

D
e afkorting COI staat voor Center of Influ-
ence. Sinds een aantal jaren promoot de 
Adventkerk het stichten van centra in 
steden waar traditionele vormen van 

kerkgroei niet of nauwelijks succes hebben. 
In dergelijke ‘centers’ vinden allerlei activitei-
ten plaats waarmee de kerk kan inspelen op 
wat mensen echt nodig hebben. Onlangs werd 
het eerste COI geopend in de 200.000 inwo-
ners tellende stad Battambang in Cambodja, de 
tweede stad in het land.

Het centrum richt zich vooral op het promoten  
van een holistische leefstijl. Het nieuwe gebouw 
heeft naast een vegetarisch restaurant, een 
gym en een speelruimte voor kinderen, ook 
een kleine kapel. Daarnaast worden o.a. taal- 
en muzieklessen aangeboden.

PARADISE, CALIFORNIË/NARE 
GEVOLGEN VAN DE ENORME BRAND

D
agelijks kregen we in november ook via 
de Nederlandse televisie de beelden 
binnen van de afschuwelijke natuurbran-
den in de Amerikaanse staat Californië. 

Vooral het stadje Paradise met zijn ca. 27.000 
inwoners werd zwaar getroffen. Daarvan 
werden ook velen van de naar schatting onge-
veer 1.300 kerkleden het slachtoffer. 

Het gebouw van de adventgemeente was een 
van de vele kerkgebouwen die in de as werden 
gelegd. De adventistische middelbare school 
in Paradise zag enkele gebouwen in vlammen 
opgaan. Het adventistisch ziekenhuis werd 
voor een belangrijk deel verwoest. Hoewel 
enkele activiteiten konden doorgaan, zal het 
ruim een jaar duren voor het instituut weer 
‘normaal’ functioneert. Per 1 maart zijn 1.200 
personeelsleden ontslagen. Er wordt alles aan 
gedaan om, tijdens de periode dat het zieken-
huis in Paradise grotendeels dicht is, elders 
werk voor hen te vinden. Een hulpactie om 
getroffen personeelsleden te helpen heeft 
inmiddels meer dan 7 miljoen dollar opge-
bracht.

VIJFTIG JAAR OPGRAVINGEN/
IN JORDANIË

D
e bijbelse archeologie heeft veel bewijs 
aan het licht gebracht voor de historische 
betrouwbaarheid van de Bijbel. Daarvan 
heeft de Adventkerk ruimschoots gebruik 

gemaakt bij haar evangelisatie. Het lag dan 
ook voor de hand dat adventisten ook zouden 
proberen een bijdrage te leveren aan deze tak 
van wetenschap. 

Vijftig jaar geleden maak-
ten experts van twee 
adventistische instellingen 
van hoger onderwijs—
Andrews University en La 
Sierra University—een 
begin met een opgravings-
project in het huidige 
Jordanië. De eerste plaats 
was Hesbon, een stad 
die een rol speelde in de 
geschiedenis van de exodus en de inbezitne-
ming van Kanaän. Later werden ook andere 
‘tells’ onderzocht. Het project werd bekend als 
het Madaba Plains Project.

In de afgelopen maanden werd op verschil-
lende plaatsen gevierd, o.a. met een congres op 
de La Sierra Universiteit, dat het project nu al 
vijftig jaar loopt. Zo’n 2.200 experts, studenten 
en vrijwilligers hebben aan de opgravingssei-
zoenen deelgenomen. Daarbij zijn restanten 
gevonden van huizen, tempels en verdedigings-
werken uit de brons- en ijzertijd en heeft men 
ook sporen ontdekt van de Ammonieten en 
Moabieten. Het Madaba Plain Project is nu het 
langstlopende van alle Amerikaanse archeo-
logische projecten en wordt door deskundigen 
beschouwd als een voorbeeld van hoe een 
dergelijk project moet worden aangepakt.

EERSTE COI GEOPEND/IN CAMBODJA

3

安德烈．麥克切斯尼

主編

本季的聖工焦點來自南非印度洋分

會，其事工範圍包括安哥拉、波札那、

馬拉威、莫三比克、聖多美普林西比、

南非、尚比亞、辛巴威，以及另外七個

分布於印度洋的島國，它們分別是葛摩

聯盟、馬達加斯加、模里西斯、馬約

特、留尼旺、羅德里格斯和塞席爾。

該地區擁有1億9千3百萬人，其中
有3千7百萬是復臨信徒。每51人中就有
1位是復臨信徒。

本季的第十三安息聖工計劃共有七

項，均是為了兩個分別座落在非洲大陸

兩端的葡萄牙語系國家―莫三比克和

聖多美普林西比。

在莫三比克，有一所學校和育幼院

正等待籌建，同時莫三比克的復臨大學

也在盼望籌措資金，好為學校目前最熱

門的學系―食品營養系，來擴增設備。

目前該校共有350位學生，當中有250人

都是主修食品營養系的學生，我實地走

訪該校時，發現不管是教室或是實驗室

設備，的確是人滿為患、不堪負荷。

而在聖多美普林西比，我不斷聽到

許多的見證，大多都是戰勝酒癮和毒癮

的事蹟。在該國都會區的影響力中心，

成立戒酒及戒毒計劃是刻不容緩的事。

我們教會在這個島國上共有12間教會，
但多數都是在擁擠的地下室或簡陋的建

築中聚會。當地的教會領袖告訴我，他

們需要籌建一間新的教堂，好讓更多中

上階層的人能接觸福音。

兒童的聖工計劃方面尤其令人興

奮。我遇見一位非常喜愛讀《聖經》的男

孩，他在學校每天都十分殷勤讀經。他帶

著期盼的眼神問我，他能否擁有屬於自己

的一本《聖經》，這樣一來他在家中也可

以讀經。這一季，我們可以讓成千上萬名

孩童，都擁有屬於自己的《聖經》。

特別見證

如果您想在本季以新的方式讓您

的安息日學或教會更活躍，請直接透過

mcchesneya@gc.adventist.org與我聯繫，你可
以獲得高清圖片配合專題報導。在呈現聖

工見證時，您可以用投影片、電腦或其他

設備來顯示照片，或者您也可以印照片來

裝飾安息日學教室或教堂的公告欄。

《聖工消息》社會青年季刊的內

容之中，僅包含我們本季收集的部份見

證。要獲得更多精彩故事，您可瀏覽bit.
ly/sid-archive，依照國家和主題搜尋見證。

若有任何有效方式分享聖工見證，

請您不吝透過mcchesneya@gc.adventist.
org與我聯繫。感謝您鼓勵教友們對聖
工消息予以重視！

聖工計劃：

莫三比克
‧ 為位在貝拉（Beira）的莫三比克復
臨大學食品營養系擴增設備

‧ 在楠普拉（Nampula）為因愛滋病
失去雙親的孤兒籌建育幼院。

‧ 在米蘭熱（Milange）成立小學。
聖多美普林西比
‧ 在首都聖多美成立戒酒／戒毒中心
‧ 在首都聖多美建立新教堂
‧ 為位於首都聖多美的小學籌建禮堂
兒童聖工計劃
‧ 為莫三比克及聖多美普林西比兩國
低收入家庭的孩童購置葡萄牙語
《聖經》。

致　親愛的安息日學主理 ：
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 13 DEEL 13/GELOOFSPUNTEN

WETEN WAT
JE GELOOFT 

/ DIE ENE GEEST 
GEEFT IEDER MENS 
GAVEN OM DIE IN 

TE ZETTEN VOOR DE 
VERVULLING VAN 

DE TAAK DIE DE ENE 
HEER GEEFT

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 geloofspunt. Zodat ze ons weer helder 

voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. 
Dit keer geloofspunt 17: Geestelijke gaven en bedieningen (ambten).

Tekst/Thijs de Reus

GEESTELIJKE GAVEN EN 
BEDIENINGEN (AMBTEN)

G
od schenkt aan alle leden van 
zijn kerk-van-alle-eeuwen 
geestelijke gaven die elk lid 
dient te gebruiken in een lief-

devolle dienst voor het algemeen 
welzijn van de kerk en de mens-
heid. De gaven worden gegeven 
door middel van de heilige Geest, die 
eenieder in het bijzonder toedeelt 
gelijk Hij wil. De gaven verschaf-
fen alle bekwaamheden en ambten 
die de kerk nodig heeft om haar 
van God gegeven taak te vervullen. 
Volgens de heilige Schrift omvatten 
deze gaven onder andere bedienin-

gen van geloof, profetie, genezing, 
verkondiging, onderwijs, bestuur, 
verzoening, medegevoel, en zelfop-
offerend dienstbetoon en liefde om 
de mensen te helpen en te bemoe-
digen. Sommige leden worden door 
God geroepen en door de Geest 
begiftigd voor ambten zoals herder, 
evangelist of leraar en worden als 
zodanig door de kerk erkend. Zij zijn 
nodig om de heiligen toe te rusten 
tot dienstbetoon, tot opbouw van 
de kerk tot geestelijke rijpheid en 
om de eenheid van het geloof en 
de kennis van God te bevorderen. 
Wanneer leden als trouwe rent-
meesters deze geestelijke gaven van 
Gods veelkleurige genade gebrui-
ken, wordt de kerk beschermd tegen 
de vernietigende invloed van valse 
leer. Zij groeit dan met een groei die 
van God is, en wordt opgebouwd in 
geloof en liefde. (Handelingen 6:1-7; 
Romeinen 12:4-8; 1 Korintiërs 12:9-
11,27-28; Efeziërs 4:8,11-16;  
1 Timoteüs 3:1-13; 1 Petrus 4:10-11).

WAT VOORAFGING
Als gelovigen maken we met elkaar 
deel uit van het lichaam van Jezus 
Christus. We delen met elkaar het 
geloof dat God zich in de Bijbel heeft 
geopenbaard. Daardoor kennen we 
God en leren we ook onszelf beter 
kennen. We weten dat God onze 
Schepper is en ook onze Herschep-
per, want we zijn zondige mensen. 
Dat veroorzaakt een kloof tussen 
God en mens die Hij In Christus 
heeft overbrugd. Hij nodigt ons uit 
deel uit te maken van zijn gemeente. 
Dat is kort samengevat de thema-
tiek die we in deze rubriek tot nu 
toe hebben besproken.

De laatste keren zijn we ingegaan 
op de taak die we als kerk hebben: 
om mensen ertoe op te roepen 
zich aan het geloof van Jezus en 
de geboden van God te houden. 
Daarna kwamen dingen aan de 
orde die de kerk doet, zoals dopen 
en avondmaal vieren en zullen we 
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nog ingaan op overtuigingen waar 
de kerk voor staat, zoals sabbat-
viering en rentmeesterschap in de 
ruimste zin van het woord.

GAVEN BOUWEN DE GEMEENTE OP
Bij een eerder thema kwam ‘de 
eenheid in het lichaam van Chris-
tus’ aan de orde en een van de 
sleutelteksten daarvan staat in  
1 Korintiërs 12. Wanneer we nu  
de gaven van de Geest bespreken,  
komen we dat hoofdstuk weer 
tegen. De gaven van de Geest aan 
de kerk en de eenheid in de kerk 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.

Dat gebeurt alleen als de gemeente 
beseft dat alle gaven als doel 
hebben de heiligen, dat is de 
gemeente, toe te rusten. Zo bouw 
je het lichaam van Christus op 
(Efeziërs 4:12). Wat de Geest aan 
de mens geeft is niet voor hemzelf. 
Alles wat God de mens geeft is 
bedoeld voor de opbouw van de 
gemeente (1 Korintiërs 12:7).

ÉÉN GEEST, ÉÉN HEER EN ÉÉN GOD
Die eenheid in het lichaam van 
Christus begint als iedereen beseft 
dat er een heel scala aan gaven is 
die allemaal uit één bron komen: 
de Geest van God. Ieder mens heeft 
kwaliteiten en is ergens goed in. 
Dat kunnen we allemaal op een 
of andere manier inzetten voor 
de opbouw van de gemeente. Dat 
moet als eerste in onze gedachten 
opkomen. Het is nooit bedoeld om 
met zo’n gave ‘eer in te leggen’ en 
je beter te voelen dan anderen.

Paulus stelt dat er niet alleen één 
Geest is als bron van alle gaven, 
maar ook één Heer en één God  
(1 Korintiërs 12:4). Wanneer Paulus 
zegt dat er één Heer is, verwijst hij 
ook naar iemand die heerschap-
pij voert. Om het eigentijdser te 
zeggen: iemand geeft leiding. Die 
leider geeft alle mensen een taak 
en die beantwoorden dat met 
dienstbaarheid. ‘Er zijn verschil-
lende dienende taken, maar er is 
één Heer’ (1 Korintiërs 12:5).
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 13 DEEL 13/GELOOFSPUNTEN

/ ‘DE VRUCHT
VAN DE GEEST IS 

LIEFDE, VREUGDE EN 
VREDE, GEDULD, 

VRIENDELIJKHEID EN 
GOEDHEID, GELOOF, 
ZACHTMOEDIGHEID 

EN ZELFBEHEERSING’

/ ZOALS  
VERDEELDHEID LEIDT 

TOT ALLERHANDE 
PROBLEMEN IN DE 

GEMEENTE, ZO LEIDT 
HET BEGINSEL VAN 
DE LIEFDE TOT HET 

TEGENOVERGESTELDE.

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?

92

Geestelijke 

gaven en 

ambten

93

Geloofspunt

GOD SCHENKT AAN ALLE LEDEN van zijn kerk-van-alle-eeuwen gees-

telijke gaven. Elk lid hoort zijn of haar gaven te gebruiken in liefdevolle 

dienst tot algemeen welzijn van de kerk en alle mensen. De gaven wor-

den gegeven door middel van de heilige Geest, die besluit welke gaven 

mensen krijgen. Door de gaven van de Geest zijn alle mensen die een 

functie hebben, in staat om hun van God gegeven taak te vervullen. 

Volgens de Bijbel zijn deze gaven bijvoorbeeld geloof, profetie, genezing, 

verkondiging, onderwijs, bestuur, verzoening, medeleven, en zelfopoffe-

rend dienstbetoon en liefde om de mensen te helpen en te bemoedigen. 

Sommige leden worden door God geroepen en door de Geest begiftigd 

voor ambten zoals predikant, evangelist of leraar en worden als zodanig 

door de kerk erkend. Zij zijn nodig om de leden toe te rusten tot dienst-

baarheid, om de kerk te leiden naar geestelijke rijpheid en om de eenheid 

van het geloof en de kennis van God te bevorderen. Wanneer leden als 

trouwe rentmeesters deze geestelijke gaven van Gods genade gebruiken, 

wordt de kerk beschermd tegen de vernietigende invloed van onjuiste 

leer. Zij groeit dan zoals God wil en wordt opgebouwd in geloof en liefde. 

(Handelingen 6:1–7; Romeinen 12:4–8; 1 Korintiërs 12:9–11, 27, 28; Efeziërs 

4:8, 11–16; 1 Timoteüs 3:1–13; 1 Petrus 4:10, 11.)

God zorgt voor zijn kerk en daarom rust hij ons toe met 

‘geestelijke gaven’. Dat wil zeggen: de heilige Geest geeft ons allerlei 

mogelijkheden die we niet van nature hebben en/of geeft een extra 

dimensie aan vaardigheden en talenten die we al bezitten. We krijgen 

Die ene Geest geeft ieder mens gaven 
om die in te zetten voor de vervul-
ling van de taak die de ene Heer 
geeft. De apostel voegt daar iets aan 
toe: hij zegt dat er ook bijzondere 
uitingen van kracht zijn. Daarna 
klinkt opnieuw die verwijzing 
naar die ene: in dit geval één God 
(1 Korintiërs 12:6). God is de gever 
van alle gaven en Hij heeft maar 
één doel voor ogen, namelijk onze 
medemensen. God stelt tegenover de 
menselijke neiging tot egoïsme altijd 
zijn belangeloze inzet voor de ander.

GEEN GAVEN ZONDER DE 
VRUCHT VAN DE GEEST

Om geestesgaven te kunnen 
ontvangen is een bepaalde gees-
teshouding nodig. De Geest geeft 
daarom niet alleen gaven, maar Hij 
brengt in de eerste plaats vrucht 
voort. Als de Geest gaven geeft, dan 
is het onvermijdelijk dat die Geest 
invloed heeft op jou en dan veran-
dert jouw manier van leven. De 
doop is niet alleen een doop met 
water, maar vooral met de heilige 
Geest en juist daardoor wordt een 
mens ‘wedergeboren’. Dat bete-
kent dat je begint aan een heel 
nieuw leven. Daarin laat je je leiden 
door de Geest. Dan ben je niet meer 
gericht op je eigen begeerten en 
doe je niet meer alleen wat je zelf 
graag wilt (Galaten 5:16-17).

‘De vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vrien-

delijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheer-
sing’ (Galaten 5:22). Waarom 
zou de Geest je bijzondere gaven 
geven als je die gaat gebruiken 
vanuit een verkeerde houding ten 
opzichte van je medemensen? Hoe 
ga je om met de mensen in je kerk-
gemeente en daarnaast met alle 
mensen rondom je? 

Ben jezelf geneigd hulp te vragen 
of zelfs maar aan te nemen van 
iemand die je liefdeloos, chagrij-
nig, ruziemakend, ongeduldig 
en onvriendelijk behandelt? Dat 
zullen we meestal niet doen. 
Waarom zou God je dan gaven 
geven als je niet in staat bent die 
aan te wenden voor je medemens? 
De Geest heeft geen reden ons 
gaven te geven als we niet willen 
leven volgens goddelijke begin-
selen door ook de vrucht van de 
Geest te laten zien.

VERDEELDHEID IN KORINTE
De lijst van Paulus, waar we net 
naar verwezen in Galaten, begint 
met de liefde. Dat is de eerste en 
belangrijkste vrucht van de Geest. 
Ook in 1 Korintiërs stelt Paulus de 
liefde voorop. We moeten beseffen 
dat de bespreking van de gaven 
van de Geest niet op zichzelf staat. 

In de hoofdstukken 4-11 van 
zijn brief aan de Korintiërs stelt 
de apostel een hele waslijst aan 
problemen aan de orde: ontucht, 
elkaar voor de (burger)rech-
ter slepen, onduidelijkheid over 
trouwen of celibatair leven, het 

eten van offervlees, wie er nu 
apostelen zijn en wie niet en 
zelfs misstanden bij het avond-
maal. Dat alles vloeit voort uit 
één probleem: de gemeente is 
verdeeld in groepen en daardoor 
heerst er verdeeldheid (1 Korin-
tiërs 1:11). Het is geen toeval 
dat Paulus juist in deze brief 

zo’n indringende oproep doet de 
eenheid te bewaren en te beseffen 
dat alles wat we hebben, een gave 
is van God door zijn Geest.

Zoals verdeeldheid leidt tot aller-
hande problemen in de gemeente, 
zo leidt het beginsel van de liefde 
tot het tegenovergestelde. Daar-
uit vloeit de vrucht van de Geest 
voort en dan heeft het geven van 
gaven zin. 

DE WEG DIE NOG 
VOORTREFFELIJKER IS

Hoe centraal Paulus de liefde stelt 
blijkt ook uit zijn bespreking van 

de gaven van de Geest. In hoofd-
stuk 12 somt Paulus de gaven op 
en in hoofdstuk 14 werkt hij de 
problemen uit die er ontstaan 
naar aanleiding van het spre-
ken in klanktaal. Let echter op 
hoe Paulus die opsomming van de 
verschillende gaven afsluit: ‘Richt 
u op de hoogste gaven. Maar eerst 
wijs ik u een weg die nog voortreffe-
lijker is (1 Korintiërs 12:31).

Die weg beschrijft Paulus in het 
hoofdstuk over de liefde! ‘Al sprak 
ik de talen van alle mensen en die 
van de engelen – had ik de liefde 
niet, ik zou niet meer zijn dan een 
dreunende gong of een schelle 
cimbaal. Al had ik de gave om te 
profeteren en doorgrondde ik alle 
geheimen, al bezat ik alle kennis 
en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, 
ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik voedsel aan 
de armen wilde geven, al gaf ik mijn 
lichaam prijs en kon ik daar trots 
op zijn – had ik de liefde niet, het 
zou mij niet baten.’ (1 Korintiërs 
13:1-3)

Als we echt gaven van de Geest 
willen ontvangen en onze gaven en 
talenten willen vermenigvuldigen, 
dan willen we ook deze weg bewan-
delen, die nog voortreffelijker is.

Thijs de Reus is predikant van Emmen 
en districtsvoorzitter van Noord-
Nederland.
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DE VRIJWILLIGER/ARLINE BLANKER ARLINE BLANKER/DE VRIJWILLIGER

KNIPOOG 
VAN BOVEN

Massachusetts, 
Amerika. Ze moest 
echter voortijdig
stoppen  vanwege zware 
hoofdpijnen en reisde terug 
naar Nederland.
In huize Blanker werd altijd gezon-
gen, wat een levenslange liefde 
bleef. Daarom richtte Arline het 
koor Sweet Inspiration op. Tussen 
1990 en 1995 zong het koor regel-
matig in gevangenissen. Na het 
opheffen van het koor bleef Arline 
samen met haar familie of alleen 
haar geloof in gevangenissen 
delen. Stoppen was geen optie.
In diezelfde periode werd bij haar 
de auto-immuun ziekte G6PD defi-
ciëntie ontdekt. Ze bleek allergisch 
voor verschillende voedingsstof-
fen wat de hoofdpijnen verklaarde. 
Ze knapte zienderogen op.

In 1997 ontmoette ze tijdens een 
vakantie in Suriname haar toekom-
stige man Remy. Hij was geen 
adventist, maar bezocht de kerk. Ze 
trouwden in 1998 in besloten kring 
en onder leiding van Hans Ponte. 
Hans droeg later hun kinderen 
Leilany (= hemelse bloem van 19) 
en Benjamin (13) op.

en de vegetatie.’ Van Los Ange-
les, waar ze opgesloten zat in een 
badkamer en bevrijd werd door 
de conciërge, vervolgde ze haar 
reis naar Honolulu. Daar volgde 
ze een vijfdaagse oriëntatiecur-
sus met 170 zendingsstudenten.  
‘Ik maakte daar mijn eerste 
Agapè-maaltijd mee die een onver-
getelijke indruk maakte: fruit, 
druivensap en brood waren 
uitgestald over een groot kruis 
gedrapeerd met witte doeken. 
Daar op Hawaii ervoer ik dat mijn 
geloof in God zich versterkte, ik 
wilde Hem volgen.’

VOORBEREIDING OP PONAPÉ
Na de cursus volgde de reis naar 
Ponapé. ‘We zongen tijdens de 
vlucht van onze God en werden 
vervolgens allerhartelijkst ontvan-
gen met bloemenkransen (Lei’s) 
en aten met de lokale broeders en 
zusters uit één grote teil, zoals zij 
gewoon zijn. Wie liever van een 
bord at, kreeg een bord.
Mijn onderkomen was een tweeka-
merappartement dat ik deelde met 
drie vrouwen. Een van hen was 
ronduit recalcitrant, wat leidde tot 
botsingen, onder andere met mij. 
Ik werd zo boos dat ik weigerde 
haar te spreken. Tot ik ’s avonds 
mijn gebed bad en tijdens het Onze 

Vader besefte dat ik niet verder 
kon. Hoe kon ik God vragen om 
vergeving als ik haar niet wilde 
vergeven? Ik maakte het goed. We 
zijn vriendinnen tot op de dag van 
vandaag.’

HAAR PLEK IN DE KEUKEN
Ponapé ligt in een orkaangebied. 
‘Deze maakten wij als zendings-
jongeren mee. Zo vlogen wij eens 
van de ene naar de andere loca-
tie, niet beseffend dat tijdens die 
vlucht een tyfoon rondraasde. Wij 
hadden wat last van turbulentie. 
Na de landing beseften we dat God 
ons beschermd had.’

Arline werkte tien maanden op 
Ponapé en zorgde voor de dage-
lijkse hotlunches voor school. 
Kinderen konden die kopen als 
ze geen lunch meehadden. Arline 
verving de minder gezonde 
producten door een appel of drui-
ven. Naast het werk in de keuken 
werkte ze als vrijwilliger bij 
Padvinderij, survivalweekenden of 
waar hulp nodig was.

NIEUW WERK EN NIEUW GEZIN
Geïnspireerd door haar werk op 
Ponapė wilde Arline de opleiding 
Food en Nutrition volgen aan 
het Atlantic Union College in 

PRISON MINISTRY
Arline bleef zingen en werken in 
de gevangenissen onder de naam 
Prison Ministry. ‘Ik opperde eens 
het idee om vóór aanvang van 
een dienst te bidden. Het is van 
het allergrootste belang dat wij 
ons onder Gods leiding stellen. 
De mannen die rumoerig binnen-
kwamen werden muisstil toen de 
predikant in toga naar voren liep. 
Hij zei na afloop: ‘Dat komt door-
dat de God van de adventisten 
werkt.’ Waarop Arline antwoorde: 
‘Nee, dat is onze God daarboven.’

Arline ontmoet in de gevangenis 
bekenden van binnen en buiten 
de kerk. ‘Door Gods zegen kan 
ik er speciaal voor hen zijn. Hij 
maakte mij een pastoraal hulp-
verlener in de gevangenis, waar 
ik twee tot drie keer per maand 
kom en waar sommige kerkbezoe-
kers me mama of tante noemen. 
Verschillende gevangenissen doen 
een beroep op me, maar ik werk 

DIT IS ARLINE IN HET KORT

A
rline is geboren op 13 juli 
1965 in Suriname, waar ze 
de basisschool en middel-
bare school afrondde, 

hoewel ze vaak uitviel door zware 
hoofdpijnen. Op elfjarige leeftijd 
werd ze gedoopt na een bijbelstu-
die over Daniël en de Openbaring. 
Ze was overtuigd van Jezus’ spoe-
dige komst. ‘Mijn moeder vond 
me te jong, maar als ik niet te jong 
was voor de studies van Daniël en 
Openbaring, dan toch zeker niet 
om gedoopt te worden?’, was haar 
reactie.
In 1974 stierf haar vader, wat een 
enorme schok was. Op haar 16e 
vertrok haar moeder naar Neder-
land. Ze wenste een beter leven 
na de coup en decembermoorden. 
Arline bleef nog twee jaar in Suri-
name, voordat zij naar Nederland 
verhuisde. Tijdens een jeugd-
congres in Tiel, hoorde ze van 
Callbook, een oproep aan jongeren 
om in het buitenland te werken. Ze 
meldde zich aan, waarna de wereld 
zich opende.

OVER BEKERING GESPROKEN
‘Ik ging werken op Ponapė, Micro-
nesia, een eiland in de Stille 
Zuidzee dat veel gelijkenissen 
toont met het Surinaamse klimaat 

Arline Blankers geloofsreis begon in Suriname. Vandaar reisde ze naar Nederland, 
Ponap (tegenwoordig Ponhnpei genoemd), Amerika en eindigt voor nu in Nederland 
waar Arline werkt als vrijwilliger in de gevangenis. Overal waar zij komt deelt ze haar 

geloof en vertrouwt erop dat God door haar werkt.

Tekst/Irene van Valen

vooral in Westzaan. 
In de toekomst wil 

ik meer doen. Ik kan 
niet overal zijn, terwijl er 

veel vraag is naar muzikale 
ondersteuning. Gelukkig heb ik 

‘hulptroepen’ in Nieuwegein en 
Rotterdam.’

STOERE MANNEN WORDEN 
NEDERIG

Tijdens de Alpha-cursus van vorig 
jaar deed Arline de inleiding over 
de heilige Geest. Haar uitleg dat 
satan iedereen aanklaagt terwijl 
Jezus vrijspreekt en lege plekken 
in het leven vult en dat Hij met zijn 
bloed mensen vrijspreekt, maakte 
grote indruk. Tijdens de gebeds-
sessies waar individueel gebed 
mogelijk was, ervoeren ze Gods 
Geest. ‘Stoere mannen, die vrijwil-
lig naar de kerkdiensten komen 
of omdat zij helpen met koffie 
schenken en stoelen klaarzetten, 
werden klein, nederig en huilden. 
Woorden van hoop, bevrijding en 
steun door Jezus kwamen dichtbij, 
juist daar. De heilige Geest werkt 
in de gevangenis.’

Arline is inmiddels een graag 
geziene bezoeker. ‘Dat zie ik als 
knipoog van boven. God bracht mij 
hier. God werkt. Ik werk voor hem.’
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OVERDENKING/LEVENSVREUGDE LEVENSVREUGDE/OVERDENKING

STRESS EN ZORGEN

E
r zijn zelfs mensen – meestal 
niet de prettigste – die als 
hoogste doel hebben om enkel 
geluk en genot na te streven. 

Die heten met een mooi woord 
hedonist. Hedonisten waren overi-
gens ook al in Paulus’ tijd bekend 
(Filippenzen 3:19). In deze kring 
van gelukzoekers en levensge-
nieters is natuurlijk geen ruimte 
voor spanningen en tegenslagen. 
Je moet juist al het mogelijke doen 
om stress en zorgen uit de weg te 
gaan. Die bouwen geluk en levens-
vreugde niet op. Integendeel. 

PAULUS:
LEVENSVREUGDE

TEGEN DE 
VERDRUKKING IN

Het lijkt wel of het aantal geluksgoeroes van deze tijd het product is van een 
geboortegolf. Zoveel kom je er tegen. Er valt ook veel geld te verdienen in de 

entertainmentindustrie. De huidige mens kun je in veel gevallen omschrijven als: 
homo oblectares, de mens die wil vermaakt worden. Hij wil vooral geluk en vreugde 
ervaren. Niet alleen de zogenaamde gelukszoekers uit verre landen, maar ook hele 

massa’s in ons eigen werelddeel. Je kunt je er zelfs voor laten opleiden.  
Op verschillende universiteiten kun je nu kiezen voor het studievak: geluk.  

In Eindhoven is er een hbo-opleiding Werkgeluksdeskundige. Hoe creëer je geluk 
op de werkvloer? In Rotterdam biedt de Erasmusuniversiteit een universitaire 

leergang: Het rendement van geluk. Deze richt zich op geluk in organisaties.  
Ook Nijmegen biedt een universitaire cursus gelukkig leven (Radboud).  

Met andere woorden: geluk valt te leren!

Tekst/Henk Koning

Ook de kerk heeft in het tegen-
gaan van stress een actief beleid 
gevoerd. Een voorbeeld uit mijn 
eigen pastorale praktijk is dat ik 
leidinggaf aan een cursus stress-
beheersing. Iedereen weet dat een 
redelijke hoeveelheid stress nuttig 
en zelfs noodzakelijk is om goed te 
kunnen presteren. Toen ik dit arti-
kel schreef ervoer ook ik de stress 
van de deadline, maar als u het leest 
is het gevraagde product wel af. Een 
beetje stress is dus effectief, maar 
duidelijk is ook dat te veel stress 
oorzaak kan zijn van veel lichame-
lijke en emotionele klachten. Die 
kunnen iemands levensvreugde 
behoorlijk temperen.

PAULUS EN STRESS
De bekendste evangelieprediker 
van de eerste eeuw, Paulus, is in 
zijn werk de omgang met stress, 
spanningen en tegenslagen wel 
gewoon. In diverse brieven maakt 
hij melding van een flink aantal 
lastige scenario’s: hij heeft een 
aantal malen gevangengezeten, 
veel lijfstraffen ondergaan en is 
vaak in doodsgevaar geweest. Ook 
is hij vijfmaal met veertig min één 
zweepslagen gestraft en driemaal 
met stokslagen. Hij is eenmaal met 
stenen bekogeld en heeft driemaal 
schipbreuk geleden. 

/ JE MOET JUIST 
AL HET MOGELIJKE 
DOEN OM STRESS 
EN ZORGEN UIT DE 
WEG TE GAAN. DIE 
BOUWEN GELUK EN 
LEVENSVREUGDE 
NIET OP. 
INTEGENDEEL.
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OVERDENKING/LEVENSVREUGDE LEVENSVREUGDE/OVERDENKING

/ DE VREUGDE EN 
BLIJDSCHAP DIE 

PAULUS KOESTERT 
IS GEEN GOEDKOOP 
SENTIMENTALISME 

OF OPGEKLOPTE 
VROLIJKHEID

Hij is voortdurend onderweg en 
wordt bedreigd door rivieren, 
rovers, volksgenoten en vreemde-
lingen. Hij is in gevaar in de stad, 
in de woestijn, op zee en te midden 
van schijngelovigen. Daarnaast 
heeft hij gezwoegd en geploeterd, 
vaak zonder te slapen, hongerig 
en dorstig, vaak zonder te eten, 
verkleumd en zonder kleren.  
Daarbovenop ervaart hij dagelijks 
de druk vanwege zijn zorg voor 
zijn gemeenten (zie 2 Korintiërs 
11:23-28).

ZINGEN IN DE GEVANGENIS?!
Opmerkelijk is dat Paulus veel 
van zijn brieven vanuit de gevan-
genis schrijft (aan Efeze, Kolosse 
en Filemon). Ook de brief aan de 
gemeente Filippi. Filippi is de 
eerste gemeente die Paulus sticht 
in Europa (Griekenland). Daar 
belandt hij al tijdens zijn eerste 
bezoek in de gevangenis. Hij wordt 
volkomen onterecht beschuldigd 
van racisme en discriminatie. Over 
stress en verdrukking gespro-
ken! Zijn medegevangenen kunnen 
daarom hun oren niet geloven als 
Paulus midden in de nacht daar 
in de gevangeis van Filippi begint 
te zingen om God te eren (Hande-
lingen 16:25)! Zelfs de natuur 
reageert geschokt: er vindt een 
aardbeving plaats, maar… ook een 
doopdienst van de gevangenbe-
waarder en zijn gezin.

Deze gebeurtenissen dragen 
bij aan een langdurige en duur-
zame relatie tussen Paulus en de 
gemeente Filippi. Als Paulus later 
vanuit de gevangenis in Rome zijn 
brief aan Filippi schrijft, zijn blijd-
schap en vreugde de grondtoon 
van zijn schrijven. Je zou zonder 
overdrijving kunnen zeggen dat 
deze brief de zonnigste en meest 
vreugdevolle van al zijn brieven is. 
De woorden ‘vreugde’ of ‘vreug-
devol’ komen wel tienmaal in deze 
korte brief terug. 

Christus wordt verkondigd geeft 
hem ‘blijvende vreugde’. Zelfs 
als deze verkondiging zijn leven 
zou kosten, aanvaardt hij dat ‘vol 
vreugde’ (2:17,18). Dat is natuur-
lijk alleen verklaarbaar uit zijn 
intense relatie met Jezus van 
Nazaret. Hij herhaalt dan ook de 
aanmoediging aan de Filippenzen: 
‘Laat de Heer uw vreugde blijven’ 
(3:1; 4:4). 

VREUGDE EN BLIJDSCHAP IN 
CHRISTUS EN IN ELKAAR

De vreugde en blijdschap die 
Paulus koestert is geen goedkoop 
sentimentalisme of opgeklopte 
vrolijkheid. Zijn levensvreugde 
wordt dagelijks gevoed door zijn 
intense band met Jezus Chris-
tus. Deze vertrouwelijke relatie, 
die hij ‘het kennen van de Heer’ 
noemt, is voor hem belangrijker 
dan al het andere. De rest is voor 
hem gelijk aan afval (3:7-9). In zijn 
brief aan de gemeente Efeze duidt 
hij deze relatie regelmatig als ‘in 
Christus’. In Paulus’ leven, ook en 
juist als hij in problemen verkeert, 
staat Christus centraal. Om Hem 
draait het allemaal in de missie die 
Paulus heeft voor zijn tijd.

Het maakt Paulus echter ook blij 
wanneer andere mensen zo’n 
band met Jezus hebben. Ook de 
gemeente Kolosse schrijft hij ‘…
ik zie met vreugde hoe hecht u 
met elkaar verbonden bent en hoe 
onwrikbaar uw geloof in Christus 
is’ (2:5). Ook de onderlinge band 
tussen christenen stemt hem dus 
vreugdevol. Hij kan zelfs ‘volmaakt 
gelukkig’ zijn als christenen ‘eens-
gezind zijn, één in liefde, één in 
streven, één van geest’ (Filippenzen 
2:3). Hij roep zijn medegeloven dan 
ook op om in dezelfde gezindheid 
te leven als Christus Jezus (2:5). 
Verdriet te delen met wie verdriet 
heeft, maar ook blij te zijn met wie 
zich verblijdt (Romeinen 12:15).

Zijn vreugde en blijdschap staan bijna 
synoniem voor geloof en vertrouwen. 
Zijn vreugde is vooral gerelateerd aan 
een relatie: zijn dagelijkse omgang 
met Jezus. Zijn vertrouwen in Hem, 
het kunnen delen van het evange-
lie en vervolgens dat goede nieuws 
zien landen in de levens van zijn 
generatiegenoten vervult hem met 
intense levensvreugde. Daar wordt 
hij elke keer weer superblij van. 
Zelfs tegen de verdrukking in!

Henk Koning is emeritus predikant van 
Harderwijk en lid van de Advent-redactie.

EEN VREUGDEBRIEF AAN 
FILIPPI

Dat roept natuurlijk vragen op. 
Normaal gesproken doet iedereen 
al het mogelijke om hevige stress 
en ongemakken te voorkomen. 
Zeker als je een gezellig en vreug-
devol leven wilt leiden. Paulus’ 
leven is doortrokken van mega-
zorgen en superweerstand en toch 
schrijft hij – zelfs vanuit de gevan-
genis – over vreugde en blijdschap.

Hoe kan dat en wat zit daarachter? 
Heeft hij een psychologisch trucje 
geleerd? Leeft hij in twee werel-
den? Was hij aangeraakt door het 
‘keep-smiling-virus’?
Nee, Paulus is geen psycholoog 
of andragoog. Hij is zeker niet de 

man van trucjes. Of hij een zonnig 
en vrolijk karakter had is ook nog 
maar de vraag. Hij leeft ook niet 
in twee werelden, maar staat wel 
met beide benen heel sterk in zijn 
geloof. Hij is een apostel van goed 
nieuws: het evangelie. Hij brengt 
met succes het evangelie in zijn 
tijd en dat geeft hem veel vreugde. 

Al in het eerste hoofdstuk van 
de brief aan Fillipi schrijft hij: 
‘Ik dank mijn God altijd wanneer 
ik aan u denk, telkens wanneer 
ik voor u allen bid. Dat doe ik vol 
vreugde, omdat u vanaf de eerste 
dag tot nu toe hebt bijgedragen 
aan de verspreiding van het evan-
gelie’ (1:3-5; vetdruk toegevoegd). 
Hij kan zelfs dankbaar zijn als het 
evangelie wordt verspreid door 
mensen met verkeerde motie-
ven (1:14-19). Het feit dat hij, zelfs 
al zit hij zelf gevangen, hoort dat 

CONCLUSIE
De woorden vreugde, vreugdevol, 
blijdschap en gelukkig spelen een 
belangrijke rol in Paulus’ brief aan 
de gemeente Filippi. Ze komen ook 
in andere brieven menigmaal voor. 
Uit zijn brieven blijkt dat bij Paulus’ 
levensvreugde weinig te maken 
heeft met omstandigheden. Die 
waren vaak belabberd of bedrei-
gend. Het gaat hem ook niet om 
maakbaar geluk en zijn blijdschap 
heeft al helemaal niets met vermaak 
van doen. Het is hem ook niet 
aangepraat door geluksgoeroes. 

/ ZIJN VREUGDE 
IS VOORAL 
GERELATEERD AAN 
EEN RELATIE: 
ZIJN DAGELIJKSE 
OMGANG MET JEZUS
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DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOLVERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN

Wij kennen een seizoen voornamelijk als een periode van drie maanden waarin er in 
de natuur veranderingen plaatsvinden. De cyclus van de natuur is een doorgaand 
proces van tot leven komen, groeien, oogsten en rust. Je kunt de vier seizoenen 

vanuit een meteorologisch aspect bekijken zoals de stand van de zon ten opzichte 
van de aarde. Maar je kunt seizoenen ook zien als het ritme van ons eigen leven.

Tekst/Jacob Engelgeer

DE
SEIZOENEN 
VAN HET 
LEVEN

/ NIET HET KWAAD, 
MAAR HET GOEDE 

HEEFT HET LAATSTE 
WOORD. NIET DE 

HAAT, MAAR DE 
LIEFDE TREKT AAN 
HET LANGSTE EIND

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD2019
DE SEIZOENENVAN HET LEVEN2e kwartaal

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD2019
DE SEIZOENENVAN HET LEVEN2e kwartaal

HOE GEEFT PREDIKER HET WEER?
De Prediker beschrijft het als 
volgt: ‘Voor alles wat gebeurt is 
er een uur, een tijd voor alles wat 
er is onder de hemel. Er is een tijd 
om te baren en een tijd om te ster-
ven, een tijd om te planten en een 
tijd om te rooien. Er is een tijd om 
te doden en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken en een tijd 
om op te bouwen. Er is een tijd om 
te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd 
om te dansen. Er is een tijd om 
te ontvlammen en een tijd om te 
verkillen, een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. Er is een 
tijd om te zoeken en een tijd om te 
verliezen, een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. Er 
is een tijd om te scheuren en een 
tijd om te herstellen, een tijd om te 
zwijgen en een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben en 
een tijd om te haten. Er is een tijd 
voor oorlog en er is een tijd voor 
vrede.’ (Prediker 3:1-8) 

HET ONGRIJPBARE LEVEN
Dat de door Prediker genoemde 
diversiteit onderdeel is van ons 
leven weten we uit ervaring. Vanaf 
onze geboorte hebben we te maken 
met die verschillende fasen van het 
leven en met veranderingen. Soms 
zijn het goede veranderingen, maar 
soms ook niet. Op het ene moment 
hebben we zelf de touwtjes in 
handen en op het andere juist weer 
niet. Het leven is lang niet zo maak-
baar als velen wel denken, eerder 
ongrijpbaar. 

Tussen geboorte en sterven zit een 
niet te voorspellen leven. Sommige 
kinderen leven niet lang na hun 
geboorte, anderen groeien uit tot 
volwassenheid en bereiken een hoge 
leeftijd. Kortom het leven is ongrijp-
baar en onvoorspelbaar en juist 
daarom is de ervaring van Gods 
nabijheid van wezenlijk belang.

GOD ERVAREN
God ervaren, zijn warmte en nabij-
heid voelen, zijn hand op je hoofd 
weten. Dat is toch vooral een kwes-
tie van ontvankelijkheid. Als je je 
openstelt voor God, zul je ervaren 
dat Hij jou zijn aandacht schenkt als 
een steun in je rug en de grond onder 
je voeten. In het leven van alledag 
komen genoeg situaties voor waarin 
je die steun hard kunt gebruiken. Je 
wilt grond onder je voeten voelen 
en niet wegzinken in het moeras 
van tegenslagen en verdriet. 

O ja, zolang het je goed gaat is er 
niets aan de hand. Je geniet van de
welvaart, hebt een dak boven je 
hoofd, voldoende brood op de plank. 
Je gezondheid is oké, je steekt 
lekker in je vel en je merkt weinig 
tot niets van de drastische bezuini-
gingen in de gezondheidszorg. Met 
je kinderen en je ouders gaat het 
goed. Het ontbreekt je aan niets. 

Maar wat als het je nu eens wel 
tegenzit?

ALS HET LEVEN NIET MEEZIT
Mensen raken hun baan kwijt en 
gaan onzekere tijden tegemoet. Velen 
worden ziek of verliezen hun dierba-
ren. Kinderen komen om als gevolg 
van een dramatisch ongeval. Familie 
en vrienden sterven door terroris-
tische aanslagen. Families hebben 
ruzie en de vetes lijken onoplosbaar. 
Gezinnen gaan door een diep dal 
van spanning en verdriet. Kinderen 

DE FASEN IN ONS LEVEN

O
ns levensritme is in te delen 
in verschillende fasen. 
Geboren worden, groeien 
en ontwikkelen, de peri-

ode dat je in de bloei van je leven 
komt en de herfst waarin je de 
oogst binnenhaalt van wat je hebt 

bereikt. Dan volgt de laatste fase 
van je leven die je over het alge-
meen in relatieve rust doorbrengt. 
Het is een periode van bezinning 
waarin je terugkijkt op je leven en 
de balans opmaakt. Vervolgens is 
het moment daar waaraan geen 
mens kan ontkomen: het sterven. 

/ HET ERVAREN VAN 
GODS NABIJHEID 

IS VAN WEZENLIJK 
BELANG
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raken getraumatiseerd als gevolg 
van ouderlijk wangedrag. Ouders 
zijn radeloos omdat ze hun kinderen 
zien ontsporen en ze lijken geen grip 
op de situatie te kunnen krijgen. 

Juist dan heb je behoefte aan de 
nabijheid van God.

GODS BEELD LATEN ZIEN
God heeft ons gemaakt naar zijn 
beeld, zodat we op Hem lijken in doen 
en laten, in spreken en zwijgen. Gods 
nabijheid heeft dan ook veel te maken 
met de manier waarop wij Hem weer-
spiegelen in het leven van alledag. Zijn 
naam ‘Ik zal er zijn’, ‘Ik ben aanwe-
zig’, ‘Ik ben dicht bij je’ (Exodus 3:14), 
wordt dan ook vooral zichtbaar in 
onze nabijheid en onze aanwezig-
heid. Menszijn in naam van God is 
dan ook: jíj bent er, jíj bent dichtbij, jíj 
bent degene die naast de ander staat 
tijdens zijn seizoenen van het leven. 

GOD IS ER
God is dichtbij ons en laat ons niet 
aan ons lot over. In voor- en tegen-
spoed, God is er. In welke levensfase 
we ons ook bevinden, wat we al 
hebben meegemaakt of nog gaan 
meemaken in de toekomst, we 
hebben één basiszekerheid. De bevrij-
ding van Christus Jezus die zijn leven 
heeft gegeven om het onze te redden. 
Dat biedt levensvreugde te midden 
van de seizoenen van ons leven.

DIALOOG 2E KWARTAAL 2019
Vanaf april zullen we in de sabbat-
school met behulp van het boekje 
Dialoog het thema ‘De seizoenen 
van het leven’ bestuderen. Ik wens 
iedereen daarbij Gods zegen.

Je slaapt in, maar in het vertrou-
wen op een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. 

Deze indeling in levensfasen 
vertelt ons echter niet wat ons 
binnen die periodes allemaal kan 
overkomen. En dat is nogal wat. m
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OVERLEDENSBERICHTEN/PS

PS

PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

HENK TAP
9 mei 1955 – 4 nov 2018
Henk stond midden in het leven. 
Hij maakte ruim 60 jaar deel uit 
van adventgemeente Enschede, 
waarvan 54 jaar als lid. Zijn liefde 
voor God, de kerk en mensen stond 
centraal in zijn leven. Woorden als 
trouw, steunpilaar, gevoel voor 
humor, hoopvol en optimistisch, 
zorgdragen voor, kenmerken zijn 
persoonlijkheid. Met de hulp van 
zijn vrouw, Henny, zette Henk zich 
jarenlang in voor het jeugdwerk, 
de diaconie en als hoofdkoster en 
gebouwbeheerder. 

Henk werd getroffen door een nare 
ziekte. De dood overrompelde hem 
en iedereen met wie hij een band 

PLONIA WOUTRINA 
HENDRIKJE STENS (PLONI)

27 mrt 1932 - 19 feb 2019
Ploni was de tweede van vijf 
kinderen in het gezin Stens, een 
typisch arbeidersgezin. Zij was 
8 toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak en Rotterdam gebom-
bardeerd werd. Tijdens de oorlog 
trokken de oudste drie kinderen 
naar familie in Drenthe om daar 
weer goed te kunnen eten. Een 
riskante reis!

Zij wilde graag naar de mulo, 
maar men vond dat een meisje uit 
het arbeidersmilieu beter naar 
de huishoudschool kon gaan. 
Ploni nam haar latere vorming 
en ontwikkeling in eigen land. Ze 

startte diverse opleidingen en 
kreeg daardoor een baan bij de 
Raad voor de Kinderbescherming 
in Rotterdam. 

Tijdens de opleiding verpleeg-
kunde, die zij helaas niet kon 
voltooien, ontmoette zij Eef 
Bonhof. Met Eef ontwikkelde zij 
een levenslange vriendschap van 
ruim 58 jaar! Sinds het begin van 
de jaren 80 woonden beiden in 
Nunspeet en leerden de adventge-
meente Harderwijk kennen. 

In 1953 werd Ploni gedoopt in 
Rotterdam-Zuid. Ze was kindersab-
batschoolleider en ouderling, 
zowel in Rotterdam als Harder-
wijk. Ploni was leergierig en open 
en begroette nieuwe inzichten. Zij 
was een verbinder en bruggenbou-
wer. Altijd geïnteresseerd in het 
leven en welzijn van anderen, vaak 
mild in haar oordeel. 

Vanaf november 2018 werd Ploni 
verzorgd in het hospice van 
Nunspeet. Daar, in zekerheid van 
de opstanding op de jongste dag, 
sliep zij in, in het bijzijn van haar 
levensgezel Eef. 

had. Hij is ingeslapen in het volle 
vertrouwen van de wederopstan-
ding, in het bijzijn van zijn gezin. 

Op sabbat 10 november 2018 
namen familie, vrienden en 
gemeenteleden afscheid van Henk. 
Zijn zoon Geert Tap, predikant, 
ging voor in deze dienst, waar 
warme herinneringen werden 
gedeeld. Er waren tussen de 200 
tot 300 mensen aanwezig. Zij ston-
den niet alleen stil bij het verdriet 
en gemis, ook Henks leven werd 
gevierd. De zekerheid van een 
weerzien was een grote troost.

De kerngedachte uit 2 Timoteüs 
4:7 vatte zijn levensdoel samen: 
‘Maar ik heb de goede strijd 
gestreden, de wedloop volbracht, 
het geloof behouden.’  

LENY GERRITSEN-LODDERS
9 mei 1935 – 6 nov 2018
Tijdens haar opleiding verpleeg-
kunde stond Leny bekend als 
‘zuster zonnestraal’. Zij werd gebo-
ren in Den Haag en woonde later in 
Delft. Maar toen veroverde Leo uit 
Kerkrade haar hart en bracht haar 
naar Zuid-Limburg. Zij is er altijd 
blijven wonen en werd één met de 
Limburgers. 

Leo en Leny kregen twee zonen: 
John en Ton. In hun harten was 
nog veel meer ruimte. Veel mensen 
woonden tijdelijk en permanent bij 
hen en zij adopteerden ten slotte 
ook nog twee broertjes: Alex en 
Roger. 

Leny was de motor voor kinder-
feesten en partijen. Haar 

kleinkinderen hebben van haar 
genoten. Haar hart lag altijd bij 
kinderen en in haar gezonde jaren 
was zij een steunpilaar van de 
kindersabbatschool. 

Tien jaar geleden was Leny betrok-
ken bij een zwaar ongeluk. Dat 
was het begin van een periode van 
mentale achteruitgang, waarbij 
zij uiteindelijk haar spraakvermo-
gen verloor. Leo speelde vaak twee 
liedjes op zijn mondharmonica, om 
haar te kalmeren. Twee reebruine 
ogen en Veilig in Jezus armen. Het 
was passend dat de afscheids-
dienst werd afgesloten met de 
klanken van dat laatste lied. 

JANNIE KRIKKEN
22 feb 1947 – 3 dec 2018
Jannie was het tweede kind uit een 
gezin van zes; vrolijk en levendig 
ondanks haar zwakke gezond-
heid. Op haar twaalfde verhuisde 
het gezin naar Australië, maar tot 
haar grote verdriet gingen zij na 
vier jaar terug naar Nederland. 
Daar reisde Jannie per brommer 
naar haar werk, van Hoogeveen 
naar Huis ter Heide. De afstand 
deerde haar niet, zij had plezier in 
haar werk op woonzorgcentrum 
Vredenoord. 

Jannie werd al jong gedoopt en 
heeft daar nooit spijt van gehad. 
Ze kende geen twijfel, zette zich in 
voor de kerk, zelfs als dat ten koste 
van haarzelf ging. Haar invulling 
van de opdracht Jezus te volgen 
zorgde weleens voor spanningen 
in haar huwelijk, gezin en familie. 
Maar het rotsvaste vertrouwen op 
God en Jezus zat in haar vezels. 

Zij leefde met volle teugen, elke 
dag. Voor en na haar ziekte. Haar 
kalender stond vol, haar leven was 
gevuld. Breien en haken voor het 
goede doel, het was de rode draad 
in haar leven. Contact met mensen 
en hulp aan anderen. Haar geloof 
was niet gebaseerd op hoe goed of 
slecht het met haar ging, maar op 
haar relatie met Jezus: Zijn verlos-
sing, haar liefde voor Jezus en wat 
Hij voor ons heeft gedaan en nog 
steeds bezig is te doen.

ARIE FRANKEN
17 feb 1930 – 25 dec 2018
Nadat Arie was gedoopt, stimu-
leerde Jan Brinkman hem om naar 
de nieuw op te richten school op 
landgoed Oud Zandbergen te gaan. 
Daar haalde hij zijn diploma’s voor 
de mulo en hbs. Om het schoolgeld 
en de kost te verdienen werkte 
hij in de wasserij en stookte de 
verwarming. 

Oorspronkelijk was het Arie’s 
plan om in de zending te gaan. 
Op aandringen van zijn latere 
schoonvader koos hij voor een 
studie economie, gevolgd door 
accountancy. Ook in zijn tijd 
als economiestudent was hij te 
vinden op Oud Zandbergen: hij 
gaf er wiskundeles. Later was hij 
verbonden met woonzorgcentrum 
Vredenoord, als accountant. 

Cor Franken-Prins: “Na onze 
verhuizing naar Castricum konden 
wij helaas op latere leeftijd de 
kerkdiensten niet meer bezoeken, 
maar door onze doop zullen wij 
altijd verbonden blijven.”
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GEDOOPT
24 november / Rotterdam-Noord

JEHIZKIA GARIA
JANE VERBEEK
MARTIN JACOTT

8 december / Apeldoorn
DAISY (DESIRÉ) VAN KAMPEN (18)

29 december 2018 / Schiedam* 
JEAN-LUC CLEMENTS 
ANTHONY JOHAN CLEMENTS

* doophandeling in Verenigde Staten 
door hun opa, pastor Clements. 

HANS BENEN
28 mei 1932 – 3 feb 2019
Hans werd geboren in Indone-
sië. Het leven was voor hem een 
ontdekkingsreis, van Indonesië 
naar Nederland, naar Australië 
en Indonesië en terug. Het was 
ook een ontdekkingsreis naar 
wat echt belangrijk was. 

Hij trouwde met Netty, 62 jaar 
waren zij gehuwd. Een huwelijk 
met wederzijds respect, humor en 
relativeringsvermogen. Zij kregen 
vier kinderen. In het gezin voer-
den prettige omgangsvormen 
de boventoon; er is ruimte voor 
iedereen. Helaas overlijdt zoon 
Michael op 29 juni 2015 aan een 
hartstilstand in Papoea-Nieuw-
Guinea, waar hij werkt voor de 
flying doctor service.  

Hans bestudeerde de Bijbel; hij 
had er maar liefst dertien in huis 
staan. Hij ontdekte dat God zelf 
de bron van liefde is. In 2005 
werd hij gedoopt, op 74-jarige 
leeftijd, samen met zijn kleinzoon 
Robbert. Het bevestigde waar 

JOHANNA FREDERIKA MEYER
31 jan 1911 – 17 jan 2019 
Zuster Meyer werd 108 jaar 
oud en overleefde al haar vrien-
den en kennissen. Zij was lid van 
de adventgemeente Apeldoorn, 
maar woonde in Deventer en was 
de oudste inwoonster van deze 
stad. Als je zo oud bent en ieder-
een om je heen is weggevallen, is 
er niemand meer die je nog bij je 
voornaam noemt. 

Zuster Meyer groeide op in Indo-
nesië. Tijdens de oorlogsjaren en 
de Indonesische vrijheidsstrijd zat 
ze in kampen met Sas, haar oudste 
zoontje. Eenmaal bevrijd leidde 
zij de limonadefabriek van haar 
vader. In 1967 kwam ze met haar 
jongste zoon, Rob, naar Nederland. 
Een ingrijpend gebeuren, want Sas 
bleef in Indonesië. 

Binnen de gemeente zette zij zich 
veel in voor de Dorcas. In de loop 
der jaren ging haar geheugen wat 
achteruit. Toen zij op 100-jarige 
leeftijd haar heup brak, ging zij 
lichamelijk en geestelijk snel 
achteruit, maar bleef een tevre-
den mens. Ook op hoge leeftijd was 
zij er altijd voor Rob en zijn gezin. 
Omgekeerd waren zij er altijd voor 
haar. Het is vreemd dat na zo’n 
lange tijd zij er niet meer is.

De afscheidsdienst vond plaats 
in een intieme sfeer. Wij hebben 
haar naar haar laatste rustplaats 
gebracht, waar zij wacht tot die 
grote dag dat Jezus haar bij haar 
naam zal roepen.

hij zijn leven lang al voor stond en 
in geloofde. Voor en na zijn doop 
was hij dienstbaar in de adventge-
meente Den Haag. Hij hielp met de 
schoonmaak van de kerk en had een 
luisterend oor voor anderen, binnen 
en buiten de gemeente. 

Hans leefde naar de laatste woor-
den van de Bijbel. In zijn hart had 
hij het visioen van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Geen 
dood, geen rouw, geen jammer-
klacht, geen pijn, want wat eerst 
was is voorbij.

JELLE WOUTERS
28 jan 1931 – 22 jan 2019
Jelle is ruim 50 jaar adventist 
geweest. Op 11 december 1968 
werd hij gedoopt, ondanks tegen-
stand vanuit familiekring. Jelle ging 
rustig zijn gang en had vertrouwen 
in de toekomst. Hij was een trouw 
bezoeker van de sabbatschoolles-
sen en de kerkdiensten. 

Jelle groeide op in een groot gezin 
met christelijk gereformeerde 
achtergrond. Hij trouwde met 
Lutske en zij kregen een zoon: Jan 
Jelle. Samen met zijn zoon bouwde 
Jelle hun huis in De Falom, waar hij 
met Jan woonde tot zijn dood. 

Jelle was een beminnelijke en vrien-
delijke man. Hij was ruimdenkend 
en verstandig. Bij het afscheid 
werden Jelles lievelingsliederen 
gezongen door een grote groep 
familie, buren en de kerkelijke 
gemeente.

D
aar krijg je bij anderen niet 
meteen de handen voor op 
elkaar. Maar hoe kun je dan je 
geloof met anderen delen? Het 

simpele antwoord van dit boek: 
door eerst echt contact met ze te 
maken. En daarvoor moet je wel 
even op een andere manier gaan 
denken.

BOODSCHAP: LOSKOMEN VAN 
EIGEN WAARDEN

Wat mij betreft is de grootste 
boodschap van het boek dat we 
moeten loskomen van onze eigen 
waarden en normen, die vooral 
cultureel zijn bepaald, als we 
anderen tegemoet willen treden. 
Roennfeldt geeft met voorbeelden 
uit de Bijbel mooi aan hoe Jezus 
anderen tegemoet trad, hoe die 
mensen (en Zijn omgeving) daarop 
reageerden en hoe Jezus daarmee 
omging. 

MENSEN BEREIKEN DOOR 
SLEUTELFIGUREN

Vooral door contact te maken 
met sleutelfiguren, niet per se de 
gezagsdragers maar mensen met 
invloed in hun directe omgeving, 
heeft Jezus een veel grotere groep 

mensen bereikt. Denk aan de Sama-
ritaanse vrouw uit Johannes 4 of 
de bezeten man uit Marcus 5. Voor-
beelden van mensen met een niet 
al te beste reputatie maar door hun 
oprechte verhaal en ervaring met 
Jezus, inspireerden ze veel meer 
mensen om Jezus aan te nemen. 

RELATIONELE NETWERKEN
Sleutelfiguren hebben grote rela-
tionele netwerken en hebben zo 
veel invloed op hun omgeving. 
Daar loont het dus de moeite om 
te investeren in je relatie met hen. 
Jezus geeft het zelf aan in Lucas 
10:7: ‘Blijf in dat huis, en eet en 
drink wat men je aanbiedt, want 
de arbeider is zijn loon waard.’

CONTACT IN DRIE STAPPEN 
Als je een sleutelfiguur hebt gevon-
den volgen drie stappen die het 
boek uitgebreid behandelt: 
1. Eet hun eten, luister naar hun 

verhaal.
2. Genees hen. Je weet hoe dat gaat.
3. Zeg hun, God is dichtbij jou.
Zo deed Jezus het en dat ging niet 
met lectuur, posters of cursus-
sen. Dat ging met direct contact, de 
relatie aangaan. 

MET WIE DURF JE HET AAN?
De kunst of uitdaging is: met wie 
kun je dit doen, hoe vind je zo’n 
sleutelfiguur? Daarvoor geeft 
dit boek handige tips. Het vergt 
wel wat creativiteit, durf en je 
kwetsbaar opstellen. Want onze 
waarheid en manier van doen, 
wat we ‘gewoon’ vinden hoeft niet 
hetzelfde te zijn als die van de 
ander. Toch prikkelt dit boek en 
geeft het handvatten en een zetje 
in de rug voor wie graag anderen 
Gods liefdevolle boodschap wil 
voorleven en doorgeven maar dit 
op de traditionele manieren niet 
makkelijk afgaat. 

‘Je geloof delen in een multireligieuze wereld’ is de prikkelende onderkop van dit 
boek van Peter Roennfeldt. Het woordje seculier mist nog in die onderkop, want dat 

belangrijke deel behandelt dit boek gelukkig ook. Omdat ik naast andere culturen 
en geloven vooral ook niet-gelovigen om me heen zie. En kom dan maar eens aan 

met het verlossingsplan. 

Tekst/Jeroen de Jager

Peter Roennfeldt (2018)
Wie kan eten kan discipelen maken
ISBN: 987-90-825424-3-1
Prijs: € 9,95

U kunt het boek bestellen bij de 
lectuursecretaris van uw gemeente 
of bij het Servicecentrum Advent-
kerk: servicecentrum-adventist.nl.
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Wat betekent het dat je als christen je geloof deelt in 

een multi- en niet-religieuze wereld?  

In onze ingewikkelde postchristelijke wereld kan het lijken dat het delen 

van je geloof net zo ingewikkeld is. Maar kijk eens hoe Jezus omging 

met zijn multireligieuze omgeving, in het bijzonder in zijn onderwijs 

in Lucas 10:1-24. Hij voerde geestelijke gesprekken met Joden, 

Samaritanen, Romeinse heidenen, boeren, vissers, stedelingen, religieuze 

leiders, militairen, handelaren en anderen. Mensen stonden versteld van 

zijn mededogen, inzichten, gezag en aanpak.

Dit boek gaat uit van deze sleutelverzen en het voorbeeld van Jezus. Het 

stelt een eenvoudige reproduceerbare aanpak voor. Het probeert allerlei 

mythes over evangelisatie te ontzenuwen en evangelisatie binnen het 

bereik van iedere gelovige te brengen.

‘Vele jaren van bezinning, mentorschap en praktijk hebben geleid tot 

opnieuw een stimulerend boek van Peter Roennfeldt. Gods liefde voor 

alle mensen tref je op iedere bladzijde aan. Lees dit boek en leef het 

daarna uit. Daar wordt je blij van!’—Kayle de Waal, hoofd Avondale 

Seminary, schrijver van Mission Shift

‘Onze samenleving verandert—en hoe wij getuigen van onze Heer 

en Heiland moet mee veranderen. Peter Roennfeldt legt de eeuwige 

principes uit waarmee we in onze multi- en niet-religieuze maatschappij 

het evangelie mogen verspreiden. Hij geeft pakkende illustraties en 

praktische toepassingen. Dit boekje greep me zo aan, dat ik niet anders 

kon dan het zo snel mogelijk in het Nederlands te laten verschijnen.’

—Rudy Dingjan, verantwoordelijk voor de afdeling Gemeentegroei van 

het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Dr Peter Roennfeldt heeft zijn leven besteed aan het verspreiden van het 

evangelie, het stichten van gemeenten en het dienstdoen als predikant 

voor predikanten. Hij heeft in vier landen gewoond en in meer dan 60 

gewerkt. Momenteel woont hij in Melbourne in Australië met zijn vouw 

Judy. Maar hij reist nog veel om gemeentestichters en predikanten toe te 

rusten en te coachen.  
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LEVENSVREUGDE/DOOR BEWEGEN DOOR BEWEGEN/LEVENSVREUGDE

MEER VREUGDE UIT HET 
LEVEN DOOR TE BEWEGEN

Welke elementen vreugde in het leven brengen is voor ieder persoon verschillend. 
We hebben verschillende behoeften, verkeren in uiteenlopende levensfasen en zijn 
opgegroeid in verschillende omstandigheden. Toch zijn er algemeenheden die voor 
ieder mens gelden biologisch gezien. Daaronder valt bijvoorbeeld bewegen. Door 
meer te bewegen voldoen we aan een eis die voor iedereen geldt en die bijdraagt 
aan een gezondere levensstijl. Door gezond te leven haal je meer uit het leven, en 

dat geeft meer vreugde.

Tekst/Enrico Karg

heid lees je in een nieuwsbericht, 
gepubliceerd op 7 maart 2019, dat 
de overheid de komende drie jaar 
maar liefst dertig miljoen euro zal 
investeren om lokale sportakkoor-
den te bereiken. Het gaat hierbij om 
samenwerkingsverbanden te creë-
ren tussen verschillende instanties 
waar mensen samenkomen, zoals 
bijvoorbeeld basisscholen, stads-
gemeenten en sportaanbieders. 
Het doel is om iedere Nederlander 
de mogelijkheid te geven meer aan 
sport te doen en daardoor meer 
aan het bewegen te krijgen. Het 
nieuwsbericht maakt verder geen 
geheim van het achterliggend doel: 
dat deze investering de gezondheid 
van iedere Nederlander zou helpen 
bevorderen. Sporten betekent 
meer bewegen, en dat resulteert in 
een gezondere levensstijl. Met een 
gezondere levensstijl haal je meer 
uit het leven, en dat vergroot je 
levensvreugde. 

BEWEGEN EN DE BIJBEL
De Bijbel stelt ook vast dat de 
biologie van de mens vereist dat 
we allemaal behoren te bewegen. 
Al in het derde hoofdstuk van het 
boek Genesis lezen we dat door 
hard te werken, en dus te bewegen, 

de mens aan zijn bestaan moet 
komen. Hoewel de context niet 
direct in verband staat met spor-
ten, wordt hierdoor wel duidelijk 
dat een mens door de Schepper 
niet wordt vrijgesteld van het 
bewegen. Beweegt de mens niet, 
dan zal hij het moeilijk krijgen 
om aan zijn bestaan te komen. De 
aarde geeft hem pas voedsel, nadat 
hij gewerkt heeft en dus in bewe-
ging is gekomen. 

De Bijbel verwijst met voorbeelden 
naar het sporten, maar telkens is 
de context niet direct het sporten 
zelf. We lezen bijvoorbeeld over 
een worstelpartij van Jacob in het 
Oude Testament, en voorbeelden 
over deelname aan de Olympi-
sche Spelen als hardlopers in het 
Nieuwe Testament. Nogmaals 
het gaat hier dus niet sec om het 
sporten en bewegen, maar toch 
kunnen we in de Bijbel lezen dat 
het de getrainde atleten zijn die 
als winnaar in het leven uit de bus 
komen. Trainen staat in verband 
met sporten. Sporten betekent 
meer bewegen. Wanneer je hier-
aan doet, kom je als winnaar in het 
leven uit de bus. Ook dat vergroot 
de vreugde. 

EEN PERSOONLIJKE ERVARING
Vanuit mijn persoonlijke ervaring 
kan ik ook bevestigen dat meer 
bewegen en een gezondere levens-
stijl de levensvreugde vergroot. 
Tot februari 2017 ben ik voor 
langere tijd als een persoon met 
obesitas door het leven gegaan. 
Na een bezoek aan de dokter kreeg 
ik het aanbod om een algemene 
gezondheidstest te ondergaan. 
Na deze test schrok ik zo van de 
uitkomst, dat ik mij kort daarna 
heb ingeschreven bij een sport-
school in mijn woonplaats. Al na 
een halfjaar, en iets meer dan 
twintig kilo’s lichter, merkte ik dat 
ik meer uit een dag haalde. Ik kon 
meer aan, en vooral meer doen en 
voelde me mentaal sterker. 

Een jaar na dat bezoek aan de 
dokter dat mijn leven veranderde, 
voelde ik me als herboren. Ik ben 
nu een nieuw mens, ik heb het 

MEER BEWEGEN, MEER VREUGDE

D
at je door te bewegen en 
door een gezondere levens-
stijl meer uit het leven haalt, 
is reeds bekend bij specialis-

ten en bestuurders op topniveau.  
Op de website van de Rijksover-

gevoel dat ik de wereld aankan, 
en ik bruis van levensenergie. 
In tegenstelling tot wat er vaak 
gedacht wordt heb ik persoonlijk 
ervaren dat sporten en bewegen 
meer vreugde in het leven bren-
gen. Vroeger trok ik mij kritiek 
veel meer aan en raakte ik sneller 
gestrest van werken onder hoge 
druk. Dit nu is door regelmatig te 
sporten volledig verdwenen. Door 
een uur aan sporten en bewegen te 
doen, naast het bewegen door de 
routine van alledaagse verplich-
tingen (naar de wc lopen, etc.), 
kan ik drie uren meer aan werk 
verrichten en negen uur minder 
stressen om bijzaken of (ongefun-
deerde) kritiek. 

EEN PERSOONLIJKE MISSIE
Minder stressen, meer werk 
verrichten en daarna nog energie 
overhouden voor zaken en hobby’s 
die mij voeden met dynamiek, lust 

in het leven en positieve energie. 
Dit allemaal heb ik teruggekregen 
door te sporten en meer te bewe-
gen. Ik zie het als een persoonlijke 
missie om deze ervaring zoveel 
mogelijk te verkondigen aan zoveel 
mogelijk mensen door zoveel 
mogelijk communicatiemiddelen. 
Vreugde in het leven krijg je door 
te sporten en te bewegen. Vandaag 
de dag wordt dit bevestigd door 
de specialisten. Uit het verle-
den hebben we de voorbeelden in 
Bijbelteksten dat reeds duizen-
den jaren geleden bekend was 
dat getrainde sportatleten als 
winnaars in het leven staan. En 
met een persoonlijke getuigenis 
kan ik uit eigen ervaring onder-
schrijven dat er meer uit het leven 
te halen is als je sport en beweegt. 
Je gaat er gezonder van leven en je 
kunt de wereld aan. 
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INGEKOMEN STUKKEN/PUZZEL

kunnen we door. Is die gedachte niet 
voldoende om het leven te versieren? 
Kijk naar Hem!

Tekst/Irene van Valen

Het advies om God te danken, wat er 
ook gebeurt, is een opdracht in 
bewustwording. Als we goed kijken, is 
er altijd iets goeds te zien. En anders 
is God het goede. Door en in Hem 

IN BEELD/LEVENSVREUGDE
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In elke Advent vindt u een recept. Om uzelf of anderen mee te verwennen.  
De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. Dit keer brengen we de Indiase, 

Surinaamse en Hollandse keuken samen: 
Tikkis van rode kool, groene chutney, gebakken banaan en sla.

ADVENT VERWENT
Kruiden

De gewone garam masala (Indiaas kerrie-
mengsel) is bij toko’s te koop. Amchoor of 
amchur is gedroogd mangopoeder en Chaat 
masala is een specerijenmengsel, beide te 
koop bij Indiase winkels.

Maten
1 tsp (teaspoon) is 5 ml. 1 tbsp (tablespoon) 
is 15 ml. Ook een cup is een Amerikaanse maat. 
Omrekenen naar grammen is ingewikkeld.  
Er zijn vaste maatlepeltjes en maatbekers 
hiervoor te koop. 

ZO MAAKT U HET
1. Vermeng alle ingrediënten behalve  
 de olie en kneed tot een stevige  
 massa
2. Verdeel het mengsel in 8 tot 10  
 gelijke porties en maak er hambur- 
 gers van
3. Laat ze 1 uur rusten in de koelkast.
4. Verhit een koekenpan matig heet
5. Laat wat olijfolie heet worden en  
 bak de tikkis goudbruin.

GROENE CHUTNEY
DIT HEEFT U NODIG

Bos koriander (100 gr)
Halve bos munt (50 gr)
1 fijngehakte groene peper (of minder 
als u niet van te heet houdt)
Een stukje geschilde gemberwortel 
(ongeveer zo groot al uw duim)
1,5 tbsp yoghurt
Het sap van een halve citroen
2 tsp rietsuiker
30 ml olijfolie
1 tsp chaat masala

ZO MAAKT U HET
Doe alle ingrediënten in een blender 
en maak er een pasta van. Niet te lang 
laten draaien. Voeg eventueel zout 
naar smaak toe.

COMBINEREN EN OPDIENEN
Dit gerecht is lekker met gebakken 
banaan en sla. Schil de bakbanaan en 
snijd in plakken. Druppel er wat honing 
op en bak ze in olijfolie bruin. Ze worden 
nog lekkerder als u kokosolie gebruikt om 
te bakken. Maak er een lekkere (groene) 
sla naar eigen keuze bij. Dien de tikkis 
op met de groene chutney en mango 
chutney (te koop bij toko’s). Serveer 
met de gebakken banaan en de sla.

EET SMAKELIJK! 
We zouden het leuk vinden om recep-
ten van lezers te plaatsen. Heeft u 
een lekker vegetarisch of veganistisch 
recept? Stuur het op met foto naar: 
advent@advent.nl. Wie weet komt uw 
recept in de volgende Advent!

TIKKIS VAN RODE KOOL (4 personen)
DIT HEEFT U NODIG

4 halfgaar gekookte grote aardappelen
1 kop (200 gr) fijn geschaafde rode kool
1 fijngehakte ui
1 fijngesneden groene peper
1 tsp korianderzaad
1 tsp komijnzaad
1 tsp garam masala
1 tsp gedroogd mangopoeder  
   (amchur of amchoor)
Zout naar smaak
Olijfolie om te bakken
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Illustratie/Aad Berger

E
en themanummer over 
levensvreugde van inhoud 
te voorzien is tegelijker-
tijd uitdagend, maar geeft 

ook voldoening. De uitdaging 
is de verfrissende diversiteit 
van mensen met verschillende 
behoeften die hun levensvreugde 
brengen. Zo kan iemand vreugde 
putten uit een eenzame wandeling 
door het bos met af en toe de wind 
in het gezicht. Een ander zoekt 
liever de spanning van de acht-
baan in een pretpark op, om daar 
vanaf grote hoogte alle stress van 
de dagelijkse sleur eruit te gillen. 
Vreugde gerealiseerd. Zon, zee 
en strand in combinatie met 
een bijna niet te dragen 
dik boek, is voor weer een 
ander het toppunt van 
vreugde. Kortom levens-
vreugde is een breed 
thema waarmee het moge-
lijk is dit nummer weer ruim 
te vullen. 

Zoals ik hierboven al aangaf, naast 
uitdaging ook voldoening. Voldoe-
ning voor de redactie van Advent 
om tijdens de vergaderingen na te 
denken over de verschillende aspec-
ten die levensvreugde brengen. 
Daarbij pikten we onbewust enkele 
onderwerpen uit de behoeften-
theorie van Abraham Maslow 

De artikelen in dit nummer weer-
spiegelen in meer of mindere mate 
Maslows categorieën. Soms sluit 
een artikel aan bij waardering, 
soms gaat het meer in de richting 
van sociale contacten. Voorzien 
in de basisbehoeften brengt rust 
teweeg. Rust daarentegen opent 
de deur voor gelegenheden om 
vreugde in het leven te ervaren. 
Dat we als redactie van Advent 
hier bescheiden steentjes aan bij 
mochten dragen, gaf ons voldoe-
ning en tegelijk levensvreugde. 

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

op. Maslows theorie 
werd voor het eerst in 
1943 gepubliceerd. Zijn 

uitgangspunt is dat ieder 
mens 6 soorten van behoef-

ten heeft: lichamelijke of eerste 
behoeften, veiligheid en zeker-
heid, sociale contacten, waardering 
en erkenning, zelfactualisatie en 
zelftranscendentie. Dit zijn moei-
lijke termen die eigenlijk aangeven 
dat we in wezen allemaal bepaalde 
dingen willen om rust in ons leven 
te krijgen. 
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