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RUIMTE/AGENDA INHOUD/RUIMTE

 Nederland    België 

 
JULI 

 AJ Kampen 1–10 
 TED-camporee,  

 Engeland 28 jul–11 aug

AUGUSTUS 
 Summer School 23–25

SEPTEMBER 
 Conventie voor leiders   

 met engagement 7 
 Advent Jongeren Trip 8 
 Koempoelan 27–29

OKTOBER  
 Tienerclub 5 
 Kamptraining  11 
 55+ dag 12 
 Studenten-event 18 
 ESDA-dag 19 
 Health Adventure  

 training 25 
 Belgian Youth  

 Congress  31 oct–3 nov

NOVEMBER 
 Gebedsweek 2–9  

 Masterguide installatie 2  
 Tienerclub 9  
 Vesperdienst 9  
 Evangelisatiedag 17  
 Relatietrainingsevent 22 
 Jeugdrally 22

04 VAN HET BESTUUR

14 RUIMTESTATION

18 NIEUWS UIT DE REGIO

20 NIEUWS UIT DE WERELDKERK 

26 GELOOFSPUNTEN – DEEL 14

28 DE VRIJWILLIGER – HELLEN PETERS

33 ADVENT VERWENT

34 VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

36 PS EN DOOPBERICHTEN & PUZZEL

39 IN BEELD

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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D
eze Advent heeft als 
thema ‘ruimte’ en u 
zult in dit nummer 
verschillende arti-

kelen lezen die vanuit een 
ander en misschien wel 
tegengesteld perspectief 
zijn geschreven. Hierdoor 
wordt duidelijk dat we 
als overtuigde zevende-
dagsadventisten toch heel 
verschillend over zaken 
kunnen denken. We lezen 
dezelfde Bijbel, maar komen 
toch tot verschillende 
conclusies. 

Ik hoop dat deze verschillen 
niet tot grotere spannin-
gen in de kerk leiden, maar 
dat ze onze Nederlandse 
Unie juist zullen verrij-
ken. Ik hoop en bid dat het 
zal leiden tot een beter 
begrip van de ander en tot 
een werkelijk inhoudelijke 
discussie. Een discussie 
waarbij we bereid zijn eerst 

VERDER IN DIT NUMMER 

naar de ander te luisteren 
en die te begrijpen, in plaats 
van alleen te proberen de 
ander te overtuigen van ons 
eigen gelijk. 

De Nederlandse Unie is 
een kerkgemeenschap met 
een enorme diversiteit. Er 
zijn verscheidene cultu-
ren vertegenwoordigd in 
Nederland. Van mensen 
die vanuit andere kerken 
in Nederland adventist zijn 
geworden; van leden die uit 
overzeese gebieden naar 
ons land zijn gekomen om 

zich hier te vestigen; van 
jongeren tot ouderen, van 
zij die zich aan de rechter-
kant van het midden thuis 
voelen tot aan de linker-
vleugel van de kerk. En 
toch zijn we samen kerk. 

Die verscheidenheid is 
een gegeven en ook een 
zegen, want ondanks de 
verschillen voelen we ons 
verbonden met elkaar als 
zevendedagsadventisten. 
De wereld om ons heen 
verandert en de kerk moet 
zich voortdurend bezinnen 
op haar boodschap. Hoe zij 
die wil uitdragen en wat 
de beste manier is om dit 
te doen, zonder geweld te 
doen aan de inhoud ervan. 
Laten we daarom van 
elkaar leren en samen onze 
schouders zetten onder de 
opdracht die ons gegeven 
is om het eeuwig evangelie 
luid en helder te laten klin-
ken in een wereld die geen 
hoop heeft. Laten we nooit 
twijfelen aan de gewel-
dige boodschap van liefde 
die wij namens God deze 
wereld mogen voorhouden, 
totdat Hij komt. 

Rob de Raad, Voorzitter 
Nederlandse Adventkerk

06 BEVLOGEN 
LEIDERSCHAP EN RUIMTE

RUIMTE
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RUIMTE/VAN HET BESTUUR

Op 3 september 2017 publiceerde het dagblad Trouw een artikel over dienend 
leiderschap zoals geleerd vanuit het dierenrijk. In dat artikel wordt dienend leider-
schap op inzichtelijke wijze uiteengezet door voorbeelden van leiders van bepaalde 
diersoorten. De diersoort die het meest aansluit bij het besturen van de kerk door 
het huidige kerkbestuur, is de wolf. Anders gezegd: de huidige bestuurders passen 

de wolvenmethode toe bij het creëren van ruimte.  

Tekst/Enrico Karg

al kunnen zij sneller lopen.  Anders 
gezegd: het offer dat de sterkere 
leden van de wolvenroedel opbrengt, 
is dat zij zich kunnen inhouden.

HET OFFER VAN HET INHOUDEN
Jezelf inhouden is ook het advies 
van Paulus in het Nieuwe Testa-
ment aan gemeenten die in meer 
of mindere mate verdeeld zijn 
over geloofspunten. Paulus advi-
seert in dergelijke situaties om 
de zwakkeren in het geloof niet te 
veroordelen of te verafschuwen, 
maar hun de ruimte te gunnen. Een 
concreet voorbeeld uit de eerste 
eeuw is de discussie over het wel 
of niet eten van offervlees aan 
afgoden. Dat kan voor de meesten 
van ons vreemd aandoen in onze 
westerse maatschappij, maar voor 
veel gelovigen uit de eerste eeuw 
was dat een bron van ergernis. 
De Grieks-Romeinse samenleving 
was doordrenkt van de aanbidding 
van afgoden. Het was gebruikelijk 
dat het vlees dat op de markt werd 
verkocht, alvast was ingewijd als 
offer aan afgoden, nog voordat het 
in de verkoop kwam. 

In de context van de toenma-
lige wereldkerk hadden de leden 
óf een Joodse óf een niet-Joodse 
achtergrond. Veel leden waren de 
mening toegedaan dat vlees wat 
geofferd was aan afgoden onrein 
was. Een standpunt dat zelfs de 
apostel Jakobus innam op de 
Generale Conferentie in Jeruzalem 
zoals te lezen is in Handelingen 
15. In vers 20 dient Jakobus, op 
dat moment de voorzitter van de 
Generale Conferentie, zelfs een 
motie in waarbij gelovigen van 
niet-Joodse komaf onder andere 
geen vlees mogen eten dat is geof-
ferd aan afgoden. Het feit dat 
enkele jaren later Paulus ook dit 
onderwerp in verschillende brie-
ven aanhaalt, wekt de indruk 
dat dit discussiepunt met de 
motie van Jakobus en het hierop 
volgend besluit van de toenma-
lige Generale Conferentie, niet op 
bevredigende wijze was opgelost. 

Uiteindelijk hakt Paulus de knoop 
door en stelt een pastoraal-
bestuurlijke oplossing voor: het 
offer van het inhouden. In 1 Korin-

tiërs 8: 4-13 en later herhaald in 
Romeinen 14: 1-20, geeft Paulus in 
niet mis te verstane woorden aan 
dat de sterken zich moeten inhou-
den omwille van de hoofddoelen 
van de groep. Hiermee wordt 
ruimte gecreëerd om het groeps-
doel te verwezenlijken omdat de 
groep bij elkaar wordt gehouden. 

DE FILOSOFIE VAN HET KERK-
BESTUUR

Het voorbeeld van de leiders van 
een wolvenroedel en het advies van 
Paulus illustreren de filosofie van 
het huidige bestuur van de kerk. 
Iedereen doet mee, omdat eenie-
der bij de groep mag blijven. Het 
behoud van iedereen bij de groep, is 
het creëren van ruimte. En het creë-
ren van ruimte voor het behoud en 
de betrokkenheid van allen past het 
huidige bestuur toe door niet voor 
de troepen uit te lopen, maar zich 
juist achter de groep op te stellen. 
Het huidige bestuur is zich bewust 
dat zij hiermee onder andere 
het offer van het inhouden moet 
toepassen, en in sommige opzich-
ten zelfs verdedigen.

VAN HET BESTUUR/RUIMTE

BESTUURLIJKE 
RUIMTE

DOOR DIENEND 
LEIDERSCHAP

DE WOLVENROEDEL

B
ij een wolvenroedel loopt 
de leider niet voorop, maar 
achteraan de groep. Is de 
roedel op reis dan lopen de 

zwakkere dieren voorop, gevolgd 
door de sterkere groepsleden. Dit 
betekent dat de zwakkeren uit de 
roedel het tempo bepalen. Daar is 
goed over nagedacht, zo vond ook 
de auteur van het stuk uit Trouw. 
Wanneer de allersterksten voor-
oplopen en het tempo bepalen, 
raken de zwakkeren achter, met 
als gevolg dat de roedel tijdens de 
reis wordt uitgedund en daarmee 
verdeeld raakt. Voor een uitge-
dunde en verdeelde groep is het 
veel moeilijker om de hoofddoelen 
te behalen. En dat is voor wolven 
jacht maken op voeding om te 
overleven. 

DE KERK
In het geval van de kerk hebben we 
andere hoofddoelen. Wij hebben 
bijbels gefundeerde waarden die 
de levenskwaliteiten van ieder 
mens, ongeacht zijn sociale status 
of cultuur, aanzienlijk verbete-
ren. Wij hebben eveneens bijbels 
gefundeerde redenen voor hoop 
op een betere toekomst en daar-
mee een tweede kans voor de 
schepping. Goede hoop stimuleert 
positiviteit en ook dat bevordert 
de levenskwaliteit. Door de groep 
op een goede manier bij elkaar te 
houden wordt het delen van bijbels 
gefundeerde waarden en goede 
hoop makkelijker. In het meest 
gunstige geval zorgen deze twee 
aspecten ervoor dat de groep zich 
uitbreidt doordat anderen zich 
aansluiten. 

IEDEREEN IN DE GROEP HOUDEN
Met dit gegeven heeft het huidige 
kerkbestuur gemeend dat de 
optimalisatie van ruimte om de 
hoofddoelen van de kerk te bereiken, 
het beste bereikt kan worden door 
iedereen aan boord te houden. Hier-
voor past het bestuur het voorbeeld 
van de wolvenleiders toe. Ruimte 
voor de zwakkeren van de groep 
is ruimte voor iedereen om mee te 
doen. Zij blijven immers, door het 
bieden van ruimte, aan boord. 

De voorwaarde bij de toepassing 
van dit leiderschapsmodel dat lijkt 
op dat van de wolvenroedel, is dat 
de sterken iets moeten opoffe-
ren. Als de sterken het tempo van 
de minder sterke wolven moeten 
aanhouden, dan lopen ze zelf 
minder snel. Ze houden zich in ook 

/DOOR DE GROEP
OP EEN GOEDE MANIER BIJ
ELKAAR TE HOUDEN WORDT 

HET DELEN VAN BIJBELS 
GEFUNDEERDE WAARDEN EN

GOEDE HOOP MAKKELIJKER
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RUIMTE/BEVLOGEN LEIDERSCHAP

Zelf keuzes kunnen maken maakt de mens gezonder en laat deze beter presteren 
(Ryan & Deci, 2017). Zelfs als mensen verwachten eigen keuzes te kunnen maken, 
worden de hersenen positief geactiveerd (Leotti & Delgado, 2011). Ruimte om die 
keuzes te kunnen maken, ook wel autonomie genoemd, is dus essentieel voor een 

positieve kerkgemeenschap.

Tekst/Willem van Rhenen

BEVLOGEN 
LEIDERSCHAP EN 

RUIMTE

R
uimte ervaren is heel 
persoonlijk, maar kan sterk 
beïnvloed worden door de 
omgeving. Zo zal een liefheb-

ber van de sauna deze omgeving 
een stuk minder prettig vinden, 
wanneer iemand anders gaat 
bepalen wanneer je eruit mag. Weg 
autonomie, weg plezier.

BEVLOGEN LEIDERSCHAP
Leiders, of mensen die hiervoor 
doorgaan, hebben altijd (positieve 
of negatieve) invloed op de omge-
ving. Van belang is dus te weten welk 
soort leiderschap ruimte creëert, in 
stand houdt en versterkt. Bevlogen 
leiderschap is zo’n voorbeeld.

Het begrip ‘bevlogenheid’ is acade-
misch gedefinieerd als ‘energiek, 
toegewijd en geabsorbeerd’. Een 
bevlogen leider is iemand die 
bruist van energie, fit is en er zin 

in heeft. Daar heeft de leider niet 
alleen zelf veel profijt van, maar 
ook de omgeving. Die neemt als het 
ware de energie van de leider over. 
Toegewijd zijn betekent dat de 
leider gefocust en gericht is op 
datgene waar het om gaat. De 
leider is enthousiast over de visie 
of collectieve ambitie die er is 
neergezet. Die ambitie moet dan 
wel scherp, helder en inspirerend 
omschreven zijn. Van de Neder-
landse Unie is de visie moeilijk op 
internet te vinden, maar van de 
mondiale kerk is deze (vertaald): 
‘in overeenstemming met de Bijbel, 
zien zevendedagsadventisten als 
ultiem plan van God het herstel 
van zijn schepping zodat deze in 
harmonie is met zijn perfecte wil 
en rechtvaardigheid’ (okt. 2018). 
U mag zelf beoordelen of eerderge-
noemde criteria op deze visie van 
toepassing zijn. 

Tot slot absorptie. Dit lijkt op flow: 
de tijd vliegt als het ware voorbij. 
Op een prettige manier. In vervoe-
ring zijn is een mooi, maar beetje 
ouderwets woord hiervoor. 

PERCENTAGES BEVLOGEN 
MENSEN

Bevlogen mensen zijn er niet zo 
heel veel. Als het om regulier werk 
gaat doen we het in Nederland 
(20%) iets beter dan het mondiale 
gemiddelde (15%) en doet Duits-

land het iets slechter (10%). En 
ouderen zijn over het algemeen 
weer meer bevlogen dan jongeren.

Bij leiders is het percentage 
bevlogenheid vaak hoger dan 
gemiddeld. Dit heeft te maken met 
het opleidingsniveau en de taken 
die ze mogen uitvoeren. Maar 
ook bij leiders kan het percentage 
flink verschillen. Eigen onderzoek 
onder ruim 600 PKN-predikan-
ten, liet zien dat slechts 10% van 
deze ambtsdragers bevlogen zijn. 
Interessant detail van het onder-
zoek was de opmerkelijke relatie 
tussen bevlogenheid en steun van 
de kerkenraad.

LEIDERS IN DE KERK 
Leiderschap binnen een kerk-
gemeenschap is niet alleen bij 
de predikant belegd. Er zijn ook 
diakenen, ouderlingen en een 
kerkbestuur/gemeenteraad die 
leidinggeven aan de gemeente. Om 
helder te krijgen welke kwaliteiten 
deze leiders behoren te hebben om 
een gemeente ook bevlogen te krij-
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BEVLOGEN LEIDERSCHAP/RUIMTE

gen, kunnen we enerzijds putten 
uit bijbelse bronnen en anderzijds 
ook gebruikmaken van modern 
wetenschappelijke inzichten.

De leiders in de Bijbel zien we 
in het Oude Testament terug als 
priester, profeet, oudste, rechter, 
koning of satraap. In het Nieuwe 
Testament zijn rabbijnen (Fari-
zeeërs en Schriftgeleerden) en 
later diakenen en ouderlingen de 
leiders van de gelovigen. 

De houding die deze leiders 
moeten hebben is duidelijk. 
Dienend lijkt daarbij een sleutel-
woord. En dan niet zozeer dat de 
leider alleen maar bedient, maar 
juist het volk of de gemeente 
dient zoals een soldaat dat doet 
voor het land. Leiderschap in 
een kerkelijke of seculiere omge-
ving heeft dan ook niets te maken 
met titels of posities. Het gaat 
bij leiderschap over het positief 
beïnvloeden van iemands leven. 
Deze gedachte van leiderschaps-
goeroe John Maxwell lijkt op die 
van Nelson Mandela. Deze Zuid-
Afrikaanse vrijheidsstrijder 
was ervan overtuigd dat je beter 
áchter de schermen leiding kan 
geven dan ervoor. Juist anderen 
op de voorgrond zetten, past bij 
leiderschap. 

/JUIST ANDEREN
OP DE VOORGROND 
ZETTEN, PAST BIJ 

LEIDERSCHAP
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RUIMTE/BEVLOGEN LEIDERSCHAP

/BIJ LEIDERSCHAP 
ZOU HET MOETEN 
GAAN OM MEERDERE 
PERSONEN MET 
VERSCHILLENDE 
ROLLEN EN
VERSCHILLENDE 
PERSPECTIEVEN

VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN

Bevlogen (energiek en toegewijd) 
leiderschap kent een aantal princi-
pes die fraai zijn beschreven door 
rabbijn Jonathan Sacks in zijn boek 
Lessons in Leadership (2015). 

Zo begint leiderschap met verant-
woordelijkheid nemen. Als 
God Adam in het boek Genesis 
aanspreekt op zijn foute gedrag in 
de Hof van Eden, wijst hij direct 
naar Eva, die op haar beurt wijst 
naar de slang. Ook Kaïn wil geen 
verantwoordelijkheid dragen als 
God hem vraagt naar zijn broer 
Abel. En zelfs bij Noach zie je dat 
zijn leiderschap, hoe rechtvaardig 
ook, geen impact heeft gehad op de 
toenmalige wereldbevolking. 

Dat is anders in het boek Exodus. 
Daar staat een leider op (Mozes), 
die tussenbeide komt als hij een 
Egyptenaar een Israëliet ziet slaan 
of als hij twee Israëlieten ziet 
vechten en die ingrijpt als een stel 
herders de dochters van Jethro 
onbeleefd behandelen. Blijkbaar 
grijpt Mozes in als hij onrecht ziet 
gebeuren en voelt hij zich verant-
woordelijk voor de situatie. 

GEDEELD LEIDERSCHAP
Dat Mozes vervolgens niet alleen 
naar de Farao durft te gaan heeft 
met het tweede leiderschapsprin-
cipe te maken: je kunt nooit alleen 

de leider zijn. In Genesis 1 komt 
het woord ‘tov’(goed) zeven keer 
voor, terwijl de woorden ‘lo tov’ 
(niet goed) slechts twee keer voor-
komen. 

Dit is het geval als God van Adam 
zegt dat het niet goed is voor 
de mens om alleen te zijn en als 
Jethro zijn schoonzoon Mozes 
tot de orde roept door hem erop 
te wijzen dat het niet goed is om 
alleen te leiden. Dit principe is 
terug te zien bij het leiderschap 
van het volk Israël door het trio 
Mozes, Aäron en Mirjam. Bij de 
leiding van het volk Israël had 
ieder een eigen rol. Ten tijde van 
de koningen van Israël, zien we 
dat de koning de politieke leider 

was, de priester de religieuze 
leider en de profeet de visionaire 
leider. 

Het mag duidelijk zijn dat niet 
een enkel persoon een groep kan 
leiden. Bij leiderschap zou het 
moeten gaan om meerdere perso-
nen met verschillende rollen en 
verschillende perspectieven.

VISIE EN EEN MISSIE HEBBEN
Het derde principe van leider-
schap is dat leiders blijk geven van 
visie en daarbij weten wat hun 
missie is. Bij de grote leider Mozes 
kwam de visie in de brandende 
struik in de woestijn. De opdracht 
was om het volk Israël te bevrij-
den uit Egypte en te brengen naar 
het beloofde land. Deze duidelijke 
visie zorgde op haar beurt weer 
voor een heldere missie, waardoor 
Mozes met Gods kracht niet alleen 
de Farao kon overtuigen, maar ook 
zijn eigen volk. Uiteindelijk zou 
dit laatste hem veel meer energie 
gaan kosten dan hij waarschijnlijk 
op voorhand had gedacht. Zonder 
een duidelijke missie zou Mozes het 
dan ook niet hebben volgehouden.

DE WIL OM TE STUDEREN
Een volgend principe is dat leiders 
graag willen leren. Een leider 
studeert dagelijks. In een kerke-
lijke context staat Gods woord 
daarbij centraal. Op deze manier 
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BEVLOGEN LEIDERSCHAP/RUIMTE

kan hij namelijk, zoals de Joden 
zo mooi zeggen, zijn eigen ‘Sefer 
Torah’ schrijven. Een Torah die je 
altijd bij je draagt en die je dage-
lijks kunt lezen. God zegt tegen 
Jozua: ‘Leg dat wetboek geen 
moment terzijde en verdiep je 
er dag en nacht in, opdat je je aan 
alles houdt wat erin geschre-
ven staat. Dan zal alles wat je 
onderneemt voorspoedig verlo-
pen’. Onderliggend idee is dat een 
leider zonder studie God vergeet 
en te veel op eigen kunnen gaat 
vertrouwen.

TEWEEGBRENGEN ZONDER 
MACHT

Een goede leider heeft vertrouwen 
in de mensen waaraan hij leiding-
geeft. Een goede leider wil iets 
teweegbrengen, maar maakt daarbij 
geen gebruik van macht. Dat laat-
ste doen koningen, keizers, foute 
managers en foute kerkleiders. 
Profeten en andere Godsmensen 
brengen iets teweeg. Bij macht zet 
de leider zich boven zijn volgelin-
gen. Sterker nog: macht creëert 
volgelingen. Iets teweegbrengen 
daarentegen tilt de volgelingen uit 
boven de leider. In het Jodendom is 
de hoogste vorm van leiderschap 
dan ook onderwijzen. Hiermee 
wordt ‘groei’ teweeggebracht. De 
leerlingen (discipelen!) groeien 
naar een hoger plan en worden 
uiteindelijk zelf leider.

BALANS TUSSEN GEDULD EN 
ONGEDULD

Leiderschap vraagt ook om een 
goede balans tussen geduld en 
ongeduld. Een leider probeert zijn 
leerlingen richting te geven en gaat 
daarbij vaak voorop. Helaas loopt 
menig leider te hard en te ongedul-
dig voor de troepen uit, waardoor 
er geen contact meer is. Hierdoor 
ontstaat er in de groep frustratie 
en tegenwerking. En als het te lang 
duurt laat men de leider gaan. Het 
realiseren van de visie, waar de 
leider voor opgesteld staat, komt 
hierdoor in gevaar. 
Gaat de leider echter te langzaam 
dan worden de volgelingen lui en 
zelfvoldaan. Ook dit kan leiden tot 
acties die ver afstaan van de geko-
zen ambitie. Voorbeeld is het lange 
wachten op Mozes bij de berg 
Sinaï. Het volk Israël maakte een 
gouden kalf waardoor ze uiteinde-
lijk 40 jaar extra moesten reizen 
om hun uiteindelijke ambitie te 
verwezenlijken.

STRESSBESTENDIG
Leiderschap tot slot is stressvol 
en kent veel frustraties. Hier-
door kan het gevoel ontstaan dat 
alles te zwaar wordt. Dit zien we 
zelfs terug bij grote leiders in de 
Bijbel als Elia, Jeremia en Jona die 
hierdoor nog wel eens een neer-
slachtige bui hadden. Er is vrijwel 
niet aan te ontkomen. 

Een goede leider spreekt de 
mensen om hem heen aan, wil 
graag meer inzet en soms veran-
dering zien. Dit valt niet altijd 
in goede aarde en als de leider 
pech heeft keert de gehele goege-
meente zich tegen hem. Dit 
veroorzaakt stress en andere 
ellende waardoor leiders kunnen 
gaan twijfelen. Dit zien we zelfs 
terug bij Mozes die ook regelmatig 
zijn twijfels had en zich afvroeg of 
hij wel de goede leider was. 

DE KRACHT VAN DE SABBAT
De bovengenoemde leiderschaps-
principes creëren een context 
waar het goed toeven is. En dat 
is waar het uiteindelijk om gaat. 
Mensen ervaren ruimte (auto-
nomie), voelen verbinding en 
groeien. In bepaalde psychologi-
sche stromingen worden dit de 
basale behoeften van de mens 
genoemd. 
De sabbat lijkt deze drie behoef-
ten te verbinden door middel 
van het gebed (autonomie), het 
bijeenkomen in de kerk (verbin-
ding) en de sabbatschool (leren 
en groeien). Vanuit dat perspec-
tief zou elke leider in feite lering 
moeten trekken uit de kracht van 
de sabbat. De sabbat kan immers 
door verkeerd gebruik uitputten 
en vervreemden, maar bij goed 
gebruik juist heel veel energie en 
plezier geven. 

Willem van Rhenen  is lid van de 
adventgemeente Huis ter Heide. Hij 
is promovendus op het gebied van 
onder andere bevlogenheid.

/ EEN GOEDE
LEIDER SPREEKT 
DE MENSEN OM
HEM HEEN AAN,

WIL GRAAG MEER 
INZET EN SOMS 
VERANDERING 

ZIEN

Pa
su

w
an

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



10 11

ju
ni

 2
01

9 
  |

ju
ni

 2
01

9 
  |

RUIMTE/GEVEN OF NEMEN GEVEN OF NEMEN/RUIMTE

Ik zit vaak alleen in de auto en zie veel auto’s voorbijrijden met dezelfde bezet-
ting. Het gevolg: al die chauffeurs staan in de file. Toch geven we er de voorkeur 
aan alleen in de auto te zitten. We verlangen naar vrijheid en we willen gaan en 
staan waar we willen. Zo gemakkelijk mogelijk met zoveel mogelijk vrijheid om 

zover mogelijk te reizen.
 

Tekst/Thijs de Reus

RUIMTE GEVEN OF RUIMTE NEMEN?

D
ie behoefte aan ruimte uit 
zich ook in de onzichtbare 
‘zeepbel’ om ons heen. Dat 
is de afstand die we prettig 

vinden tussen onszelf en iemand 
anders. Soms komen mensen heel 
dichtbij me staan. Mijn neiging 
is dan om een stap terug te doen. 
Want ik wil die prettige afstand 
herstellen. Als wij zo’n behoefte 

hebben aan ruimte en vrijheid om 
ons heen, waarom geven we de 
ander die ruimte dan niet in letter-
lijke zin? Hoeveel ruimte laten we 
elkaar om over soms belangrijke 
zaken anders te denken?

WAARHEID EN POLARISATIE
In onze geloofsovertuiging gaat 
het echter om de ‘waarheid’ en 
daarover valt toch niet te twis-
ten? We vragen ons toch ook niet 
af of één en één twee is? Toch zijn 
er over geloof, en trouwens ook 
over politiek, veel verschillen van 
mening en iedereen denkt dat hij 
de waarheid heeft. De anekdote 
gaat dat je met één Nederlan-
der een theoloog hebt, met twee 
Nederlanders een kerk en met drie 
Nederlanders een splitsing van de 
kerk. Iedereen is overtuigd van 
zijn eigen gelijk. 

We leven in een tijd waarin dat 
eigen gelijk hoogtij viert en dat 
is een angstaanjagende ontwik-
keling. De polarisatie neemt heel 
sterk toe. Het woord polarisatie 
is een afleiding van de noordpool 
en de zuidpool. Het kenmerkende 
daaraan is dat deze plekken zover 
van elkaar afliggen, dat je op deze 
aarde, niet verder uit elkaar kunt 
zijn. Polarisatie is dus zoveel moge-
lijk afstand nemen van elkaar. 

Twee mensen met verschillende 
meningen, die allebei denken, ‘dit 
is de waarheid’, zijn ook niet bij 
elkaar te brengen. Ze stoten elkaar 
af als twee gelijke polen van een 
magneet en de consequentie is dat 
ze steeds verder uit elkaar drijven. 
Uiteindelijk zit de één op de noord-
pool en de ander op de zuidpool. 
Loop je het minste risico elkaar 
tegen te komen.

BEPERKTE RUIMTE GEEFT
MEER VRIJHEID 

Hoe gaan we hiermee om? Het 
is beter genoegen te nemen met 
minder ruimte, want dat geeft 
immers de meeste vrijheid. Denk 
aan de mens die God plaatst in de 
tuin van Eden. Een tuin is per defi-
nitie een beperkte ruimte. Door 
het samenzijn met God was dat 
toch de plek waar de mens het 
gelukkigst was. 

Toen hij daaruit was verdreven en 
de wijde wereld introk, werd hij niet 
gelukkiger van al die ruimte. Inte-
gendeel! We geven er met zijn allen 
de voorkeur aan gezellig met heel 
veel mensen in die tuin van Eden 
te zitten. Vaak is het hebben van 
alle ruimte en vrijheid dus niet het 
ideaal. Dat geldt ook vandaag nog.

We moeten dus niet te veel ruimte 
vragen voor onze overtuiging wat 
betreft de waarheid. Er is er maar 
één die de waarheid heeft omdat 
Hij de waarheid is. Dat is God. Wat 
wij zeggen over de waarheid is 
nooit meer dan een benadering 
van de waarheid. God is Schepper 
en wij zijn schepselen. 

Als wij de absolute waarheid 
denken te spreken, stellen we ons 
gelijk aan God. Dat is precies wat 
Lucifer in het verleden deed en we 
weten allemaal wat daarvan de 
consequenties zijn. God is als enige 
de waarheid, tot in de eeuwigheid. 
Wij zijn en blijven schepselen die 
hun Schepper eerbied zijn verschul-
digd. Dat moet ons nederig maken.

Ooit worden we allemaal bewo-
ners van het Nieuwe Jeruzalem. 
Als ik morgen mijn ruime aardse 
woning mag inruilen voor een 
appartementje op de zoveelste 
verdieping van het Nieuwe Jeruza-
lem, dan doe ik het meteen. Zolang 
ik maar dicht bij God mag zijn, dan 
maakt het me niet uit hoe dicht ik 

bij andere mensen ben. Daar zijn 
ook alleen maar mensen die dicht 
bij God willen zijn. Niemand is er 
meer op uit zijn vrijheid en zijn 
ruimte te vergroten ten koste van 
de ander. We zijn andere mensen 
geworden die dicht bij God willen 
zijn en zo automatisch ook dicht 
bij elkaar.

RUIMTE GEVEN IN HET HIER 
EN NU

Dan is vanzelf de vraag: als we 
dat in Gods koninkrijk zo graag 
willen, waarom doen we dat hier 
dan niet? Waarom oefenen we 
hier niet wat meer? Om een bela-
den thema te pakken: hoeveel 
ruimte is er in deze tijd om te 
zeggen dat Gods bedoeling met 
zijn schepping duidelijk wordt in 
het huwelijk tussen een man en 
een vrouw? En hoeveel ruimte is 
er voor de goedkeuring van het 
homohuwelijk? In beide gevallen 
staan de polen verder uit elkaar 
dan ooit. Niemand voldoet aan het 
ideaal. We lijden allemaal aan de 
gevolgen van de zonde. Maar ieder 
mens is een schepsel van God en 
heeft recht op ruimte. Hoeveel 
ruimte geven we elkaar?

/WE MOETEN 
DUS NIET TE VEEL 
RUIMTE VRAGEN 

VOOR ONZE 
OVERTUIGING 

WAT BETREFT DE 
WAARHEID
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RUIMTE/GEVEN OF NEMEN BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

Bedenk dat we zelfs als we bijbel-
teksten citeren om een antwoord 
te geven op situaties, we al een 
richting aanduiden. We interprete-
ren niet alleen de bijbeltekst, maar 
ook de situatie waarop we de tekst 
toepassen. Citeren we de woorden 
van Jezus ‘Ga naar huis, en zondig 
vanaf nu niet meer.’ (Johannes 
8:11), of dat er niets is dat ‘ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van 
God’ (Romeinen 8:39)? Of zeggen 
we niets en denken we bij onszelf 
aan deze tekst: ‘verwijder eerst de 
balk uit je eigen oog, pas dan zul je 
scherp genoeg zien om de splinter 
uit het oog van je broeder of zuster 
te verwijderen’ (Matteüs 7:5). Wij 
kiezen de tekst om te citeren en 
dat heeft alles te maken met onze 
visie op een situatie. Daarmee 
zeggen we iets over de zonde van 
de ander, maar het zegt net zoveel 
over onszelf.

RUIMTE NEMEN: DE RICHT-
SNOER DIE DAT INPERKT

Het uiteindelijke antwoord op de 
vraag naar ruimte geven of ruimte 
nemen, vinden we in de tien gebo-
den. De wijze waarop deze zijn 
geformuleerd, is opvallend. Van de 
tien zijn er twee met een opdracht 
om iets te doen. Bijvoorbeeld het 
vijfde gebod: ‘Toon eerbied voor 
uw vader en uw moeder’ (Exodus 
20:12). Dat is een opdracht en geen 
gebod. Ook het vierde gebod begint 
met een positieve opdracht: ‘Houd 
de sabbat in ere’ (Exodus 20:8), maar 
gaat dan verder met een gebod: ‘dan 
zult gij geen werk doen’. Zo zijn alle 
andere geboden ook geformuleerd: 
dat zul jij niet doen (uitgaande van 
de NBG-vertaling van 1951).

Alle andere geboden beperken 
dus onze ruimte en onze vrijheid. 
We moeten onszelf beperkingen 
opleggen. Let op: die beperkin-
gen wat betreft de plaats die God 
inneemt, die waren er al voor de 
zondeval. Alle andere geboden zijn 
noodzakelijk geworden doordat 
de mens meer ruimte opeiste voor 
zichzelf ten opzichte van God. Hij 
ging in op de suggestie om alles te 
weten en aan God gelijk te worden. 
Dat is nog eens ‘gebiedsuitbrei-
ding’! Het beperkte echter gelijk 
zijn tijd van leven. Meer ruimte, 
maar minder tijd. Te veel ruimte 
vragen voor jezelf is dus nooit een 
goede keuze geweest. 

Daarom ligt levensgeluk opge-
sloten in ons vermogen onszelf 

/RUIMTE HEBBEN
IS NIET HET
RECHT OM TE 

ONTVANGEN, HET
IS ONZE OPDRACHT 
OM DIE TE GEVEN

beperkingen op te leggen. Daarom 
klinkt telkens weer ‘gij zult niet’. 
Gij zult niet: doden, echtbre-
ken, stelen, liegen of roddelen en 
begeren wat van een ander is. 
We kunnen deze geboden posi-
tief maken. Want waarin wij ons 
beperkingen opleggen, daarmee 
scheppen we ruimte voor de ander. 
Door wat wij niet doen, laten we 
aan onze naaste het leven, zijn 
vrouw of haar man, zijn bezittin-
gen en zijn goede naam. Ruimte 
hebben is niet het recht om te 
ontvangen, het is onze opdracht 
om die te geven. Zoals God ruimte 
aan ons geeft door een vrije wil.

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

EÉN JAAR NEWBOLD 
ACHTER DE RUG

LOGISCHE VERANDERINGEN

E
en van de vakken van het 
examen was Adventgeschie-
denis. Ik had voorheen eerlijk 
gezegd niet heel veel interesse 

in dit onderwerp. Maar nu ik er 
een aantal boeken over gelezen 
heb, is mijn kijk op het onder-
werp toch veranderd. Als iemand 
mij vraagt wat de kenmerken van 
de Adventkerk zijn, dan zou ik 
antwoorden: sabbat, volwassenen-
doop, verwachting van de spoedige 
wederkomst. En inderdaad zijn 
dat zaken die onze kerk al vanaf 
het vroege begin kenmerken. 
Maar er is ook nog een andere: 
voortdurende verandering. 

De kerk is in de ruim 156 jaar van 
haar bestaan zoveel veranderd, 
dat de adventpioniers waarschijn-
lijk geen lid van de huidige kerk 
zouden willen worden. Dat de kerk 
zoveel veranderd is, komt door de 
verwachting van de wederkomst. 
Elke generatie had de verwach-
ting dat de wederkomst spoedig, 
binnen een jaar of 10 tot 20 plaats 
zou gaan vinden. 

Maar steeds opnieuw bleek er meer 
aardse toekomst achter de hori-
zon te bestaan en moest de kerk 
opnieuw haar positie en richting 
bepalen. Die positie en richting 
werden uiteraard bepaald aan de 
hand van de Bijbel en onder leiding 
van de heilige Geest. Maar ook de 
voortdurend veranderende wereld 
heeft daar grote invloed op gehad. 
En dat is logisch, want de kerk 
staat midden in de wereld en heeft 
een taak om in en aan die wereld 
het evangelie te verkondigen.

SCHAKELS
Het onderwerp heeft mij aan het 
denken gezet over mijn eigen rol, 
straks, als ik hier klaar ben en 
terugkom naar Nederland. Ook 
ik hoop en verwacht dat Jezus 
binnen 10 tot 20 jaar terugkomt. 
Maar moet ik er ook rekening mee 
gaan houden dat het misschien 
toch langer gaat duren? Ik kan mij 
moeilijk een voorstelling maken 
van een Adventkerk in 2100. 

Maar zo konden de adventpioniers 
ook geen voorstelling maken van 
een Adventkerk in 2000 en die is 

Het eerste jaar zit erop. Afgelopen week (het is half mei wanneer ik dit schrijf) 
heb ik het laatste examen van dit jaar gehad. Een lange — en wat mij betreft 

welverdiende — vakantie van 16 weken ligt voor de boeg. Ik kan mij niet herinneren 
dat ik ooit zo’n lang vakantie heb gehad. Maar het woord vakantie is ook maar 
relatief. Er moet gewerkt worden om weer wat geld te verdienen en er ligt een 

stapeltje leesstof ter voorbereiding op het volgende studiejaar.. 

Tekst/Arnoud van den Broek

er wel gekomen. Ik ben blij met 
het werk dat vorige generaties 
door het hele bestaan van de 
kerk hebben gedaan om de kerk 
op te bouwen. Anders was de 
kerk er vandaag misschien niet 
meer geweest. 

Elke generatie is een schakel in een 
steeds langer wordende ketting 
geworden. Of wij nu de laatste, de 
een-na-laatste schakel of een scha-
kel ergens in het midden zijn, ik wil 
graag meewerken om onze schakel 
een sterke schakel te maken. Met 
name de kinderen en de jongeren 
hebben daar een belangrijke rol 
in, als het begin van een volgende 
schakel. Zou iemand te oud 
kunnen zijn om zich met jongeren 
bezig te houden? Of zou iemand 
te jong kunnen zijn om zich met 
ouderen bezig te houden? Ik geloof 
er niks van! Om een sterke schakel 
te zijn moeten we leeftijdsver-
schillen overboord zetten. Jonge 
mensen, oude mensen, ze zijn 
allemaal prachtig!

Arnoud van den Broek studeert
theologie aan Newbold College
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RUIMTE/STATION STATION/RUIMTE

M
aar dit aantal verdient 
wel een kanttekening. Een 
recente vergadering van de 
wereldkerk maakte duide-

lijk dat er naast groei ook sprake 
is van een niet te miskennen kerk-
verlating. Officiële cijfers geven 
aan dat ongeveer 40% van de 
toegetreden leden binnen enige 
jaren de kerk alweer verlaten 
heeft. Sinds 1965 gaat het om ruim 
15 miljoen kerkleden!

WAAROM KERKVERLATING?
Geen wonder dat de wereldkerk 
tijdens elke bestuursvergadering 
aandacht besteedt aan deze zorge-
lijke dimensie van de kerk. Het 
verschijnsel kerkverlating is helaas 
al met ons zolang de kerk bestaat. 
Er zijn talloze redenen voor. Het 
ging meestal om mensen die 
door een relationeel en persoon-
lijk conflict in of met de kerk de 
gemeente de rug toekeerden. Soms 
had het te maken met een terug-
val in iemands geloofsleven of 

Een van de positieve aspecten van de Adventkerk is dat er nog steeds sprake is 
van kerkgroei. Ik kan uit mijn jeugdtijd herinneren dat het PR-departement van de 
landelijke kerk een folder uitgaf met de titel ‘Een van de 2 miljoen’. Dat betrof het 
aantal adventisten wereldwijd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Inmiddels – 50 

jaar later – is de grens van 21 miljoen overschreden. 

Tekst/Henk Koning

RUIMTESTATION 
LANCERING IN DE 

KERK & VOOR DE KERK

persoonlijke problemen. Zelden 
ging het om de kerk zelf of haar 
geloofspunten.

STILZWIJGEND VIA DE 
ACHTERDEUR

In onze tijd blijken echter goed 
geïnformeerde kerkleden nogal 
eens stilzwijgend de achter-
deur van de kerk te vinden om 
niet meer terug te keren. De rede-
nen zijn wisselend. Onderzoek 
(God in Nederland, 2016) geeft aan 
dat secularisatie veruit de groot-

ste factor is. Maar ik zie in mijn 
persoonlijke kring dat er zorgen 
zijn over het instituut kerk, onwrik-
bare theologische standpunten, 
dogmatische posities en een veron-
dersteld gebrek aan contact met 
de tijd en wereld waarin we leven. 
Daardoor ervaren sommigen de 
(traditionele) wekelijkse kerk-
dienst niet meer als relevant. 

 
Een simpele rondgang door onze 
adventgemeenten in Nederland en 
Vlaanderen leert al gauw dat elke 
gemeente wel namen kan noemen 
van mensen die in de afgelopen 
jaren de kerk vaarwel hebben 
gezegd. 

AANZET TOT RUIMTESTATION
Tijdens de receptie van een gezellig 
huwelijksjubileum in Harderwijk 
raakten Reinder Bruinsma, Lydia 
Lijkendijk en Henk Koning over 
dit thema in gesprek. We deelden 
de pijn dat recentelijk nogal wat 
goed gemotiveerde en zeer betrok-
ken kerkleden niet meer in hun 
kerk actief waren. Of helemaal niet 
meer in de kerk kwamen of zich 
bewust hadden laten uitschrijven. 
De vraag rees: kunnen wij iets voor 
deze mensen betekenen? Na een 
brainstormsessie werd besloten 
een platform en ruimte te bieden 
aan deze groep kerkverlaters en/of 
toekomstige kerkverlaters. 

Dit initiatief is gelanceerd onder 
de naam Ruimtestation. Op 27 
oktober 2018 was in Harder-
wijk de eerste bijeenkomst in de 
kerk waar wekelijks de advent-
gemeente samenkomt. Op 6 april 
2019 was er een vervolg in Leus-
den in de Marcuskerk, waar de 
adventgemeente Amersfoort haar 
diensten houdt. 

DOELSTELLING VAN RUIMTE-
STATION

De werkgroep Ruimtestation wil 
niet een groep luchtfietsers zijn, 
maar heel concreet met de doel-
groep (potentiële) kerkverlaters 
op zoek gaan naar inspiratie, 
geloofsopbouw en toerusting. Het 
Ruimtestation opereert vanuit de 
adventistische kaders, maar wil 
ruimte bieden aan creatieve uitin-
gen van geloof, liturgie en kerkzijn. 
Er zijn binnen de kerk talloze, 
maar ook heel diverse inzichten en 
spirituele behoeften. 

GEEN KRITIEK OP DE KERK
Het Ruimtestation is nadrukke-
lijk niet een plek om kritiek te 
hebben op de wereldkerk, lande-
lijke besturen of plaatselijke 
gemeente. Het wil ook niet concur-
reren met bestaande initiatieven 
die al op zoek zijn gegaan naar 
ruimte binnen de kerk. Bijvoor-
beeld de ARK in regio De Haag, de 
Herberg in Leusden of de Vesper-
diensten in het Witte Kerkje van 
Huis ter Heide. 

EEN OPEN EN VEILIGE KERK
Het Ruimtestation wil vooral in 
een veelvormige kerk een veilige 
plek bieden, waar aanwezigen 
vragen kunnen stellen zonder 
daarvoor veroordeeld te worden. 
Het wil bouwen aan een positieve 
gemeente die voor ieder open-
staat. Waar deelnemers elkaar 
ruimte geven, ook als er twij-
fels zijn over bepaalde kerkelijke 
inzichten of praktijken. Het Ruim-
testation vindt ook dat iedereen 
gelijk is, waar mensen ook staan in 
de samenleving of in de kerk.

DIEPGANG IN BIJBEL EN
MAATSCHAPPIJ

Via het Ruimtestation hebben 
deelnemers laten weten dat zij 
inspiratie en toerusting willen 
ontvangen voor hun eigen 
gemeente. Het Ruimtestation wil 
dan ook geen alternatieve kerk 
zijn, maar zoals gevraagd, toerus-
ting en geloofsopbouw bieden aan 
al bestaande gemeenten. Deelne-
mers hebben vooral behoefte aan 
diepgang in bijbelse teksten en ook 
in maatschappelijke thema’s. 

HET RUIMTESTATION IN DE 
TOEKOMST

Na twee bijeenkomsten – met 
wisselend publiek – is nog niet 
uitgekristalliseerd welke vorm 
het Ruimtestation gaat krijgen, 
hoe vaak we gaan samenkomen en 
waar we uiteindelijk terecht gaan 
komen. Wel hopen we van harte 
dat we iets kunnen betekenen voor 
kerkleden die nu aan de rand van 
de kerk staan of de kerk al verlaten 
hebben. Deze ruimte mogen wij 
bieden, omdat wij zelf de ruimte 
hebben om dit initiatief op poten 
te zetten en willen graag ruimte 
bieden aan zoekers, gravers en 
twijfelaars. 

Henk Koning is lid van de Commissie 
Statuten en Reglementen (CSR).

Ruimtestation is een privé initiatief 
van Reinder Bruinsma, Henk Koning en 
Lydia Lijkendijk.

/HET VERSCHIJNSEL 
KERKVERLATING 

IS HELAAS AL MET 
ONS ZOLANG DE 
KERK BESTAAT

/HET RUIMTE-
STATION WIL 

RUIMTE BIEDEN 
AAN CREATIEVE 
UITINGEN VAN 

GELOOF, LITURGIE 
EN KERKZIJN

RUIMTESTATION 

VOOR ZOEKERS, 
GRAVERS, 
ALTO’S, 

AFHAKERS EN 
ANDERE 

ADVENTISTEN
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RUIMTE/GELOOF GELOOF/RUIMTE

ADVENTISME: 
            EN

WAARDEVOL!

ADVENTISME BEÏNVLOEDT 
ONZE OMGEVING

W
ant de adventistische 
levensstijl is opmer-
kelijk actueel en bij de 
tijd. Neem nou bijvoor-

beeld de huidige interesse voor de 
zorg voor het klimaat – wij hebben 
een visie over zorg voor de aarde 
en al haar bewoners en niet van 
‘heersen over’ of uitbuiten. Als wij 
veganist of vegetariër zijn, doen 
we dat veelal uit respect voor 
de scheppingsorde. Adventisten 
beseffen als geen ander dat God 
dieren niet heeft geschapen om tot 
voedsel voor mensen te dienen. 

Terwijl andere kerken een voort-
durende strijd voeren om hun 
organisatie boven water te houden, 
runnen wij via ons tienden- en 
gavensysteem een multimiljarden-
bedrijf. Of met andere woorden: 
de middelen die God ons geeft om 
onze opdracht autonoom uit te 
voeren, zijn meer dan voorhanden. 

Naar mijn mening staat dit beheer 
op gelijk niveau met het beheer van 
de natuur (aarde), de tijd en ons 
lichaam en de actieve betrokkenheid 
bij de verkondiging van het evange-
lie van Jezus. Voor zulke beheerders 
is de eerste vereiste betrouwbaar 
te blijken (1 Korintiërs 4: 1,2).

Dit besef geeft ruimte, ook in onze 
tijd, voor een bewust positieve 
invloed op onze omgeving. Daarom 
zijn wij vanuit onze geloofsprincipes 
juist vandaag uiterst relevant voor de 
oplossing van de grote maatschappe-
lijke vraagstukken, die ons in gelijke 
mate raken als niet gelovige mensen. 

ADVENTISTISCHE GELOOFSBASIS
Onze geloofsprincipes laten 
voldoende ruimte voor persoon-
lijke invulling.  Dat heb ik altijd 
bijzonder gevonden. Want juist die 
ruimte maakt dat we naar buiten 
kunnen treden met een rationele, 
begrijpelijke, logische en relevante 
boodschap.  

Ik ervaar het als een opmerkelijke trend dat steeds meer medegelovigen op zoek 
zijn naar het bijzondere aan een adventistische levensstijl. Zo lees ik in de sociale 

media en andere digitale publicaties steeds vaker over vragen en worstelingen 
met aspecten van de adventistische levensstijl. Deze waarnemingen verbazen mij 

telkens weer. 

Tekst/Ingrid Wijngaarde

Wat anderen ook willen beweren, 
onze geloofsbasis is rechtvaar-
digheid uit geloof door geloof pur 
sang. We presenteren in leer en 
levenswijze een beeld van God 
dat een weerspiegeling is van het 
beeld dat Hij van Zichzelf geeft in 
Exodus 34:6,7, en in het leven van 
Jezus Christus. Als zevendedagsad-
ventisten zouden uitleven wat zij 
belijden, zouden ze de meest krach-
tige getuigenis van God aan de 
wereld afgeven. Over een God die

	 zondaars	teder	en	zacht	als	een	lief-
devolle	Vader	oppakt,	hen	omhelst	
en	kleedt	met	Zijn	kleed	van	verge-
ving en verzoening;

	 ons	in	alle	opzichten	heeft	duidelijk	
gemaakt	wat	Hij	van	ons	vraagt	aan	
respect	voor	Zijn	eisen	en	die	ons	
letterlijk	overladen	heeft	met	raad-
gevingen,	adviezen,	getuigenissen	
voor	een	Hem	eer	brengende	levens-
wijze;

	 ons	uitzonderlijke	inzicht	heeft	
gegeven	in	Zijn	magnifieke	plan	van	
verlossing	en	hoe	Hij	een	periode	van	
7000	jaren	overspant	totdat	terug-
gewonnen	is	wat	verloren	is	gegaan;

 ons inzicht heeft gegeven in het even 
meesterlijk	opgezette	plan	van	de	
tegenstander,	die	door	de	eeuwen	
heen	opeenvolgende	rijken	en	mach-
tigen	der	aarde	verleidt	om	Gods	
strategisch	plan	tegen	te	werken	
(Daniel	en	Openbaring):	geen	
enkele	andere	kerk	heeft	een	meer	
samenhangende	uitleg	over	deze	
machtsstrijd;

	 zo	rechtvaardig	is,	dat	Hij	zonden	
van	harte	vergeeft	zonder	de	schul-
digen	onschuldig	te	verklaren.	Die	
daarmee	een	beroep	doet	op	onze	
vrijwillige	onderwerping	aan	dat	
rechtsprincipe	–	Ik	geef	jou	een	
schone	lei	en	als	jij	Mijn	hand	voort-
aan	stevig	vasthoudt	laat	Ik	jou	
nooit	meer	los;	

	 zo	rechtvaardig	is,	dat	Hij	de	mensen	
die	Hem	niet	willen	dienen,	niet	in	
alle	eeuwigheid	zal	kwellen;	

	 ons	in	Jezus	Christus	een	voorbeeld	
geeft	van	onbegrensde	liefde		–	de	
weg	die	veel	hoger	reikt	dan	welk	
ander	principe	dan	ook.

UNIEKE VERKONDIGING
We hebben unieke geloofspunten 
die geen enkele andere geloofs-
richting aanhoudt. Bijvoorbeeld: 
doodslaap, avondmaal met 
voetwassing, heiligdomsleer, 
sabbatsheiliging als teken van 
autoriteitserkenning en aanbid-
ding, onderzoekend oordeel over 
levenden en doden voorafgaand 
aan Zijn wederkomst, erkenning 
van de autoriteit van de geest der 
profetie zoals beloofd (Joel 2:28) 
en onze historisch profetische 
uitleg. Elke zevendedagsadven-
tist krijgt deze geloofspunten 
onderwezen voordat hij zich bij de 
geloofsgemeenschap aansluit. 

Wij ontkennen niet dat Satan, de 
aanklager der broederen bestaat, 

en beseffen dat hij maar één doel 
heeft: ons in ons persoonlijk en 
kerkelijk leven af te houden van 
wat de heilige God van ons vraagt. 
Tegelijkertijd erkennen wij dat 
Jezus oneindig meer macht heeft 
om ons uit zijn klauwen te verlos-
sen en ons tot overwinnaars te 
maken en dat Zijn Geest ons kracht 
geeft om vol te houden.

WHAT ELSE?
Wat kan ik nog meer zeggen? Dit: 
twijfelaars twijfelen tegen beter 
weten in (Romeinen1:20-21; 2 
Petrus 3:5), vergetende hoe de Heer 
hen in het verleden heeft geleid en 
ze zijn wantrouwend tegenover 
Zijn vaste beloften, hoewel zij Zijn 
werken en zegeningen duidelijk zien!

Laten wij, die al langer dan 175 
jaar zulk een grote wolk van getui-
gen rondom ons hebben (Hebreeën 
12:1-3), ervoor oppassen dat wij 

niet de indruk wekken achter te 
blijven in het geven van eer aan de 
Levende God (Hebreeën 4: 1,2). 
Laten we ervoor oppassen niet 
te vergeten hoe Hij ons in die 175 
jaar geleid heeft. Dán zullen we 
(kunnen) doen waartoe Hij onze 
beweging oproept – het geven 
van de laatste getuigenis aan een 
verloren mensdom en hen binnen-
brengen die nu nog buiten staan. 
Laten we onze God en Zaligmaker 
de eer geven die Hem toekomt. 

Dit is waarom ik overtuigd zeven-
dedagsadventist ben. Is het een 
easy way? Nee. Maar er is niets 
anders!

Ingrid Wijngaarde is lid van de 
Commissie Statuten en Reglementen 
(CSR). Ze kwam als 19-jarige studente 
in aanraking met de kerk en liet zich 
op de dag af negen maanden daarna 
dopen.
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DAG VOOR 55-PLUSSERS

A
lle 55-plussers zijn van 
harte welkom op deze 
dag. Het thema is ‘Uw Rijk 
Kome’. Aanmelden voor 

deze dag is niet nodig; ook zijn er 
geen kosten aan verbonden. Wel 
graag zelf lunch meenemen. Wij 
zorgen voor soep en drinken.

Programma
10.00 uur: inloop
10.45 uur: start programma, 
spreker ds. Jan Rokus Belder
12.00 uur: lunch
13.30 uur: middagprogramma

15.15 uur: vesper, spreker ds.  
Rudy Dingjan

Datum
Sabbat 12 oktober 2019

Locatie
Triumfatorkerk (Marco Pololaan 
185, Utrecht). In de wijk van deze 
kerk kunt u gratis parkeren. Vanaf 
station Utrecht Centraal is het 
gebouw te bereiken met buslijn 7.

Werkgroep	55+	en	Departement
Ontwikkeling	&	Toerusting

WERK AAN 
KERKELIJK ARCHIEF

VORDERT GESTAAG

O
p dinsdag 7 mei werd een 
tweede deel van het archief 
(1946-1975) van ons kerk-
genootschap overgedragen 

aan het Utrechts Archief. Nu 
werkt nog een aantal mensen 
aan het materiaal dat bewaard 
moet blijven uit de periode na 
1975. Dat betekent: selecteren, 
ordenen, gereedmaken en bekij-
ken hoe om te gaan met foto’s 
en historisch beeldmateriaal. 
Wie mee wil werken als vrijwil-
liger (bijvoorbeeld 1 keer per 
week) kan informatie krijgen 
bij ds. Gerard Frenk (gfrenk@
xmsnet.nl) .

SHANA (Stichting Historisch 
Archief Nederlandse Adventkerk) 
onder voorzitterschap van ds. 
Reinder Bruinsma en ds. Gerard 
Frenk als secretaris, heeft als 
doel de inventarisatie en onder-
brenging van het materiaal. Een 
groot deel van het historisch 
materiaal wordt onderge-
bracht bij het Utrechts Archief 
waarmee een overeenkomst is 
gesloten. Alleen het archief van 
kerkelijke uitgaven zoals boeken 
en tijdschriften, blijft in het 
uniekantoor in Huis ter Heide. 

Informatie en raadpleging
SHANA heeft een website met 
verdere informatie: shana.
adventist.nl.

 Op de website van het Utrechts 
Archief (hetutrechtsarchief.nl) 
kunt u het adres en de openings-
uren vinden als u onderzoek 
wilt doen naar het verleden van 
de Nederlandse Adventkerk. 

Het archief van boeken en tijd-
schriften kan op afspraak in het 
uniekantoor in Huis ter Heide 
worden geraadpleegd.

V
roeger noemde men ons type 
huis een bejaardenhuis, of rust-
huis. Dat waren andere tijden. 
Rust is hier alleen te vinden 

in de nacht en na de warme maal-
tijd. Dan mag iedereen even rusten, 
om daarna weer volop in beweging 
te komen. Er zijn diverse clubjes: 
een breiclub, een spelletjesclub, 
een koersbalclub, een zangclub een 
bingomiddag en filmclub.

De activiteiten zijn op maandag en 
dinsdag. Dan wordt er gegymd… 
Nou ja, er wordt flink bewogen op 
muziek en met ballonnen gegooid 
en ook de lachspieren worden 

goed geoefend. Onze bewoners zijn 
er dol op. 

Bent u ook een beweeglijk type met 
veel energie? Dan zitten we met 
smart op u te wachten. Wij zijn op 
zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die op 
maandag- en/of dinsdagochtend 
van 10.00 tot 11.30 uur dit zouden 
willen begeleiden. Je staat er niet 
alleen voor, ook andere vrijwilli-
gers zijn aanwezig. 

U kunt contact opnemen met Els 
Schuitevoerder,: 030-6931665 of 
e.schuitevoerder@vredenoord.nl. 
U wordt met open armen ontvangen!

OPROEP VREDENOORD VAN BEWEGEN SLIJT JE NIET!

VOEDSELBANK
HAAGSE KERK 

S
inds 18 april is in het gebouw 
van de Haagse Adventkerk 
een uitgavepunt van de Voed-
selbank Nederland gevestigd. 

Dat betekent dat elke donder-
dag een vrachtwagen van het 
distributiecentrum kratten met 
voedsel komt afleveren. 

Zeven enthousiaste mensen uit 
de Adventkerk hebben zich als 
vrijwilliger opgegeven om mee 
te helpen. Want tussen 12.00 
en 13.00 uur gaan de deuren 
open om mensen die het minder 
hebben, wekelijks iets extra’s 
te geven. Goed voor de buurt 
waarin de kerk staat, goed voor 
de vrijwilligers. We hopen dat 
de mensen behalve voedsel ook 
enkele kruimels van het geeste-
lijk brood meekrijgen.

WHO CARES?!
TIENERKAMP

I
eder jaar sluiten we het 
tienerclubseizoen af met 
een kamp en dat is iets waar 
tieners het hele jaar naar 

uitkijken. Geen wonder ook dat 
er een groep van maar liefst 43 
tieners uit heel Nederland was. 
Lees de terugblik op: 
www.adventist.nl/2019/05/ 
30/who-cares/ 

Redactie/Jeroen de Jager

T
ijdens het Internationaal 
Jeugdcongres in Exeter werd 
Mary Kamphuis, toen achttien 
jaar, diep geraakt door het 

orkest. Dit wilde zij in Nederland. 
Tien jaar lang organiseerde Mary 
het Vrienden-voor-Vredenoord-
festival, waar kinderen ervaring 
opdeden door samen te oefenen en 
te spelen voor publiek.

Tijdens het Internationale Jeugd-
congres in Valencia werd Mary 
opnieuw geraakt. Ze zette haar 
droom door en startte een symfo-
nieorkest in januari 2018. Het 
orkest bestaat nu uit zeven muzi-

EXODUS CAMPOREE

D
e camporee, van 29 mei tot 
en met 2 juni 2019 met als 
thema Exodus, was weer een 
van de hoogtepunten van 

het AJV Scouts & Pathfinders-jaar. 
Lees meer op www.adventist.nl/ 
2019/06/07/exodus/

kanten. Zij oefenen één keer per 
maand van 15.00 - 17.30 uur in het 
gebouw van gemeente Utrecht en 
eten na afloop samen. Zij treden 
niet op. Wel spelen zij één keer per 
jaar in Utrecht als dank voor het 
gebruik van de zaal en vorig jaar 
traden zij op bij Experience.
Het doel is samen muziek te maken. 

Bespeel je een klassiek instrument? 
Ben je tussen de 15-30 jaar? Kan je 
noten lezen, zuiver spelen en hou 
je ervan muziek te maken? Neem 
dan contact op met Mary Kamp-
huis: kamphuis.mary@gmail.com 

OPROEP SYMFONIEORKEST 

mailto:e.schuitevoerder@vredenoord.nl
https://www.adventist.nl/2019/05/30/who-cares/
https://www.adventist.nl/2019/05/30/who-cares/
https://www.adventist.nl/2019/06/07/exodus/
https://www.adventist.nl/2019/06/07/exodus/
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DR. JOY FEHR WORDT HOOFD/
LA SIERRA UNIVERSITY

N
a een zorgvuldige en langdurige selec-
tieprocedure heeft het bestuur van 
de adventistische La Sierra Universi-
teit (LSU) dr. Joy Fehr gekozen als de 

nieuwe president van deze universiteit. La 
Sierra University is gevestigd in de Ameri-
kaanse staat Californië, niet ver van de andere 
universiteit van de Adventkerk in deze regio: 
Loma Linda University. Fehr volgt dr. Randal 
Wisbey op die met pensioen gaat. Sinds 2016 
was dr. Fehr de provoost van LSU en daarvoor 
leidde zij de universiteit van de Adventkerk in 
Canada.
Algemeen wordt dr. Fehr geprezen als een 
bekwame leider met veel visie. Haar verkie-
zing is dan ook met veel instemming begroet, 
zowel door de staf van LSU als door vele ande-
ren die haar kennen. De nieuwe president van 
LSU heeft een doctorsgraad in Engelse litera-
tuur. De universiteit die zij gaat leiden heeft 
ruim 2.300 studenten.

DE ‘BABY FAE’ CHIRURG/OVERLEDEN

D
r. Leonard Bailey is op 12 mei overleden 
aan de gevolgen van kanker. Dr. Bailey 
was de chirurg in het universiteitszie-
kenhuis van de Loma Linda Universiteit 

die in 1984 internationale bekendheid kreeg 
toen hij probeerde het leven van een zuigeling 
(‘baby Fae’) te redden door een hart van een 
aapje te implanteren. De baby stierf destijds 
na 21 dagen, maar de behandeling van ‘baby 
Fae’ was het begin van een doorbraak op het 
gebied van harttransplantaties voor kleine 
kinderen. Dr. Baily bleef een pionier op dit 
terrein. Baily was 42 jaar lang aan Loma Linda 
verbonden. Hij werd 76 jaar.

FIETSEN VOOR KANSARME
KINDEREN/SABA

D
e 20 leden van de kleine Mount Scenery 
adventgemeente op het eiland Saba 
hebben onlangs 33 fonkelnieuwe fietsen 
uitgedeeld aan kinderen uit kansarme 

gezinnen. De kinderen kregen ook helmen, 
handschoenen, verlichting en houders voor 
waterflessen. Het project was onderdeel van 
het regeringsinitiatief om de armoede op het 
eiland te bestrijden. In de komende tijd hoopt 
de Mount Scenery-gemeente ook op andere 
manieren een steentje bij te dragen aan 
soortgelijke projecten. 
Saba is een gemeente met een speciale status 
in het Koninkrijk der Nederlanden. Drie 
procent van de bevolking is adventist. De 
Adventkerk op het ca. tweeduizend inwoners 
tellende eiland is deel van de North-Carribean 
Conference.

D
e afdeling Statistiek van de Generale 
Conferentie bericht dat een flinke correc-
tie in het ledental van de Zuid-Aziatische 
Divisie noodzakelijk was. Het werd met 

488.991 naar beneden bijgesteld.  In plaats 
van 1.6 miljoen is het officiële ledencijfer in 
deze divisie nu 1.128.131.
Er was ernstige twijfel gerezen of de groei van 
het ledental in India in de periode van 1997 
tot 2008 wel correct was. Er werd toen een 
groei in een van de unies van 833% gerappor-
teerd, terwijl de groei in de tien jaar daarna 
slechts 17 % procent bedroeg.
De kerk is de laatste jaren wereldwijd niet zo 
snel gegroeid als eerdere prognoses voorspel-
den. Een belangrijke reden daarvoor is een 
aantal drastische correcties om het gerap-
porteerde ledental in overeenstemming te 
brengen met de werkelijkheid. Niettemin blijft 
er sprake van sterke wereldwijde groei. Er 
zijn nu ongeveer 21 miljoen adventisten.

PAPOEA-NIEUW-GUINEA/
KIEST ADVENTIST ALS 
MINISTER-PRESIDENT

D
e voormalige minister van financiën 
James Marape, werd na een tumultueuze 
periode in de politiek van Papoea-Nieuw-
Guinea, een grote eilandstaat ten noorden 

van Australië, met een overweldigende meer-
derheid gekozen tot minister-president. 
Marape verklaarde dat het herstel van de 
economie van zijn land zijn hoogste prioriteit 
zal zijn.
In een post op Facebook schreef de nieuwe 
minister-president dat hij het als een eer 
beschouwt om zijn land, met de meer dan 
duizend verschillende stammen, te dienen. 
Hij schreef: ‘Ik zal niet alle problemen van ons 
land meteen kunnen oplossen, maar ik zal mijn 
uiterste best doen om een verschil te maken.’ 
Hij benadrukte verder dat hij zonder Gods 
hulp niet zou zijn waar hij nu is.
James Marabe is een ouderling in de Koro-
bosea adventgemeente. De Adventkerk in 
Papoea-Nieuw-Guinea, dat ca. 8,5 miljoen 
inwoners heeft, is een van de grotere kerken in 
PNG en telt nu ruim 320.000 leden.

JEROEN TUINSTRA HERKOZEN 
ALS VOORZITTER/BELGIË

T
ijdens het vierjaarlijks congres van de 
Adventkerk in België en Luxemburg, 
gehouden op 9 en 10 juni in Brussel, werd 
Jeroen Tuinstra herkozen als voorzit-

ter van de kerk in deze twee landen. Hij was 
sinds zes jaar de leider van de kerk van deze 
conferentie, die deel uitmaakt van de Franco-
Belgische Unie. 
Bij dit congres waren Wim Altink en Rein-
der Bruinsma uit Nederland uitgenodigd om, 
respectievelijk als dagvoorzitter en voorzit-
ter van het plannencomité, te functioneren. De 
conferentie koos Edouard Ajinça als de nieuwe 
algemeen secretaris, terwijl Christian Sabot 
werd herkozen als de penningmeester. 

TRANS-EUROPESE DIVISIE (TED)/
VIERT 90-JARIG JUBILEUM

O
p 18 mei was er een feestelijke 
bijeenkomst op Newbold College. Verte-
genwoordigers van de TED en een aantal 
gasten vierden het feit dat er nu negen-

tig jaar lang een ‘divisie’ van de kerk is, die als 
kern de landen van een deel van West-Europa 
omvat. Nu horen daar ook enkele landen in 
Oost-Europa en de Balkan bij, alsook de drie 
Baltische staten. In de loop van de geschiedenis 
hebben de grenzen van de divisie voortdurend 
wijzigingen ondergaan, maar vanaf het begin 
behoorden het Verenigd Koninkrijk en de Scan-
dinavische landen tot de TED, en vanaf kort na 
de Tweede Wereldoorlog ook Nederland. 
De leiders van de unies van de TED waren al in 
Engeland vanwege de voorjaarsvergadering 
van de divisie, terwijl vroegere bestuurders 
van de divisie waren genodigd om deze viering 
bij te wonen.
Dr. David Trim, directeur van de afdeling voor 
Archieven en Statistieken van de Generale 
Conferentie, hield een lezing over de geschiede-
nis van de divisie. Hij hield zijn gehoor voor dat 
de kerk in de TED met belangrijke problemen 
worstelt.Kunnen de adventisten in het Europa 
van de 21e eeuw zich aanpassen aan alle veran-
deringen die plaatsvinden? Kan de kerk groeien 
te midden van de religieuze onverschilligheid 
en alle secularisatie van deze eeuw?

LEDENTAL VAN DE KERK
DRASTISCH BIJGESTELD/INDIA
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RUIMTE/CHRISTELIJKE VOLMAAKTHEID

Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die oprecht God wilden 
behagen. Dat geldt voor christenen en ook voor aanhangers van alle andere religies. 

De mens is tot in het diepst van zijn wezen doordrongen van de kracht van het 
egoïsme. Hoe kunnen zij staan voor en worden aanvaard door een almachtige God 
die absoluut rein is? Jezus zelf zei toch: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 

Vader volmaakt is (Matteüs 5: 48)’ Kan een mens zo rein zijn als God?

Tekst/Radisa Antic  Vertaling/Thijs de Reus

CHRISTELIJKE 
VOLMAAKTHEID

D
e vraag hoe de mens wordt 
gerechtvaardigd, is onlos-
makelijk verbonden met de 
bijbelse leer van volmaakt-

heid. Het was de belangrijkste 
oorzaak van de Hervorming in de 
zestiende eeuw. Zelfs de bijbel-
boeken, die ‘rechtvaardiging door 
geloof alleen’ benadrukken, zoals 
Romeinen en Galaten, bevatten 
verzen, die de navolgers van Chris-
tus dringend oproepen tot het 
doen van goede werken.

REDDING DOOR GELOOF ALLEEN
Zevendedagsadventisten van 
vóór de Generale Conferentie van 
Minneapolis in 1888 geloofden dat 
mensen worden gered door geloof 
en werken. Tijdens die Gene-
rale Conferentie heeft zich een 
grote theologische verandering 
voltrokken en sinds die tijd leren 
zevendedagsadventisten redding 
door geloof alleen.

Sommige theologen en leden van 
de Adventkerk hebben nooit de 
theologische opvattingen verla-
ten over christelijke volmaaktheid 
en rechtvaardiging zoals de Advent-
kerk dat leerde voor die conferentie 
in Minneapolis.Om hun begrip van 
volmaaktheid te bewijzen, zeggen ze 
dat we de zogenoemde postlapsari-
aanse opvatting over de menselijke 
natuur van Christus nooit hadden 
moeten opgegeven. Dat houdt 
in dat Jezus dezelfde menselijke 
natuur had als wij. Aangezien Hij 
de zonde overwon, kunnen wij ook 
volledig worden bevrijd van de 
macht van de zonde en volmaakt 
worden in dit leven hier en nu. 

MENSELIJKE NATUUR VAN JEZUS
Wat de Bijbel leert over de mense-
lijke natuur van Christus is één van 
de meest complexe vraagstukken 
in de theologie. Paulus zegt: ‘Onge-
twijfeld is dit het grote mysterie 

van ons geloof: Hij is geopenbaard 
in een sterfelijk lichaam.’ In de 
Bijbel is er sprake van enige span-
ning over dit onderwerp omdat 
er twee groepen teksten zijn die 
elkaar lijken tegen te spreken. 

In de eerste reeks teksten lijkt het 
erop dat Jezus’ menselijke natuur 
op die van ons lijkt. Dit is de favo-
riete tekst: de Zoon is een mens 
geworden zoals wij. Hij is in alles 
gelijk geworden aan ons.’ Deze 
serie bijbelteksten lijkt duidelijk 
te maken dat toen Jezus Christus 
een menselijke natuur aannam Hij 
net als wij werd in onze zwakke 
en kwetsbare menselijke staat van 
bestaan.

Je kunt echter ook een tweede 
reeks bijbelteksten citeren, die 
zeggen dat Jezus in veel opzichten 
wel op ons leek, maar dat Hij ook 
anders was dan wij. Johannes stelt: 

‘er is in Hem geen zonde.’ Kunnen 
we wijzen op een mens en zeggen, 
‘in hem of haar is er geen zonde’?
 
Er lijkt dus enige spanning te zijn 
tussen deze twee groepen teksten. 
In werkelijkheid benadrukken ze 
echter alleen hoe ingewikkeld de 
menswording van Jezus is. Hoe 
kan God met zijn goddelijke natuur 
die van de mens aannemen? Jezus 
Christus is uniek. In het hele 
universum is er niet één zoals Hij. 
Hij had de menselijke natuur, die 

verzwakt was door vierduizend 
jaar zonde. Hij werd verleid zoals 
wij. Hij was moe, dorstig, hongerig 
en had pijn net als wij. 

De menselijke natuur van Jezus 
was anders dan de onze. Hij had 
geen neiging tot de zonde maar tot 
het goede. Hij was net als Adam 
voordat hij in zonde viel. Adam had 
toen ook geen neiging om te zondi-
gen. Hij werd verzocht en gaf toe. 
Zo werd ook Jezus verzocht, maar 
Hij gaf niet toe. 
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IN DE BIJBEL EN DE
GESCHRIFTEN 

VAN ELLEN WHITE

/WAT DE BIJBEL 
LEERT OVER DE 
MENSELIJKE 
NATUUR VAN 
CHRISTUS IS ÉÉN 
VAN DE MEEST 
COMPLEXE VRAAG-
STUKKEN IN DE 
THEOLOGIE
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ZONDELOOSHEID: NU OF BIJ DE 
WEDERKOMST? 

Sommige adventistische theologen 
zeggen dus dat Jezus de natuur van 
Adam aannam van na de zonde-
val en dat we gered worden door 
geloof en heiligmaking. Zij stel-
len dat we nu in staat zijn door het 
proces van uitroeiing van de zonde 
te gaan en een staat van zonde-
loosheid te bereiken. Als mensen 
geen zondeloze staat bereiken 
vóór de wederkomst van Jezus 
en als we gered zijn door geloof 
alleen, dan zou dat betekenen dat 
God vergeven rebellen zou ontvan-
gen in de hemel. Jezus’ menselijke 
natuur was gelijk aan de onze 
en omdat Hij de zonde overwon, 
kunnen wij ook de zonde uitroeien 
uit onze zondige natuur. 

De positie die het Kerkge-
nootschap der Zevende-dags 
Adventisten inneemt is anders. 
Zij stelt dat de kracht van egoïsme 
aanwezig blijft in ons. Zonde is 
geen handeling maar het is de 
staat waarin de mens verkeert. Het 
is een kracht die tegengesteld is 
aan het beginsel van de schepping. 
Op het moment van de schepping 
van de wereld is er iets ontstaan 
uit het niets, terwijl de zonde 
datgene wat er is juist verandert 
in niets. De grootste tegenstrijdig-
heid van zonde is dat het in feite 
zichzelf opeet en wanneer het 
alles heeft gegeten dan houdt het 
op te bestaan. Pas op het moment 
van de wederkomst van Jezus, op 
het moment dat mensen hemelse 
lichamen ontvangen, wordt de 
zonde uiteindelijk uitgeroeid uit de 
menselijke natuur. 

GOD KIJKT NAAR ONS DOOR JEZUS
Betekent dit dat we machteloos 
zijn als we worden geconfron-
teerd met onze zondige neigingen? 
Helemaal niet! Jezus heeft ons 
de kracht van de heilige Geest 
beloofd, die ons kan helpen om 
geestelijk te groeien. Hij geeft ons 
de kracht de zonde onder controle 
te houden maar dat is iets anders 
dan uitroeien. De ervaring van 

de wedergeboorte is niet iets dat 
eens en voor altijd gebeurt, maar 
het is onze dagelijkse ervaring. 
We zijn tegelijkertijd rechtvaardig 
en zondig. We zijn rechtvaardig 
omdat God naar ons kijkt door de 
gerechtigheid van Jezus en we zijn 
tegelijkertijd zondaars omdat de 
kracht van de zonde in ons aanwe-
zig blijft. 

Ellen White legt dit geheimenis 
van rechtvaardiging uit door te 
zeggen dat het niet meer belang-
rijk is wat God van ons denkt, maar 
wat God van Jezus denkt. God kijkt 
naar ons door Jezus die we hebben 
aanvaard als onze redder. We 
zullen net zo volmaakt zijn als God 
zelf. Dat is niet vanwege onze eigen 
volmaaktheid, maar vanwege de 
gerechtigheid van Jezus die onze 
plaatsvervanger en onze redder is. 
Een uitstekend voorbeeld van deze 
ervaring is te vinden in het leven 
en de leer van Maarten Luther. Zijn 
ervaring zullen we in een volgende 
uitgave van Advent bespreken.

JEZUS IS EERST REDDER DAN 
VOORBEELD

Sommigen zeggen dat als Jezus’ 
menselijke natuur niet precies 
dezelfde was als de onze, Hij dan 
niet ons voorbeeld kan zijn. De 
belangrijkste titel van Jezus in 
het Nieuwe Testament is die van 
Verlosser. Dat is Hij in de eerste 
plaats. Hij is dus niet allereerst 
ons voorbeeld. De volgorde van 
Redder en Voorbeeld is hier van 
groot belang. Daarom is zijn rol in 
deze wereld anders dan de onze. 
Wij zijn niet geroepen de wereld te 
verlossen. 

Jezus deed vrijwillig afstand van 
het op eigen initiatief gebruiken 
van goddelijke eigenschappen. 
Hij gebruikte die nooit zonder de 
instemming van de Vader. Dit was 
zijn grootste verzoeking en één die 
wij nooit zullen hebben. Dat Jezus 
de mogelijkheid had om godde-
lijke eigenschappen te gebruiken 

kwade	in	Hem.	Hij	werd	belaagd	met	
verzoekingen	in	de	woestijn,	zoals	
dat	met	Adam	gebeurde	in	Eden.

De menswording van Christus is 
altijd	een	mysterie	geweest	en	
dat	zal	het	ook	blijven.	Wat	er	is	
geopenbaard,	dat	is	voor	ons	en	
onze	kinderen,	maar	laat	ieder	
mens	gewaarschuwd	zijn	als	hij	
Christus	helemaal	menselijk	maakt,	
tot	een	mens	zoals	wij.	Want	dat	
kan	niet	zo	zijn.

Deze citaten maken duidelijk dat 
Jezus een mens was zoals wij en 
ons volmaakte voorbeeld. We 
moeten Hem echter nooit helemaal 
menselijk maken zoals wij zijn, 
‘want dat kan niet zo zijn.’ Hij over-
won de zonde en dat staat voor 
het volmaakte mens zijn. Hij heeft 
geleefd in die staat van zondeloos-
heid. Dat betekent niet dat wij in 
het hier en nu dezelfde staat van 
zuiverheid kunnen bereiken.

Radisa Antic is directeur van het Ellen 
G. White Research Centre op Newbold. 
Het oorspronkelijke (Engelstalige) arti-
kel heeft als titel: Christian Perfection 
in the Bible and Ellen White’s Writings. 
Deze kunt u samen met de intergrale 
Nederlandse vertaling vinden op: 
www.adventist.nl

/WE ZULLEN NET 
ZO VOLMAAKT ZIJN 
ALS GOD ZELF, DAT 
IS NIET VANWEGE 
ONZE EIGEN 
VOLMAAKTHEID, 
MAAR VANWEGE 
DE GERECHTIGHEID 
VAN JEZUS

maakte het er voor Hem niet 
makkelijker op ten opzichte van 
ons als mensen. Dat was zijn groot-
ste en constante verleiding. 

ELLEN WHITE OVER DE NATUUR 
VAN JEZUS

Wat voor de Bijbel geldt, geldt ook 
voor Ellen White. Je kunt ook uit 
haar geschriften citaten halen die in 
twee verschillende richtingen lijken 
te wijzen. We citeren er hier twee: 

Wees	voorzichtig,	ja	buitengewoon	
voorzichtig	met	hoe	je	denkt	over	de	
menselijke	natuur	van	Christus.	Stel	
Hem	niet	aan	de	mensen	voor	als	een	
mens	met	een	natuurlijke	neiging	
tot	de	zonde.	Hij	is	de	tweede	Adam.	
…	Hij	nam	de	menselijke	natuur	
op	zich,	en	werd	in	alle	opzichten	
verleid	zoals	de	mens	in	zijn	mense-
lijke	natuur	wordt	verleid.	Hij	kon	
zondigen.	Hij	had	kunnen	vallen,	
maar	er	was	op	geen	enkel	moment	
een	natuurlijke	neiging	tot	het	

/WE ZIJN RECHT-
VAARDIG OMDAT 

GOD NAAR ONS 
KIJKT DOOR DE 

GERECHTIGHEID
VAN JEZUS
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 14 DEEL 14/GELOOFSPUNTEN

WETEN WAT
JE GELOOFT 

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

helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. 
Dit keer geloofspunt 18: De gave der profetie.

Tekst/Thijs de Reus

WETEN WAT JE GELOOFT

A
dventisten 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 geloofs-
punt. Zodat ze ons weer helder voor 
de geest staan. En zodat we weten 
wat we geloven. Dit keer geloofs-
punt 18: de gave der profetie.

DE GAVE DER PROFETIE 
De Bijbel geeft aan dat profetie 
een van de gaven is van de Geest. 
Deze gave is een kenmerk van de 

gemeente der ‘overigen’, en kwam, 
naar wij geloven, tot uiting kwam in 
het werk van Ellen G. White. Haar 
geschriften spreken met profetisch 
gezag en bieden troost, leiding, 
onderricht en correctie voor de 
kerk. Deze geschriften maken ook 
duidelijk, dat de Bijbel de norm is 
waaraan alle onderwijs en ervaring 
moet worden getoetst. (Numeri 
12:6; 2 Kronieken 20:20; Amos 3:7; 
Joël 3:1-2; Handelingen 2:14-21; 
2 Timoteüs 3:16-17; Hebreeën 
1:1-3; Openbaring 12:17; 19:10).

WAT VOORAF GING
Als gelovigen nemen we het gezag 
van de Bijbel serieus. Dat geeft ons 
inzicht in wie God is en wie we zelf 
zijn. God is onze Schepper en onze 
Herschepper. Dat is nodig want we 
zijn zondige mensen. Met elkaar 
maken we als verloste mensen 
deel uit van zijn gemeente. Het is 
haar opdracht mensen te dopen, 
met elkaar het avondmaal te 

vieren. De vorige keer stonden we 
stil bij de gaven van de Geest. We 
lichten er nu één speciale gave uit: 
de gave der profetie.

KENMERK VAN GODS GEMEENTE
Volgens Openbaring 12:17 onder-
scheidt het nageslacht van de 
vrouw, dat wil zeggen de gemeente 
van God, zich door twee dingen. 
Ze houden zich aan de geboden 
van God en ze getuigen van Jezus 
Christus. Dat laatste is, zeker in 
de tijd waarin Johannes de Open-
baring schreef, geen eenvoudige 
opgave. Johannes is verbannen 
naar Patmos, omdat hij van Jezus 
getuigde (Openbaring 1:9). Hij 
week dus af van de gangbare reli-
gie van het Romeinse Rijk en deed 
bijvoorbeeld niet mee aan de 
aanbidding van de keizer.
Wat dus in die eerste gemeente 
voorop staat is trouw aan God, 
zoals ook Jezus trouw was aan 
God. Dat kwam bij Hem tot uiting 
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door ook trouw te zijn aan Gods 
geboden. Hij was niet gekomen om 
die af te schaffen, maar om die tot 
vervulling te brengen (Matteüs 
5:17). Dat betekent dat Jezus de 
echte betekenis van de geboden 
heeft duidelijk gemaakt, met name 
in de Bergrede (Matteüs 5-7). Een 
gelovige die trouw is aan God, 
getuigt van Jezus want hij volgt 
Hem na als zijn voorbeeld.

WAT IS GETUIGEN VAN JEZUS?
Johannes vult dat ‘getuigen van 
Jezus’ in de Openbaring nader 
in. In hoofdstuk 19:10 verklaart 
hij dat dit gelijk staat aan ‘profe-
teren’. Met nadruk moeten we 
hier stellen: getuigen van Jezus 
is profeteren. De NBG-vertaling 
gebruikt hier woorden die in de 
Adventkerk heel bekend zijn: ‘de 
geest der profetie’. Zij passen dat 
met name toe op wat één van onze 
pioniers heeft gezegd en geschre-
ven, namelijk op Ellen G. White. 
Als er in de geschiedenis van 
de Adventkerk één persoon 
is geweest die Jezus Christus 
centraal heeft gesteld, dan is dat 
wel Ellen G. White. Zij was echter 
in die beginperiode niet de enige 
die van haar liefde voor God en 
van zijn Woord heeft getuigd. De 
geest van het profeteren moet je 
dus ruimer opvatten dan alleen 
maar het werk van Ellen White. 
De opdracht om te getuigen van 
Jezus gaat door. Ook wij hebben de 
opdracht om te ‘profeteren’.
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DE OPDRACHT OM TE 
PROFETEREN

Dan is het belangrijk om te weten 
wat we nu onder profeteren moeten 
verstaan. Een profeet is ‘iemand die 
door God is geroepen’. Hij ontvangt 
instructies van God en geeft die door 
aan het volk. Hij is dus de spreekbuis 
van God op aarde. In deze ruime zin 
van het woord zijn er altijd ‘profeten’ 
geweest. Ook Abraham en Mozes zijn 
profeten (Genesis 20:7 en Deutero-
nomium 18:15).
Het is goed te bedenken wat deze 
mannen deden. Zij hoorden de 
stem van God en negeerden die 
niet. Zij zijn beiden weggetrok-
ken uit hun vertrouwde omgeving. 
Abraham verliet Ur en Mozes 
het hof van de farao in Egypte. 
Zij luisterden naar God en spra-
ken vervolgens namens Hem tot 
de mensen. Daarom beschrijven 
wij de rol van de kerk ook als een 
profetische, om de grote daden 
van God te verkondigen. Dat is de 
kerk naast de rol van een priester 
(Exodus 19:15-16 en 1 Petrus 2:9). 
Let op dat de kerk een priester is. 
Hij valt onder de leiding van de 
hogepriester, Jezus Christus. De 
priester voert het werk uit namens 
hem en zo voeren ook wij het werk 
van Jezus uit namens Hem en in 
opdracht van Hem. Ook langs deze 
weg komen we weer uit bij de defi-
nitie van profeteren: spreken en 
handelen in de naam van Jezus. Dat 
doen we met name door te spreken 
over Jezus en wat Hij voor de mens 
heeft gedaan.

JEZUS, DE PROFEET
Als Jezus in de synagoge van 
Nazaret is, dan leest Hij voor 
uit de rol van de profeet Jesaja. 
Dan gaat Hij zitten en zegt dat 
deze woorden voor hun ogen in 
vervulling gaan en wel in Hem. 
Let vooral goed op hoe dit citaat 
begint: ‘De Geest van de Heer rust 
op mij’. In Jezus is de geest van het 
profeteren aan het werk.
Jezus plaatst zichzelf in de tradi-
tie van de profeten. Matteüs 
beschrijft in zijn evangelie dat 
Jezus de vervulling is van de profe-
tie van Jesaja (Matteüs 12:17-21; 
vgl. Jesaja 42:1-4). In Jezus is de 
geest der profetie dus aanwezig en 
zij die van Hem getuigen, zijn ook 
aan het profeteren. Net als Jezus 
spreken zij namens God. Deze 
beschrijving past ook heel goed bij 
Ellen White. Daarom passen we de 
woorden van de profeet Joël toe op 
haar (Joël 3:1-2). 
De apostelen citeren deze tekst 
ook (Handelingen 2:14-21) en 
passen die toe op wat zij doen. De 
rest van het tweede hoofdstuk 
van Handelingen maakt duide-
lijk wat dat is: zij getuigen van het 
leven, de dood en de opstanding 
van Jezus Christus. Getuigen van 
Jezus is inderdaad profeteren. Dat 
was de opdracht aan Ellen White, 
maar ook aan ons allemaal. In die 
zin is de geest der profetie in de 
kerk niet beperkt tot wat zij zegt.

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

Wilt u meer weten over de geloofs-
punten? Het bekende boek van 
dr. Reinder Bruinsma Wat zevende-
dags-adventisten geloven is in een 
nieuw jasje gestoken. Het boek is 
volledig in kleur en behandelt de in 
2015 herziene geloofspunten.  
Te koop bij het servicecentrum
(www.adventist.nl) voor slechts €5,95.

MEER WETEN?

98

De gave 
van de 
profetie 99

Geloofspunt

DE BIJBEL GEEFT AAN DAT PROFETIE een van de gaven is van de heilige 

Geest. Deze gave is een kenmerk van de gemeente die trouw is aan God, en 

wij geloven dat deze tot uiting kwam in het werk van Ellen G. White. Haar 

geschriften spreken met profetisch gezag en bieden troost, leiding, onder-

wijs en correctie voor de kerk. Deze geschriften maken ook duidelijk dat de 

Bijbel de norm is waaraan alle onderwijs en ervaring moet worden getoetst. 

(Numeri 12:6; 2 Kronieken 20:20; Amos 3:7; Joël 2:28, 29; Handelingen 2:14–21; 

2 Timoteüs 3:16, 17; Hebreeën 1:1–3; Openbaring 12:17; 19:10.)

Onder de geestelijke gaven neemt de gave van de profetie 

een bijzondere plaats in. Het is een van de bijzondere kenmerken van 

de geestelijke beweging die in de eindtijd het evangelie van de nade-

rende terugkeer van Christus met kracht verkondigt. Profetie heeft niet 

alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, te maken met het voorspellen 

van toekomstige ontwikkelingen. Een profeet is iemand die door God 

wordt gebruikt om namens hem te spreken.

Adventisten geloven dat in hun midden de gave van de 

profetie op een bijzondere manier herleefde, namelijk in het werk van 

mevrouw Ellen G. White (1827-1915). Ondanks heel weinig opleiding 

werd zij één van de grondleggers van het adventisme. Zij schreef 

tientallen boeken en duizenden artikelen over een breed scala van 

onderwerpen. Wie deze onbevooroordeeld leest kan niet anders dan 

concluderen dat Ellen White een bijzondere vrouw moet zijn geweest 
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DE VRIJWILLIGER/HELLEN PETERS HELLEN PETERS/DE VRIJWILLIGER

MIJN RUIMTE IS 
DICHTBIJ GOD

moeder de laatste week en wenste 
in stilte erbij te zijn als zij haar 
laatste adem uit zou blazen. Ze 
had zoveel pijn dat ik God smeekte 
haar weg te halen. Juist tijdens de 
verzorging, in mijn armen stierf 
ze.’ Opluchting en verdriet gingen 
samen op dat afscheidsmoment.

‘Mijn vader heeft Alzheimer. 
Mijn moeder verzorgde hem. Na 
haar overlijden zochten we een 
nieuwe plek voor hem. Het was 
niet gemakkelijk, zeg maar gerust 
zwaar. Tot het ineens lukte. Hij 
woont nu op een mooie plek. Ik ben 
God dankbaar. Hij zorgde voor ons 
en blijft dat doen.’
Hellen is mantelzorger van haar 
vader. Haar vrije vrijdag start ze 
met sporten, waarna ze haar vader 
bezoekt en er vaak met hem op 
uitgaat. Samen kijken ze regelma-
tig in de koffer met herinneringen 
en bekijken foto’s van vroeger.

RUIMTE EN RUST IN GELOOF
In alle bezigheden vindt Hellen 
ruimte voor zichzelf door te spor-
ten. Ze sport drie keer per week. 
Daarnaast puzzelt ze graag. ‘Liefst 
een puzzel van 1000 stukjes en ik 
kijk graag detectiveseries. Ik lees 
graag, maar heb daar weinig tijd 
voor. Tijdens een lange rit naar 
familie lees ik onderweg in de auto.’

Het is echter vooral in haar geloof 
dat Hellen ruimte en rust vindt. 
‘We gaan elke week naar de kerk, 
waar het heel fijn is. Sowieso is de 
sabbat goed voor me. Ik hou van 
de vaste bijbelstudie en discus-
siëren over de les. Het is jammer 
te zien dat mensen juist daarbij 
wegblijven. We kunnen zoveel van 
elkaar leren. Omringd te zijn door 
mensen met zorg voor elkaar, dat 
is kerk-zijn. Het goede en zware te 
delen, een plek van veiligheid te 
bieden. Dat doen we samen. Thuis 
vinden we met elkaar als gezin, 
ruimte voor God na het eten. We 
lezen dan samen uit de Bijbel of 
een christelijk boek. Het brengt 
ons als gezin dichter bij elkaar en 
bij God.’

was te klein. We verhuisden naar ‘t 
Harde. Nog steeds wonen we mooi 
en lopen zo het bos in!’

PAARDEN EN WERK
Paarden waren Hellens lust en 
leven. Ze kocht rond haar 20ste 
haar eerste paard van gespaard 
geld. Hij bleek te sterk voor haar, 
daarom verkocht ze hem weer. 
Vervolgens kocht ze een KWPN-
er, Sandor. Onder haar goede zorg 
werd Sandor 32. Haar andere 
paard Nelly, een Fjord, kreeg 
kanker en moest ze laten inslapen. 
Daarna kocht ze Russel, een eigen-
wijze en narrige Fjord. 

‘De zorg voor paarden is intensief. 
De stallen moesten dagelijks schoon 
gemaakt worden en elke dag moes-
ten de paarden eten krijgen en 
bereden worden. Toen Russel gebles-
seerd raakte en ik niet meer op hem 
kon rijden heb ik een goed thuis 
voor hem gezocht. Tot op de dag van 
vandaag kan ik de buitenritten en 
het galopperen op de heide missen.’

ACTIEF LEVEN
Hellen zit niet stil. Ze heeft ruim 
30 jaar fulltime gewerkt, bijna 
alleen bij Telstar. Nu werkt ze 34 
uur per week in de administra-
tie bij Telstar Surf. Drie dagen per 
week op kantoor en tien uur thuis. 
Ze denkt graag mee en doet haar 
werk goed, iets waar haar baas 
trots op is. ‘Meest belangrijk is dat 

ik plezier heb in mijn werk, alleen 
dan hou ik het vol.’ Naast haar 
baan werkt Hellen vrijwillig mee 
aan deurcollectes voor Amnesty 
International, het Diabetes fonds 
en voor ADRA mits daar voldoende 
deelnemers voor zijn. 

Hellen is zeer actief in de kerk. Ze 
is secretaris, kindersabbatschool-
leidster en samen met Wilma 
Vastenhout diaconiecoördinator. In 
die functie is zij het liefst de orga-
nisator van activiteiten in plaats 
van mensen te bezoeken. ‘Laat 
mij een pot-luck, een kerstdienst, 
avondmaal of afscheidsdienst orga-
niseren. Dan ben ik op mijn plek. 
We namen pasgeleden afscheid van 
Henk Koning. Ik zeg het met pijn 
in mijn hart, want hij was meer 
een vriend dan predikant voor 
onze gemeente. Ook voor onze 
tieners. Zij organiseren tiener-
diensten waarbij zij zelfs de preek 
overnemen. Onze tieners zijn echt 
vrienden van elkaar en nemen deel 
aan alle landelijke activiteiten.’

PERIODE VAN ZORG EN TWIJFEL
‘Vorig jaar, na een kort ziek-
bed, overleed mijn moeder aan 
de gevolgen van kanker. Ik had 
momenten van grote zorg waarin 
ik verzuchtte dat God ver te 
zoeken was. Dion zei dat ik zo niet 
mocht praten. Het waren moment-
opnames, waarvan ik nu weet dat 
God er wel was. Ik verzorgde mijn 

HELLEN IN VOGELVLUCHT

H
arderwijk is nog steeds haar 
thuisgemeente. Ze is ruim 
18 jaar getrouwd met Edwin 
Peters. Zij hebben twee 

zoons: Dion (16) en Kane (13). Een 
onvergetelijke gebeurtenis was 
de doop van haar vader. Hij kwam 
jaren geleden op de snelweg in een 
hevige slip terecht. Hij ervoer dat 
iemand het stuur overnam en hem 
veilig terugbracht op de weg. Dat 
moet God zijn geweest, dacht hij. 
Hij gaf zijn hart aan God en werd 
gedoopt op 1 september 2009.

EEN IDYLLISCHE PLEK
Hellen woonde tot rond haar 29ste 
in Harderwijk, waarna ze met 
Edwin verhuisde naar Oldebroek. 
Zij huurden een klein, oud boerde-
rijtje in de bossen. ‘Een idyllische 
plek,’ zegt Hellen, alsof ze er zo 
weer wil wonen. ‘Het lag in de 
bossen aan een weide met scha-
pen. Mijn broer woonde vlakbij en 
had een weiland dat perfect was 
voor mijn twee paarden.’

Onze boerderij was koud en enorm 
vochtig. ‘Het werd er zo koud 
dat het toilet ’s nachts onbruik-
baar was. Het water bevroor. 
We hadden in bijna alle ruimten 
kachels, maar niet in het toilet en 
’s nachts brandden die niet. De 
erge vochtigheid en de wens om 
een tweede kind werden rede-
nen om te verhuizen. De boerderij 

Hellen Peters is geboren in Harderwijk op 12 oktober 1965. Haar vader was geen 
adventist, haar moeder werd gedoopt op 8 november 1959. Hellen heeft een 

oudere broer. Haar vader deed niets met geloof, maar wilde wel dat de kinderen 
met zijn vrouw meegingen naar de kerk. Zo vond Hellen haar plek in de Adventkerk 

Harderwijk waar ze op 31 oktober 1987 werd gedoopt.

Tekst/Irene van Valen

/ HIJ ZORGDE 
VOOR ONS EN 
BLIJFT DAT DOEN
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OVERDENKING/RUIMTE RUIMTE/OVERDENKING

GOD IS LICHT

G
od houdt van kleuren. Hij 
heeft heel wat kleuren toege-
past op de aarde, in de lucht, 
in de zee, in bomen en planten, 

in dieren, in mensen. Het mooiste 
voorbeeld is natuurlijk de regen-
boog: rood, oranje, geel, groen, 
blauw, paars, violet. Als je die kleu-
ren samenvoegt, krijg je zwart. 
Maar diezelfde kleuren tezamen 
vormen wit als het gaat om licht. 
Wit licht breekt in een prisma in 
verschillende kleuren. God is licht, 
dat vele kleuren in zich verzamelt 
en tegelijkertijd verspreidt. Psalm 
104:1,2 verwoordt het als volgt: 
‘God is met glans en glorie bekleed, 
in een mantel van licht.’

GODS RIJK IS 
KLEURRIJK
Daar sta ik dan: in de bouwmarkt, voor het immense schap met verfstalen. 

De moed zakt me in de schoenen, want ik zie verfstaaltjes in oneindig veel kleuren, 
kleurtonen, kleurtinten en kleurnuances. Hoe moet ik uit die enorme hoeveelheid 

het juiste ‘wit’ zien te vinden? Meteen schiet het kinderliedje ‘Kleuren, kleuren, 
allemaal kleuren’ in mijn gedachten. ‘God bedacht die prachtige kleuren, 

anders was het allemaal zo grijs en grauw’. 

Tekst/Miranda Broekhuis

KLEUR IN TABERNAKEL EN 
PRIESTERKLEDING

Omdat God van kleuren houdt, 
laat Hij de tabernakel en later 
de tempel voorzien van goud-
gele wanden en kleurige kleden 
in wit, blauwpurper, roodpurper 
en karmozijnrode wol.  De kleren 
van de priesters in het heiligdom 
zijn kleurrijk, waarbij de kleren 
van de hogepriester daar nog weer 
bovenuit springen wat kleurigheid 
betreft. 

In Exodus 28:15-30 vertelt God 
aan Mozes, hoe hij de kleding 
voor zijn broer Aäron moet laten 
maken. Die kleding moet hem 
waardigheid en aanzien verlenen, 
zegt Exodus 28:2. Op die kleding 
moet een vakkundig geweven 
borsttas komen ‘van gouddraad, 
blauwpurperen, roodpurperen en 
karmozijnrode wol en getwijnd 

linnen garen.’ De twaalf erop 
bevestigde edelstenen in gouden 
kassen geven aan de borsttas nog 
meer kleur. Het zijn vier rijen met 
elk drie edelstenen. Exodus 17-20 
benoemt ze rij voor rij. 

GODS VEELKLEURIG VOLK 
Op die edelstenen moeten de 
namen komen te staan van alle 
twaalf stammen van Israël, zegt 
God de Heer in Exodus 28:21: ‘Er 
moeten twaalf stenen zijn, zoals 
er twaalf namen zijn van Israëls 
zonen: in elke steen moet de naam 
van een van de twaalf stammen 
gegraveerd worden, zoals men 
zegelstenen snijdt.’ 

Allemaal verschillende edelste-
nen, met hun eigen naam en hun 
eigen kleur. Ze zijn allemaal kost-
baar voor de Heer, in goud gevat. 
De stammen zijn heel verschillend. Cr
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OVERDENKING/RUIMTE

/EN TE MIDDEN VAN 
AL DIE SOORTEN 

STENEN VINDEN WE 
GOD. GOD, DIE MET 
GLANS EN GLORIE 

IS BEKLEED, IN EEN 
MANTEL VAN LICHT

ADVENT VERWENT/VEGETARISCHE & VEGANISTISCHE RECEPTEN

Ruben is een heel andere persoon 
en stam dan Juda of Levi of Issa-
char. Ieder heeft zijn eigen kleur, 
zijn eigen karakter. En allemaal 
mogen ze er zijn voor God. Alle-
maal horen ze bij het volk van God.
Die twaalf edelstenen staan voor 
heel het veelkleurige volk van 
de Heer. De hogepriester kan nu 
eenmaal niet honderdduizend 
edelstenen of meer op zijn borst 
dragen. Hij kan er wel twaalf 
dragen op een borsttas. In die 
twaalf stenen staan de namen van 
alle mensen die bij God horen. In 
Exodus 28:29 staat dat Aäron op 
deze manier de namen van Isra-
els zonen en stammen bij de Heer 
brengt, in de dienst van de verzoe-
ning, in de gebeden. Net zoals wij 
namen bij God brengen in onze 
gebeden.

JEZUS ONZE HOGEPRIESTER
Aäron vertegenwoordigt dus op 
die manier het volk bij God. Hij was 
door God aangewezen en geroe-
pen als hogepriester in Israël om 
samen met zijn zonen de dienst te 
verrichten in het heiligdom, onder-
steund door de Levieten. Jezus 
Christus is ook hogepriester, zegt 
de Bijbel. Hij is zelfs dé Hogepries-
ter en van een heel andere orde 
dan die van Aäron en Levi. Hij is 
priester naar de orde van Melchi-
sedek. Hij verricht dagelijks de 
dienst in het hemelse heiligdom. 
Hij draagt de namen van heel Gods 
volk, van al Gods kinderen op zijn 
hart. 

DE GEMEENTE: EEN BONT EN 
KLEURIG GEHEEL

Al die kinderen van God zijn voor 
Hem stuk voor stuk kleurige, kost-
bare edelstenen. Samen vormen 
ze een bont en kleurig geheel. En 
dat bonte kleurige geheel dat zijn 
wij als gemeente. In alle gevari-
eerdheid van grijze muizen en 
kleurrijke figuren, en toch in 
Christus één. 

Want we zijn met elkaar verbon-
den, zegt 1 Korintiërs 12:26, 
27: ‘Wanneer één lichaamsdeel 

de derde kornalijn, de vierde 
smaragd, de vijfde sardonyx, de 
zesde sarder, de zevende olivijn, 
de achtste aquamarijn, de negende 
topaas, de tiende turkoois, de elfde 
granaat en de twaalfde amethist. 
De twaalf stadspoorten waren 
twaalf parels, elke poort een parel 
op zich. De straten van de stad 
waren van zuiver goud en schitter-
den als glas.’ Het is niet helemaal 
dezelfde lijst met edelstenen als in 
Exodus 28, maar wel vergelijkbaar. 

De twaalf apostelen van het lam 
staan met hun namen op de grond-
stenen van het nieuwe Jeruzalem. 
Zij zijn net zo veelkleurig als 
de namen van de stammen van 
Israël op de borsttas van de hoge-
priester. En te midden van al die 
soorten stenen vinden we God. 
God, die met glans en glorie is 
bekleed, in een mantel van licht. 
(Psalm 104) ‘Maar een tempel 
zag ik niet in de stad, want God, 
de Heer, de Almachtige, is haar 
tempel, met het lam. De stad heeft 
het licht van de zon en de maan 
niet nodig: over haar schijnt Gods 
luister, en het lam is haar licht.’ 
(Openbaring 21:22, 23)

GOD HOUDT VAN KLEUREN
De kerk van Jezus Christus en 
het nieuwe Jeruzalem hebben 
een stabiel en veelkleurig funda-
ment. Massieve edelstenen in alle 
kleurschakeringen van hemel en 
aarde. Petrus, Johannes, Jakobus, 
Matteüs …… Allemaal namen die 
ons verbinden met de Heer van de 
kerk, de Heer van hemel en aarde, 
Jezus Christus. Met zo’n funda-
ment is de kerk van Christus per 
definitie veelkleurig en veelvormig 
en zeer gevarieerd. En toch één. 
Eén in haar Heer. Eén in geloof. Eén 
in Geest. Onze God houdt van kleu-
ren. Ik hoop u ook, want er staat 
ons een prachtige, geweldige en 
kleurrijke toekomst te wachten. 
Daar kijk ik naar uit.

Miranda Broekhuis is Licenced Minister 
van Leeuwarden en Meppel en lid van 
gemeente Leeuwarden.

pijn lijdt, lijden alle andere mee; 
wanneer één lichaamsdeel met 
respect behandeld wordt, delen 
alle andere in die vreugde. Welnu, 
u bent het lichaam van Christus en 
ieder van u maakt daar deel van 
uit.’ Als je kiest voor God, dan kies 
je per definitie voor diversiteit, 
dan kies je voor kleur. En tegelij-
kertijd zijn wij allen één in Hem.

Maar het hart van onze Heer 
Jezus Christus klopt ook voor zijn 
wereldwijde kerk, die nog duizend 
keer veelkleuriger is dan één 
plaatselijke gemeente. Het past 
allemaal zo ongelooflijk goed bij 
onze Heer Jezus Christus. En bij 
God die alle kleuren bedacht heeft, 
in de schepping, in de wereld en in 
de kerk. 

HET KLEURRIJKE NIEUWE 
JERUZALEM

We vinden kleuren niet alleen 
aan het begin van de Bijbel, in 
Genesis, maar ook aan het eind. 
Want Openbaring wijst ons op 
een vergelijkbare set edelstenen, 
met daarop namen gegraveerd. 
In Openbaring 21 staat het visi-
oen van het kleurrijke nieuwe 
Jeruzalem. ‘De stadsmuur had 
twaalf grondstenen, met daarop 
de namen van de twaalf apostelen 
van het lam.’ (Openbaring 21:14). 

Openbaring 21:18-21 vervolgt 
daarop met: ‘De muur was 
gemaakt van jaspis, en de stad 
zelf was van zuiver goud, helder 
als glas. De grondstenen van de 
stadsmuur waren versierd met 
allerlei edelstenen. De eerste was 
van jaspis, de tweede van lazuur, 

In elke Advent vindt een recept. Om uzelf of anderen mee te verwennen.  
De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. Dit keer een vleugje Indonesië: 

Gebakken Tempeh met Orak Arek.

ADVENT VERWENT
ORAK AREK
DIT HEEFT U NODIG

200 gr. sperziebonen
1 spitskool
2 teentjes knoflook
3 sjalotten
1 rode lombok
3 theelepel versgeraspte djahé  
   (of 1,5 theelepel djahépoeder)
1 theelepel gula djawa
150 gram geraspte kokos
5 blaadjes djeroek poeroet (wilde limoen)
2 salamblaadjes (Indonesische laurier)
2 eetlepel azijn

ZO MAAKT U HET
1. Breek de sperziebonen in kleine  
 stukjes. Kook deze in een beetje  
 water net gaar. 
2. Snijd de spitskool zonder stronk in  
 kleine stukjes. 
3. Blancheer de kool in  een vergiet  
 door er kokend water over te gieten  
 en laat goed uitlekken. 
4. Snipper de sjalotten fijn. 

5. Was de lombok, verwijder het steeltje
  en hak fijn. 
6.  Wrijf de sjalotten, lombok, knoflook,
  djahé en gula djawa tot een brij. 
7.  Fruit deze in wat hete olie even aan.  
8.  Zet het vuur laag en voeg de   
 geraspte kokos toe. 
9.  Giet er een kopje water bij en laat  
 de saus even zachtjes pruttelen. 
10.  Doe er dan de azijn en de djeroek  
 poeroet- en salamblaadjes bij en  
 voeg de groenten toe. 
11.  Nog even laten sudderen, en klaar  
 is uw gerecht.

SLAMAT MAKAN / EET SMAKELIJK! 
We zouden het leuk vinden om recepten 
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!

GEBAKKEN TEMPEH
DIT HEEFT U NODIG

1 blok tempeh
1 ui 
1 teentje knoflook 
1 lombok 
1/2 theelepel laospoeder
stuk gula djawa (palmsuiker)
eventueel een klein beetje zout
ketjap manis

ZO MAAKT U HET
1. De tempeh in langwerpige stukjes 
 snijden en in de wadjan/wok  
 (of frituurpan) met olie, lichtbruin  
 bakken. 
2. De fijngesneden ui met knoflook en  
 de in ringetjes gesneden lombok  
 met olie fruiten in de wadjan. 
3. Kopje water, de laos en gula djawa  
 toevoegen en op een laag vuur een  
 beetje laten inkoken. 
4. De gebakken tempeh er goed door- 
 heen roeren, héél klein beetje ketjap
  erdoor en even wat verder ‘droog 
 koken’ (pas op voor aanbranden).
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DIENSTBAAR AAN MENSEN ZONDER AANZIEN/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOLVERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/DIENSTBAAR AAN MENSEN ZONDER AANZIEN

In bijbels perspectief is de zorg voor mensen in nood van wezenlijk belang. Het is 
zelfs zó belangrijk dat Jezus die zorg tot maatstaf verheft voor deelname aan het 

koninkrijk van God. In zijn rede over de laatste dingen staat deze zorgzame houding 
centraal. Om zich een oordeel te vormen wie wel en wie geen toegang krijgt tot dat 

koninkrijk, hanteert Jezus immers het criterium ‘alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 

mij gedaan’ (Matteüs 25:40).

Tekst/Jacob Engelgeer

/ NIET HET KWAAD, 
MAAR HET GOEDE 

HEEFT HET LAATSTE 
WOORD. NIET DE 

HAAT, MAAR DE 
LIEFDE TREKT AAN 
HET LANGSTE EIND

AAN MENSENZONDER AANZIEN3e kwartaal

2019
DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

DIENSTBAARAAN MENSENZONDER AANZIEN3e kwartaal

2019
DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

RECHT
Na de drie gelijkenissen vertelt 
Jezus verder. Hij schildert een 
situatie waarin er recht wordt 
gesproken. De Mensenzoon zit als 
een koning op zijn troon en alle 
volken komen voor Hem te staan. 
Eindelijk zal het recht zegevie-
ren. Recht is een van ons meest 
diepe verlangens. Als er geen recht 
is, dan weten we dat er iets gron-
digs mis is. Behalve dat we ervan 
overtuigd zijn dat kwaadaardig-
heid en overtredingen moeten 
worden gestraft, hebben we ook 
behoefte aan het terugbrengen van 
de balans in ons leven en in onze 
wereld. De Bijbel leert ons dat 
God zelf de bron is van dat verlan-
gen naar recht. Hij zal uiteindelijk 
op een wereldwijde schaal recht 
doen en recht spreken en het is 
deze situatie die Jezus schetst in 
Matteüs 25 en de climax vormt van 
die lange toespraak over het einde.

TWEE GROEPEN
Jezus tekent het beeld van een 
herder en zijn kudde die uit schapen 
en bokken bestaat. Het is een beeld 
dat -zoals Jezus wel vaker doet- uit 

het leven van alledag is genomen. 
De toehoorders zijn ermee bekend 
dat als de herder ’s avonds thuis-
komt, hij de schapen van de bokken 
scheidt. Allebei in een apart hok. 
Dat zagen ze elke dag. Nou, zo zal de 
Mensenzoon op een dag de mens-
heid in twee groepen opdelen. De 
ene groep ontvangt de zegen van 
God en mag deelnemen aan zijn 
koninkrijk, terwijl de andere groep 
het tegenovergestelde ondervindt: 
ze wordt vervloekt en uit het 
koninkrijk geweerd.

DE NORM
Dat scheiden van de mensheid 
gebeurt niet op basis van rijkdom, 
intelligentie, huidskleur, sekse, 
nationaliteit of lidmaatschap van 
de een of andere kerk. Het vindt 
plaats op grond van een heel 
andere norm. Tegen degenen die 
gezegend worden zegt de koning: 
‘Want ik had honger en jullie gaven 
mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij 
op, ik was naakt en jullie kleedden 
mij. Ik was ziek en jullie bezoch-
ten mij, ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe.’ Het is 
de norm die gebaseerd is op de 
belangrijkste waarde die in de 
Bijbel wordt genoemd: de liefde. 
Liefde die zich uit in liefde tot God 
en de naaste.

BELANGELOOS GEVEN
Wanneer je leeft vanuit deze 
waarde, dan handel je niet uit 
eigenbelang of om het willen 
ontvangen van een honorering. Je 
drijfveer is niet het willen ontvan-
gen, maar het belangeloos willen 
geven. Vandaar ook dat de recht-
vaardigen verbaasd reageren in 
de trant van: ‘Wanneer hebben we 

H
et is opmerkelijk dat in deze 
gelijkenis juist het doen van 
het goede, dat tot uiting komt 
in de zorg voor de medemens, 

de graadmeter is bij het oordeel. 
Bij geloven denken we vaak aan het 
verstandelijk belijden van je geloof, 
maar wat is het nut van een derge-
lijke belijdenis als je er niet naar 
handelt?

WAAKZAAMHEID
In een lange toespraak over de tijd 
van het einde spreekt Jezus over 
de voorbereiding op zijn weder-
komst en hoe belangrijk het is 
om waakzaam te blijven. Daarna 
vertelt Hij drie gelijkenissen 
om dat te illustreren: de trouwe 
dienaar, de wijze en onverstan-
dige meisjes en de zorg over Gods 
talenten. Waakzaam blijven en je 

/ LATEN WE IN DE 
VOETSPOREN VAN 

JEZUS LOPEN EN ONS 
ONVERMOEIBAAR 
INZETTEN VOOR

DE ANDER

Elizaveta Galitckaia/Shutterstock.com dat dan allemaal gedaan?’ Ze zijn 
zich er niet eens van bewust. Maar 
dan antwoordt de koning: ‘alles 
wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben 
jullie voor mij gedaan’. Het kern-
woord is hier ‘onaanzienlijksten’. 
Dat zijn degenen die niets kunnen 
teruggeven. Daarom neemt Jezus 
hen als doelgroep. Want degenen 
die geven, geven dus niet om er zelf 
beter van te worden, maar om een 
ander het goede te gunnen.

IN NAVOLGING VAN JEZUS
Jezus begaf zich voortdurend 
onder de mensen die het nodig 
hadden. Hij voorzag in hun behoef-
ten, genas zieken, deelde brood en 
vis en gaf levend water. Zelfs op 
momenten dat Hij het zelf nodig 
had om tot rust te komen werd 
Hij door ontferming bewogen en 
ging Hij toch maar weer verder 
met het helpen van de mensen die 
bij Hem kwamen. Laten we in de 
voetsporen van Jezus lopen en ons 
onvermoeibaar inzetten voor de 
ander. Zorg dragen voor de naaste 
is een krachtige en praktische 
manier om te evangeliseren en de 
liefde van God voor zijn schepping 
te laten zien. 

DIALOOG 3E KWARTAAL 2019
Dit kwartaal staan we in de 
sabbatschool, met behulp van 
het boekje Dialoog, stil bij wat de 
Bijbel ons leert over onze roeping 
te voorzien in de noden van de 
mensen om ons heen. Ik wens u 
daarbij Gods zegen.

voorbereiden op zijn komst doe je 
door goed te zorgen voor de mensen 
van de heer (Matteüs 24:45-47), 
het alert	blijven (Matteüs 25:1-
13) en het	goed	gebruik	maken	
van	de	talenten	die	je	hebt	ontvan-
gen (Matteüs 25:14-30). Op deze 
manier wordt je geloofsbelijdenis 
omgezet in daden, daden die getui-
gen van inzet en betrokkenheid.

DIENSTBAAR AAN 
MENSEN ZONDER 

AANZIEN
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PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

 Er was een herdenkingsdienst 
op St. Maarten en op Curaçao; in 
Nederland werd de afscheids-
dienst via een livestream 
uitgezonden in het kerkgebouw 
van Den Haag. Alex deelde zijn 
laatste overdenking symbo-
lisch: alle aanwezigen op Curaçao 
ontvingen Schreden	naar	Christus. 

DICK WEENING
24 dec 1933 - 14 mrt 2018
Dick was een stille man, die zich 
onuitputtelijk inzette voor ande-
ren. Hij zorgde jarenlang voor zijn 
vrouw Cor, die hij leerde kennen 
toen hij 17 jaar oud was en met 
wie hij in 1952 trouwde. Maar ook 
voor de kerk zette hij zich onver-
moeibaar in. Iedere sabbat haalde 
hij mensen op die moeilijk naar de 
dienst konden komen. Altijd was 
hij bezig met dingen regelen.
Van één ding hield Dick niet: in de 
schijnwerpers staan. Predikan-
ten konden volledig op hem aan als 
koster. Hij deed wat hij zei en hij 
zei wat hij deed. Dick was intro-
vert en had een speciale humor, 
zelfs bij ziekenhuisopnames.  
Dick was diepgelovig. Hij werd 
adventist door zijn vrouw en 

OLIVER ALEXANDER (ALEX)
DEPUSOIS 

25 aug 1946 – 8 aug 2018
Alex was geliefd en gerespecteerd 
binnen familie en gezin, kerk en 
maatschappij, thuis en overzee. Hij 
werd geboren op Curaçao, de enige 
jongen in het gezin. Al op 13-jarige 
leeftijd gaf hij zijn leven aan God.
Alex slaagde cum laude voor zijn tech-
nische opleiding. Op sabbat werken 
weigerde hij principieel en zo kwam 
hij in dienst van de overheid bij het 
Kadaster. Na 30 jaar werken volgde 
een studie sociale wetenschappen in 
Nederland. Zo kon hij zijn hobby als 
freelance jeugd- en huwelijksconsu-
lent breder inzetten. Bij terugkomst 
trad hij in dienst van het parlement 
van de Nederlandse Antillen. 

Zijn leven bleef hij altijd aan God 
geven. Alex diende de kerk samen 
met zijn jeugdvrienden, Israël 
Leito, Castro Mercalina en ande-
ren. Zij stonden aan de wieg van 
de Nederlandstalige gemeente 
Rio Canario (nu Emmastad), de 
adventbasisschool (nu mavo) en 
het adventziekenhuis. Naast zijn 
fulltime functie bij de overheid 
zette Alex zich in als bestuurslid, 
functionaris en directeur. 
Alex trouwde met zijn jeugd-
liefde, Marlin. Zij kregen een zoon 
en een dochter. Toen Marlin na 
een kort ziekbed overleed, bleef 
Alex op verzoek van zijn kinde-
ren in Nederland wonen. Ondanks 
zijn verdriet bleef hij zich inzetten 
voor God, als lekenpreker en als 
voorzitter van het Dutch	Caribbean	
Platform.  
Op zijn laatste reis samen met zijn 
nieuwe liefde nam hij overdenkin-
gen mee, voor ‘als de gelegenheid 
zich voordoet’. Alex omarmde en 
leefde het geloof. Zonder strijd 
en in de rust die hem eigen was, 
gleed hij onverwacht en na een 
kort onwel zijn weg, veilig in Jezus’ 
armen. 

diende de kerk niet alleen als 
koster, maar ook in andere functies. 
Hij was sportief, zong in het koor 
Friends of the Lord. De ‘Friends’ 
zongen alle nummers tijdens de 
afscheidsdienst. Hij was lid van 
Amsterdam-Zuid.  Zijn kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, 
familie en vrienden begeleidden 
hem naar zijn laatste plekje hier 
op aarde. Wij zullen hem missen 
en bidden God om sterkte en 
kracht om het verlies te dragen. 

JACOMINA MARIA (MIEN) 
JONAS-BOGAARD

26 mei 1926 – 30 mrt 2019
Velen kenden haar als tante Mien. 
Zij was de oudste dochter uit 
een gezin van negen kinderen, 
uit Delft. Liefde bracht haar als 
26-jarige naar Groningen. Haar 
schoonmoeder was adventist en 
in 1964 werd tante Mien gedoopt, 
samen met haar man, Ko, en haar 
schoonvader. 
Tante Mien had een groot hart en 
haar huis stond altijd open voor 
hen die hulp nodig hadden. Nooit 
deed iemand vergeefs een beroep 
op haar. Zij bracht Jezus’ liefde in 
de praktijk. 
In haar actieve tijd droeg zij bij aan 
het diaconale werk van de advent-
gemeente Groningen. Vroeger ging 
zij mee colporteren en op vrij-
dagavond had zij samen met een 
groepje andere leden de voorberei-
ding van de sabbatschoollessen. 
De laatste jaren waren niet 
makkelijk voor haar. Gelukkig kon 
zij dicht bij haar kinderen komen 
wonen, en kreeg zij dagelijks 
bezoek en zorg van hen. 

GLENDA CATHARINA 
DE BOER-SMITH

16 mei 1950 – 22 apr 2019 
Glenda kwam oorspronkelijk van 
Curaçao. Al op jonge leeftijd ging 
zij naar Amerika, om daar te stude-
ren. Later keerde ze terug naar het 
eiland om een kinderdagverblijf op 
te zetten, dat zij vernoemde naar 
haar eigen zoon en dochter. Toen 
zij in 2000 naar Nederland kwam 
met haar gezin, bleef zij zich inzet-
ten voor het welzijn van kinderen. 
Glenda was een sociale vrouw 
met een groot geloof en gevoel 
voor humor en gezelligheid. Sinds 
enkele jaren was zij ziek, maar 
hield vol tot het einde toe. Haar 
geloof bleef sterk en zij leefde van 
dag tot dag, haalde haar vreugde 
uit kleine dingen. Steeds hield zij 
hoop op een nieuwe toekomst. 
Op 29 april nam Amigu Tilburg 
afscheid van haar. 
Glenda wordt gemist door haar 
kinderen en kleinkinderen, maar 
ook vrienden van over de hele 
wereld en de leden in Tilburg. Zij 
werd 68 jaar.

KLAAS HOEN
28 dec 1929 – 24 apr 2019
Klaas was een lieve, bescheiden, 
rustige maar scherpzinnige man. 
Geïnteresseerd in de ander, accep-
teerde mensen zoals zij waren. 
Alles deed hij in een rustig tempo. 
Hij was altijd bezig met verven, 
knutselen in zijn hokje en tuinie-
ren. Hij werkte bij veel bedrijven 
en verkocht samen met zijn vrouw, 
Lies, zo’n 35 jaar plastic en zijden 
bloemen op de markt.  
Hij was een echte handelsman. In 
de kerk was hij zendingsleider en 

samen met zijn vrouw deed hij veel 
aan colportage. Hij ging de compe-
titie aan om meer dan 500 bladen 
te verkopen. Zijn fietstassen 
waren een keer zo vol dat de fiets 
omviel en in het water belandde. 
Klaas droogde de drijfnatte 
boeken op het bed en uiteindelijk 
was de inhoud twee keer zo dik 
als eerst. Onverkoopbaar natuur-
lijk, maar het lukte hem om ze nog 
voor een leuk prijsje van de hand 
te doen.
Klaas was al jong met Jezus 
verbonden en is steeds met God 
verbonden geweest. Ook in de fase 
dat hij zich God misschien niet 
meer bewust was. Klaas had vier 
zoons, elf kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen. De kinderen 
en kleinkinderen spraken lief-
devol over hun vader en opa. Wij 
hopen dat die liefde hen onderling 
blijft verbinden en krachtig maakt 
totdat Jezus weer komt.

JOKE GRANDKE-MINNEMA
6 sept 1943 – 9 mei 2019
Joke kwam uit een groot gezin. 
Haar vader vond: werken is voor 
jongens. Huishoudschool was dus 
genoeg voor Joke. Maar om haar 
kinderen te helpen op school deed 
zij LOI-cursussen. En later volgde 
ze Engelse les; zij was meer dan 
30 jaar onderdeel van de Engelse 
boekenclub. 
Op haar 17e ontmoette zij haar 
man, Jurgen. Samen kregen zij 
twee dochters en een zoon en er 
zijn zes kleinkinderen. Jurgen 
overleed in 2011. 
Haar geloof verwoordde Joke als 
volgt: ‘Ik heb God, ik heb geloof, ik 
heb het eeuwig leven.’ De Bijbelse 
boodschap over geloof is dan ook 
best simpel. Je kunt het heel inge-
wikkeld maken, maar daar was 
Joke niet zo van. Haar geloof leefde 
in haar daden, hoe ze omging met 
anderen. 
Joke klaagde nooit en zocht overal 
oplossingen voor. Problemen? Joke 
brak ze op in kleine stukjes. Haar 
kijk op de wereld was helder. Ook 
tijdens haar ziekte klaagde zij 
nooit. Psalm 23:4 was bemoedi-
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GEDOOPT
26  januari 2019 / Enschede
WILLEM VAN NES (73) 

23 februari 2019 / Hilversum
MIRIAM VAN DER LUGT (21)
FERRY VAN DER LUGT (16)
JOHANNES DE VRIES (60)

30 maart 2019 / Almelo
JANETE MESAKKAT (34)

11 mei 2019 / Breda
ROEL TIMMERMANS (28)

maanden geleden overleed er 
plotseling nog een zoon. Ger 
sloeg zich erdoorheen. 
Ze had het moeilijk en ze spran-
kelde minder dan voorheen, 
maar ze ging door. Dit voorjaar 
werd ze 80 jaar. Iedere week 
deed zij nog vrijwilligerswerk 
bij een zorgcentrum in Wijchen, 
haar woonplaats. Ook in de 
kerkgemeente droeg zij haar 
steentje bij. Een graag geziene 
persoonlijkheid die plotse-
ling niet meer onder ons is. Ze 
voelde zich ’s avonds niet zo 

gend in de periode van chemo’s en 
bestralingen; zij begon te twijfelen 
aan haar geloof, maar tegelijkertijd 
gaf haar geloof haar juist kracht. 
De kerk van Leeuwarden zat hele-
maal vol bij het afscheid. ‘Tot ziens 
in de hemel’, was een van haar 
laatst uitgesproken wensen. De 
wens elkaar weer te zien in een 
nieuwe, ideale situatie. 

GERRIE (GER) JANSSEN-GRIM
16 mrt 1939 – 26 mei 2019
Plotseling was ze er niet meer. 
’s Morgens zat Ger nog bij een 
gemeentebijeenkomst en praatte 
mee over nieuwe plannen. ’s 
Avonds kwam er ineens een 
bericht dat ze was overleden. 
Ger was jarenlang een trouw lid 
van de gemeente Nijmegen, opge-
wekt en vol vertrouwen ondanks 
de nodige portie moeilijkheden die 
zij in haar leven ervoer. Op jonge 
leeftijd verloor zij haar zoon door 
een noodlottig ongeval, haar man 
overleed jaren later. Zij overwon 
diverse malen kanker en enkele 

goed en overleed ineens. Een schok 
voor de familie en de gemeente. 
Ger zal zeer gemist worden in de 
gemeente, maar de herinnerin-
gen aan haar zullen gekoesterd 
worden. De gemeente Nijmegen 
zegt: ‘Tot ziens.’

RECTIFICATIE:
In Advent 1 van dit jaar stond een 
‘in memoriam’ van Jelle Wouters. 
Dat had Jelle Wolters moeten zijn, 
lid van de adventgemeente Leeu-
warden. 

Evengoed zullen anderen je de ruimte 
moeten gunnen, anders zoek je die 
ergens anders. Deze zekerheid hebben 
we: bij God is altijd voldoende ruimte. 
In zijn hart is altijd een plek voor jou!

Tekst & beeld/Irene van Valen

Weet jij welke ruimte je nodig hebt 
om te stralen? Bij te veel ruimte 
verlies je jezelf misschien, bij te weinig 
ruimte word je verstikt.

IN BEELD/RUIMTE

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

1 Laatste Bijbelboek (10)

2 Rampspoeden als Voorafschaduwing 
van de eindtijd (10)

3 Verticale steunbalk onder een schip (7)

4 Uitziend toeven (7)

5 Achtste plaag, zie Ex.10:4-20 (11)
6 Symbool van reinheid (8)

7 In dit land werden de Israëlieten 400 
jaar geknecht (6)

8 Tijdens het 1000-jarig rijk zal dit 
gebeuren met boeken, zie Openb. 
20:12 (7)

9 Belofte voor alle christenen (9)

10 Hieraan staan de 144.000 overwin-
naars en zingen een nieuw lied,  
Openbaring 15:2 (9)

Oplossing puzzel uit Advent nr. 1 (2019)  – Het woord dat we zochten was: spijzigingswonder 

Nasigoreng; stamppot; gelerijst; saucijzenbrood; suiker; hangop; haringsla; manisan; stemgember; 

koolschotels; rookworst; risotto; hernhutters; tafeldekken; lempervulsel; rabarbermoes
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15 9 1 12 14 11 4

16 10 5 10 12 12 1

De oplossing komt in de volgende Advent



Illustratie/Aad Berger

B
epaalde vissoorten, zoals 
haaien, schijnen zo groot te 
worden als de ruimte waarin 
zij leven en bewegen dat 

toelaat. Wetenschappers zijn hier-
over verdeeld. De ene groep zet 
deze aanname weg als stadsle-
gende. De andere groep verbindt 
die met de gedachte dat iedere 
vorm van groei afhankelijk is van 
de aangeboden bewegingsruimte. 
Baby’s die bijvoorbeeld niet de 
ruimte krijgen om hun benen en 
voeten te gebruiken, krijgen op 
latere leeftijd matig tot slecht 
ontwikkelde benen. Bomen in 
broeikassen waarvan het plafond 
laag is, zullen maar beperkt de 
hoogte in schieten. 

Ik neig ernaar de tweede school 
van wetenschappers te volgen. 
De grootte van enkele vissoorten 
wordt bepaald door de mate van 
ruimte die ze aangeboden krijgen. 
In de christelijke traditie worden 
volgelingen van Christus weleens 
met vissen vergeleken. Jezus zelf 
gaf bij de roeping van enkele disci-
pelen aan dat Hij hen tot vissers 
van mensen zou maken wanneer 
zij Hem zouden volgen. Deze 
spreekwoordelijke vismensen 
groeien ook net zo ver in geloofs-
beleving als de ruimte die hun 
wordt gegund dat toelaat. 

themanummer deze mogelijkheid 
wil bieden, het wel deze moet zijn 
die als titel ‘Ruimte’ heeft meege-
kregen. 

Aan iedere gelovige ruimte 
gunnen is voor ons als spreek-
woordelijke vismensen in de 
adventredactie, de manier waarop 
wij graag een steentje bijdragen 
om zoveel mogelijk groei in het 
geloof te stimuleren.

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

De adventredactie meent met dit 
nummer een voorbeeld te geven 
wat betreft ruimte gunnen. In dit 
nummer zult u artikelen tegen-
komen van auteurs uit het brede 
spectrum van zevendedags-
adventisten in Nederland. De 
onderwerpen van de aangeboden 
artikelen komen eveneens vanuit 
een brede horizon. De redac-
tie is zelfs zó ver gegaan, dat zij 
ook ruimte heeft geboden aan 
artikelen die spontaan werden 
aangeboden door personen uit ons 
ledenbestand. Immers, de redactie 
is ervan overtuigd dat zo er al een 
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