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√ Kamptraining  11-13 
 55+ dag 12 
 Studenten-event 18 
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FEBRUARI  
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21 BOEKBESPREKING

22 NIEUWS UIT DE WERELDKERK 

26 GELOOFSPUNTEN – DEEL 15

28 DE VRIJWILLIGER – SYVIDA WESTERINK

34 VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

36 PS EN DOOPBERICHTEN | 39 IN BEELD

40 HOOFDREDACTIONEEL & AD VENTJE

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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14
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30 
HET GEBED VAN DANIËL

24
REALISTISCH BIDDEN

D
e vakantieperiode 
is weer voorbij.  
De meeste mensen 
zijn inmiddels weer  

teruggekeerd en de normale 
routine van kinderen naar 
school en de verplichtingen 
nakomen van je werkzaam-
heden, heeft zijn intrede 
weer gedaan. Dit houdt voor 
mij in dat ik het voorwoord 
en het bestuursartikel voor 
Advent moet gaan schrij-
ven. Laatst viel mij een 
bericht op in het achtuur-
journaal. Daarin werd 
melding gemaakt van het 
gegeven dat bijna drie-
kwart van de mensen in 

VERDER IN DIT NUMMER 

Nederland zich gelukkig 
voelt. Er werd een rela-
tie gelegd tussen het feit 
dat de economie de laatste 
jaren flink is aangetrok-
ken en dat nu steeds meer 
mensen daar de positieve 
gevolgen van ondervin-
den. De werkloosheid is op 
dit moment ongekend laag 
en steeds meer mensen 
beginnen te profiteren van 
onze welvaart. Ook werd 
er melding gemaakt dat dit 
echter niet voor alle groe-
pen in de samenleving 
geldt. Met name de mensen 
die minder opgeleid zijn en 
zij die al langere tijd werk-
loos zijn, hebben moeite 
om bij te blijven. 

Wat mij intrigeert aan dit 
nieuws is dat economische 
welvaart in onze beleve-
nis voor een heel groot 
deel gekoppeld wordt aan 
welvaart en hoeveel geld 

iemand verdient. Blijkbaar 
ben je gelukkig als je veel 
geld verdient en ongeluk-
kig als je je niet alles kunt 
veroorloven wat je zou 
willen. Geluk en geld liggen 
in deze kijk op de samen-
leving heel dicht bij elkaar. 
Dat doet me denken aan 
de woorden van Jezus, die 
zegt: ‘Jullie kunnen niet 
God dienen en de mammon’ 
(Matteüs 6:25). Het woord 
‘mammon’ is een afgeleide  
van ons woord ‘amen’.  
Mammon is datgene wat je 
vastigheid biedt. Hoeveel 
geld heb je nodig om houvast 
te hebben in dit leven? 
Moet je dan 30.000 euro per 
jaar verdienen? Of 50.000? 
Of minstens 100.000 euro? 
Wanneer heb je alle risico’s 
afgedekt en kun je rustig 
achteroverleunen en 
gelukkig zijn? Het advies 
van Jezus is: ‘Zoek liever 
eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, 
dan zullen al die andere 
dingen je gegeven worden’ 
(Matteüs 6:33). Waar 
geluk is alleen te vinden in 
het volgen van Jezus.

Rob de Raad, Voorzitter 
Nederlandse Adventkerk

06 
BIDDEN: GOED VOOR LICHAAM & GEEST

GEBED
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VAN HET BESTUUR/GEBED

GEBED
GOD DOET MEER DAN 

WIJ KUNNEN BEDENKEN!

KWANTUMMECHANICA

E
en van de voorbeelden die zij 
aanhaalt, komt uit de wereld 
van de kwantummecha-
nica. Gedurende drie eeuwen 

konden wij mensen alles beheer-
sen. Wetenschap had de plaats van 
God ingenomen. Er leefde het idee 
dat het een kwestie van tijd was 
dat zelfs hele complexe zaken door 
de wetenschap doorgrond konden 
worden en dat de uitdagingen van 
het leven konden worden opgelost. 
Die tijd is voorbij. De ontwikkelin-
gen in de wereld verontrusten ons 
en de wereld wordt steeds mysteri-
euzer, ook voor wetenschappers. De 
wereld is geen machine waarin alles 
voorzien en beheerst kan worden. 

De 20e eeuw luidde het begin in 
van het einde van het Newtonische 
denken. Het mechanische denken 
heeft de wetenschap enorm voor-
uitgeholpen, maar met de opkomst 
van de kwantummechanica wordt 
een volledig nieuwe weg ingeslagen  
waarin het universum niet meer 
als goed lopende klok kan worden 
beschouwd. De wereld van de kwan-
tummechanica is een wonderlijke 

wereld. Alles wat wetenschappers 
dachten te weten, wordt in de kwan-
tummechanica op zijn kop gezet. 
Hierbij draait het alleen maar om 
verbindingen. 

DE WERELD VAN DE DEELTJES
Hele kleine deeltjes die niet met 
het oog kunnen worden waarge-
nomen, staan allemaal met elkaar 
in verbinding. Geen van deze deel-
tjes kan los bestudeerd worden 
van de deeltjes waarmee zij in 
verbinding staan. Neem twee elek-
tronen die met elkaar in relatie 
gebracht worden. Het opmerke-
lijke is dat deze elektronen op 
elkaar blijven reageren, ook als zij 
van elkaar gescheiden worden. Als 
de een zich naar boven beweegt, 
dan reageert de andere door op 
hetzelfde moment naar beneden te 
bewegen. Of als de een naar rechts 
gaat, gaat de ander naar links. Hoe 
is dit mogelijk? Een van de verkla-
ringen van natuurkundigen is 
dat deze elektronen met elkaar 
verbonden zijn door onzichtbare 
verbindingen. Zij zijn in werkelijk-
heid deel van een geheel dat niet 
in delen kan worden opgesplitst 

door ruimte. Als de een beweegt, 
reageert de ander onmiddellijk.

GEBED EN BESTUUR
Toen ik dit las, moest ik denken 
aan het gebed. Soms denken wij 
als mensen dat bidden weinig zin 
heeft. Het lijkt alsof de hemel van 
koper is en dat God onze gebe-
den niet hoort. Maar dit voorbeeld 
uit de kwantummechanica geeft 
aan dat alles wat wij doen, ergens 
anders een reactie teweegbrengt. 
Zou onze God en Vader, die de 
Schepper is van hemel en aarde, 
niet onze gebeden kunnen verho-
ren, hoe onwaarschijnlijk het ook 
lijkt? Op het congres van 2017 is 
het gebed ons als speerpunt voor 
deze bestuursperiode meegege-
ven. We willen op landelijk en op 
plaatselijk niveau het meer stimu-
leren en handen en voeten geven. 
Laten we vasthouden aan de woor-
den van de apostel Paulus die 
ons bemoedigt: Hij die door de 
kracht die in ons werkt bij machte 
is oneindig meer te doen dan wij 
vragen en zelfs kunnen denken 
(Efeziërs 3:20).

Margareth Wheatley in haar boek Leadership and the New Science, stelt dat 
onze veronderstellingen over hoe een organisatie bestuurd moet worden, voor 
een groot deel gebaseerd zijn op de natuurkunde van de 17e eeuw. De tijd van 

Isaac Newton. Maar als wij ons willen laten inspireren door de wetenschap om de 
beste manieren te vinden om leiding te geven aan organisaties in deze tijd, dan 

moeten we bereid zijn onze veronderstellingen aan te passen aan de huidige 
kennis van onder meer de natuurkunde.   

Tekst/Rob de Raad

ADVENT VERWENT/VEGETARISCHE & VEGANISTISCHE RECEPTEN

In elke Advent vindt u een recept. Om uzelf of anderen mee te verwennen.  
De recepten zijn vegetarisch of veganistisch. Dit keertwee vegetarische recepten 
voor als het warm weer is: Salsa met gegrilde ananas en Gazpacho uit Sevilla.

ADVENT VERWENT
4. Halveer de ananas en hol de helften  
 uit. Snijd het vruchtvlees in stukken  
 en gril ze in een hete grillpan tot ze  
 mooie donkere grillstrepen hebben. 
5. Laat afkoelen en meng de ananas  
 door de salsa. Vul hiermee de beide  
 ananashelften.

GAZPACHO UIT SEVILLA
DIT HEEFT U NODIG

2 komkommers, geschild en in stukken
5 tomaten zonder schil en in stukken
1 grote ui grof gesnipperd
1 groene paprika zonder zaadlijsten 
en in stukken
2 eetlepels gehakte knoflook
2 a 3 sneden witbrood, zonder korst 
en verkruimeld
1 liter water
4 eetlepels kruidenazijn
2 theelepels zout
4 eetlepels olijfolie
1 eetlepel tomatenpuree

ZO MAAKT U HET
1. Doe de komkommers, tomaten, ui, 
 paprika, knoflook en broodkruimels  
 in een diepe kom en roer alles flink  
 door elkaar. 
2. Voeg toe: water, azijn en zout. 
3. Schep het mengsel in een grote  
 pan en zet de blender erop tot alles
  goed gepureerd is. 
4. Schep de olijfolie en de tomaten- 
 puree erdoor. 
5. Schenk het geheel in een schaal en  
 laat ten minste 2 uren koelen in de  
 koelkast tot de gazpacho door en  
 door koud is. 
6. Roer voor het serveren goed door. 

BUEN APETITO / 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!

SALSA MET GEGRILDE ANANAS
DIT HEEFT U NODIG

2-3 tomaten
1 rode ui
1 stengel lente-ui
2 takjes peterselie 
stukje groene peper
1 avocado
klein blikje maïs
1 limoen
½ theelepel komijnzaad
½ theelepel sumac
peper en zout
1 ananas

ZO MAAKT U HET
1. Snijd de tomaten, ui en lente-ui,  
 pepertje, avocado en knoflook in  
 kleine stukken en de peterselie fijn. 
2. Laat de maïs uitlekken en pers de  
 limoen uit. Hussel alles voorzichtig  
 door elkaar in een kom. 
3. Breng op smaak met komijn, sumac,  
 peper en zout. 
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GEBED/GOED VOOR LICHAAM & GEEST
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‘Nu ik ga slapen bid ik tot de Heer om mijn ziel te beschermen. God, zegen mama, 
papa en mijn kleine broertje Phillip. Vergeef me wat ik verkeerd heb gedaan, help 
me om een goede jongen te zijn en waak over mij vannacht. Ik bid het in de naam 

van Jezus. Amen.’ Op deze manier eindigde mijn dag, twaalf jaar lang. Mij was 
geleerd om op deze manier te bidden. Het gebed voor het eten was op dezelfde 

manier aangeleerd.

Tekst/Jason O’Rourke

GEBED

DE MENS OP ZOEK NAAR GOD

W
e leren deze gebeden 
aan onze kinderen zodat 
zij op een eenvoudige 
manier hun relatie met 

God kunnen beginnen in de hoop 
dat bidden een gewoonte voor ze 
wordt. De formule blijft echter ook 
in het volwassen leven dezelfde: 
God wordt verheerlijkt, we vragen 
om bescherming, voorspoed en 
vergeving, we zeggen ‘amen’. En 
dat is het dan wel zo’n beetje. We 
bidden voor het eten, als we op reis 
gaan, voor sturing, voor genezing. 
Maar wat zijn we eigenlijk precies 
aan het doen? Waarom bidden we 
eigenlijk? Werkt gebed ook daad-
werkelijk?  

WAAR BIDDEN WE VOOR?
Op facebook heb ik religieuze en 
niet-religieuze vrienden. Wanneer 
er iets vervelends gebeurt, 
wanneer iemand depressief is, of 
iets anders dat net zo naar is, dan 
zijn de gebeden niet te tellen. 

Ik bid voor je …” 
“Vader God, in de naam van Jezus 
komen we tot U …  

Dit zijn maar enkele dingen die ik 
voorbij heb zien komen in tijden 
van crisis en nood. Waar bidden 
we dan voor? Bidden we tot 
iemand, of betekent gebed simpel-
weg dat we positieve signalen 
rondsturen? Zijn dit dezelfde gebe-
den als die uit mijn kindertijd?  

Toen ik nog geestelijk verzorger 
van een van onze ziekenhuizen te 
Florida was, had ik het voorrecht 
om met talloze mensen te bidden 
die vaak verschillende religieuze 
achtergronden hadden. In alle 
gevallen, wanneer ik op bezoek 
kwam en er om gebed werd 
gevraagd, dachten de mensen dat 
ik tot iemand bad ten behoeve 
van de zieke, de gewonde en hun 
familie. Deze gedachte past in het 
model van een traditioneel gebed 
door de tijden heen. Onze voor-

vaderen baden tot de goden met 
verzoeken om gunsten, voedsel, 
bescherming en allerlei andere 
dingen. 

HET GEBED VAN JEZUS
De Bijbel lijkt vergelijkbare gebe-
den te bevatten.  Jezus laat ons 
bijvoorbeeld het menselijke 
omhoog kijken naar God zien in 
zijn bekende gebed uit Matteüs 6. 
Hij toont hierin de juiste benade-
ring van God, de erkenning van 
Gods heiligheid en soevereiniteit, 
gebed voor voedsel, vergeving, 
bescherming en bevrijding en ten 
slotte nog eens de bevestiging van 
Gods soevereiniteit en glorie. Het 
gebed van Jezus toont de mense-
lijke behoefte om te bidden tot 
God.  Als gebed simpelweg bete-
kent dat we de juiste woorden 
uitspreken tegen God, zodat Hij 
ons goedkeurend benadert, dan 
zou je kunnen zeggen: ja, gebed 
werkt. 

GOED VOOR LICHAAM & GEEST/GEBED

/WILLEN WE GEBED 
LATEN WERKEN, MOET 
ER EEN RELATIE ZIJN 

MET DE GOD DIE 
ANTWOORD GEEFT

Gorodenkoff/Shutterstock.com
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GEBED/GOED VOOR LICHAAM & GEEST GOED VOOR LICHAAM & GEEST/GEBED

Ten tweede betekent het dat we 
nooit een gebed zouden hebben 
uitgesproken als God niet eerst 
had gesproken in ons leven om 
ons te zoeken. God nam het initi-
atief om met de mens te spreken 
nadat deze had gezondigd (Gene-
sis 3). Het is God die eerst sprak 
tot onze voorouders door de profe-
ten en ten slotte sprak Hij door 
zijn Zoon, Jezus. Volgens de Bijbel 
weten we helemaal niet wat we 
moeten bidden, maar is het de 

heilige Geest die tussenbeide komt 
met verzuchtingen die niet uitge-
sproken kunnen worden.

Ten derde betekent het dat, willen 
we gebed laten werken, er een 
relatie moet zijn met de God die 
antwoord geeft. Want het is niet 
het gebed dat niet werkt, maar 
God die antwoordt. Is het mogelijk 
dat veel van onze gebeden onbe-
antwoord blijven omdat we niet 
in contact staan met de bron, de 
bemiddeling en het antwoord op 
ons gebed wanneer we bidden? 

BIDDEN ZOALS JEZUS, IN 
ZIJN NAAM

Het gebed van Jezus in Matteüs 6 
is een voorbeeld van het gebed dat 
Hij zijn leerlingen leerde. Het was 
Jezus die ons leerde dat God onze 
Vader is. In dit gebed is God in de 
hemel om ons eraan te herinne-
ren dat God groter is dan wij. Zelfs 
zijn locatie is hoger dan de onze. 
Wanneer ik bid, is mijn gebed voor 
Gods rijk, zijn regering en zijn wil 
die door mijn gebed wordt uitge-
voerd op aarde, net zoals God 
regeert en soeverein is in de hemel. 
Daarom mogen we vertrouwen op 
de soevereiniteit van God wanneer 
gebeden niet beantwoord worden 
op de manier die wij graag willen. 

TWEE OREN, ÉÉN MOND
God gaf ons twee oren om te horen 
en één mond om te spreken. We 
zouden dus meer moeten luisteren 
en minder spreken. Dit geldt zowel 

BIDDEN WAT WIJ WILLEN
Door vele passages in de Bijbel en 
ook de christelijke literatuur zijn 
we geneigd te geloven dat gebed 
begint bij de mens die zich tot God 
richt met een uit het hart komende 
ernstige passie en eerlijkheid. Als 
we voldoen aan de voorwaarden 
dan zal God het gebed op een posi-
tieve manier beantwoorden, is de 
algemene gedachte over gebed. 
Deze gedachte over gebed zet me 
aan het denken. Het plaatst de 
menselijke actie voorop, in een 
poging om de hand van de hemel 
te grijpen en die te gebruiken 
voor onze menselijke wil. Als het 
gebed dan geen antwoord geeft 
op wat wij willen horen gaan we 
vragen stellen. Als het gebed niet 
wordt verhoord dan was degene 
die bad niet trouw genoeg en had 
niet voldoende geloof om goden te 
bewegen in de gegeven situatie.  
Toen mijn schoonmoeder voor de 
tweede keer door kanker werd 
getroffen, kwam de hele gemeente 
samen om te bidden en te vasten. 
Adventisten en niet-adventisten 
kwamen samen om hun hart uit 
te storten met alles wat ze in zich 
hadden. Toch ging mijn schoon-
moeder dood. Als het gebed het 
initiatief is van mensen met als 
doel de aandacht, genegenheid 
en activering van God om iets 
tot stand te brengen in ons eigen 
voordeel, dan hebben deze mensen 
en vele anderen met hen, gefaald in 
hun gebedsleven en in hun geloof. 

WERKT GEBED? 
Is het de daad van het menselijk 
gebed dat de gewenste verande-
ring tot stand brengt? Wanneer 
het ons gebed is dat positieve 
veranderingen tot stand brengt, 
dan zou er iedere keer als iemand 
bidt de uitkomst goed moeten zijn. 
Maar dat is niet het geval. Binnen 
de gezondheidszorg is er geen 
overeenstemming over de vraag of 
gebed wel of niet werkt bij ziekte 
of verwondingen. 

INITIATIEF BEGINT BIJ GOD
Als je een nieuwe taal probeert te 
leren, begin je niet met spreken 
maar met luisteren. Eerst doen we 
na, dan herhalen we het geleerde 
en ten slotte gaan we communice-
ren bijvoorbeeld met onze ouders. 
Hoe verandert het gebed, als het 
bij God begint? Ten eerste betekent 
het dat het gebed, als gereedschap 
in de hand van de mens, in zichzelf 
niet werkt. 

voor ons geestelijk als voor ons 
gebedsleven. Dit betekent dat de 
belangrijkste regel voor gebed is 
dat we niet hoeven te leren hoe we 
moeten spreken, maar des te meer 
hoe we moeten luisteren. Ons leven 
is zo gehaast, zo vol van werk en 
geluid dat we bepaalde stemmen 
niet meer kunnen onderscheiden: 
onze eigen geestelijke stem, de 
invloed van stemmen in onze rela-
tie en in de maatschappij, de stem 
van de vijand en de stem van God. 
We zijn niet in staat om te luis-
teren. We moeten beginnen met 
stilte, afzondering en het Woord. 

Wanneer we uiteindelijk uit de 
stille afzondering met God en 
zijn Woord tevoorschijn komen, 
moeten we beginnen om te luis-
teren waar God is en naar God 
als we in het openbaar leven 
zijn. We beoefenen de aanwezig-
heid van God in elk aspect van 
ons leven, terwijl we zijn alom-
tegenwoordigheid leren zien in 
ons leven. We moeten leren tevre-
den te zijn in zijn nabijheid, zelfs 
wanneer Hij stil is of zijn macht 
niet laat zien. Gebed gaat uiteinde-
lijk over aanwezigheid en relatie, 
vertrouwen en geloof, ongeacht de 
omstandigheden of uitkomst.  

CONCLUSIE
Gebed is geen toren van Babel die 
we beklimmen om God te kunnen 
bereiken. Het is ook niet het 
gereedschap om de hemel in bewe-
ging te brengen tot ons voordeel. 
Menselijk bidden is een daad van 
het overgeven van onze verlan-
gens aan de soevereine glorie van 
God en onze verlangens op één 
lijn te krijgen met het karakter en 
werk van Christus. Als gelovigen 
moeten we leren om te luiste-
ren, te erkennen, de stem van God 
te horen in afzondering en in het 
openbare leven. 

Jason O’Rourke is predikant van de 
gemeenten Almere, Amsterdam Bon 
Notisia en Lelystad Speranza. Hij is 
tevens coach van de churchplant Jesus 
es la Esperanza. 

/ALS JE EEN 
NIEUWE TAAL 
PROBEERT TE LEREN, 
BEGIN JE NIET MET 
SPREKEN MAAR MET 
LUISTEREN 
ALS GELOVIGEN 
MOETEN WE LEREN 
OM TE LUISTEREN

GOD OP ZOEK NAAR DE MENS
Genesis 4 vertelt ons dat de mens 
begon te bidden nadat Set zijn 
zoon Enos had gekregen. De mens 
begon God te benaderen voor 
leiding, voedsel, bescherming 
en welzijn vanuit een geval-
len wereld.  Maar wat als dat een 
verkeerd uitgangspunt was? Wat 
als gebed niet bij de mens begint 
die zicht tot God richt, maar dat 
het God is die het gebed initieert 
in zijn zoektocht naar de mens? 
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GEBED/EN VASTEN VASTEN EN/GEBED

Wie op vasten gaat googelen vindt veel internetpagina’s die je op weg helpen om 
door vasten af te vallen, te ontgiften, extra energie op te doen of om helderder te 
kunnen denken. Je zou bijna denken dat eten een van de ongezondste activiteiten 
is die je kunt ondernemen. Naast al dit gezondheidsdenken is het misschien goed 

om te kijken wat vasten voor ons als christenen kan betekenen.
 

Tekst/Martin Zeeman

VASTEN:
HOT OR NOT

CULTUURSCHOK

A
ls adventist, diep weggestopt 
op het Twentse platteland, 
waar bier en vlees nog een 
belangrijk onderdeel uitma-

ken van het voedselpatroon, heb 
ik door het wisselen van baan 
naar het westen van ons land een 
cultuurschok ondergaan. Naast de 
directe manier van communiceren 
die in de Randstad zo gangbaar is, 
ben ik ook in aanraking gekomen 
met mensen die er hele andere 
levenswijzen op na houden. Zo 
kreeg ik in de eerste week dat ik 
werkzaam was in mijn nieuwe 
baan te horen dat ‘intermittent 
vasten’ of misschien wel ‘water-
vasten’ ontzettend gezond zou 
zijn. Op de vraag of ik zelf wel eens 

vastte, antwoordde ik schuchter 
‘Ja, maar dan anders’, omdat die 
genoemde termen totaal nieuw 
voor mij waren. Er ontspon zich 
een gesprek over vasten, waarin 
ze mij een aantal nieuwe dingen 
vertelde over de effecten en moge-
lijkheden van het moderne vasten.

POLITIEK GEMOTIVEERD 
VASTEN

Naast de voordelen die verantwoord 
vasten heeft voor je gezondheid, 
zijn er veel andere redenen om te 
vasten. Je kan bijvoorbeeld denken 
aan een hongerstaking. Hierbij 
wordt vasten ingezet als dwang-
middel om een bepaalde situatie te 
beëindigen of wellicht juist te star-
ten. Het gaat daarbij meestal om een 

(zogenaamd) onrecht dat iemand 
persoonlijk of wellicht een groep is 
aangedaan. Zelfs in de vroegchris-
telijke kerk werd vasten ingezet 
door een aantal christenen om een 
statement te maken. Sommigen 
wilden zich namelijk onderschei-
den van de Joden, door juist op de 
sabbat een vasten in te stellen. 
Voor de Joden was het namelijk 
gebruikelijk om juist op sabbat 
niet te vasten. De sabbat is name-
lijk een feestdag, dan moet het eten 
juist overvloedig en goed zijn. Poli-
tiek gemotiveerd vasten is dus al 
zeer oud en bestaat tot op de dag 
van vandaag. Wellicht goed om 
de essentie van het vasten eens te 
bekijken, zoals ons dat vanuit de 
bijbelse invalshoek wordt verteld.

BIJBELSE REDENEN OM TE 
VASTEN

In de Bijbel vinden we veel rede-
nen om te vasten. Een korte 
bloemlezing, maar verre van 
compleet. We beginnen met 
Esther, die vastte als ondersteu-
ning van haar voorbede, voordat 
zij naar Ahasveros ging om te 
pleiten voor de Joden. Zij riep 
alle Joden in het land op om mee 
te vasten. Ook David vastte als 
ondersteuning van zijn gebed. Hij 
deed dit voor zijn zieke zoon, die 
hij had verwekt door zijn bedenke-
lijk avontuurtje met Bathseba. De 
hele stad Ninevé vastte als teken 
van berouw en smeekte God om 
hen niet te straffen. Daarnaast 
wordt er op verschillende plek-
ken geschreven over het vasten 
als voorbereiding op een bepaalde 
taak. Jezus vastte bijvoorbeeld 
veertig dagen in de woestijn, voor-
dat Hij aan zijn dienstwerk tussen 
de mensen begon. Ook werden 

Barnabas en Saulus geroepen en 
voor hun taak afgezonderd tijdens 
een gebedsdienst, waarbij ook 
werd gevast. Blijkbaar was vasten 
voor de jonge kerk een standaard 
gebruik.  Ezra kondigde een vasten 

af voordat de groep bannelingen 
aan de reis naar Jeruzalem begon, 
om daar een tempel voor de Heer 
te bouwen. Hij vroeg hierbij leiding 
en bescherming voor het eigen 
leven, het leven van de families en 
de bezittingen en financiën.

VASTEN OM DICHT BIJ GOD
TE ZIJN

Wat opvalt in deze tekstgedeel-
ten is dat het vasten altijd gepaard 
gaat met gebed. Ook is een duide-
lijk doel aanwezig waarom het 
gebed extra ondersteund werd 
met vasten. Maar naast het doel 
om te vasten, heeft onthouding 
uit religieus oogpunt ook een zeer 
belangrijke persoonlijke reden. 
Vasten gaat namelijk in de eerste 
plaats om God, het gaat om de rela-
tie tussen jou en de Heer. Het is een 
manier om je verlangen om dicht 
bij onze Schepper te zijn, kracht bij 
te zetten. 
Door je zo apart te zetten voor 
God en intenser in zijn nabijheid 
te verkeren, zal je nederigheid 
leren, een essentieel onderdeel bij 
het vasten. Je zou kunnen zeggen 
dat vasten een ‘Goddelijk middel 
is om de trots van het menselijke 
hart te corrigeren. Het is het disci-
plineren van het lichaam, vooral 

/NET ALS GEBED ZOU 
VASTEN VOOR EEN 

CHRISTEN
EEN ONDERDEEL 

MOETEN ZIJN VAN 
ZIJN OF HAAR

GELOOFSLEVEN
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GEBED/EN VASTEN

bedoeld om de ziel nederigheid 
te leren.’ Dat punt werd ook door 
Ezra benadrukt toen hij opriep 
‘tot een  vasten, om ons te veroot-
moedigen voor onze God, en hem 
te smeken om een voorspoedige  
reis  voor onszelf, voor onze kleine  
kinderen  en voor al onze bezittin-
gen.’ Verootmoedigen en smeken. 
Het belangrijkste doel is dus jezelf 
wegcijferen voor een hoger doel 
en een dieper contact met God te 
zoeken.

VASTEN IS GEEN 
WONDERMIDDEL

Vasten mag echter niet worden 
gebruikt als demonstratie van 
bijzondere vroomheid. Laat het 
anderen dus zo weinig moge-
lijk merken, je doet het voor God! 
Ook is vasten geen wondermid-
del dat lichtvaardig toegepast 
kan worden om even een crisis 
te beslechten. Om waarschijn-
lijk dit soort misstanden recht te 
zetten zegt God tegen Jesaja: ‘Is 
dit niet het  vasten  dat ik verkies: 
misdadige ketenen losmaken, de 
banden van het  juk  ontbinden, de 
verdrukten bevrijden, en ieder  
juk  breken? Is het niet: je brood 
delen met de hongerige, onder-
dak bieden aan armen zonder  
huis, iemand kleden die naakt 

rondloopt, je bekommeren om je 
medemensen.’ Eigengereidheid, 
exhibitionistische vroomheid en 
zelfzuchtig denken horen niet bij 
vasten. Het ‘zelf’ wordt onderge-
schikt gemaakt en God en anderen 
komen op de eerste plaats. 

/VASTEN GAAT IN
DE EERSTE PLAATS 

OM GOD

/IN DE VROEG- 
CHRISTELIJKE KERK 

WERD VASTEN 
INGEZET DOOR EEN 

AANTAL CHRISTENEN 
OM EEN STATEMENT 

TE MAKEN

VASTEN GEEFT KRACHT
Vasten is dus hot. Christelijk of 
niet, er zijn veel mensen bezig met 
vasten om uiteenlopende redenen. 
Net als gebed zou vasten voor een 
christen een onderdeel moeten 
zijn van zijn of haar geloofsle-
ven. ‘In nieuwtestamentische 
tijden was het vasten een kanaal 
van kracht. Door het vasten terug 
te brengen in ons geloofsleven, 
herontdekken we een van de verlo-
ren geheimen van de vroege kerk, 
de kracht die vrijgemaakt wordt 
door het bijbelse vasten voor de 
Heer.’ Probeer het eens en ervaar 
de zegen, die veel mensen al 
hebben ondervonden. En vergeet 
daarbij niet de belofte, die Jezus 
aan ons gegeven heeft toen Hij zei: 
‘En jullie Vader, die het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen.’
Nog even terugkomend op mijn 
vastende collega, zij bleek een 
zus van mij te zijn. Zij had Jezus 
gevonden en kwam vanuit een 
moslimgemeenschap terecht in 
een Pinkstergemeente. Daar dient 
zij de Heer en ook zij kent de diep-
gang van vasten en de daarbij 
behorende zegen. 

Martin Zeeman is lid van Enschede en 
daar actief als jeugdleider en muziek-
coördinator.

BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

WITTE VELDEN

APPJE

A
ls hij dan, twee dagen voor-
dat we naar Southampton 
gaan, een appje stuurt met 
het bericht dat we niet netjes 

gekleed naar de kerk hoeven te 
komen, weet ik even niet of, en zo 
ja, wat voor soort grap dat is. In 
Engeland heb ik nu net geleerd om 
weer een pak en stropdas aan te 
doen, iets wat ik in Nederland juist 
wat heb afgeleerd.

ACHTERSTANDSWIJK
Ik kies voor de middenweg: een 
jasje zonder dasje. Als het jasje te 
veel is, kan ik dat snel uittrekken en 
als ze mijn stropdas missen, denken 
ze die er maar bij. De gemeente 
in Southampton blijkt een church 
plant te zijn en het appje van Filippe 
dus geen grap. De church plant zit 
midden in een achterstandswijk. 
Filippe en zijn vrouw wonen in het 
midden van de wijk. De woning is 
eigendom van de South England 
Conference. De vrijwilligers 
mogen daarin gratis wonen en als 
tegenprestatie moeten ze er bijeen-
komsten voor de buurt organiseren. 

AVONDMAAL
In de dienst wordt avondmaal 
gevierd. Een bijzonder avondmaal, 
met een aantal buurtbewoners. 
Een bak met water gaat om, een 
glas valt aan stukken en Filippe 
maakt er een grap over. Maar er 
is niets minder heilig aan dan 
anders, integendeel. ‘s Middags 
horen we dat een van de buurtbe-
woners zich wil laten dopen. De 
vrijwilligers zijn blij. Dit is waar ze 
het voor doen.

VERMOGEN
De dag erna reizen we naar Neder-
land. Voor een werkvakantie. Er 
ligt een IT-project bij een Amster-
damse onderneming. De eigenaar is  
een bekende Nederlander die zijn 
vermogen verdiend heeft in de 
handel. Veel heb ik hem de laatste  
jaren niet gezien op kantoor. Ik had  
vooral contact met zijn collega’s. 
Maar sinds hij gehoord heeft dat 
ik niet meer zo vaak voor ze zou 
kunnen werken vanwege mijn 
vertrek naar Newbold, zie ik hem 
juist vaker op kantoor. Hij zoekt 
duidelijk contact.

Een paar maanden geleden zijn we op sabbatmorgen naar een gemeente in 
Southampton geweest. Filippe, een medestudent uit Brazilië, en zijn vrouw zijn 

daar vrijwilligers. Ze hebben ons uitgenodigd. Filippe heeft goeie humor en vanaf 
het begin hebben we al heel wat gelachen. Hij houdt ervan om mensen even op 

stang te jagen. Bijvoorbeeld door vlak voor het college Hebreeuws te vragen of je 
klaar bent voor de test. Terwijl er geen test is.

Tekst/Arnoud van den Broek

MARIA
Op zijn kantoor hangen vreemde 
posters, waaronder een Maria, 
hangend aan een kruis. Ik ben dan 
ook een beetje argwanend. Maar 
al snel blijkt dat zijn interesse 
oprecht is. Hij heeft gouden handen 
als het om business gaat. Maar 
door een vroeger faillissement is 
hij zijn huidige rijkdom gaan rela-
tiveren. Privé gaat het niet zo 
lekker. Hij heeft nooit iets meege-
kregen van de Bijbel of van geloof. 
Vaag weet hij iets over katholiek en 
protestants. Ik krijg het beeld van 
iemand die ergens naar verlangt, 
maar het niet kan vinden. Iemand 
die op zoek is naar geloof, maar 
niet weet waar hij moet beginnen.

Als ik een keer in Amsterdam kom 
preken, dan wil hij komen luisteren.  
In zijn enthousiasme zegt hij zelfs 
‘we’, doelend op zijn collega’s. Die 
onthoud ik. De velden zijn wit, 
zowel in Engeland als in Neder-
land. Het is alleen niet één gewas. 
Het zijn er verschillende. Heel 
verschillend zelfs. Maar rijp voor 
dezelfde oogst.

Arnoud van den Broek studeert
theologie aan Newbold CollegeAD
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GEBED/VORMEN

In mijn jeugd heb ik niet veel variatie leren kennen qua bidden. Er was slechts 
één optie voor je handen en ogen: die waren altijd gevouwen en dicht. Afhankelijk 
van de intensiteit van het gebed hadden je knieën iets meer keus: je kon zittend 
(voor het eten), staand of knielend bidden. Liggend in bed kon ook nog. En wat 

betreft de variatie in communicatie had je het stille persoonlijke gebed (in je uppie 
of te midden van anderen), een gebed dat voor een groep werd uitgesproken en de 

bidstond. Die laatste bestond uit een aaneenrijging van losse gebeden, meestal 
uitgesproken in de volgorde van de kring.

Tekst/Rudy Dingjan

MANIEREN VAN 
BIDDEN

LICHAAMSHOUDING EN GEBED

W
e volgden daarmee onze 
cultuur, want in de Bijbel 
staat niet zoveel over de 
houding waarmee en de 

vorm waarin we horen te bidden. 
Gesloten ogen en gevouwen handen 
komen in de Bijbel niet voor. Wel is 
er het voorbeeld van de inwijding 
van de tempel, waarbij Salomo met 
zijn armen geheven geknield bad 
(1 Koningen 8:54). Paulus vindt die 
geheven handen in het gebed van de 
gemeente thuishoren (1 Timoteüs 
2:8). In de tuin van Getsemane bad 
Jezus ‘diep voorovergebogen’. De 
Statenvertaling stelt zelfs dat Jezus 
‘op zijn aangezicht’ viel (Matteüs 
26:39). Maar van de meeste gebe-
den in de Bijbel wordt niet verteld 
wat de lichaamshouding van de 
betrokkenen geweest is. 

VORMEN VAN GEBED
Laten we ervan uit gaan dat het 
bij bidden gaat om communica-
tie met God als met een vriend. Op 
honderden verschillende manieren 
communiceren we als mensen met 
elkaar en we passen onze commu-
nicatievormen met onze vrienden 
telkens aan, naar gelang situaties 
zich voordoen: één op één, groeps-
gewijs, WhatsApp, SMS, Facetime, 
brief, fax, telefoon, gedicht, etc. 
Onderstaande voorbeelden zijn 
niet bedoeld als noviteiten om 
onze sensatiezucht te bevredigen, 
maar om mogelijkheden te bieden 
je contact met God, zowel persoon-
lijk als groepsgewijs, optimaal te 
ervaren.

BIJBELGEBED
Een bijbelgebed verwijst naar een 
gebed in de Bijbel (Daniel 9:3-19; 
Nehemia 1:4-11; 2 Kronieken 20:6-
12; Handelingen 4:24-30, enz.), 
dat we na bidden. Als we ons met 
(gedeelten van) het gebed kunnen 
identificeren, raakt het ons dieper. 
Denk bijvoorbeeld aan het gebed 
van David in Psalm 51, nadat hij in 
de fout was gegaan met Batseba.

LIEDGEBED
Een liedgebed verwijst naar het 
lezen van liederen die geschre-
ven zijn als gebeden. Na het laatste 
couplet zeg je gewoon ‘Amen’.

BOEMERANGGEBED
Bij een boemeranggebed bid je 
de Bijbel terug naar God. Nadat 
je een stukje uit de Bijbel gele-

zen hebt en daarover gemediteerd 
hebt, kun je dat Schriftgedeelte tot 
God terug bidden. Het opnemen 
van de Schrift in gebeden verrijkt 
de inhoud van je gebed. Bijvoor-
beeld: “lieve Vader, dank U wel 
dat U in Psalm 32:8 tot mij zegt: Ik 
geef inzicht en wijs de weg die je 
moet gaan. Ik geef raad, op jou rust 
mijn oog. Ik geef mijn leven over 
om door U geleid te worden.” Gods 
Woord naar Hem terug bidden 
versterkt je geloof in zijn kracht 
om te doen wat Hij beloofd heeft. 
Een voorbeeld van het boeme-
ranggebed staat in Handelingen 
4:24-31.

GEBEDSRONDJES
Gebedsrondjes slaan op gebeden 
van één zin die vier tot zes perso-
nen in een kring rondbidden. Het 

VORMEN/GEBED

‘Amen’ komt nadat de laatste 
ronde (maximaal 3) is afgelopen. 
Denk erom dat iedere persoon 
slechts één zin per beurt bidt en er 
geen lange pauzes zijn.

GEBEDSCONCERT
Bij een gebedsconcert is er sprake 
van een combinatie van gebed, 
zang, getuigenis en bijbellezen. 
Deze onderdelen volgen elkaar 
spontaan op. De gebedsleider 
kan bijvoorbeeld beginnen met 
gebed, waarna iemand anders 
een lied inzet, waarna een ander 
bidt en weer iemand anders een 
getuigenis geeft of een bijbelvers 
voorleest. Laten er korte pauzes 
tussen de onderdelen zijn, om de 
Geest de kans te geven sturing 
aan dit proces te geven. Een 
gebedsconcert duurt meestal vijf 
tot tien minuten 

CONVERSATIEGEBED
Een conversatiegebed lijkt 
in sommige opzichten op een 
gebedsrondje, maar is aan de 
andere kant ook weer heel 
verschillend. Bij een conversa-

/ BIJ BIDDEN GAAT 
HET OM COMMUNI-
CATIE MET GOD ALS 

MET EEN VRIEND
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GEBED/VORMEN

/ GESCHREVEN 
GEBEDEN ZIJN IN 
HET BIJZONDER 
GESCHIKT OM 
JE DIEPSTE 
GEVOELENS EN 
GEDACHTEN MEE 
UITDRUKKEN

tiegebed is er een gebedsleider 
die het gebed structuur geeft. 
Hij begint en eindigt het gebed. 
Hij leidt de groep van maximaal 
12 personen (liever kleiner i.v.m. 
de betrokkenheid van iedereen) 
door de verschillende fasen van 
een gebed heen. Dat doet hij door 
telkens aan te geven wanneer de 
groep een volgende gebedsfase 
ingaat. 

De thema’s die meestal aan de orde 
komen zijn: lofprijzing, dank, belij-
denis (vaak stil gebed), toewijding 
en voorbede. Nadat de gebedslei-
der heeft aangegeven waar het 
gebed zich nu op concentreert, 
richten de groepsleden zich in 
willekeurige volgorde (dus juist 
niet op volgorde!) in een of twee 
zinnen per beurt op dat thema. Het 
is één gebed, zonder afzonderlijke 
aanhef of ‘Amen’. Een conversa-
tiegebed kun je door de levendige 
vorm lang volhouden. 

GEBEDSVERGADERING
Bij een gebedsvergadering lijkt het 
gebed op een soort bestuursver-
gadering met God als voorzitter. 
Deze gebedsvorm is uitermate 
geschikt voor een situatie waarin 
een groep of bestuur beslissin-
gen moet nemen. De gebedsleider 
geeft tekens aan welk punt er aan 
de orde is. Het bijzondere van 
deze vergadering is, dat, net als 

in de Tweede Kamer, de groepsle-
den niet elkaar aanspreken, maar 
God. De gebedsleden leggen Hem 
de voor- en nadelen van verschil-
lende opties voor, vragen Hem om 
zijn mening over bepaalde oplos-
singen en ruimen voortdurend 
tijd in om stil te zijn en te luiste-
ren naar wat Hij wil zeggen. In een 
gebedsvergadering kunnen aller-
lei verschillende manieren van 
bidden verweven worden. Gebeds-
vergaderingen kunnen wel twee 
uur duren.

STIL GEBED
Bij stil gebed is er ruimte voor 
persoonlijk en intiem contact met 

God. Deze vorm wordt meestal 
gebruik als het om het belijden 
van onze zonden gaat. Het is ook 
heel toepasselijk na het lezen van 
en mediteren op een bijbelvers. 
Op een stil gebed kan een medi-
terend lied volgen. Na het lezen 
van Psalm 42:1,2 kunnen we in 
stil gebed gaan, biddend om meer 
van Gods heiligheid in ons, en dan 
zingen ‘Als een hert dat verlangt 
naar water’. Het lied moet over-
eenstemmen met de schriftlezing 
en/of het gebedspunt.

GESCHREVEN GEBEDEN
Geschreven gebeden zijn in het 
bijzonder geschikt voor hen die 
emotionele problemen hebben. 
Je kunt er je diepste gevoelens 
en gedachten mee uitdrukken. 
Een uitgeschreven gebed kan 
ook geschikt zijn, als er gebed 
gevraagd wordt bij bijzondere 
gebeurtenissen. Daardoor kun je 
er dicht- of liedregels en bijbelver-
zen in opnemen en zorgen voor 
uitgelezen en geschikte bewoor-
dingen.
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VORMEN/GEBED

GEBEDSONDERDELEN
Gebeden kennen verschillende 
gebedsonderdelen. Soms worden 
deze onthouden door acronie-
men (afkortingen als woorden 
uitgesproken). Bijvoorbeel PRAY 
(Praise, Repentance, Ask en 
Yield), PART (Praise, Admission, 
Request en Thanksgiving) of ACTS 
(Adoration, Confession, Thanks-
giving en Hope). Je kunt mensen 
aanwijzen die ieder een gebedson-
derdeel voor hun rekening nemen, 
of iedereen de gelegenheid bieden 
voor een onderdeel te bidden. Ook 
hier kun je andere manieren van 
bidden verweven met het bewust 
omgaan met gebedsonderdelen. 
Wees creatief! Het is van belang 
dat de gebedsleider van tevoren 
aangeeft wat hij gaat doen, welke 
onderdelen er in het gebed aan de 
orde zullen komen, zodat ieder-
een het kan volgen en er telkens 
geconcentreerd op een bepaald 
vlak gebeden kan worden.

PAUZEGEBEDEN
Pauzegebeden wijzen op momen-
ten waarop een gebedsleider zijn 
gebed door een pauze onder-
breekt om iedereen de kans te 
geven in stilte te bidden. Het 
is belangrijk dat de gebedslei-
der aan de leden duidelijk maakt 
waarvoor ze in die pauze kunnen 
bidden.

POPCORNGEBED
Het popcorngebed is bestemd voor 
grotere groepen en heeft meestal 
lofprijzing als doel, maar kan ook 
voor andere elementen gebruikt 
worden. De gebedsleider nodigt op 
een bepaald moment alle aanwe-
zigen uit om met een of twee 
woorden iets te noemen waarvoor 
zij God willen danken of loven. 
Hierbij wacht je niet op elkaar. 
Je noemt de zaken wanneer ze te 
binnen schieten. 

De term ‘popcorn’ komt van het 
popcorneffect dat je hoort: eerst 
wordt er aarzelend hier en daar 
iets genoemd, maar gaandeweg 
raakt de groep er vertrouwd mee 
en ontspringen er overal wensen 
of lofprijzingen, tot het weer 
afneemt en er niets meer geroepen 
wordt. Het popcorngebed is ook 
geschikt om namen te noemen van 
mensen die God nog niet kennen, 
zieken en mensen met problemen.

GEBEDSWANDELING
De gebedswandeling doe je met je 
ogen open in een groepje of alleen. 
Van tevoren heb je het thema 
bepaald of een lijst opgesteld van 
namen of zaken die je met God wilt 
bespreken. 
Het is ook een mooie manier om de 
dag ’s morgens aan God te wijden. 
Velen hebben moeite om tijdens 

een vroeg ochtendgebed wakker 
te blijven. Daar heb je tijdens een 
gebedswandeling geen last van! 

Een andere opzet van een gebeds-
wandeling kan zijn dat je je als 
gemeente of church plant richt 
op een bepaalde wijk en daar al 
biddend doorheen wandelt. Je 
hebt je ogen juist wijd open om te 
zien of je zaken en personen ziet 
om in stilte voor te bidden

GEBEDSTEAM
Het is gebruikelijk om bij congres-
sen, evangelisatiecampagnes 
of processen ter ondersteuning 
een gebedsteam in te zetten. Het 
landelijk kantoor heeft daarvoor 
een leidraad beschikbaar 
gesteld om veel van deze gebeds-
vormen door elkaar heen toe te 
kunnen passen. Door hiermee te 
werken wordt deelname aan een 
gebedsteam een enerverende en 
spannende gebedservaring. 
De leidraad heet: Handboek voor 
gebedshelden. Informatie bij het 
Uniekantoor.

Rudy Dingjan is emeritus predikant.

/ BIJ STIL GEBED 
IS ER RUIMTE VOOR 

PERSOONLIJK EN 
INTIEM CONTACT

MET GOD
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REALISTISCH/GEBED

REALISTISCH 
BIDDEN

D
oor Jezus’ dood, opstanding 
en taak als hogepriester, 
hebben we de mogelijkheid 
om met onze Schepper te 

praten als met een vriend. Onze 
pionierszuster omschrijft het zo 
treffend: ‘Bidden is de adem van 
de ziel.’ Het is van levensbelang. 
Adem in…, adem uit... ‘Want in 
Hem leven, bewegen en zijn wij.’ 
Verbinding hebben met God vanuit 
een wederkerige liefdesrelatie, 
in de wetenschap dat we van de 
Eeuwige afhankelijk zijn.

 HOE REALISTISCH BIDDEN WIJ?
Het woord realistisch kent wel 
twintig omschrijvingen. De 
meest opvallende in deze context 
vond ik: Een levensinstelling van 
iemand die zich laat leiden door 
de werkelijkheid, Nuchter, Waar, 
Verstandig en Werkelijkheidszin.
Converseren met een onzichtbaar 
Iemand? Er wordt voor minder een 
wenkbrauw opgetrokken. Weten-
schappelijk is het niet te bewijzen, 
maar ‘geloof is de vaste grond van 
de dingen die men hoopt en een 
bewijs van de dingen die men niet 
ziet.’ Geloven in die grote ontzag-
wekkende God, ondanks niet zien. 
Zo’n groot geloof zien we bij Elia, 
bij Hanna die met hart en ziel bad 
om een kind. Het ‘handjeklap’ 

Een in de jaren 70 uitgegeven boekje met de titel: bidden maar hoe?, popte op in 
mijn gedachten, toen ik dit onderwerp aangereikt kreeg. Gebed. Een kwetsbaar, 

persoonlijk en soms ook gevoelig thema. Het raakt aan je Godsbeeld. Aan geloof en 
vertrouwen. 

Tekst/Mirjam Booij-Hendriks

tussen Abraham en de Here, de 
noodkreet van Petrus die zonk. 
Hoe realistisch was hun gebed?
Het durven geloven dat jouw 
gebed gehoord wordt en dat 
als jij op de zorg van je hemelse 
Vader vertrouwt er iets in bewe-
ging komt. Mosterdzaadgeloof is 
genoeg. Het klinkt zo kinderlijk 
eenvoudig. En misschien is het dat 
ook. Zoiets banaals als je huissleu-
tels kwijt zijn. ‘Heer, U weet waar 
ze liggen!’ Niets is te groot of te 
klein om voor God te brengen.
Vrijmoedig mogen we naar de 
troon van genade, waar we telkens 
als we hulp nodig hebben barm-
hartigheid en genade vinden op 
het juiste tijdstip. 

OP ZIJN TIJD EN OP ZIJN MANIER
‘…Vraag wat je wilt en het zal 
gebeuren ‘. Prachtig! Maar daar-
voor staat ‘Als u in Mij blijft en 
Mijn woorden in u blijven, vraag…’  
Hieruit blijkt een verband tussen 
verhoring en zijn woorden in je 
hart bewaren. Zijn volmaakte wet  
geschreven in je hart en verstand. 
Een nieuwe Geest in je binnenste. 
Vanuit liefde je leven in zijn kracht 
willen onderwerpen aan Gods wil. 
Gehoorzaamheid. Iets waar we van 
nature meestal allergisch voor zijn. 
Zien we onze Maker misschien 
als een soort ‘goedheiligman’, die 
functioneert in ons voordeel? U 
vraagt; wij draaien? 
Vorig jaar stond ik aan het graf 
van een vriendin. De kanker had 
gewonnen. Ik weet nog dat ik bad: 
‘God, wat zou het toch geweldig  
zijn als U uw levensadem nú 
opnieuw inblaast! U hebt de macht 
om dit te doen.’ Maar de kist zakte. 
Ze zal slapen tot Jezus haar roept. 
Zo kunnen ook verlies van werk, 
financiële moeilijkheden, ziekte of 
problemen je leven ontwrichten. 
Je onzeker en instabiel maken. Het 
is niet altijd even makkelijk om te 
aanvaarden dat de dingen gebeu-
ren op zijn tijd en op zijn manier. 

Het is laveren tussen weten dat 
voor God niets onmogelijk is en 
beseffen dat wij als pelgrims 
nog te maken hebben met zonde, 
teleurstelling en gebrokenheid. De 
‘waarom’-vraag zal blijven tot zijn 
komst. Zijn wegen zijn onbegrijpe-
lijk en ondoorgrondelijk. 

DROMEN, VERLANGEN EN 
OVERGAVE

We mogen onze dromen en verlan-
gens bij Hem brengen. Maar 
verhoring (of niet) zal vanaf Gods 
kant altijd in het teken staan om 
met u, jou en mij tot zijn doel te 
komen; het weerspiegelen van het 
beeld van Christus en eeuwig leven. 

Wanneer wij biddend op zoek blijven 
naar zijn wil en daarnaar handelen,  
zal Jezus in ons meer en meer 
gestalte krijgen door zijn Geest. 
Hoe meer wij de regie aan God 
kunnen en willen overlaten, hoe 
meer onze wensen en verlangens 
zich conformeren aan en in over-
eenstemming zijn met zijn visie.  
We mogen daarin groeien. Ook 
in vertrouwen, zoals Jezus bad in 
Getsemane. ‘Maar laat niet wat ik 
wil, maar wat U wilt gebeuren.’  
Geen passieve gelatenheid, maar 
hemelse rust en vrede ervaren 
in alle omstandigheden ondanks 
‘radiostilte’, in de wetenschap 
dat Hij bij machte is oneindig veel 
meer te doen dat we (realistisch of 
niet) bidden of beseffen en dat wat 
God doet ‘welgedaan’ is. 
In Jezus’ naam,  Amen.

Mirjam Booij-Hendriks (gemeente 
Zwolle) is Maatschappelijk Werker en 
spreker in kerken en bij uitvaarten.

LUISTERT GOD?
Niet alles waar we om bidden 
wordt gehonoreerd. Meestal 
is de uitwerking ook niet zoals 
we zelf bedacht hadden. Wat en 
hoe mogen we iets vragen? Zijn 
er voorwaarden verbonden aan 
verhoring? Hebreeën 11 vers 6a 
vertelt ons dat wie tot God komt, 
moet geloven dat Hij bestaat. 
Als we met een oprecht hart aan 
de voet van het kruis komen en 
Hem willen volgen, neemt Hij ons 
serieus. Maar dan nog kunnen we 
niet altijd plaatsen wat er in ons 
leven gebeurt (of juist niet). God 
is God en heeft de vrijheid om te 
antwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘nog 
even wachten’. Hij ziet, Hij ziet wat 
wij niet zien.
Daniël 10 geeft ons een kijkje achter 
de coulissen. Daniël bidt, maar de 
hemel lijkt van koper. Taal noch 
teken. Daniël had het gevoel dat zijn 
gebed niet overkwam. In werke-
lijkheid versperde de tegenstander 
de weg tussen hemel en aarde. Dat 
doet hij nog steeds. We zijn gemaakt 
met gevoelens en emoties, maar 
laat ons geloof gegrond zijn op Gods 
woord. Het weten. Als we vooral 
op ons gevoel varen bevinden we 
ons op drijfzand.

/‘BIDDEN IS DE 
ADEM VAN DE ZIEL.’ 
HET IS VAN LEVENS-
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NIEUWS/UIT DE REGIO UIT DE REGIO/NIEUWS

TED CAMPOREE ENGELAND ELKE DAG EEN ANDERE PLAAG

E
lke dag een andere plaag, boog-
schieten, volleyballen, paracord 
knopen, veel nieuwe vrienden 
maken, oude bekenden weer-

zien en op sabbat twaalf dopen … 
3.700 scouts & padvinders maak-
ten het mee van 29 juli tot en met 

uur voor de boeg. Deze acht  
(of dertien!) dagen zullen de deel-
nemers ook niet snel vergeten! 
De rest van het verslag inclusief  
foto’s en een video vindt u op: 
www.adventist.nl/2019/08/27/
elke-dag-een-andere-plaag. 

5 augustus in Ardingly, Engeland. 
Deze editie van de vierjaarlijkse TED 
Camporee had als thema Exodus. 
De Nederlandse delegatie was 
honderd man sterk. De sfeer zat er 
direct goed in, ondanks het vroege 
uur van vertrek en een reis van tien 

GESLAAGD SUMMER SCHOOL 2019 

RELATIETRAININGSWEEKEND PREPARE & ENRICH 

W
il jij samen met je partner bouwen aan de relatie van ande-
ren? Kom dan naar het trainingsweekend Prepare & Enrich 
van 22 tot en met 24 november 2019. Tijdens deze driedaagse 
training leiden Jurrien den Hollander en Martin Altink jou en 

je partner op tot Prepare & Enrich-facilitator. Prepare & Enrich is een 
effectief programma dat met behulp van een online vragenlijst paren 
inzicht geeft in de kracht- en groeigebieden van hun relatie. Met behulp 
van een werkboek kunnen deelnemers al snel hun groeigebieden verbe-
teren. Een facilitator begeleidt dit proces. 
De facilitatortraining is voor professionals met een achtergrond in 
relatietherapie, psychologie, maatschappelijk werk, mediation, gezond-
heid en pastoraat. Daarnaast komen ook ouderlingen en diakenen in 
aanmerking voor deze training. Meer informatie en hoe je je kunt opgeven 
(voor 31 oktober) vind je op: www.adventist.nl/evenementen/evenement/
relatietrainingsevent-2019.

EXPERIENCE
THE DREAM EDITION

V
olgende keer gewoon komen. 
Wie op 15 juni 2019 Expe-
rience: the Dream Edition 
bezocht, ging eerst door 

de bijzondere droomtunnel. 
Landgoed Oud Zandbergen was 
omgetoverd tot een festival-
terrein waar maar liefst 378 
jongeren in de leeftijdsgroep van 
15 tot 35 jaar elkaar ontmoetten. 
Ze konden workshops volgen, 
lekker met elkaar eten en naar 
goede muziek luisteren. 

 
Er waren negentien verschil-
lende workshops, waarvan één 
verzorgd werd door het depar-
tementshoofd Jongeren van 
het Europese hoofdkantoor: 
Zlato Musija. Bijzonder druk-
bezocht was de workshop ‘Hoe 
vind ik mijn droompartner’, van 
Jurriën den Hollander. Er was 
een dream-stage met optredens 
en daar mochten we dit jaar ook 
een groep uit Newbold verwel-
komen! Een uitgebreider verslag 
leest u op: www.adventist.nl/ 
2019/06/21/gewoon-komen.

Redactie/Jeroen de Jager

T
erwijl de kinderen zich 
vermaakten op het spring-
kussen en met blikgooien, 
struinden de bezoekers 

langs kraampjes en kozen een 
lekkere lunch uit. Alles onder het 
genot van muziek. De Open Dag 
van 30 juni 2019 was – gelukkig 
– minder warm dan voorspeld. 
Voor meer informatie en foto’s 
gaat u naar www.adventist.nl/ 
2019/07/09/terugblik-open-dag. 

TERUGBLIK OPEN DAG 

Z
ondag 8 september is een 
groep jongeren tussen de 
15 en 35 jaar op een unieke 
trip door Nederland geweest. 

Om 9.00 stapten ze in de bus op 
landgoed Oud Zandbergen. Op de 
planning stond een city-escape, 
een bijzondere lunchplek, body-
boarden en kneeboarden en tot 
slot een barbecue op landgoed 
Oud Zandbergen. Het verslag 
volgt nog maar hier alvast een 
paar foto’s. Het was zeker een 
geslaagde dag! 

ADVENT JONGEREN TRIP 

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

JEUGDRALLY HUIS TER 
HEIDE IN AMERSFOORT

T
aste & see! Op 30 november  
2019 opent jeugdgroep 
Huis ter Heide het nieuwe 
restaurant Highly Flavoured.  

Wat staat er op het menu? 
Ze serveren een spetterende 
jeugdrally met live worship, 
mime, sketch en spel. Sam 
Leonor is de spreker voor deze 
dag. Hij is een ervaren yout-
hpastor uit California en is 
keynote-spreker geweest op 
het European Adventist Youth 
Congress in Valencia (2017). 
’s Middags zijn er verschil-
lende smaken workshops en ’s 
avonds een verrassingsdessert. 
Benieuwd? Reserveer dan nú 
jouw plek voor slechts € 10,- via 
www.highlyflavoured.nl  
De crew ontvangt je met open 
armen in Amersfoort!

zijn Jezus, Paulus en het Nieuwe Testa-
ment?’ en ‘Wie schrijft die blijft’ waren 
enthousiast. Een warm weekend, 
zowel letterlijk als figuurlijk, vatte 
deelnemer Ans Willems het samen. 
Lees de terugblik op: www.
adventist.nl/2019/09/03/ruimte-
voor-diepgang. 

R
uimte voor diepgang.  
Interessante cursussen door 
professionele leiders: de 
Summer School die van 23 – 25 

augustus 2019 op landgoed Oud 
Zandbergen werd georganiseerd 
voor 36 deelnemers was een succes. 
Zowel de cursisten van ‘Hoe Joods 
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NIEUWS/UIT DE REGIO + PUZZEL BOEKBESPREKING/GEBED

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse prediker. Zijn prediking 
was eenvoudig, direct en bijbels. Hij heeft verschillende boeken geschreven waar-
van de bekendste Een christenreis is. Rond 1662 schreef hij ook een boekje over 
gebed: Een waar gebed. Hierin legt hij uit hoe een christen moet bidden wil God 

zijn gebed horen. 

Tekst/Jeanette Lavies

D
oor zijn provocerende gedrag 
belandde Bunyan in de 
gevangenis van Bedford in 
1660. Net als zijn tijdgeno-

ten vond Bunyan dat gebed een 
plicht was. Maar naar zijn over-
tuiging was bij gebed de hulp van 
de Geest nodig en niet zozeer het 
gebedenboek (Book of Common 
Prayer) dat de Kerk van Engeland 
gebruikte. Bunyan weigerde dus 
om uitgeschreven model-gebeden 
te gebruiken. Dat kostte hem tijde-
lijk zijn vrijheid.

DE DEFINITIE VAN BUNYAN 
VAN GEBED

Het gebed is een oprechte, gevoe-
lige, vurige uitstorting van het 
hart voor God, door Christus in 
de kracht en met de hulp van de 
heilige Geest. In gebed mogen 
we vragen om die dingen die God 
heeft beloofd, naar Zijn Woord, en 
voor het welzijn van de kerk. We 
moeten daarbij ons in het geloof 
onderwerpen aan de wil van God.
In zijn boekje werkt Bunyan de 
verschillende onderdelen van deze 
definitie van gebed uit.

EEN WAAR GEBED

DE KRACHT EN HULP VAN DE 
HEILIGE GEEST

De kern van zijn betoog is ‘de 
kracht en hulp van de heilige 
Geest’. Juist over dit punt was er in 
de 17e eeuw discussie onder theo-
logen. Bunyan baseert de rol van 
de Geest bij gebed op Efeziërs 2:18 
en Romeinen 8:26-27. Hij noemt 
wel 10 redenen waarom de Geest 
zo’n cruciale rol speelt in gebed en 
beschrijft ze allemaal uitgebreid. 
Zo heeft de Geest de absolute vrij-
heid om te werken in de levens 
van mannen en vrouwen. Alleen 
de Geest kan de Vader en de Zoon 
openbaren als de ware ontvangers 
van onze gebeden. De Geest laat 
een mens zien wat de juiste manier 
is om tot God te naderen, namelijk 
door de Zoon. En alleen de Geest 
maakt iemand bewust van zijn 
zondige natuur en wijst hem de 
weg naar God voor genade.

ZONDER GEEST IS ALLES 
KRACHTELOOS

Bunyan is ervan overtuigd dat 
zonder de heilige Geest niet alleen 
ons gebedsleven, maar ook onze 
hele christelijke wandeling hol, 
oud en levenloos is. Bunyan en zijn 
Engelse puriteinse mede-baptisten 
herontdekten de Heilige Geest als 
de drijfveer van alle christelijke 
activiteiten.

Aan het eind van zijn boek spreekt 
Bunyan de hoop uit dat: ‘Chris-
tenen ... bidden om de Geest, dat 
is, voor meer ervan, hoewel God 
hen er al mee heeft begiftigd .... 
De Heer verandert genadevol het 
hart van mensen om meer naar de 
Geest van het gebed te zoeken, en 
in de kracht hiervan, hun ziel uit te 
storten voor de Heer’.
Laten ook wij in de 21ste eeuw 
blijven vragen om de Geest bij ons 
gebed. Want alleen met zijn hulp 
kunnen we volledig en oprecht 
ons hart uitstorten voor God. 
Dit boekje uit de 17e eeuw is een 
mooie aansporing om ons gebeds-
leven te verrijken.

John Bunyan
Een waar gebed. 2017
Uitgeverij de Banier, Apeldoorn 
ISBN: 9789402905014

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 ROSE balk een 
woord.

1 Hierdoor blijft brood langer houdbaar; 
bevat vitamine B

2  Verstikt het goede gewas
3  Een van de grootste gebeurtenissen 

van het Gods volk met het Lam
4  Moeten wij 70x7 maal schenken , 

volgens Matt.18:22
5  Vlgs Matt.12:20 gebeurt dit niet met 

de walmende vlaspit
6  Gaat samen met antwoord 4
7  ‘De ……… gaat nu de avond is gevallen’, 

Aart van der Leeuw
8  Dorp der vertroosting (Matt. 8:5)
9  In de Bijbel aangeduid met de 

Hebreeuwse term tsa-ra’ath
10  Boom, veel gebruikt in gelijkenissen, 

bv. Matt. 24:32-36
11  Een door Jezus veelgebruikte manier 

om iets te verduidelijken

Oplossing puzzel uit Advent nr. 2 (2019)  – Het woord dat we zochten was: apocalypse 

1. Openbaring, 2. Tienplagen, 3. Apostel, 4. Wachten, 5. Sprinkhanen, 6. Witkleed, 7. Egypte, 8. Geopend

9. Jezuskomt, 10. glazenzee
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G eslaagd! Op 12 juni 2019 
rondde Dwight van Omme-
ren de tweede fase van zijn 
studie Master of Leader-

ship aan de Andrews University 
(in nauwe samenwerking met 
Newbold College) succesvol af. In 
de zomer van 2018 verdedigde hij 
al met succes zijn proefschrift. In 
zijn proefschrift behandelde hij 
de invloed van het congres van de 
wereldkerk op het functioneren 
van vrouwelijke ambtsdragers in 
de Nederlandse Adventkerk in de 
periode 2015.  

Van Ommeren behoorde tot 
een groep van enkele tiental-
len personen uit meer dan een 
dozijn verschillende Europese 
landen. Zij begonnen in de zomer 
van 2016 aan deze studie. In 2017 
voegde zich daar een andere groep 
bij. De studie is direct relevant, 
omdat de onderwerpen inspelen 
op de werkomstandigheden van 
de student. Dwight van Omme-
ren ervoer de studie als tamelijk 
pittig, maar geeft aan dat het hem 
in veel opzichten nieuwe inzichten 
heeft gegeven en heeft verrijkt.

MASTERDIPLOMA OP ZAK
 

ADRA BELGIË ZOEKT 
MEDEWERKERS

A
Adra België heeft twee 
vacatures. Een fond-
senwerver en een 
communicatiemedewer-

ker. Wees u bewust dat beide 
functies zijn gericht op het 
Belgische grondgebied. Eventu-
eel kunnen deze twee functies 
tot één fulltimefunctie worden 
gecombineerd. Meer informatie 
en een uitgebreide functieom-
schrijving vindt u op: www.
adra.be/aanwerving. 
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NIEUWS/UIT DE WERELDKERK UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

ADVENTITISCH ZIEKENHUIS/
NUMMER ÉÉN IN FLORIDA

H
et adventistisch ziekenhuis AdventHealth 
in Orlando (USA) is volgens de jaarlijkse 
‘ranking’ van het toonaangevende tijd-
schrift U.S. News & World Report het 

beste ziekenhuis in de Amerikaanse staat 
Florida.  Al dertig jaar geeft dit tijdschrift 
elk jaar een overzicht van waar de zorg in de 
meer dan 4500 Amerikaanse ziekenhuizen het 
beste is en waar men minder goed verzorgd 
wordt. Dit jaar voert in de staat Florida een 
adventistisch ziekenhuis de lijst aan. Vanzelf-
sprekend is de leiding van het ziekenhuis in 
Orlando buitengewoon blij met deze erken-
ning. Het ziekenhuis werd vooral geprezen om 
de kwaliteit van de afdelingen voor oncologie, 
hartchirurgie, longchirurgie en orthopedie.

Het AdventHealth ziekenhuis in Orlando heeft 
1368 bedden. Het maakt deel uit van een keten 
van dertien ziekenhuizen in de staat Florida.

STANBOROUGH SCHOOL/
VIERT EEUWFEEST

V
an de meer dan veertig adventistische 
basisscholen en middelbare scholen in 
de Trans-Europese Divisie, is de Stan-
borough School in Watford (Engeland) 

de oudste. Begin juli vierde deze school, 
waar zowel basis- als middelbaar onderwijs 
wordt gegeven, haar eeuwfeest. De school die 
gevestigd is op het Stanborough Park land-
goed, ruim 30 kilometer ten noordwesten van 
Londen, opende honderd jaar geleden haar 
deuren met negen leerlingen. In het begin 
richtte de school zich vooral op kinderen van 
zendelingen die in Engeland achterbleven 
om goed onderwijs te krijgen. Tegenwoor-
dig schommelt het aantal leerlingen rond de 
120 waarvan een deel in het internaat woont. 
In de afgelopen honderd jaar heeft de school 
steeds getracht haar motto waar te maken: 
Dominus Magister Ludi Nostri  – ‘God is de 
Meester van onze School’.  

ADRA-DUITSLAND/HELPT DRENKE-
LINGEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE

S
amen met drie andere non-profit organi-
saties steunt ADRA-Duitsland de Ocean 
Viking, een van de schepen die op de 
Middellandse Zee vluchtelingen redden 

die bij hun poging om vanuit Afrika Europa 
te bereiken dreigen te verdrinken. Volgens 
ADRA-Duitsland begeeft de organisatie zich 
daarmee niet op politiek terrein. ADRA heeft 
als missie het bijstaan van mensen in nood, 
ongeacht hun etnische afkomst, religie, leef-
tijd of seksuele oriëntatie. ADRA beseft dat het 
werk van deze reddingschepen bij veel politici 
omstreden is geworden, maar waar mensen in 
nood zijn kan ADRA niet afzijdig blijven.
De Ocean Viking vaart onder Noorse vlag. Het 
schip is 69 meter lang en 15 meter breed en 
kan een groot aantal drenkelingen opnemen. 
De bemanning bestaat uit medewerkers van 
SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen. 
Dankzij de financiële steun van organisaties 
als ADRA-Duitsland kan het schip doorgaan 
met het redden van mensen.

ESTEN/ZINGEN OVER HUN VRIJHEID

H
et 1.3 miljoen inwoners tellende Estland 
heeft een bewogen geschiedenis. Het is 
opmerkelijk hoe in deze kleine Baltische 
staat in het verleden zang heel vaak een 

grote rol heeft gespeeld. Zo ging de afschaf-
fing van de slavernij, nu tweehonderd jaar 
geleden, samen met uitbundig gezang. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het 
Sovjettijdperk tekenen van zwakte begon 
te vertonen, namen de Esten opnieuw hun 
toevlucht tot massale koorzang om hun natio-
nale identiteit te onderstrepen. Men noemt dit 
wel de ‘zingende revolutie.
Nu is er jaarlijks een groot festival waarop de 
vrijheid wordt bezongen. Dit jaar namen daar-
aan niet minder dan 45.000 mensen deel. Daarbij 
was ook een groot adventistisch koor. De leden 
van dat koor dachten daarbij niet alleen aan hun 
nationale vrijheid, maar ook aan de eeuwige 
vrijheid die God voor ons in petto heeft.

PAPUA NIEUW-GUINEA/EERSTE 
ADVENTISTISCHE OPVANGHUIS VOOR 

MISHANDELDE VROUWEN

O
p 9 augustus werd in de staat Papua 
Nieuw-Guinea het eerste adventistische 
opvanghuis geopend voor slachtof-
fers van seksueel en andere vormen van 

geweld. Dit kon worden verwezenlijkt dankzij 
de samenwerking van een plaatselijke advent-
gemeente (die de grond beschikbaar stelde), 
ADRA-Australië en het Avondale College 
of Higher Education. Tijdens de opening 
verklaarde Harry Aurere, een ouderling van 
de Silva Memorial Church in Port Moresby, dat 
het hoog tijd is dat de kerk in actie komt om 
dit soort misstanden ook in de eigen geloofs-
gemeenschap en in adventistische gezinnen te 
voorkomen en om, waar nodig, hulp te bieden. 
Zowel vertegenwoordigers van de overheid 
als van de Adventkerk spraken de hoop uit dat 
deze faciliteit een voorbeeldfunctie zal hebben 
voor andere kerkelijke groeperingen. Dit om de 
problematiek van geweld in het gezin en van 
seksueel geweld ook in hun kring aan te pakken.

O
nlangs kwamen zo’n veertig dove en 
slechthorende adventisten en gebruikers  
van gebarentaal vanuit alle hoeken van 
Frankrijk bij elkaar in Saint-Malo (aan de 

 kust van Bretagne) voor een weekend van 
onderling contact en geestelijke bemoediging. 
Ds. Jeff Jordan, een dove predikant uit de 
Verenigde Staten, was de gastspreker. De 
leiders van het departement voor steun aan 
mensen met beperkingen van de Inter-Euro-
pese Divisie en de Frans-Belgische Unie, 
gaven workshops over het delen van de 
adventboodschap met andere dove mensen. 

FRANKRIJK/BIJEENKOMST VAN 
DOVE KERKLEDEN © Oswaldo Hernandez

© Anthony Jean - Sos Mediterranee
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 15 DEEL 15/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 19: De wet van God:

Tekst/Thijs de Reus

D
e belangrijkste grondbe-
ginselen van Gods wet zijn 
vervat in de tien geboden en 
werden nageleefd in het leven 

van Christus. Zij zijn een uitdruk-
king van Gods liefde, zijn wil en 
zijn bedoelingen ten aanzien 
van het gedrag en de onderlinge 
verhoudingen van de mens, en 
bindend voor alle mensen in alle 
tijden. Deze voorschriften zijn de 
grondslag van Gods verbond met 
zijn volk en vormen de maatstaf in 
Gods oordeel. Door de werkzaam-
heid van de heilige Geest wijzen zij 
zonde aan en wekken het besef dat 
wij een Zaligmaker nodig hebben. 

De verlossing is geheel uit genade 
en niet uit werken, en de vrucht 
ervan is gehoorzaamheid aan de 
geboden. Deze gehoorzaamheid 
draagt bij tot de ontwikkeling van 
een christelijk karakter en loopt 
uit op een besef van vrede. Zij is 
het blijk van onze liefde voor de 
Heer en onze zorg voor onze mede-
mens. De geloofsgehoorzaamheid 
toont de macht van Christus om 
mensen te veranderen en onder-
steunt daarom het christelijk 
getuigenis. (Exodus. 20:1-17; 
Deuteronomium. 28:1-14; Psalm 
19:7-14; 40:7, 8; Matteüs 5:17-20; 
22:36-40; Johannes 14:15; 15:7-10; 
Romeinen 8:3, 4; Efeziërs 2:8-10; 
Hebreeën 8:8-10; 1 Johannes 2:3; 
5:3; Openbaring 12:17; 14:12.)

WAT VOORAF GING
De Bijbel is ons gezaghebbende 
uitgangspunt dat ons inzicht 
geeft in wie God is en wie we zelf 
zijn. God heeft door het verlos-

singsplan de relatie met ons als 
zondige mensen hersteld. Die 
groep verloste mensen maken met 
elkaar deel uit van zijn gemeente. 
De leden van de gemeente ontvan-
gen allemaal geestelijke gaven. 
De vorige keer hebben we er één 
speciale gave uitgelicht: de gave 
der profetie. 

Dit keer gaan we in op datgene 
waartoe alle profeten oproepen. 
Daarin is Jezus voor ons degene 
die namens God tot ons spreekt als 
het Woord. De tien geboden zijn bij 
uitstek de bron van de belangrijk-
ste grondbeginselen van God.

DE WET EN HET OORDEEL
Als wij spreken over de tien 
geboden moeten we de neiging 
onderdrukken ze als strenge 
regels op te vatten. Spreken over 
de wet van God leidt er al snel toe 
aan het oordeel te denken. Een blik 
op een gelijkenis van Jezus over 
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het oordeel is veelbetekenend. Hij 
vergelijkt het met het scheiden 
van schapen en bokken en legt uit 
op grond waarvan God oordeelt. 
Jezus verwijst niet naar de wet 
als scheidsrechter, maar naar je 
inzet voor Hem en je medemens 
(Matteüs 25:31-45).

JEZUS IS DE MAATSTAF
Voor de volgeling van Jezus is Hij 
de maatstaf. Daarom zegt Jezus 
dat alles wat je voor je medemens 
in nood hebt gedaan, je voor Hem 
hebt gedaan. 

In Hem gaat de wet in vervul-
ling. Jezus zegt nadrukkelijk dat 
dit niet betekent dat de Wet of 
de Profeten zijn afgeschaft. Inte-
gendeel! De kleinste kleinigheid 
daarvan blijft bestaan. Merk op 
dat Jezus hier niet alleen verwijst 
naar de wet, maar ook verwijst 
naar de profeten. Zij doen er alles 
aan het volk bij de les te houden 
en dat is meer dan alleen letten op 
de letter van de wet. Daarop legt 
Jezus de nadruk: ‘als jullie gerech-
tigheid niet groter is dan die van 
de Schriftgeleerden en Farizeeën, 
zullen jullie zeker het konink-
rijk van de hemel niet binnengaan’ 
(Matteüs 5:17-19).

HET GAAT OM GERECHTIGHEID
Het gaat dus om gerechtigheid. 
Dat is ook de boodschap van de 
profeten. Telkens weer klagen 
de profeten en ook Jezus het volk 
aan omdat het te veel aandacht 
schenkt aan de letter van de wet. 
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Al die regeltjes bundelen de tijdge-
noten van Jezus en leggen die als 
een last op de mensen (Matteüs 
23). Eeuwen daarvoor hebben de 
profeten dezelfde boodschap gege-
ven en geprotesteerd tegen sociaal 
onrecht (Amos 3-5,8; Jesaja 1; 
Ezechiël 34).

De profeet Micha vat samen wat 
de Heer verwacht: ‘Er is jou, mens, 
gezegd wat goed is, je weet wat de 
Heer van je wil: niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je 
God’ (Micha 6:6-8). Jezus verkon-
digde dezelfde boodschap en gaf 
die handen en voeten in zijn dage-
lijks leven.

DE ROL VAN GODS WET
Welke rol speelt Gods wet dan? 
We verwezen daarnet al naar ‘de 
Wet en de Profeten’. Zo verwijst 
Jezus naar het Oude Testament 
als Hij de mannen die op weg zijn 
naar Emmaüs de Schriften uitlegt 
(Lucas 24:27,44). Dan moeten we 
stilstaan bij dat woord ‘de wet van 
Mozes’ en vooral bij het woord 
‘Wet’. 

Jezus bedoelt hiermee het eerste 
deel van het Oude Testament. Dat 
wordt in het Hebreeuws aangeduid 
met ‘Thora’. De betekenis van dat 
woord omvat echter veel meer dan 
alleen maar wetsregels. De Thora 
is het ‘onderricht’ van God aan de 
mens. Dat doet de Heer niet alleen 
door allerlei regels te geven.

GESCHIEDENIS IS LEERZAAM
De verhalen in Genesis, Exodus en 
Numeri zijn net zo instructief als 
opdrachten om bepaalde dingen 
niet te doen. Je leert als mens net 
zo goed van gebeurtenissen in je 
eigen leven, als van die van andere 
mensen. Of van die van het volk 
van Israël. Paulus vat dat samen: 
‘de heilige geschriften die je wijs-
heid kunnen geven, zodat je wordt 
gered door het geloof in Christus 
Jezus’ (2 Timoteüs 3:15).

De heilige geschriften in zijn 
geheel geven ons wijsheid, want 
ze geven ons inzicht in het leven. 
God voorziet die gebeurtenis-
sen van commentaar en vertelt 
bijvoorbeeld via de profeten hoe 
je de regels in de praktijk brengt. 

JEZUS: HET ULTIEME VOORBEELD
Het leven van Jezus is daar-
van het ultieme voorbeeld. Jezus 
heeft natuurlijk wel aandacht 
voor de wet. Denk bijvoorbeeld 
aan de Bergrede (Matteüs 5-7). 
De nadruk ligt echter op wat Hij 
deed en op zijn gelijkenissen. 
Wanneer wij als mens de terechte 
wens hebben te leven in overeen-
stemming met Gods wil en Gods 
wet, dan komt het kort en bondig 
hierop neer: volg het voorbeeld 
van Jezus. Dan vervul je de wet 
van God.

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?

102

De wet 
van God

103

Geloofspunt

DE BELANGRIJKSTE BASISPRINCIPES van Gods wet zijn de Tien Gebo-

den. Jezus leefde deze principes voor. De Tien Geboden laten Gods liefde, 

zijn wil en zijn bedoelingen ten aanzien van het gedrag en de onderlinge 

verhoudingen van de mens zien. Alle mensen in alle tijden zijn gebon-

den aan de Tien Geboden. Deze voorschriften zijn de basis van Gods 

verbond met zijn volk en vormen de maatstaf in Gods oordeel. Door 

de werkzaamheid van de heilige Geest wijzen zij zonde aan en beseffen 

wij dat wij een Redder nodig hebben. De redding is geheel op basis van 

genade en niet op basis van gedrag, en resulteert in gehoorzaamheid 

aan de geboden. Deze gehoorzaamheid draagt bij tot de ontwikkeling 

van een christelijk karakter en loopt uit op een besef van vrede. Zij is 

een uiting van onze liefde voor de Heer en onze zorg voor onze me-

demens. De geloofsgehoorzaamheid toont de macht van Christus om 

mensen te veranderen en ondersteunt daarom het christelijke getuigenis. 

(Exodus 20:1–17; Deuteronomium. 28:1–14; Psalmen 19:7–14; 40:7, 8; Mat. 

5:17–20; 22:36–40; Johannes 14:15; 15:7–10; Romeinen 8:3, 4; Efeziërs 2:8–10; 

Hebreeën 8:8–10; 1 Johannes 2:3; 5:3; Openbaring 12:17; 14:12.)

De meeste christenen erkennen dat de Tien Geboden heel 

belangrijk zijn als grondprincipes voor onszelf en voor het welzijn van 

de maatschappij, ook al zijn we vaak niet consequent in het naleven van 

alle tien basisregels van deze door God gegeven ‘grondwet’. De tekst die 

wij nu meestal gebruiken is te vinden in het bijbelboek Exodus, dat de 

uittocht van het volk Israël uit Egypte beschrijft en onder andere vertelt 

hoe Mozes de Tien Geboden hoogstpersoonlijk van God ontving. Toch 



28 29

 s
ep

te
m

be
r 2

01
9 

  |

 s
ep

te
m

be
r 2

01
9 

  |

DE VRIJWILLIGER/SILVIDA WESTERINK – VAN THIJS SILVIDA WESTERINK – VAN THIJS/DE VRIJWILLIGER

INSPIRATIE 
KOMT VAN GOD

ALMERE OPENT HAAR DEUREN
Elke maandag, op Silvida’s vrije dag, 
staan de deuren van de kerk open 
van 10.00-16.00 uur. Het zeskoppige 
team begint samen met een ontbijt 
om vervolgens het programma te 
starten. ‘Mensen ontmoeten ons en 
leren ons kennen. Wij tonen liefde 
en geven aandacht. Van daaruit 
ontstaan vriendschappen. Dat we 
zevendedagsadventisten zijn, staat 
groot op het gebouw.

LOSLATEN LEEK ONMOGELIJK
Silvida’s zoon werd opgenomen 
in het AMC, terwijl zijzelf in een 
Ronald McDonald Huis verbleef. Ze 
ontving zakgeld en hulp van een 
maatschappelijk werker. Wanneer 
ze niet bij haar zoon was, werkte 
ze om geld te sparen zodat haar 
andere kinderen over konden 
komen. ‘Ik was nog steeds niet 
op mijn plek en ik had voor mijn 
gevoel niets in de hand. Tot ik een 
betaalbaar en mooi huis toegewe-
zen kreeg. Wat een zegen. Ik zag 
daar Gods hand in.’ 

Silvida’s zoon onderging een nier-
transplantatie. De teleurstelling 
was echter groot toen twee jaar 
later de nier verwijderd moest 
worden. Uiteindelijk ging hij het 
huis uit en verliet de kerk. ‘Hem 
loslaten was een strijd, maar ik 
gaf hem aan God over.’ Hij dialy-
seerde drie dagen in de week, ook 
op zaterdag. Tot hij terugkwam 
naar de kerk en daarvoor zelfs zijn 

dialyseschema aanpaste. ‘Ik ben 
dankbaar dat hij nu zelfs het vrij-
willigersprogramma bezoekt waar 
ik voor werk. God is goed!’

NIEUWE DROOM
Silvida colporteerde in Nederland 
tot ze besefte dat het averechts 
werkte. ‘Mensen vonden mij maar 
ongewoon en zagen geloven als 
een opsomming van restricties. 
Ik besefte dat wij onszelf anders 
moeten laten zien; dat getui-
gen op een andere manier werkt. 
Daarbij was God mijn inspirator. 
Wij moeten stoppen met vertel-
len. Anderen moeten ons leren 
kennen.’ Met de aankoop van 
een nieuw kerkgebouw ontstond 
opnieuw Silvida’s verlangen om te 
investeren in mensen. ‘Ik zei tegen 
God: ik wil hier iets voor U doen. 
Dat mijn zoon terugkwam naar de 
kerk, zag ik als zijn zegen voor mij. 
Vanuit die zegen mag ik anderen 
tot zegen zijn.’

HELLEN IN VOGELVLUCHT
KENNISMAKING

S
ilvida is op 21 mei 1961 
op Curaçao geboren. Ze is 
getrouwd met Rob Weste-
rink en heeft vijf kinderen. De 

oudste is 38, de jongste 19. In 1989 
woonde Silvida een jaar in Neder-
land. ‘Alles is anders in Nederland. 
Gezinnen blijven meer binnen, 
waar we op Curaçao meer buiten 
leven met elkaar. Daarbij ervoer ik 
dat mijn geloof hier minder gevoed 
werd. Geloofsbeleving is in Neder-
lands anders. Ik miste Curaçao 
verschrikkelijk en vloog terug.’

ZWAAR DILEMMA
‘Tot een van mijn zoons ziek werd. 
Ik hoopte en bad om genezing. 
Artsen vertelden me dat behande-
ling en voorzieningen in Nederland 
beter waren, maar ik wilde daar 
niet wonen. Ik bleef bidden en 
smeken, zonder succes, mijn zoon 
werd alleen maar zieker. Het enige 
wat ik kon doen om mijn zoon te 
helpen was verhuizen naar Neder-
land. Men ontdekte een nierziekte. 
Mijn wereld stortte in. Het voelde 
alsof alles tegenwerkte. Ik liet mijn 
andere kinderen achter en vertrok 
naar Nederland.’

‘Het evangelie verkondigen was op Curaçao gemakkelijker dan in Nederland. 
Ik wilde niet naar Nederland verhuizen, maar leerde juist hier dat God goed is,’ zegt 

Silvida Westerink – van Thijs. Ze is verantwoordelijk verzorgende op een afdeling 
met negen bewoners en een team van ongeveer tien personeelsleden. ‘Ik ben sinds 
1993 verzorgende, het is mooi werk. Ik volgde mijn opleiding op Curaçao en werkte 

in een ziekenhuis van onze kerk. Daarvoor was ik colporteur.’

Tekst/Irene van Valen

/ IK BEN DE
STEKKER, GOD HET 

STOPCONTACT

/ WIJ MOETEN STOP-
PEN MET VERTELLEN. 

ANDEREN MOETEN 
ONS LEREN KENNEN

We bieden muziek aan, doen 
spelletjes, eten samen, knutse-
len en delen kleding uit. Men kan 
meedoen met gymnastiek, krijgt 
naailes of we kijken film. Sommige 
mensen hebben een luisterend oor 
nodig. Bezoekers mogen helpen 
als ze dat willen, alles is geheel 
vrijblijvend. Door de bedrijvigheid 
ontdekken passanten dat binnen 
iets te doen is.

BEKENDHEID
Via mond-tot-mondreclame hoopt 
Silvida de bekendheid te vergro-
ten. ‘Vorig jaar hebben we kaarten 
gemaakt en deze geflyerd. Dat 
willen we nog eens doen. Daar-
naast hangt bij de ingang een 
poster over deze activiteit. We 
zijn ruim een jaar bezig. Gemid-
deld komen ongeveer tien mensen 
binnen, mensen van alle nationali-
teiten en leeftijden. 
Soms ontmoeten we een broe-
der of zuster die de kerk niet meer 
bezoekt en nu zonder enige druk 
erbij wil zijn. Een moslimvrouw 
had geen contact met anderen en 
had kleding nodig. Wij hielpen 
haar niet alleen aan kleding maar 
ook op weg in Almere. Een andere 
keer ontmoetten we een vrouw 
die in scheiding lag. Ze zag de 
open deuren en vroeg om gebed. 
We baden voor haar, waarna ze 
zich gesterkt voelde. Waar zou ze 
naartoe zijn gegaan als de deuren 
gesloten waren? Het belangrijkste 
is dat mensen genieten, terwijl ik 
geloof dat wij een zaadje planten.’

GEBED IS MIJN KRACHT
Rob is vrachtwagenchauffeur 
en regelmatig een paar dagen in 
Londen. Ik hou van reizen en ga 
soms naar Londen om bij hem te 
zijn. Hij is geen gedoopt lid, maar 
staat 100% achter me en bezoekt 
de kerk. Elk jaar gaan we op 
vakantie naar Curaçao. Dan ben ik 
werkelijk vrij. Echte rust ervaar ik 
elke ochtend als ik om 05.00 uur 
opsta en mijn dag met God begin. 
Ik lig een uur aan zijn voeten en 
bid. God leerde mij anderen te 
accepteren en te zien als zijn kind. 
Die liefde mag ik uitdelen. Ik vraag 
elke dag of Hij mij sterk wil maken 
in het herkennen van wat anderen 
nodig hebben.
Dingen zijn zwaar geweest in mijn 
leven. Ik heb getwijfeld, volgde 
wegen die ik niet wilde, maar God 
was erbij. Ik ben nu gelukkig in 
Nederland. God had een plan voor 
mij en geeft mij zijn kracht. Ik laad 
me elke ochtend op bij Hem. Ik ben 
de stekker, God het stopcontact.’
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OVERDENKING/GEBED GEBED/OVERDENKING

/DANIËL BAD DRIE-
MAAL DAAGS TOT GOD 
EN DAAR HOUDT HIJ 
AAN VAST. DAT WAS 
VOOR DANIËL EEN 

WET VAN MEDEN EN 
PERZEN

EEN RECHTER IS EEN KONING

I
n het Oude Testament omvat 
de functie van een rechter veel 
meer dan nu. Het zevende boek 
van de Bijbel heet Rechters met 

een reden. De rechter is de leider 
van het volk. Mozes is zo’n leider 
en als de Israëlieten een probleem 
hebben dan gaan ze naar Mozes. 
Salomo is de rechtsprekende 
koning als twee vrouwen ruzie 

HET
GEBED

VAN DANIËL
De naan Daniël betekent ‘God is mijn rechter’ en dat is van grote betekenis, want 

daarom draait het boek. Daniëls gebed in hoofdstuk negen kun je alleen maar 
begrijpen tegen die achtergrond.

Tekst/Thijs de Reus

hebben om een baby (1 Koningen 
3:16-28) en Absalom nodigt het 
volk uit naar hem te komen met 
hun rechtszaken (2 Samuel 15:1-6).

In de naam Daniël ligt een erkenning 
en een belijdenis opgesloten: de Heer 
is mijn rechter en alleen aan Hem 
leg ik verantwoording af. God is 
de koning, de absolute heerser op 
deze aarde aan wie iedereen verant-

woording schuldig is. Dat maken 
Daniël en zijn vrienden vanaf het 
begin duidelijk. Zij accepteren alleen 
het voedsel dat God geeft (Daniël 1) 
en wijzen het voedsel van de tafel 
van koning Nebukadnessar af.

Nebukadnessar krijgt in het 
volgende hoofdstuk te horen dat 
zijn koninkrijk niet eeuwig zal 
bestaan. Er komen na hem nieuwe 

koninkrijken. Uiteindelijk komt er 
een koninkrijk dat God opricht. Dat 
erkent Nebukadnessar uiteindelijk: 
‘toen knielde koning Nebukadnes-
sar neer en boog voor Daniël, en ... 
hij zei tegen Daniël: ‘het is waar, uw 
God is de God der goden en de Heer 
der koningen’ (2:46-47). Hij knielt 
en buigt en belijdt dat de God van 
Daniël de Heer is. Hij aanbidt Dani-
els God.

TEGENSTRIBBELENDE KONINGEN
Nebukadnessar blijft zijn aanbid-
ding van God niet trouw. Hij richt 
een beeld op dat helemaal van 
goud is. Iedereen moet dat beeld 
aanbidden. De vrienden van 
Daniël weigeren dat en worden 
in de vurige oven geworpen. De 
koning moet weer de macht van 
God erkennen: ‘geprezen zij de God 
van Sadrach, Mesach en Abedn-
ego, ... zij willen voor geen andere 
dan hun eigen God neerknielen of 
buigen’ (3:28). De vrienden van 
Daniël aanbidden alleen God.

Nebukadnessar moet die les nog 
een keer leren nadat hij opnieuw 
hoogmoedig was geworden. 
Uiteindelijke zegt hij: ‘ik prees 
de hoogste God, ik roemde en 
verheerlijkte de eeuwig Levende; 
zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij en zijn koningschap 
duurt van generatie tot generatie 
voort’ (4:31). 

Belsassar doet dat niet en spreekt 
nergens woorden uit waarin hij 
de macht en grootheid van God 
belijdt. Hij krijgt geen tweede 
kans (5:22-30). Het is duidelijk dat 
het hele boek Daniël draait om de 
aanbidding van God.

HET VOORBEELD VAN DANIËL
Er zijn twee hoofdstukken in 
Daniël waarin aanbidding direct 
wordt genoemd: wanneer hij in 
de leeuwenkuil wordt geworpen 
(hoofdstuk 6) en wanneer hij de 
profetie van de 70 weken ontvangt 
(hoofdstuk 9). Ook die geschiede-
nis van Daniël in de leeuwenkuil 
draait om aanbidding en om de 

erkenning van God als koning 
en rechter. De keuzes van Daniël 
stemmen overeen met zijn naam.

Hij geeft de aanbidding van God 
niet op. Hij bad driemaal daags 
tot God en daar houdt hij aan 
vast. Dat was voor Daniël een wet 
van Meden en Perzen. God is zijn 
koning en Daniël erkent allen zijn 
Heer als koning.
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OVERDENKING/GEBED

/DANIËL LAAT ZICH 
NIET VOORSTAAN OP 
ZIJN VOORBEELDIGE 

LEVEN, MAAR HIJ 
IDENTIFICEERT ZICH 

MET ZIJN VOLK

GEBED/OVERDENKING

Het leven van Daniël is dus voor-
beeldig. Zijn voorbeeld is zo 
indringend dat hij zelfs Nebukad-
nessar driemaal Gods grootheid 
laat erkennen. Daniël dwingt hem 
in aanbidding door de knieën te 
gaan. Ook het gebedsleven van 
Daniël is voorbeeldig.

DANIËLS GEBED
Een aantal dingen valt op in Daniël 
9. Wij kennen dit hoofdstuk vooral 
van de profetie van de 70 weken. 
Maar daar gaan alleen de verzen 
23-27 over! Hoe goed weten we 
wat daaraan voorafgaat? Dat is het 
gebed van Daniël en dat is veruit 
het grootste deel van dit hoofd-
stuk. Het is ook een bijzonder 
gebed. Het is een schuldbelijde-
nis. Daniël spreekt die uit als hij al 
een oude man is en terugkijkt op 
zijn leven aan het hof van Babylon. 
Daar is hij staande gebleven in zijn 
geloof in de God van Israël. 

DANIËL DOET ZIJN NAAM 
EER AAN

De naam Daniël betekent: ‘God is 
mijn rechter’ en tegen de achter-
grond van die betekenis is zijn 
schuldbelijdenis terecht. Hoe 
belangrijk kennis van het profe-
tisch woord ook is, uiteindelijk 
redt dat ons niet. Daniël kende de 
profetie met de belofte van God 
aan Jeremia (9:2). Wat de Heer voor 
ons als mens doet, dat redt ons en 
het antwoord op de vraag of wij 
geloven in God. Daniël heeft een 
rotsvast vertrouwen in zijn Heer.

Zijn gebed maakt dat duidelijk. Hij 
vertrouwde zijn leven vanaf zijn 
jeugd met hart en ziel toe aan zijn 
Heer. Of het nu ging om de vraag 
of hij zou eten van de tafel van de 
koning, zou neerbuigen voor het 
gouden beeld van de koning (zijn 
drie vrienden) of dat hij werd over-
gegeven aan de leeuwen. Daniël en 
zijn vrienden vertrouwden op God. 
God is hun rechter en Hij zorgt 
ervoor dat er recht wordt gedaan.

over tot het wij-denken. Hij is ook 
een Israëliet en deelt in de verant-
woordelijkheid. 

DANIËLS GODSBEELD
Wat ook opvalt is het beeld van 
God dat Daniël schetst. Hij zegt: ‘U, 
Heer, staat in uw recht’ (9:7). Deze 
man is als jongeling naar Babylon 
gedeporteerd en heeft waar-
schijnlijk zijn geboortegrond nooit 
weergezien. Hij heeft altijd onder 
de druk van het leven aan het hof 
van Babylon geleefd in de nabij-
heid van naar willekeur neigende 
koningen. Hij is niet bezweken 
onder die last. Deze man belijdt 
schuld namens zijn volk en is zijn 
volk trouw.

Blijven wij ons volk, onze gemeente 
en onze kerk ook trouw, ondanks 
alle fouten en gebreken? Tot die 
vraag dwingt Daniël ons door zijn 
gebed. Wat de Heer doet is goed en 
wat de Heer heeft gedaan door de 
ballingschap is rechtvaardig. God 
is rechtvaardig, maar ‘wij hebben 
niet geluisterd’ (9:12,14). Je hoort 
Daniël ook zeggen ‘we hadden het 
kunnen weten’, want God heeft ons 
door Mozes gewaarschuwd (9:13).

ZONDEBESEF EN TOCH POSITIEF
Daniël is zich de zonde van zijn 
volk bewust en daarmee ook van 
hemzelf. Hij weet ook aan wie hij 
zijn schuld belijdt: aan de God die 
zijn rechter is en die rechtvaar-
dig oordeelt. God is de Trouwe, de 
Genadige en de Barmhartige. Zijn 
zondebewustzijn zorgt er daarom 
niet voor dat hij negatief wordt, 
maar blijft geloven in een triom-
ferende God. Daarmee eindigen 
immers al die profetieën die hij 
heeft ontvangen (2:44; 7:14; 8:14; 
9:27; 12:1-2).

WAT DOEN WIJ?
Zijn wij bereid zo’n gebed uit te 
spreken? Hebben wij niet veel 
meer de neiging altijd de schuld bij 
de ander te leggen? Of de schuld 
te geven aan de omstandigheden 
die ik nu eenmaal niet in de hand 
heb? Op die manier nemen we de 

DANIËL BELIJDT SCHULD
De positie die Daniël zelf inneemt 
in dit gebed is opvallend. Het 
gebedsleven van Daniël is voor-
beeldig. Waarom zou hij zichzelf 
medeschuldig achten aan het lot 
van Israël? Zijn tijdgenoot Ezechiël 
zegt immers: ‘iemand die zondigt 
zal sterven, maar een zoon hoeft 
niet te boeten voor de schuld van 
zijn vader’ (Ezechiël 18:20). Daniël 
begint zijn gebed zo: ‘ik bad tot de 
HEER, mijn God, en beleed schuld’ 
(9:4; cursivering toegevoegd). 
Hij bidt en belijdt schuld! Welke 
schuld moet hij belijden?

Daar zit een wijze les in voor ons. 
Volgen wij Daniëls voorbeeld? 
Daniël is oud en hij leeft met de 
verwachting van een Nieuw Jeru-
zalem, want dat heeft God zijn volk 
beloofd via de profeet Jeremia. Hij 
heeft de goede strijd gestreden en 
het geloof behouden. Dat had hij 
kort daarvoor in de leeuwenkuil 
laten zien. Dan doet hij nu deze 
schuldbelijdenis?! Hij herhaalt wel 
viermaal ‘wij hebben gezondigd’ 
(9:5,8,11,15).

DANIËL IS ÉÉN MET ZIJN VOLK
Daniël laat zich niet voorstaan op 
zijn voorbeeldige leven, maar hij 
identificeert zich met zijn volk. 
Hij heeft het constant over ‘ons’ 
en ‘wij’: ‘wij hebben gezondigd en 
ons misdragen. Wij zijn slecht en 
opstandig geweest, wij zijn van uw 
geboden en regels afgeweken en 
wij hebben niet geluisterd naar uw 
dienaren, de profeten’ (9:5-6). 

Daniël zelf heeft juist wel geluis-
terd naar Jeremia. Toch neemt hij 
geen afstand van zijn volk en gaat La
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rol aan van slachtoffer. Dat had 
Daniël gemakkelijk en misschien 
wel terecht kunnen doen. Dat doet 
hij niet. Hij is één met zijn volk en 
daarom is hij ook een mededader. 
Dat durft hij te belijden omdat hij 
God kent en weet dat Hij niet uit 
is op het onheil dat daders uitein-
delijk altijd treft. God zoekt geen 
wraak en vergelding. God heeft 
vanaf het begin gedachten van 
vrede voor zijn volk, ook als het 
midden in de ellende zit die het 
over zichzelf heeft gebracht (Jere-
mia 29:11).

De draagwijdte van dit gebed gaat 
ver en het raakt ons tot in kern van 
ons bestaan. Wij zijn ook schulde-
naren. Durven wij ons ook toe te 
vertrouwen aan het rechtvaardige 
oordeel van God en onze schuld 
te belijden? Daniël heeft ons het 
goede voorbeeld gegeven.

Thijs de Reus is vollacc uptatem. 
Itatquas incid explabore offictem 
cullaborro optati nossinvenia vero.

/DANIËL BELIJDT 
SCHULD NAMENS ZIJN 
VOLK EN IS ZIJN VOLK 

TROUW
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EZRA EN NEHEMIA/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOLVERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/EZRA EN NEHEMIA

Na de bevrijding uit Egypte draagt Mozes de leiding van het volk Israël over aan 
Jozua. Onder Gods leiding is hij degene die met de Israëlieten het land Kanaän 

binnentrekt. God verbindt echter wel een voorwaarde aan het verblijf in het 
beloofde land: heb eerbied voor de Heer en dien alleen Hem (Jozua 24:14). Na Jozua 
breekt er een periode aan waarin het volk geleid wordt door rechters. Het is een tijd 

waarin ontrouw van de Israëlieten en bevrijding door God elkaar afwisselen en 
waarin iedereen doet wat hij zelf goed vindt (Rechters 21:25).

Tekst/Jacob Engelgeer

/ WELKE AARDSE 
MACHT HET OOK 

VOOR HET ZEGGEN 
HEEFT, ER IS ER 

EÉN DIE WERKELIJK 
HEERST

wat er gebeurt: God biedt zijn volk 
hulp en troost via Ezra en Nehe-
mia. Hun beider ervaringen staan 
opgetekend in de boeken Ezra en 
Nehemia. Deze boeken vormden 
oorspronkelijk één geheel. In een 
later stadium zijn ze weliswaar 
van elkaar gescheiden, maar aan 
de inhoud is duidelijk te zien dat ze 
bij elkaar horen.

EZRA
Ezra, afstammeling van Aäron, 
maakte deel uit van een volgende 
groep ballingen die terugkeerde 
naar Jeruzalem. Dat deed hij in 
opdracht van de Perzische koning 
Artaxerxes in het midden van de 
5e eeuw voor Christus. In zijn boek 
doet hij daarvan verslag en van de 
gebeurtenissen na de terugkeer. 

Het Bijbelboek Ezra kent twee 
delen: Ezra 1 – 6 en 7 – 10. In het 
eerste deel lezen we over het 
decreet van koning Cyrus en alles 
wat daarmee samenhangt. Het 
tweede gedeelte gaat over het 
optreden van Ezra als priester en 
Tora-geleerde. Het begint met het 
vertrek van Ezra uit Babylonië met 
een brief van de koning op zak en 
het eindigt met een schuldbeken-
tis van het volk naar God, onder 
leiding van Ezra.

NEHEMIA
De Judeeër Nehemia leefde in 
dezelfde tijd als Ezra en verbleef 
net als hij in ballingschap. Aan 
het begin van zijn verslag bevindt 
hij zich in de burcht van Susa, 
het winterverblijf van de Perzi-

I
n de 11e eeuw voor Christus 
verschijnt de profeet Samuël op 
het toneel. Hij speelt een beslis-
sende rol in de overgangstijd 

tussen het bestuur van de rechters  
en dat van de koningen. Het volk 
Israël vraagt namelijk om een 
koning. En ook al waarschuwt 
de profeet de Israëlieten voor de 
consequenties van hun keus, het 
volk blijft bij zijn standpunt.

SPLITSING VAN HET RIJK
De eerste drie koningen die 
elkaar opvolgen zijn Saul, David 
en Salomo. Daarna raakt het volk 
verdeeld en splitst het zich op in 
een Noordrijk (Israël) en een Zuid-
rijk (Juda). In beide koninkrijken 
volgen diverse koningen elkaar op. 
Toch zijn het vooral de koningen 
in het Noordrijk waarvan wordt 
gezegd dat ze deden ‘wat kwaad 
is in de ogen van God’. Als gevolg 
hiervan wordt het tienstammen-
rijk Israël in 722 voor Christus 
door de Assyriërs in ballingschap 
weggevoerd. Zij waren de toen-
malige heersers van het Nabije 
Oosten.

DE BABYLONISCHE 
BALLINGSCHAP

Helaas loopt het ook verkeerd af 
met het tweestammenrijk Juda. 
Wordt van enkele koningen nog 
gezegd dat ze deden ‘wat goed is 
in de ogen van de Heer’, uiteinde-
lijk ontkomt ook dat rijk niet aan 
een ballingschap. In die tijd zijn de 
Babyloniërs heer en meester in het 
Midden-Oosten. Zij vallen Jeruza-
lem aan, vernietigen de stad en de 
tempel en voeren in drie depor-
taties (in 605, 598 en 587 voor 
Christus) veel Judeeërs in balling-
schap.

TERUGKEER NAAR JUDA
Dankzij de profeet Jeremia weten 
we echter dat er een einde zou 
komen aan die buitenlandse 
gevangenschap (Jeremia 25:11-
12). En de profeet Jesaja spreekt 
van het herbouwen van de stad 
Jeruzalem en van het leggen van 
de funderingen voor de tempel 
(Jesaja 44:28). Jaren later komen 
de Perzen aan de macht en het 
is koning Cyrus die als eerste 
toestemming geeft aan de Judee-

sche koningen. Op een dag komt 
zijn broer Chanani bij hem op 
bezoek en vertelt hem dat de stad 
Jeruzalem in puin ligt en dat zijn 
achtergebleven landgenoten in 
ellende leven. Nehemia wordt daar 
diep door geraakt. Hij huilt, rouwt, 
vast en bidt God om hulp.
In dat gebed belijdt hij de zonden 
van zichzelf en zijn volksgenoten en 
wijst God op zijn belofte, en vraagt 
om de terugkeer van het volk naar 
zijn eigen land. En dat is ook precies 
wat er gebeurt. Eenmaal terug in 
Jeruzalem leidt Nehemia als nieuwe 
gouverneur van Juda de herbouw 
van de muren van de stad.

OOK GEESTELIJKE LEIDERS
Naast het managen van de 
herbouw van Jeruzalem, gaven 
Ezra en Nehemia ook leiding aan 
het volk in geestelijk opzicht. 
Doordat het volk jarenlang in 
ballingschap had geleefd waren 
velen los komen te staan van hun 
geloofsovertuiging. De Tora werd 
amper nageleefd. Daar moest 
verandering in komen. 
Het verbond met God werd 
opnieuw bekrachtigd en de Tora 
werd regelmatig voorgelezen. 
Het volk bekeerde zich, toonde 
berouw, de Bijbelse feesten 
werden weer gevierd en de relatie 
met God werd nieuw leven inge-
blazen. Welke aardse macht het 
ook voor het zeggen heeft, er is er 
Eén die werkelijk heerst.

DIALOOG 4E KWARTAAL 2019
Dit kwartaal bestuderen we in de 
sabbatschool de levenslessen in de 
boeken Ezra en Nehemia. Ik wens 
u daarbij Gods zegen. 

ers om terug te keren naar Juda om 
de tempel te herbouwen. Hij stuurt 
ze echter niet met lege handen. 
Net als in de tijd van de Exodus 
krijgt ook nu het volk van God 
allerlei geschenken mee. De inwo-
ners van Cyrus’ rijk moeten de 
mensen die naar Jeruzalem terug-
keren helpen. Ze moeten zilver, 
goud en vee meegeven en alles 
wat er verder nodig is. De koning 
laat zelfs geschenken meegeven 
die bedoeld zijn voor de tempel 
in Jeruzalem. Ook de voorwerpen 
die destijds door de Babyloni-
sche koning Nebukadnessar uit de 
tempel waren geroofd.

EZRA EN NEHEMIA
Decennia later en een aantal konin-
gen verder, leven Ezra en Nehemia 
eveneens in dat Perzische rijk en 
ook zij zijn ballingen. Ezra is pries-
ter en schrijver ten tijde van koning 
Artaxerxes en Nehemia is schenker 
aan het hof van deze koning. 
Beiden hebben ze een mooie en 
toepasselijke naam. Ezra bete-
kent ‘hulp (van God)’ en Nehemia 
‘de Heer troost’. Dat is ook precies 

EZRA & NEHEMIA
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OVERLEDENSBERICHTEN/PS

PS

PS/OVERLIJDENSBERICHTEN

kledingwinkel begonnen. Toen 
haar man in 2016 overleed, toonde 
de rustige en bescheiden Gerry 
zich een sterke en sociale vrouw. 
Ze ging ondanks haar ernstig 
visuele beperkingen met een seni-
orengezelschap op reis en maakte 
nieuwe vrienden. Vrienden uit 
diverse windstreken van het land 
bezochten haar in de hospice in 
Ermelo. 
Gerry was zorgzaam, vriendelijk 
en liefdevol, en vooral een vrouw 
van geloof. Ruim 70 jaar was zij 
overtuigd adventist. Ze kwam 
niet alleen wekelijks in de kerk, 
maar benutte ook andere momen-
ten om met geloofsvrienden en 
buitenstaanders over het geloof 
te spreken. Ook in de woonkamer 
lagen altijd wel boeken die met 
haar geloof samenhingen. Zelfs in 
de hospice getuigde zij aan mede-
werkers van haar liefde voor God 
en haar hoop voor de toekomst: 
het Koninkrijk van God. 
Met deze verwachting is zij op 15 
augustus in aanwezigheid van 
familieleden ingeslapen.

HEDDI HOEKSTRA-KOK 
1 sept 1927 – 8 mei 2019
Heddi werd geboren in Cheribon, 
Indonesië. Zij volgde de opleiding 
tot verpleegkundige in het adven-
tistisch ziekenhuis in Bandoeng. In 
indonesië werd zij gedoopt. 
Heddi volgde ook een zendingsop-
leiding en wilde de zending ingaan. 
Toen zij haar levenspartner 
ontmoette, heeft zij dat niet meer 
gedaan. In 1962 emigreerden zij, 
haar man en hun oudste zoon naar 
Amerika, waar het gezin nog twee 
kinderen kreeg. Toen zij 49 jaar 
was verhuisde zij met haar gezin 
naar Nederland. Hier moest Heddi 
opnieuw de opleiding tot verpleeg-

kundige doen. Op 62-jarige leeftijd 
ging zij met vervroegd pensioen. 
Zij was een gelovige vrouw en 
sprak veel over haar vertrou-
wen in God met haar kinderen 
en kleinkinderen. Heddi was lid 
van de gemeente Enschede, maar 
haar zwakke gezondheid verhin-
derde haar de laatste jaren de kerk 
te bezoeken. Overtuigd van de 
opstanding sliep zij vredig in. 
Haar oudste dochter leidde de 
afscheidsdienst met persoonlijke 
verhalen. 

GERRY ISRAËLS – HOES
28 apr 1933 - 15 aug 2019 
Gerry werd geboren in Amster-
dam. De crisisjaren en de Tweede 
Wereldoorlog speelden een grote 
rol in haar kinder- en jeugdja-
ren. Zij groeide op in een klein 
adventistisch gezin en besloot 
op 15-jarige leeftijd ook lid te 
worden. Haar dooptekst (Openba-
ring 22:20) heeft haar haar leven 
lang steun gegeven.
In 1953 trouwde Gerry met Ab 
Israëls. In 1973 verhuisden zij 
naar Ermelo, waar ze een kleine 

HENK VAN DER LINDE
22 jul 1944 – 2 aug 2019
Henk was een actief lid van de 
gemeente Heerlen, zelfs nadat 
bleek dat hij ernstig ziek was. Henk 
was een man op de achtergrond en 
deed zijn werk veelal in stilte. Dat 
betekent niet dat hij nooit van zich 
liet horen. Woordgrappen waren 
zijn specialiteit, tot hilariteit van 
sommigen en tot wanhoop van 
anderen. Meer dan dertig jaar was 
Henk werkzaam voor de brand-
weer en heeft in die hoedanigheid 
zowel blijdschap als leed gezien. 
Niet te veel praten, maar werken 
was zijn motto.
Uiteindelijk won de ziekte het van 
Henks optimisme en overleed hij. 
Tijdens de uitvaartdienst bleek nog 
eens dat Henk geliefd was in zijn 
omgeving. Zowel oud-collega’s als 
kerkleden kwamen langs om hem de 
laatste eer te bewijzen. Het was fijn 
voor de familie om zoveel mensen te 
zien bij het afscheid van Henk. Het 
was een dienst met een lach en een 
traan, want ook daar moest toch 
iets van het opgewekte karakter 
van Henk blijken. Hij zal gemist 
worden door zijn vrouw Hélène 
en verdere familieleden, vrienden 
en kerkleden. Gelukkig mogen we 
vooruitkijken naar een nieuw begin 
en nieuw geluk in het rijk van God.

AALTJE SCHUT – HUT (ALIE)
14 sept 1917 - 10 jun 2019
Alie werd in Ruinerwold gebo-
ren; zij had nog een tweelingzusje. 
Wie de oudste was, is niet bekend. 
Helaas sterft haar zusje ongeveer 
1,5 jaar later aan de Spaanse griep. 
Alie trouwde met Gerrit en samen 
kregen zij twee kinderen. Door de 
oorlog werd Gerrit te werk gesteld 
in Duitsland, hij koos ervoor om 
daar te blijven. Een tweede huwelijk 
volgde in 1949, met Roelof Schut. 
Samen hadden zij vijf kinderen. 
Zo rond 1953 kregen zij en Opoe 
Schut samen bijbelles en op 8 juli 
1956 werd zij gedoopt en werd 
ze lid van de kerk. Geloof en kerk 
hebben steeds een belangrijke 
plaats ingenomen. Eerst was zij lid 
van de adventgemeente in Meppel, 
later in Zwolle.
Op de leeftijd van 101 was ze de 
moeder, de oma, en overgrootmoe-
der van de gemeente Zwolle. Ze 
was een kostbaar mens voor allen. 
Zij was het oudste kerklid. Ze had 
verschillende generaties van de 
kerk gezien. Omdat ze het laat-
ste decennium van haar leven niet 
naar de kerk kon komen, kent de 
jonge generatie haar niet. Maar de 
gemeente mist haar oudste kerklid. 

DIRK MAITIMOE
17 apr 1947 – 21 jun 2019
Dirk Maitimoe groeide op in Soera-
baya. Hij zat op een adventistische 
basisschool. Dirk was enig kind 
en zijn moeder kon niet voor hem 
zorgen. De directeur en directrice, 
de familie Kalalo, namen hem 
op in hun gezin. Na zijn middel-
bare school studeerde hij drie jaar 
theologie aan het Advent Semi-
narie. Door geldgebrek moest hij 
deze studie beëindigen. In Neder-
land studeerde hij korte tijd aan 
de Vrije Universiteit. Begin 1980 
verhuisde Dirk naar Twente en 
werd lid van de adventgemeente 
Enschede. Hij was erg gesloten. 
Hij mocht graag filmen en fotogra-
feren (ook in de kerk), en deelde 
deze opnamen via sociale media. 
Dit was zijn manier om het geloof 
onder de aandacht te brengen.
Dirks wens was om zijn laat-
ste afscheid te nemen vanuit de 
kerk en met de kerk. De advent-
gemeente Enschede verzorgde dit 
met een persoonlijk gedicht en 
haar gastvrijheid. De Oecumeni-
sche, Indonesische gemeenschap 
Zutphen, waarmee Dirk warme 
banden onderhield, zong ter ere 
van God. Dirks geloof en zijn 
verlangen naar de wederkomst 
van Christus werden gevierd.

36

  s
ep

te
m

be
r 2

01
9 

  |



38 39

 s
ep

te
m

be
r 2

01
9 

  |

 s
ep

te
m

be
r 2

01
9 

  |

PS/DOOP

Ro
m

ol
o 

Ta
va

ni
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

23  februari 2019 / Emmen
NIELS TEN CAAT (15)

Gebed reikt omhoog
Tilt je op naar de Vader
Het zet je steviger in de grond
Als ben je geaard in Hem
Blijf bidden, altijd. Houdt contact
Daarmee is gebed iets hemels
op aarde

Tekst/Irene van Valen

IN BEELD/GEBED

GEDOOPT
24 augustus 2019 / Nijmegen
KELVIN MOURILLON (23)

18 mei 2019 / Arnhem Zuid (Focus)
TERESA JONES (51)
ESPERANCA JONES (28)
ISABEL JONES (24)
MARLEON JONES (21)
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Illustratie/Aad Berger

H
et populaire vrouwenblad 
Elite Daily publiceerde op 
26 februari 2018 een arti-
kel waarin beweerd werd dat 

iedere vorm van meditatie bevor-
derend werkt op het geluksgevoel 
bij de mens. Het wetenschappelijke 
idee hierachter is dat meditatie in 
het voorste deel van ons brein de 
nodige verbindingen en hormonen 
in werking zet en wel zodanig dat we 
de zomer telkens opnieuw ervaren. 

Wanneer we contact met de ware, 
levende God toevoegen aan medi-
tatie komen we bij bidden terecht. 
In zekere zin kan gebed voor een 
deel gezien worden als een vorm 
van meditatie. Maar dan vele malen 
krachtiger dan meditatie. Bij gebed 
wordt het contact met de Schepper 
intenser beleefd. Zo stond er in een 
bericht op sociale media dat: ‘we 
bidden tot God, niet omdat Hij onze 
gebeden nodig heeft, maar omdat 
wij die nodig hebben.’ Ik vind het 
een overtuigende gedachte dat je 
door gebed tot de Almachtige, als 
de bijbelse invulling van meditatie, 
gelukkiger wordt. 

In de wereld van de topsport is 
het tegenwoordig eerder regel 
dan uitzondering dat intensieve, 
lichamelijke trainingen worden 
afgewisseld met meditatieve 
trainingen voor mentale onder-
steuning en weerbaarheid. Vaak 

sportwereld zoals oefenen voor 
een wedstrijd en door training de 
overwinning behalen. Zo gezien 
mogen sportieve christensolda-
ten hun voordeel doen met een 
versterkt geluksgevoel dat gebed 
tot de ware God teweegbrengt. 
Het doel van de redactie met dit 
themanummer is het belang en de 
noodzaak van gebed te onderstre-
pen en de verschillende aspecten 
van gebed te belichten. De redactie  
wenst u veel leesplezier bij dit 
aanbod van artikelen over gebed. 

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

gaan yogaoefeningen met bijbeho-
rende meditatiemethoden samen. 
Buiten de wereld van de topsport 
wordt meditatie ook toegepast in 
het leger. Waar het bij de topsport 
en het leger voornamelijk gaat om 
mentale kracht, is het niet ondenk-
baar dat de positieve effecten van 
een versterkt geluksgevoel een 
reden zijn om meditatie aan de 
training toe te voegen. 

Christenen worden in de Bijbel 
weleens vergeleken met een leger. 
En de Bijbel gebruikt voor onze 
geloofsbeleving en het groeien 
in het geloof soms termen uit de 
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