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Duurzaamheid is belangrijk voor de 
Adventkerk. Ook Advent werkt mee 
aan een betere wereld, daarom 
wordt het gedrukt op papier dat het 
resultaat is van verantwoord bosbe-
heer. Onze drukker gebruikt inkten 
op plantaardige basis en machines 
draaiend op groene stroom.
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I
n de afgelopen maand 
hebben mijn vrouw en 
ik Ethiopië bezocht. 
Onze zoon woont en 

werkt daar al 2,5 jaar, dus 
het was hoog tijd om hem 
eens met een bezoek te 
vereren. Hij werkt als busi-
ness consultant voor een 
Nederlands bedrijf dat 
opdrachten uitvoert voor 
de Nederlandse ambassade. 
Afgelopen november was 
het eindelijk zover.
Addis Abeba is een miljoe-
nenstad waar veel nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvin-
den. Overal zie je nieuwe 
hoge kantorencomplexen 

en bouwprojecten. Het 
verschil tussen arm en 
rijk is enorm. Veel mensen 
leven op straat of in krot-
tenwijken. De meeste 
auto’s die er rondrijden, 
zouden hier niet op de weg 
toegelaten worden. Als 
ze gas geven komt er een 
zwarte wolk uit de uitlaat 
en na een paar dagen begin 
je last te krijgen van je 
luchtwegen vanwege de 
luchtvervuiling. De plaat-
selijke bevolking moet 
met heel weinig zien rond 
te komen. De contrasten 
zijn enorm. Onze ervarin-
gen daar doen ons beseffen 
hoe gezegend wij zijn in 
veel opzichten in ons rijke 
Nederland. Veel dingen 
beschouwen wij hier als 
heel normaal terwijl in 
grote delen van de wereld 
deze niet normaal zijn. 
Zo’n bezoek bepaalt je wel 
bij de grote verschillen 

tussen Noord en Zuid en de 
onrechtvaardigheid van de 
verdeling van de rijkdom-
men op aarde.
Aan de andere kant kun 
je jezelf ook afvragen of 
al die materiële welvaart 
wel altijd zo’n zegen is. In 
Nederland zijn wij maar 
een kleine kerk met onge-
veer 6000 leden. Het is 
moeilijk om hier je geloof 
uit te dragen of als christen 
in de samenleving te staan. 
In Ethiopië hebben wij 
ongeveer 181.500 leden en 
groeit de kerk als kool. Op 
de afgelopen jaarvergade-
ring van de wereldkerk is 
het besluit genomen dat de 
Ethiopische Unie gesplitst 
gaat worden in twee 
verschillende unies om 
verdere groei in het land 
mogelijk te maken. Geloof 
speelt een belangrijke rol 
in de samenleving daar. 
Deze maand staan we stil 
bij het gegeven dat God zelf 
in Jezus naar deze wereld 
is gekomen en geboren is 
als een baby. Zijn komst 
in nederigheid is ook een 
belofte dat Hij spoedig zal 
komen als de Grote Koning 
van het universum. Dan 
zullen de tegenstellingen 
tussen Noord en Zuid niet 

LIEFDE

meer bestaan en zal er 
geen armoede en ellende 
meer zijn. In het Nieuwe 
Jeruzalem zullen alle 
volken vertegenwoordigd 
zijn en God zelf zal in ons 
midden wonen.

Rob de Raad, Voorzitter 
Nederlandse Adventkerk
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De medewerkers van Advent wensen 
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nieuwjaar.
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Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de samenwer-
king tussen scouts en pathfindergroepen. Het landelijk 
coördinatoren team voelt als familie en goede vrienden.
Het werk in dit jaar was duidelijk een ‘group effort’.  
Iedereen was bereid een steentje bij te dragen door met 
elkaar in gesprek te durven gaan. Vanuit het landelijk 
kantoor door het organiseren van een extra leiders-
weekend in februari. In plaats van één leidersweekend 
hebben we een aantal jaren twee leidersweekenden 
georganiseerd. Alle groepen waren telkens goed ver-
tegenwoordigd. Ook onze jaarlijkse Camporee met het 
thema twaalf was weer een mooi vijf-daags samenzijn. 
Zowel kinderen als leiding hebben genoten van de vele 
activiteiten.

Nieuwe ontwikkelingen
Scouts en pathfindergroepen leren elkaar steeds beter 
kennen en begrijpen. Dat wordt alleen ontwikkeld door 
dingen met elkaar te ondernemen en dingen uit te praten 
wanneer het niet volgens verwachting loopt. Het jaar was 
succesvol met ruimte voor verbetering.

We zijn in de afgelopen vijf jaar erg gegroeid en willen dit 
voortzetten met nog meer scouts en pathfindergroepen. 
Ook willen we de Pathfinder Bible Experience een plek 
geven in Nederland  en ons verder richten op kwaliteit 
en integratie.

Scouts & Pathfinders 
A

ïcha M
anuela-M

artijn

VAN HET BESTUUR/LIEFDE

JAARVERSLAG 2018
JAAR MET GROTE GLIMLACH!

BREED PALET
Het jaarverslag 2018 laat een 
enorm breed palet aan activi-
teiten van de Adventkerk zien. 
Veel bijeenkomsten, workshops 
en bijbelstudies voor kinderen, 
tieners en volwassenen. Met vaak 
een grote opkomst waar mensen 
elkaar ontmoeten en inspire-
ren. Soms moet je moedig zijn en 
lef tonen. Zo nam het aantal deel-
nemers aan het jeugdcongres 
de afgelopen jaren drastisch af. 
Met als dieptepunt in 2017 toen 
slechts 90 jongeren op het jeugd-
congres aanwezig waren. ‘De 
jongeren waren echt toe aan iets 

nieuws’, dacht Departements-
hoofd Madelon Comvalius. Zij ging 
een weekend lang met een crea-
tief jongerenteam de hei op. En 
daar is het festivalidee van Expe-
rience geboren en direct in actie 
gezet. In juni 2018 stond de aller-
eerste Experience op de planken: 
the travel edition. Madelon in een 
terugblik: ‘Het bezoekersaantal 
van 320 jongeren heeft ons beves-
tigd dat we de juiste nieuwe weg 
zijn ingeslagen.’

‘Herstel van vertrouwen’. Dat is de rode draad in het jaarverslag 2018 van ons 
kerkgenootschap dat 4 december werd gepubliceerd. 

Tekst/Enrico Karg

JAARVERSLAG

3

Daar waar in het jaar 2017 grote bezuinigingen centraal 

stonden, zagen we dat het gevoerde beleid in 2018 zijn 

vruchten begon af te werpen. Het congres van 2017 

heeft als een van de belangrijkste speerpunten mee-

gegeven ‘het herstel van vertrouwen’. Het Landelijk 

Bestuur heeft deze uitdaging serieus opgepakt door 

een aantal uitgangspunten te formuleren: 1) Het lan-

delijk bestuur is er voor de gemeenten. Dat betekent 

dat alles wat wij doen op unieniveau en in de districten 

gericht moet zijn op het faciliteren van de plaatselijke 

gemeente. 2) Het landelijk bestuur zal handelen volgens 

de vastgestelde kaders van de wereldkerk. 3) Goed be-

stuur houdt ook in dat wij transparant zijn in het nemen 

en communiceren van onze beslissingen. ‘Wij doen wat 

we zeggen en zeggen wat wij doen’.

Vertrouwen wordt vaak uitgedrukt in geld. Wij zijn heel 

dankbaar dat de Nederlandse Unie in het jaar 2018 

€300.000,- meer aan inkomsten uit tiendenafdrachten 

heeft mogen ontvangen dan in 2017. Dat is een stijging 

van ongeveer 8%. Wij zien ook dat in 2018 meer mensen 

Advent ontvangen hebben en dat de vrijwillige bijdrage 

aan Advent €20.000,- tot €30.000,- omhoog is gegaan 

zodat wij bijna het ‘break even’ moment hebben bereikt. 

Namens het Landelijk Bestuur dank ik u allen voor uw 

betrokkenheid bij onze kerkelijke organisatie en het 

vertrouwen dat u hebt getoond in uw gaven en giften. 

We hebben in 2018 grote stappen kunnen zetten om 

de Nederlandse adventkerk weer financieel gezond te 

maken. In dit jaarverslag leest u wat er met uw gaven 

en inzet tot stand is gekomen.
Rob de RaadVoorzitter Nederlandse Adventkerk

Voorw
oord

V
oorzitter Rob de Raad maakt 
in zijn voorwoord duide-
lijk dat alles in 2018 gericht 
was op het faciliteren van de 

plaatselijke gemeenten. Dat was 
ook een duidelijke opdracht van 
het congres in 2017 toen er zware 
besluiten moesten worden geno-
men over bezuinigingen. Dat zet 
altijd druk op de ketel, ook op 
onderlinge relaties in de kerk. Wat 
doen we nog wel en wat (noodge-
dwongen) niet meer? De toon van 
de voorzitter van de Adventkerk 
is positief in het jaarverslag over 
2018. ‘Het gevoerde beleid heeft 
zijn vruchten afgeworpen.’ En de 
leden van de kerk deden er nog 
eens een tandje bij door maar liefst 
€300.000 (+8%) meer tiendenaf-
drachten aan de kerk te geven. De 
Raad is hiervoor namens het alge-
meen bestuur ´zeer dankbaar´. 9

Juist vriendschappen zijn voor tieners heel belangrijk en vrienden zijn er in 
overvloed bij de Tienerclub. Zo’n 50 tieners vanuit heel Nederland ontmoeten 
elkaar maandelijks (6x per jaar) en het seizoen sluiten we af met een tiener-
kamp. Het thema van het kamp was dit keer: Christ Scene Investigation.

Dit is mogelijk door het fantastische Tienerclub vrijwilligersteam. Het is bij-
zonder om te ervaren dat deze vrijwilligers zoveel tijd en liefde stoppen in 
het slagen van de Tienerclub.

Bijbelstudie
We proberen ook predikanten te betrekken bij de Tienerclub door ze voor het  
verzorgen van de Bijbelstudie uit te nodigen. Preken voor een rustig luisterend 
publiek is natuurlijk wel even anders dan met een groep puberende tieners 
bezig zijn. De tieners vinden het erg boeiend om naar de expertise van een 
predikant te luisteren. Uiteraard blijven we ook maatschappelijke onderwer-
pen bespreken, zoals onder andere verslaving, pestgedrag en seksualiteit.

Uniek
We hebben in Nederland het voordeel dat binnen twee uur reistijd iedereen  
bij elkaar kan komen. Dat is uniek, want voor de meeste andere landen in 
Europa is het niet mogelijk om een landelijke Tienerclub op te zetten. We 
koesteren daarom des te meer onze Tienerclub!

In 2019 verwachten we na vele jaren stabiliteit verloop in ons vrijwilligersteam. 
We proberen daarom tijdig nieuwe leiding te werven en in te werken.

Tieners 
M

adelon Com
valius

Om een impressie 
te krijgen van de  

tienerclub, bezoek 
de facebookpagina:  

 www. 
facebook.com/ 

AdventTienerclub/ 
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Kinderen 
M

adelon Com
valius

Tieners 
M

adelon Com
valius

Nieuwe gezichten
Na 16 jaar trouwe dienst heeft de Kidzrallyband 
afscheid genomen. Dit jaar stond er een nieuwe  
Kidzrallyband op het podium, bestaande uit 
jongeren die de afgelopen jaren steevast van de 
partij waren in het Kidzrally vrijwilligersteam. 
Ook professor Pierewaaier, een graag gezien 
gast op de Kidzrally, ging na vele jaren dienst 
met pensioen.
Voor de kinderen is het belangrijk dat de Kidz-
rally een jaarlijkse terugkerend event is. Niet 
alleen ervaren de kinderen een super sabbat, 
maar ze zien ook dat ze onderdeel zijn van een 
hele grote kerk, met heel veel kinderen!

Girls for Christ
Wij zijn er voor de kindersabbatschoolleiders 
om hun taak in de lokale gemeente zo goed 
mogelijk uit te kunnen voeren. In 2018 hebben 
we het materiaal voor Girls for Christ vertaald. In 
december zijn er 70 kindersabbatschoolleiders 
getraind om dit materiaal in de lokale gemeente 
in te kunnen zetten.

In 2018 organiseerden we voor de zeventiende 
keer de Kidzrally. Dit keer met het thema: Dat 
had je gedroomd! De kidzrally stond helemaal 
in het teken van Jozef. Alle ingrediënten waren 
aanwezig: een eigentijds, speciaal voor de Kidz-
rally geschreven toneelstuk, de Kidzrally band, 
prachtige aankleding, een spel- en knutselcircuit.
We vinden het heel bijzonder dat we ook dit 
jaar weer 600 kinderen en begeleiders hebben 
mogen verwelkomen.
In Denemarken overwegen ze om ook een soort 
Kidzrally te introduceren. Daarom waren er spe-
ciaal 9 Denen naar Nederland gekomen om te 
zien en ervaren hoe we dit in Nederland doen. 

Scan mij

Bekijk het Kidzrally 
filmpje via de QR-code
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/ZO VONDEN IN 
2018 MAAR LIEFST 
4723 MENSEN DE 
WEG NAAR DE  

DIGITALE 
ESDA-CURSUSSEN

LIEFDE/VAN HET BESTUUR

BIJBELQUIZ
Een beetje competitie kan af en toe 
ook geen kwaad. Sommige kerkle-
den zijn helemaal in hun element 
tijdens de Landelijke Bijbelquiz 
georganiseerd door de afdeling 
Ontwikkeling & Toerusting onder 
leiding van Jacob Engelgeer. Met veel 
enthousiasme zochten jong en oud 
naar antwoorden op best wel lastige 
vragen. Behalve het competitieve 
element -want men wil winnen- 
ervoeren gemeenteleden tijdens 
hun speurwerk in de Bijbel vooral 
de onderlinge verbondenheid door 
de enthousiaste samenwerking, wat 
weer een belangrijk aspect is van 
gemeenteopbouw.
Ook de Landelijke Trainingsdag won 
aanzienlijk aan belangstelling. Meer 
dan 220 gemeenteleden kwamen 
naar Landgoed Oud Zandbergen 
om zich middels diverse workshops 
te laten bijscholen en zich verder te 
bekwamen in hun functies binnen 
de lokale gemeenten. Het blijkt dat 
een dag als deze bijdraagt aan het 
realiseren van alle zeven speerpun-
ten die tijdens het uniecongres van 

2017 voor het voetlicht zijn gebracht: 
geloofsbeleving, ontwikkeling van 
leiderschapskwaliteiten, evangeli-
satietechnieken, aandacht voor de 
jeugd, samen bidden, het belang van 
rentmeesterschap en via het reünie-
achtige karakter van deze dag wordt 
er gebouwd aan onderling vertrou-
wen. ‘We staan immers samen voor 
de opdracht het eeuwig evangelie uit 
te dragen,’ aldus Jacob Engelgeer.
Opbouwend, samenbindend en 
geloof versterkend was de 55+ 
dag met als thema ‘Kostbaar in 
Gods ogen’. Het thema werd op een 
indrukwekkende manier uitge-
werkt in de diverse onderdelen 
van deze ‘rally’. Meer dan 300 
deelnemers genoten van muziek, 
zang, getuigenis, geestelijk woord 
en ontmoeting.

DIGITIALE ESDA-CURUSSEN
Niet iedereen bezoekt een bijeen-
komst of workshop. Zo vonden 
in 2018 maar liefst 4723 mensen 
de weg naar de digitale ESDA-
cursussen op de website www.
esda-instituut.nl. De nieuw-
ste ESDA-folders zijn nogmaals 
herdrukt, met een oplage van 
20.000 exemplaren. Een flink 
aantal gemeenten heeft gebruik 
gemaakt van de folders en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Het heeft mede geresulteerd in 
72 nieuwe inschrijvingen en 59 
actieve cursisten. 
In totaal hebben 30 mensen een 
cursus afgerond en er zijn in 2018 
twee mensen gedoopt die via het 
ESDA-Instituut met God en de 
Bijbel in aanraking zijn gekomen.

BREDE GLIMLACH
Er waren misschien kerkleden 
die zich afvroegen waar het jaar-
verslag nu bleef. Het jaarverslag 
verscheen namelijk pas in decem-
ber. Later dan de bedoeling was. 
In een begeleidende brief aan de 
plaatselijke gemeenten geeft alge-
meen secretaris Enrico Karg aan 
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Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste financiële  
ontwikkelingen in 2018. 

Resultaten
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van €572.985 Door 
een aantal financiële meevallers is dit resultaat hoger uitgekomen dan  
begroot. De begroting ging uit van een resultaat van €32.500, dus is het  
resultaat €540.485 hoger dan was begroot.

Dit hogere resultaat is voorna-
melijk te danken aan twee zaken: 
meer tienden ontvangen dan be-
groot en de ontvangst van bijzon-
dere giften en nalatenschappen. 
In 2018 zijn de ontvangen tienden 
€266.771 hoger dan begroot. 
Daarnaast is in 2018 €132.720 
ontvangen aan bijzondere giften. 

Balans 2018
De activakant vertoont een afwijking van 4,4% ten opzichte van 2017. Deze 
afwijking is voornamelijk te verklaren door de stijging van de liquiditeit als 
gevolg van groei in tienden ontvangsten.

De afwijkingen in de passiva zijn te verklaren door:
1.  Onttrekkingen van de reserves voor geplande 
 uitgaven voor onroerend goed – met name onder-  
 houd van de gebouwen;
2. Daling van de schuld rekening courant met de 
 Divisie;
3. Verhoging van de algemene reserves.

Financiële resultaten 2018 
Rozita Pannefl

ek-Reym
ond

Net 
inkomsten

1,200,000
 900,000
 600,000  
 300,000
 -
 (300,000)   

 2014 2015 2016 2017 2018

*Bedragen x €1000

  

Activa 2018 2017
Vaste activa 6.599 6.635
Vlottende activa 4.419 3.920

Totaal activa 11.018 10.554
  
Passiva 2018 2017
Eigenvermogen 7.493 6.920
Vlottende passiva 3.525 3.635

Totaal passiva 11.018 10.554

Balans*
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Financiële resultaten 2018 
Rozita Pannefl

ek-Reym
ond

wat de reden hiervan is. Pas na 
de zomer van het verslagjaar gaf 
de internationaal-organisato-
risch controleapparatus (GCAS) 
groen licht voor het uitgeven van 
de essentiële (financiële) gege-
vens. De Adventkerk betreurt het 
later uitkomen van het jaarver-
slag, maar kijkt volgens Karg terug 
op 2018 ‘met een brede glimlach 
in het besef dat God ons een prach-
tig jaar gaf. Wij hadden de wind 
in de rug met wat wij onderna-
men…… Dat is een reden om met 
beide voeten op de aarde te blijven 
en God te blijven aanroepen om 
ons te blijven leiden tot Hij weder-
komt.’ 

Het complete jaarverslag 2018 kunt 
u vinden op www.adventist.nl

/SOMS MOET JE 
MOEDIG ZIJN EN

LEF TONEN
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Kwartaalblad
Het blad Contact wordt door 21 vrijwilligers gemaakt en verzonden. In 2018 
gaven 327 donateurs gemiddeld €80,-- aan het ESDA-Instituut. Het stelde ons in 
staat het blad te blijven maken en gratis aan te bieden aan de (oud-)cursisten.  
Het blad komt 4 x per jaar uit en is mede een samenwerkingsverband met de 
sabbatschool. In de kwartaalkalender van Contact staan er dagelijks bijbeltek-
sten en vragen die corresponderen met de sabbatschoollessen voor die dag en 
week. Het helpt de cursisten de drempel naar sabbatschoolbezoek te verlagen. 
Ook vragen (oud-)cursisten regelmatig voorbede aan nadat ze het blad Contact 
weer ontvangen hebben. 
Steeds vaker vinden gemeenten de weg naar de (oud-)cursisten van de ESDA. Er 
werden vorig jaar heel wat uitnodigingen verstuurd voor bezoekersdagen, open 
sabbatschooldiensten, kerst- en paasvieringen en rommelmarkten. Over het  
algemeen geven de (oud-)cursisten daaraan gehoor. Soms door naar de activiteit 
toe te komen en soms door zich er netjes voor af te melden. Hoe vaker ze een 
uitnodiging krijgen, hoe vertrouwder de ZDAgemeente in hun buurt wordt.

Vrijwilligers
Een nieuwe vrijwilliger bood zijn hulp in 2018 aan en helpt nu onder andere  bij 
het digitaliseren van de cursus ‘Kom tot leven’. Hij geeft zijn tijd twee dagen in 
de week aan het ESDA-werk en doet dat deels vanuit huis. Een andere vrijwilli-
ger komt iedere woensdagochtend voor nakijkwerk en hand- en spandiensten.
Het ESDA-Instituut wil graag de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het 
verkondigen van het evangelie door schriftelijke en digitale cursussen en door 
het beschikbaar stellen van materialen. Via die materialen komen mensen in 
aanraking met de ZDAgemeente in hun buurt en vooral met God en wat Hij in 
hun leven kan betekenen. Het blijft enorm dankbaar werk om daarvan deel  te 
mogen uitmaken. 
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In 2018 hebben 4723 mensen de weg gevonden naar de digitale ESDA-cursussen op de website 
 www.esda-instituut.nl   

Stichting ESDA-Instituut 
Joanne B

alk

1

 
CURSUS

                          Hoe de 
                  Bijbel tot ons kwam

les 1

                   

1

 

CURSUS

                      Het Toneel

les 2

                   

1

 
CURSUS

                        Het Land

les 3

                   
1

 

CURSUS

                          De Godsdiensten

les   4

                   

1

 

CURSUS

                       
                   De geschiedenis

                               van Israël

les 5

                   

1

 
CURSUS                   
                             Tempel en 
                             offerdiensten

les 6 1

 
                   

CURSUS

                        De Feesten
les 7 1

 

CURSUS

                      De geestelijke 
                              leiders

les  8

 

          

  

   

  

 

1

 
CURSUS

                       Hoe lezen 
                       we de Bijbel?

les 9

                   

De nieuwste ESDA folders zijn nogmaals herdrukt, met een oplage van 
20.000 exemplaren. Een flink aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt 
van de folders en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het heeft mede 
geresulteerd in 72 nieuwe inschrijvingen en 59 actieve cursisten. 
In totaal hebben 30 mensen een cursus afgerond en er zijn in 2018 2 
mensen gedoopt die via het ESDA-Instituut met God en de Bijbel in aan-
raking zijn gekomen.

We hebben een start gemaakt met het digitaliseren van de cursus In en 
om de Bijbel en verwachten die cursus begin 2019 op de site te publiceren. 
Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt aan de uitgebreide Bijbelcursus  
die Rudy Dingjan aan het schrijven is. Voor 2019 focussen we ons op de 
afronding van het digitaal maken van drie ESDA-cursussen. Als eerste is 
de cursus ‘In en om de Bijbel’ aan de beurt. Op de landelijke trainingsdag  
in maart 2019 zal daarop de aandacht  gevestigd worden in de workshops 
die vanuit het ESDA-Instituut gegeven worden. 



6

 d
ec

em
be

r 2
01

9 
  |

GODS LIEFDE >JOUW SCHULDGEVOEL
si

am
.p

uk
ka

to
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



7

 d
ec

em
be

r 2
01

9 
  |

Eind april heb ik mij laten verleiden tot het schrijven van een artikel met deze 
lange titel. Het gaat hier om een heel oud en tegelijkertijd een zeer actueel onder-
werp. Al onze voorouders hebben met schuldgevoel te maken gehad en dat is nu 

niet anders. In onze tijd zijn er talloze workshops en webshops te vinden die 
mensen met schuldgevoelens gelukkiger kunnen maken, tenminste als je de 

aanprijzingen mag geloven. 

Tekst/Henk Koning

IS GODS LIEFDE 
GROOT GENOEG 

VOOR JOUW 
SCHULDGEVOEL?

JOUW SCHULDGEVOEL< GODS LIEFDE

BIECHTEN

D
e rooms-katholieke kerk kent 
al eeuwen het gebruik van 
de biecht om mensen met 
schuldgevoel lucht of hulp te 

bieden. Recentelijk nam echter ook 
de Protestantse Kerk in Neder-
land het initiatief om protestantse 
gelovigen en onkerkelijken de 
gelegenheid te bieden om in een 
soort biecht over hun schuldgevoe-
lens te spreken. Het gaat dan om 
een vertrouwelijk gesprek waarin 
de biechtafnemer de zwijgplicht 
heeft en het verschoningsrecht 
(Reformatorisch Dagblad, 31 okto-
ber 2019). Dit initiatief wordt nu 
in verschillende delen van het land 
succesvol toegepast. 

SCHULDGEVOEL ALS LAST
Het is zeker niet verkeerd om je 
schuldig te voelen over een bepaalde 
misstap of een flinke uitglijder. Het 
kan een eerste stap zijn om een 
gebroken relatie of een ernstige 
tekortkoming weer goed te maken. 
Als zo’n actie positief verloopt, kan 
dit een proces van heling bevorde-
ren. Het schuldgevoel is dan heel 
functioneel geweest. 

Uitdrukkingen zoals ‘knagend 
of eeuwig schuldgevoel’ maken 
echter duidelijk dat in sommige 
gevallen schuldgevoel een lood-
zware last kan zijn in iemands 
leven. Dat iemand er echt onder 
lijdt. Als zo’n gevoel lang bestaat en 
regelmatig gevoed wordt, kan dat 
gemakkelijk leiden tot allerhande 
lichamelijke ongemakken en/of 
verschillende psychische klachten, 
van migraine tot depressies. 

GOD EN GODSBEELDEN
In de titel van dit artikel wordt 
ook ‘God’ genoemd. Je zou 
verwachten dat bij mensen die 
een vergevende God hebben 
leren kennen, het schuldge-
voel grotendeels verdwenen is. 
Niets is minder waar. Dat heeft 
onder andere te maken met het 
godsbeeld dat mensen hebben. 
Elk gelovig mens heeft wel een 
godsbeeld. Sommigen zien God 
als koning, anderen als herder, 
weer anderen als moeder, strij-
der of bondgenoot. Het is een 
aanduiding die voor iemand 
waarde-en betekenisvol is, 
maar natuurlijk nooit volledig. 
Zoals er ook vier evangeliën 
nodig zijn om een evenwichtig 
beeld van Jezus van Nazareth 
te geven. 
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GODS LIEFDE >JOUW SCHULDGEVOEL

ZIJN ER FOUTE GODSBEELDEN?
Het uitwisselen van verschillende 
godsbeelden kan heel verrijkend 
zijn, als dit met wederzijds respect 
gebeurt. Het gaat vaak om verschil-
lende accenten van geloven. Zijn 
er ook foute godsbeelden? Met 
deze vraag moeten we behoed-
zaam omgaan, maar een godsbeeld 
is verkeerd als het mensen onvrij 
maakt of verkrampt (zie bijvoor-
beeld Galaten 1:6-12). Jezus spreekt 
daar sommige Schriftgeleerden en 
Farizeeën op aan (Matteüs 23). Ook 
als godsbeelden tot onmenselijk 
handelen leiden of mensen angstig 
maken of hen met een overdreven 
schuldgevoel opzadelen, moeten 
we daar kritisch naar kijken.

Een zeer bruikbaar en uitnodigend 
godsbeeld dat Jezus gebruikt zal 
ik later in dit artikel bespreken en 
daarmee de vraag in de titel beant-
woorden. 

ACCENT OP SCHULDGEVOEL 
VERANDERT GODSBEELD

Duidelijk is wel dat in de loop van 
de kerkgeschiedenis het calvinisme 
een groot accent heeft gelegd op 
het schuldbesef van mensen in ons 
deel van de wereld.  De bekende 
protestante geloofsbelijdenis de 
Heidelbergse Catechismus, verwoordt 
het zo (vraag 3): ‘Maar zijn wij zo 
verdorven dat wij onbekwaam zijn 
tot iets goeds en uit op elk kwaad? 
Ja, behalve als wij door de Geest 
van God opnieuw geboren worden.’ 

De nadruk op de verdorvenheid, 
de zondigheid en de schuld van de 
mens, die tot weinig goeds in staat 
is, heeft bij velen een ontmoedi-
gend effect gehad om werkelijk te 
geloven in een vergevend en lief-
devol God. Dit godsbeeld heeft ook 
invloed gehad op het adventistisch 
denken in de kerk in Nederland.   

DAVIDS SCHULDGEVOEL 
Het is opmerkelijk dat in de Bijbel 
woorden voorkomen zoals schuld, 
schuldig, schuldbelijdenis, schul-
dige, schuldeiser, schuldenaar en 
schuldoffer, maar nooit het woord 

bepaalde wet overtreden. In de 
meeste gevallen merkt iemand dat 
door zijn geweten. Alleen werkt 
ons geweten niet meer feilloos 
(Titus 1:15 en 1 Timoteüs 4:2).

SCHULDGEVOEL AANGEPRAAT 
OF OPGELEGD

Soms voelen mensen zich schul-
dig zonder schuldig te zijn en ook 
andersom: soms ervaren mensen 
geen schuldgevoel, terwijl zij over-
duidelijk in de fout zijn gegaan. 
Er zijn ook mensen die zichzelf 
schuldgevoelens aanpraten. Soms 
is het een gevolg van iemands 
opvoeding of cultuur, vaak ook van 
opgelegde verwachtingen. 

Dat speelt vooral in het onder-
wijs en de zorgberoepen. Leraren, 
predikanten, pastoraal werkers en 
ambtsdragers in de kerk, verpleeg-
kundigen, artsen en mantelzorgers. 
Allen ervaren dat er altijd nog meer 
is te doen. Er zijn altijd nog meer 
mensen die je aandacht, begeleiding 
en zorg zou willen bieden. Maar er 
is niet voldoende tijd...Het is dus wel 
belangrijk voor jezelf te weten of je 
schuldgevoelens terecht zijn. Of dat 
ze zijn aangepraat of opgelegd door 
anderen of door jezelf. 

VERGEVING: GEVOEL OF 
GELOOFSZEKERHEID

Soms komt het ook voor dat 
iemand in zijn schuldgevoelens 
blijft ‘hangen’ omdat hij zichzelf 
niet vergeven kan. Daarbij is veel 
liefdevol geduld nodig. Het gaat 
overigens bij vergeving niet om het 
gevoel vergeven te zijn, maar om de 
zekerheid die het evangelie biedt 
dat God dit nadrukkelijk wil. Deze 
geloofszekerheid is waarschijn-
lijk het beste onderbouwd met een 
zeer bekend verhaal van Jezus.

EEN VERHAAL VAN JEZUS: 
DE ZOON

In Lucas 15 vertelt Jezus een intri-
gerend, diep psychologisch en 
ontroerend verhaal. Jezus is hier 
de leraar en verteller pur sang. Het 
gaat om een vader en twee zoons. 
Zijn jongste heeft genoeg van het 

/ZIJN 
UITGESTREKTE 
VERGEVENDE 
HANDEN ZIJN 

BEDOELD VOOR
ALLE MENSEN.  

ZIJN LIEFDE GELDT 
DE HELE WERELD

schuldgevoel. Geen enkele bijbel-
vertaling kent dit woord. Dat 
neemt niet weg dat schuldbesef en 
schuldgevoelens wel degelijk een 
rol spelen in de Bijbel. 

Een sterk en bekend voorbeeld is 
David die schuld voelde nadat hij 
met Batseba geslapen had (Psalm 
51:1,2). In psalm 51 belijdt hij zijn 
schuld. Hij is zich zijn zonden zeer 
bewust. Hij offert God een ‘gebro-
ken geest’ en een ‘verbrijzeld hart’. 
Het is een intense schuldbelijdenis 
over iets waar hij echt schuldig aan 
is. Deze schuldbelijdenis is niet 
alleen echt en doorleefd, maar ook 
bevrijdend en helend. 

In Psalm 32 laat David weten dat 
hij voordat hij tot deze schuldbelij-
denis komt, wegkwijnt. Zijn botten 
teren weg en hij wordt er ziek van. 
Maar na deze schuldbelijdenis is hij 
niet alleen vergeven, maar schrijft 
hij ook in diezelfde psalm: ‘...wie 
op de Heer vertrouwt, wordt met 
liefde omringd’ (Psalm 32:10b). 

SCHULD EN SCHULDGEVOEL
Die bevrijding bij mensen die 
hun schuld beleden hebben, is 
door veel (christelijke) therapeu-
ten, predikanten en mensen in de 
zorg opgemerkt. Zelfs het erover 
kunnen praten, geeft al een stuk 
opluchting en ruimte.
Er bestaat overigens wel een 
verschil tussen schuld en schuld-
gevoel. In de Bijbel is iemand 
schuldig (en dat geldt ook voor 
de Nederlandse wet) als hij iets 
misdaan heeft. Bijvoorbeeld een 
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JOUW SCHULDGEVOEL< GODS LIEFDE

leven thuis, hij wil weg. Hij claimt 
zijn erfdeel en gaat op reis. Hij 
neemt het ervan. Het wordt één 
groot feest. Hij geniet volop en 
geeft ‘al zijn geld uit aan een leven 
vol plezier’ (Lucas 15:13 BGT). Zijn 
vermogen raakt daarom snel op. 

Van een feestvierende jongere 
wordt hij een jobzoekende asiel-
zoeker. Hij krijgt geen luizenbaan, 
zelfs geen hondenbaan, maar een 
varkensbaan. Hij mag voor de 
varkens zorgen. Geen sabbat, geen 
koosjer eten, maar wel honger en 
de zorg voor varkens. Dat zal niet 
in zijn gedachten zijn geweest toen 
hij dacht eindelijk zelfstandig te 
kunnen zijn. Daar te midden van 
de varkens komt hij tot zichzelf. 
Dit keer- en leermoment in zijn 
leven wordt nauwkeurig weerge-
geven in het verhaal. Hij besluit om 
naar zijn vader te gaan en hem zijn 
fouten te erkennen en zijn schuld 
te belijden. Hij voegt de daad bij 
het woord en hij gaat terug.

EEN VERHAAL VAN JEZUS: 
DE VADER

Daar eindigt, kort samengevat, 
het verhaal van de jongste zoon. 
Dan komt de vader in beeld. Die 

mag wel oud zijn, maar hij heeft 
uitstekende ogen. Hij ziet zijn zoon 
van grote afstand. De ingevallen 
wangen, het magere lijf en sjofele 
kleding van zijn zoon zijn geen 
sta-in-de-weg voor de scherpe 
en liefdevolle ogen van de vader. 
Niet alleen zijn ogen functioneren 
opperbest, ook zijn bejaarde benen 
kunnen nog goed meekomen, als 

hij naar zijn verloren gewaande 
zoon rent. Hij trekt een sprintje 
om vol passie zijn zoon liefdevol in 
zijn armen te kunnen sluiten. Wat 
een moment! Wat een liefde!

De vader wil van geen argumen-
ten of schuldbelijdenis weten. Hij 
geeft vier duidelijke opdrachten 
aan zijn knechten om er een mooi 
welkomstfeest van te maken. De 
vader had al die tijd geen contact 
met zijn zoon. Er was geen gerust-

stellend appje of e-mailtje geweest 
uit het verre buitenland. Geen 
skypegesprek. Hij was al die tijd 
dood voor hem. Maar nu hij weer 
thuis is gekomen, nu mag iedereen 
weten dat hij leeft. Er is alle reden 
om dankbaar feest te vieren met 
lekker eten en vrolijke muziek. Hij 
die verloren leek is weer thuis. Wat 
een vreugde!

IS GODS LIEFDE GROOT GENOEG?
Uiteindelijk gaat het in dit verhaal 
van Jezus erom wie de vader is. 
Hij is er in dit verhaal voor beide 
zonen. We horen van hem geen 
verwijten. Hij snelt de jongste 
zoon tegemoet en hij zoekt ook 
de oudste zoon buiten op. Beiden 
worden genodigd voor het feest. 
Beiden mogen altijd bij hem zijn. 
Zijn uitgestrekte vergevende 
handen zijn bedoeld voor alle 
mensen. Zijn liefde geldt de hele 
wereld. 

Daarom is de liefde van mijn 
God ook groot genoeg voor mijn 
schuldgevoel. 

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

/DE LIEFDE VAN 
MIJN GOD IS OOK 
GROOT GENOEG 

VOOR MIJN 
SCHULDGEVOEL
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STOND ONDER 
GODS LEIDING

HUN EERSTE ONTMOETING

‘M
ijn vader zei altijd: 
Johan, je moet werken. 
Ik werkte in mijn vaders 
afvalwerkingsbedrijf tot 

ik opgeroepen werd voor militaire 
dienst,’ legt Johan uit. ‘Na de oplei-
dingsperiode werd ik uitgezonden 
naar Indonesië. Vlak voor mijn 
vertrek moest ik, als lid van een 
muziekkorps in Veendam, spelen 
in het gemeentehuis tijdens een 
bezoek van prinses Juliana. Na dat 
optreden ontmoette ik de zus van 
een medemuzikant en een ander 
onbekend meisje. Na twintig minu-
ten kletsen, vroeg de eerste of ik 
met haar meeging. Dat weigerde 
ik, want ik wilde het onbekende 
andere meisje, Annie, thuisbrengen 
in Muntendam.’ ‘Het was liefde op 
het eerste gezicht,’ vult Annie aan. 

AFSTAND OVERBRUGGEN
Johan werd in 1946 uitgezonden. 
Via wekelijkse brieven hielden de 
twee contact. ‘Ik keek elke dag 
uit naar post, die aankwam in 
het Sanatorium in Eelde, waar ik 
werkte en intern woonde. Alleen 
van vrijdagavond tot zaterdag-
avond was ik thuis om sabbat te 
vieren,’ zegt Annie. Drie jaar later 
kwam Johan thuis. ‘Amper voet 
in eigen land gezet, stapte Annie 
via de achterdeur de keuken in. 

Thuiskomen was al fijn, nu was het 
feest,’ vertelt Johan. Drie jaar later 
trouwde het stel.

NA DRIE KINDEREN NOG EENS 
VERRAST

‘Na ons trouwen stopte ik met 
werken en werd onze zoon Grito 
geboren. Na hem kregen we twee 
dochters, Rita en Ineke’. Toen zij 
wat groter waren besloot Annie te 
gaan werken in de thuiszorg. Tot 
het gezin in 1970, tien jaar na de 

geboorte van Ineke, verrast werd 
met nog een zoon, Martin. ‘Onze 
kinderen zijn lieve, zachte mensen 
die meer voor zichzelf mogen 
opkomen. Het zijn harde plichtsge-
trouwe werkers,’ zegt Annie.

GEZINSLEVEN IN VEENDAM
‘Waar ik voor de kinderen zorgde, 
werkte Johan. Ik vond het fijn thuis 
te zijn. Er was altijd wel iets of 
iemand om voor te zorgen. Met een 
groot huis was er altijd voldoende 
werk. Ik bracht en haalde de kinde-
ren van school en zorgde voor het 
warme eten in de middag,’ vertelt 

Op 9 oktober 1952 zeiden Johannes Zeeman en Antje Jantine Johanna Piebes ‘ja’ 
tegen elkaar. Zij zagen God werken in hun leven en relatie. Zeker waar het ging om 

de bekering van Johan. God had erin voorzien en verhoorde Annies stille gebed. 

Tekst/Irene van Valen

Annie. ‘Ik kwam op de fiets naar 
huis, een tocht van vijftien minu-
ten,’ vult Johan aan. Het gezin 
speelde vaak spelletjes en speelde 
muziek. In het weekend wandel-
den of fietsten zij. Op zondag reden 
zij naar Gasselte, waar de bossen 
mooi zijn, of bezochten fami-
lie en buren. Nu hebben Johan en 
Annie elf kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. Hun ogen 
twinkelen bij zoveel rijkdom.

LEIDINGGEVENDE MET HART 
VOOR MENSEN

Johan werkte als bedrijfsleider in 
het afvalstoffenbedrijf van zijn 
vader. Waar nodig werkte hij mee 
op de werkvloer. Zo knipte hij 
ijzer klein en hielp bij het wegen 
van materialen op de weegbrug. 
Hij schreef vervolgens de weeg-
brief. ‘Vóór mijn bekering, vroeg 
een koopman me weleens een 
extra briefje te schrijven met wat 
minder gewicht, zodat hijzelf wat 
geld overhield. Toen ik adven-
tist werd stopte ik daarmee. Ik 
wilde eerlijk zijn. Daarbij moest ik 
toestemming vragen om op sabbat 
vrij te zijn. Die uren haalde ik door 
de week in. Mijn vader respec-
teerde mijn vrije sabbat, maar 
wilde niet dat ik werkte terwijl 
iedereen weg was,’ legt Johan uit. 
Johan was een geliefde en behulp-

/‘GOD WIST DAT IK 
DOOR ANNIE HEM

ZOU VINDEN
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eens als reactie op mijn bekering: 
Je leven lang deed je wat ik je vroeg 
en dan doe je dit’.

Johan werkte 39 jaar bij zijn vader. 
Toen zijn vader stopte, zocht Johan 
ander werk en werd conciërge in 
een vormingscentrum (LBO) in 
Veendam. Later kwam er werk 
in de administratie bij. Daarvoor 
bood zijn baas hem een avondop-
leiding MAVO aan. Ook hier was 
men blij met Johan.

GOD HIELD ME VEILIG
Annie is opgegroeid als adventist 
en gedoopt in 1944. Johan komt uit 
een Nederlands hervormd gezin. 
Hoewel hij altijd meeging naar 
de kerk, ervoer hij God niet als de 
nabije Heer. De eerste tien jaar van 
hun huwelijk ging Annie alleen 
met de kinderen naar de kerk. 
‘Aan tafel werd altijd voor het eten 
gebeden,’ vertelt Annie. ‘In stilte 
bad ik of God Johan wilde bekeren.’

Op een dag kwam Johan thuis. Het 
boek Triomf van Gods Liefde lag 
op de bank, hij opende het uit een 
soort nieuwsgierigheid en las het 
volledig uit. ‘Het boek opende mijn 
ogen,’ vertelt Johan, ‘ik zag dat 
Annie gelijk had over de sabbat en 
wilde bijbelstudie. Een jaar later in 
1962 werd ik gedoopt. Ik geloof dat 
God me bij Annie bracht. Hij wist 
dat ik door haar Hem zou vinden. 
God leidde alles.’

GOD BESCHERMDE JOHAN
In Indonesië waren veel beschie-
tingen en overal lagen landmijnen. 
‘Velen sneuvelden, terwijl ik geen 
krasje opliep. Na onze diensttijd 
moesten alle militairen naar de 
dokter. Mijn arts verbaasde zich 
erover dat ik geen enkele ziekte 
of verwonding had. Het scheen 
hem onmogelijk, want ieder-
een mankeerde iets. Alles leidde 
ertoe dat ik ja zei tegen God.’ Na 
zijn doop werd Johan verschil-
lende keren ernstig ziek. Het paar 
ervoer dat als aanvallen van satan. 
Zij hielden echter stand met God 
naast zich.

RESPECT VOOR ELKAAR
De kracht van hun huwelijk zien 
Johan en Annie in respect voor 
elkaar. ‘Boosheid moet je uitpra-
ten. Je hoeft het niet eens te 
worden, maar houdt wederzijds 
respect. Ruzie kennen wij niet,’ 
zegt Johan. ‘Onze relatie stond 
onder Gods leiding. Al vanaf de 
eerste ontmoeting bracht God 
ons samen om Johan voor zijn 
koninkrijk te winnen. Dat zien we 
achteraf,’ besluit Annie.

zame werknemer. Waar nodig, 
namen anderen het voor hem op.

NIEUW WERK
Johan vergeet nooit het overlijden 
van een collega en dat hij dat bericht 
moest overbrengen aan de achter-
gebleven echtgenote. ‘Zij was geen 
christen, maar vroeg me te bidden 
tijdens de uitvaart. Daarbij las ik 
een bijbelgedeelte. Dat vond ik een 
bijzondere kans. Mensen zagen me 
veranderen. Mijn vader verzuchtte 
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ADVENTISTEN VERLATEN DE 
KERK NA ECHTSCHEIDING

E
r zijn gezinnen binnen onze 
kerk die liever in het geheim 
een gescheiden leven leiden 
dan aan de buitenwereld te 

laten zien dat ze zijn gescheiden. 
Tijdens de najaarsbijeenkomsten 
van de Trans-Europese divisie van 
de Adventkerk kwam via de func-
tionaris die verantwoordelijk is 
voor het welzijn van gezinnen, het 
volgende aan de orde.

Veel predikantenhuwelijken 
ondergaan ernstige uitdagingen; in 
het predikantenhuwelijk kan meer 
geïnvesteerd worden. Wanneer 
de spanningen binnen een huwe-
lijk leiden tot een echtscheiding, 
kiezen de echtgenoten er vaak 
voor om de gemeenschap te verla-
ten, juist vanwege die druk. Toch 
is er voor zevendedagsadventisten 
voldoende reden om toch aan te 
blijven in de gemeenschap. 

SCHEIDEN OF 
LIEFDELOOS 

VERDER LEVEN
Echtscheiding is een van de taboes in het leven van een christen.  

In het blad Visie van de Evangelische Omroep werd zo’n twee jaar geleden gesteld dat 
christenen na een echtscheiding via de achterdeur de kerk verlaten. Voor zevende-

dagsadventisten ligt dit niet veel anders. 

Tekst/Enrico Karg

RUIMTE OM LID TE BLIJVEN 
NA EEN SCHEIDING

De theologische grondslag van onze 
kerk geeft ruimte om het schip te 
blijven bemannen na een scheiding. 
In de gemeenschap heerst de bele-
ving dat de kerk een probleem heeft 
met echtscheiding. De kerk heeft 
echter geen probleem met scheiden 
an sich, maar met hertrouwen. 

De redenatie hierachter is de 
volgende. Bij een echtscheiding 
wordt in het bevolkingsregister 
aangetekend dat het huwelijk is 
ontbonden door echtscheiding. 
In de hemelse boeken echter blij-
ven de partners met elkaar in de 
echt verbonden (Matteüs 18:18; 
19:6). Bij een ‘aardse’ scheiding is 
er dan volgens hemelse begrippen 
sprake van een ‘apart leven’  
(1 Korintiërs 7:10,11). De partner 
die dan als eerste gaat hertrouwen, 
pleegt vanuit hemelse begrippen 
overspel. 

Ook is er een theologische grond-
slag om aan te blijven als kerklid 
na een scheiding. Beleid en afspra-
ken bieden deze mogelijkheid. Op 
bladzijde 161 van het Kerkelijk 
Handboek lezen we bijvoorbeeld 
dat ‘de kerk erkent dat er gevallen 
zijn waarin het huwelijk dermate 
beschadigd is, dat het beter is als  
man en vrouw uit elkaar gaan.’ 
Deze erkenning is gebaseerd op 
het bijbelse gegeven dat vanaf de 
verbreking van het scheppings-
verbond door de mens (Genesis 3) 
het leven gebreken zal hebben. 
Ondanks dat de kerk erkent dat 
ook huwelijksrelaties onderhevig 
zijn aan gebreken, is hertrouwen 
geen optie. Tenzij er voor de schei-
ding een bijbelse reden is aan 
te voeren (Kerkelijk Handboek, 
2015, p. 161). 
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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

/DE KERK HEEFT 
ECHTER GEEN 

PROBLEEM MET 
SCHEIDEN AN SICH, 

MAAR MET
HERTROUWEN



14

 d
ec

em
be

r 2
01

9 
  |

LIEFDE/LOOS

DRIE BIJBELSE REDENEN OM 
TE HERTROUWEN

De kerk erkent drie bijbelse rede-
nen voor hertrouwen. En in de 
context hiervan dus ook valide 
redenen om aan te blijven als lid 
van de gemeenschap na echt-
scheiding. De eerste reden voor 
scheiden is overspel. Hieronder 
verstaan zevendedagsadventisten 
niet alleen het plegen van overspel, 
maar ook iedere vorm van afwij-
kend seksueel gedrag zoals incest 
of kindermisbruik. De gescheiden 
partner kan dan aanblijven als lid 
zonder de gemeente op de hoogte 
te brengen van deze intieme zaken 
waardoor het tot een echtschei-
ding kwam. 

De tweede reden voor echtschei-
ding is het ontstaan van een 
situatie die levensbedreigend is 
voor de gezinsleden. De derde 
reden betreft de situatie dat een 
van de huwelijkspartners het 
geloof afzweert en daarom ook 
niet langer in de echtelijke woning 
wil verblijven (1 Korintiërs 7:15). 

TABOE VAN ECHTSCHEIDING
AL VANAF DE OPRICHTING 

Ondanks dat leden kunnen aanblij-
ven als kerklid op grond van 
afspraken binnen de kerkorgani-
satie en op grond van de Bijbel, 
voelen betrokkenen zich veelal 
ongemakkelijk als echtscheiding 
ter sprake komt. Op echtscheiding 
rust een taboe. Dit is bijna niet te 
doorbreken en zal dan ook reden 
voor kerkverlating blijven. 

Al vanaf de oprichting van onze 
kerk bestaat dit taboe op echt-
scheiding. Ellen White, het meest 
prominente lid onder de kerk-
stichters, rept er met geen woord 
over en heeft geen advies over 
hoe te handelen bij een echtschei-
ding. ‘Ik denk niet dat het mijn 
taak is om dergelijke onderwer-
pen te overdenken mits dit aan mij 
geopenbaard is; ik kan voor dit 
onderwerp geen verantwoorde-
lijkheid opeisen. Laten zij die door 
God zijn aangesteld, met zulke 

Voor vele vroege adventisten was 
het onderwerp echtscheiding onge-
makkelijk. Het onderwerp kwam 
waarschijnlijk voor het eerst ter 
sprake tijdens het congres van 

de Michigan State Conference in 
1862. Broeder Sanborn vroeg toen 
hoe te handelen  in het geval van 
echtscheiding. Men kwam er op 
dat congres niet uit en de kwestie 
werd voorgelegd aan een commis-
sie van de Generale Conferentie 
voor verdere afhandeling. 

zaken omgaan volgens christelijke 
principes’, was uiteindelijk haar 
standpunt  na lang aandringen van 
kerkleden. (Manuscript 2, 1913). 

Haar zoon Willy zou dit na haar 
overlijden zelfs verder aanscher-
pen met zijn wens om ook na 
haar overlijden haar standpunt 
te respecteren: ‘het was zuster 
White haar intentie om te voorko-
men dat vanuit haar hand iets zou 
kunnen worden misbruikt als een 
wet of regel bij het omgaan met 
kwesties ten aanzien van huwelij-
ken, echtscheidingen, hertrouwen, 
en overspel.’ (W.C. White, Jan. 6, 
1931. In Elbio Pereyra, “Marriage, 
Divorce, and Remarriage in the 
Writings of Ellen G. White,” unpu-
blished manuscript, Ellen G. White 
Estate, Feb., 1987). 

/AL VANAF DE 
OPRICHTING VAN 

ONZE KERK BESTAAT 
DIT TABOE OP 

ECHTSCHEIDING
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Wat precies het antwoord was op 
broeder Sanborns vraag is niet 
gedocumenteerd. Wat we wel 
lezen is dat er op het congres van 
de Generale Conferentie in 1887 
is besloten dat predikanten een 
nieuw huwelijk van gescheiden 
leden niet mochten inzegenen. 
Behalve als de scheiding van 
een of beide nieuwe partners 
was getoetst aan de drie bijbels 
erkende redenen voor echtschei-
ding. 

GEVOEL VAN SCHAAMTE & FALEN
Vandaag de dag is het gevoel van 
ongemak nog altijd aanwezig. 
Om die reden heb ik in mijn acht 
dienstjaren voor de kerk diverse 
vertrouwelijke gesprekken mogen 
voeren met leden die mij toever-
trouwde in werkelijkheid een 
gescheiden leven te leiden. Deze 

mensen zijn daarbij gevoelsma-
tig de overtuiging toegedaan dat 
ze bij een scheiding de kerk zouden 
moeten verlaten. In sommige 
gevallen dacht men dat dit de regel 
van de kerk is en in andere geval-
len kwam deze overtuiging voort 
uit een schuldgevoel of een gevoel 
van schaamte voor het falen. 
De mensen die mij in vertrouwen 
namen waren van de modernis-
tische of postmodernistische 
generatie. Waarschijnlijk heeft 
deze generatie meer last van deze 
gevoelens dan de kritisch-realis-
tische generatie. Die is minder 
gevoelig voor hoe de gemeenschap 
over privézaken denkt. De kriti-
sche-realist is er namelijk van 
overtuigd dat hij of zij een privé-
leven heeft en dat de kerkelijke 
gemeenschap daar geen bemoeie-
nis mee heeft.  

GOD ZELF WIL DAT WE
ERBIJ HOREN

Er is ruimte om als lid aan te blij-
ven bij een scheiding. Dit vertel 
ik in pastorale vorm aan mensen 
die gescheiden zijn. De schaamte 
die je na een echtscheiding draagt 
zit veelal tussen je eigen oren. De 
huidige maatschappij in Nederland 
is dermate ingericht dat iemand 
nauwelijks tijd overhoudt om zich 
uitgebreid uit te laten over jouw 
leven. En wanneer dit toch het 
geval blijkt te zijn, is het goed om 
voor die persoon te bidden. Want 
blijkbaar heeft hij of zij geen idee 
dat iedereen in deze gebroken 
wereld een kruis draagt. 

Wie gescheiden is hoeft op geen 
enkele wijze het gevoel te hebben 
niet langer bij de gemeenschap te 
mogen horen. Er is geen enkele 
reden om je een minderwaardig lid 
van Gods Koninkrijk te voelen. God 
zelf laat in Zijn woord weten dat 
lek en gebrek onderdeel zijn van 
de huidige realiteit. De modernist 
en postmodernist doet er dan ook 
goed aan te leren van de kritisch-
realist die minder bezig is met de 
mening van de gemeenschap. 

LIEFDEVOL OMGAAN MET
MENSEN MET PROBLEMEN

De liefdevolle opvang van zij die 
door een moeilijke tijd gaan zou 
de missie van de kerk aan de 
wijdere gemeenschap verster-
ken. Wanneer je te lijden hebt door 
een relatie die, om welke reden 
dan ook, niet gelukt is, is dat het 
gevolg van die gebroken wereld 
die jou heeft getroffen. Een ander 
krijgt te maken met een onge-
neselijke ziekte, een handicap, 
ongerechtigheid of  ongelijk-
heid. Een echtscheiding door een 
mislukte relatie, hoort bij de gevol-
gen van een gevallen wereld die 
hunkert naar de wederkomst van 
Christus. Tot die tijd moeten we 
realistisch en liefdevol het schip in 
stand houden dat ons leidt naar de 
eeuwige zaligheid. 
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DAG VOOR 55-PLUSSERS 
OPBOUWEND EN  

INSPIREREND UTRECHT

O
p 12 oktober organiseerde 
de Nederlandse Advent-
kerk in de Triumfatorkerk 
van de adventgemeente 

Utrecht een dag speciaal voor 
55-plussers, met als thema ‘Uw 
rijk kome’. De 300 deelnemers 
ontmoetten elkaar, wisselden 
ervaringen uit in een goede 
sfeer met ruimte voor een lach 
en een traan. Het was een inspi-
rerende, fijne en mooie dag om 
op terug te kijken.
Fijn ook, om oude bekenden 
weer te zien en samen te zijn. 
‘Gezien de grote opkomst is 
er duidelijk behoefte aan deze 
dag’, zegt Niki Mannot, voorzit-
ter van de 55+-werkgroep. ‘Men 
kijkt alweer uit naar volgend 
jaar 10 oktober 2020.’ 
‘Ik sta elk jaar weer versteld 
van de grote inzet van de leden 
van de werkgroep’, zegt Jacob 
Engelgeer, departementshoofd 
Ontwikkeling & Toerusting. 
‘Met veel enthousiasme berei-
den ze de dag voor en zien erop 
toe dat deze prima verloopt. 
Daar heb ik veel bewonde-
ring voor.’ Ook de leden van 
de adventgemeente Utrecht 
hebben hun best gedaan. Zij 
ontvingen de bezoekers gastvrij 
en voorzagen iedereen van koek 
en zopie. Bedankt!

M
arijke Talen heeft een 
uniek foto- en verhalen-
boek gemaakt over Joden 
die de Holocaust hebben 

overleefd. OverLeven is een tijd-
loos boek maar juist actueel in 
het jaar dat Nederland 75 jaar 
bevrijding herdenkt.
Naast dit boek is er ook de 
gelijknamige reizende foto-
tentoonstelling. Marijke geeft 
lezingen waarin met behulp 
van indrukwekkende beelden, 
muziek en levensmotto’s de 
kracht van deze Joodse overle-
venden centraal staat: de kracht 
van overLeven!
Bovendien geeft Marieke, 
samen met Angelique Dekker, 
een interactieve presentatie op 
basisscholen (groep 6, 7 en 8) die 
door zowel leerkrachten als leer-
lingen goed wordt ontvangen. 
‘De verhalen uit het verleden 
trekken wij naar het heden. 
Thema’s als pesten, buitenslui-
ten, vooroordelen en respect 
komen aan bod. Zo wordt duide-
lijk dat wat er 75 jaar geleden 
speelde helaas nog geen verleden 
tijd is. De kinderen worden aan 
het denken gezet via gesprekken, 
beeldmateriaal en opdrachten’. 
OverLeven heeft zelfs een eigen 
stripfiguurtje met tekeningen 
van Aad Berger!
Het boek is nu in prijs verlaagd 
van € 24,50 naar € 19,95. Bij 
afname van 20 exemplaren of 
meer is de prijs € 15,-per stuk. 
Bestellen kan bij Marijke via 
info@fotografiemarijketalen.nl.

PROJECT OVERLEVEN

INFORMATIEMIDDAG 
PROSTAATKANKER   

SPIJKENISSE 

O
p zaterdagmiddag 19 
oktober was er een 
informatiemiddag over 
prostaatkanker in de 

gemeente Spijkenisse. Deze 
middag werd georganiseerd 
door het departement Zending 
en Sabbatschool in samen-
werking met de Nederlandse 
Prostaatkankerstichting. De 
opkomst was met 76 aanwe-
zigen boven verwachting. De 
meeste bezoekers waren jonge 
mannen in de leeftijdscatego-
rie van 30-40 jaar en doorgaans 
niet aangesloten bij een kerk. 
Mannen (in tegensteling tot 
vrouwen) praten niet graag over 
deze ziekte. Met name binnen 
de Afro-Caribische groepen is 
praten over prostaatkanker nog 
steeds een taboe. Opvallend 
was wel dat de grootste groep 
aanwezigen juist vanuit deze 
cultuur afkomstig was. Dus er 
was een duidelijke behoefte 
aan voorlichting over prostaat-
kanker. Een bezoeker buiten 
de kerk appte: ‘Deze middag 
was voor mij, behalve infor-
matief, ook inspirerend. Ik heb 
mogen meezingen met jullie en 
dat heeft mijn geestelijk leven 
wederom een boost gegeven. 
Dank voor jullie openhartigheid 
en vriendelijkheid…’. 
Kortom: reden te meer om de 
komende tijd, in samenwerking 
met omliggende zusterge-
meenten, meer van dit soort 
activiteiten te organiseren. De 
gemeente Spijkenisse is voor-
stander van de organisatie van 
dit soort specifieke gezond-
heidsbijeenkomsten. Het 
kerkgebouw is daarvoor een 
uitstekende plek door de goede 
bereikbaarheid met het open-
baar vervoer en voldoende 
gratis parkeergelegenheid. 
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UIT DE REGIO/NIEUWS & PUZZEL

FIJNE VESPERDIENST  
HUIS TER HEIDE

Redactie/Jeroen de Jager

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

Oplossing puzzel uit 

Advent nr. 3 (2019) 

Het woord dat we zochten 

was: druivenrank 

1. Zuurdesem

2. Onkruid

3. Bruiloft

4. Vergiffenis

5. Uitdoven

6. Genezing

7. Landman

8. Kapernaum

9. Melaatse

10.Vijgenboom

11.Gelijkenis

PUZZEL

De oplossing komt in de volgende Advent
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1 Traditionele lekkernij uit Indonesië (8)

2 In iets dergelijks werd ons grootste 
Voorbeeld geboren (10)

3 Heel belangrijk voor onze landgenoten (11)

4 Worden die in Nederland nog weleens 
gedragen? (9)

5 Onmisbaar en populair persoon tijdens 
de skiles (11)

6 Noodzakelijk op natuurijsbanen (11)

7 Hiernaar kijken wij uit in de winter (11)

8 Klassiek gerecht met kerst (7)

9 Hangen we traditioneel met kerstdagen 
in de boom (11)

10 Hier verwachten we plezier te beleven (12)

11 Onderdelen van de (Grond)wet (9)

12 Sportievelingen bezoeken dit graag in 
de winter (8)

13 Laatste redmiddel tijdens vakanties (7)

 

 

 

 

 

 

 2 2 2

 2 2 2

 2 2 2

E
en paar keer per jaar viert de 
Adventkerk een vesper in het 
sfeervolle Witte Kerkje in Huis 
ter Heide. Op 9 november vond 

voor de zevende keer een vesper-
dienst plaats. Een samenzijn met 
oude en nieuwe bekenden, stilte, 
muziek, gebed en bijbellezingen.
De overdenking was dit keer van 
ds. Bram van der Kamp. Daarin 
stond de verloren zoon die terug-
keerde naar zijn vader centraal. 
De oudste zoon was, zoals bekend, 
niet blij met de terugkeer van zijn 
broer. Aan de hand van kerkva-

der Augustinus maakte broeder 
Van der Kamp het onderscheid 
duidelijk tussen geloven volgens 
de regels en het vieren van God. 
Op de liturgie was het indrukwek-
kende schilderij van Rembrandt 
over de terugkeer van de verloren 
zoon afgebeeld. Het vesperkoor 
zong prachtige, ingetogen stukken. 
Dit projectkoor met zangers uit het 
hele land, slaagde er onder leiding 
van Peter Dingemanse weer in 
om de aanwezigen in ontroering 
en verwondering te brengen. Na 
afloop was er, terwijl het buiten 
donker werd, tijd om na te praten 
met een kopje koffie of thee. Daar 
werd gretig gebruik van gemaakt. 

Een veelgehoorde zucht na 
afloop: ‘Wat jammer dat er niet 
wat vaker een vesperdienst is …’
Wil je ook eens komen? De 
volgende vesperdienst is op 
sabbat 29 februari 2020, om 16.00 
uur, Witte Kerkje, Huis ter Heide. 
Ook op sabbat 16 mei is er een 
vesper. Zet alvast in je agenda!
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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.

VROEGERE ADRA-DIRECTEUR/ 
IN RWANDA GEËERD 

T
oen zich in 1994 in de Afrikaanse staat 
Rwanda de genocide voltrok tegen de Tutsi’s 
besloot de Adventkerk haar buitenlandse 
employees uit het land terug te roepen. Ook 

de leiding van ADRA besloot uit veiligheids-
overwegingen haar buitenlandse werkers uit 
Rwanda weg te halen. Aan die richtlijn werd 
door iedereen die het betrof gehoor gegeven, 
behalve door Carl Wilkens, de Amerikaanse 
directeur van het Rwandese ADRA-kantoor.  Hij 
wilde het land en de ADRA-staf in deze kriti-
sche omstandigheden niet in de steek laten en 
vreesde met name dat zijn huispersoneel het 
niet zou overleven als hij zou vertrekken.

Ook later, toen Wilkens inmiddels van functie 
was veranderd, bleef hij zich inzetten voor het 
verzoeningsproces in het land. Op 15 novem-
ber kreeg Carl Wilkens uit handen van President 
Paul Kagame, een abarinzi b’Igihango (letter-
lijk: verdedigers van vriendschap) medaille 
vanwege ‘zijn daden van buitengewone moed 
en mensenliefde in het beschermen en redden 
van duizenden Rwandezen tijdens de genocide, 
en vanwege zijn inspanningen om de eenheid en 
verzoening tussen de Rwandezen te bevorderen.’

JEAN GEEROMS/OVERLEDEN 

O
p 9 november overleed in Brugge (België) 
ds. Jean Geeroms op 87-jarige leeftijd. Ook 
in Nederland was hij geen onbekende. 
Hij deed een deel van zijn studie op het 

Theologisch Seminarie “Oud Zandbergen” en 
was een zwager van de uit Nederland afkom-
stige dr. Hans LaRondelle. In de loop der jaren 
waren er voortdurend intensieve contacten 
tussen hem en de kerk in Nederland.

Geeroms was lange tijd verantwoordelijk voor 
het jeugdwerk in de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie. Vervolgens werkte hij geruime tijd 
als voorzitter van de kerk in België en Luxem-
burg. Tijdens de laatste fase van zijn loopbaan 
was hij directeur van het Belgische kantoor 
van ADRA. Die rol behield hij ook jarenlang na 
zijn officiële pensionering. Tot kort voor zijn 
dood bleef hij actief in gemeentewerk, met 
name in de gemeente in Oostende.
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UIT DE WERELDKERK/NIEUWSTekst/dr. Reinder Bruinsma

BOGENHOFEN/ 
VIERT 70-JARIG BESTAAN

T
ijdens het weekend van 15-17 novem-
ber vierde het Bogenhofen Seminarie in 
Oostenrijk haar zeventigjarig bestaan.  
Bogenhofen, zoals het instituut gewoonlijk 

kortweg wordt genoemd, is de instelling voor 
hoger onderwijs voor de Duitssprekende adven-
tisten in Zwitserland en Oostenrijk. Momenteel 
zijn er 92 leerlingen in de middelbare school en 
34 theologiestudenten. In de afdelingen voor 
pedagogie en taalkunde zijn respectievelijk 
zeventien en elf studenten ingeschreven.

Naast Bogenhofen is er in het Duitse taalgebied 
nog een andere adventistische theologische 
opleiding, namelijk de Friedensau universiteit 
in Duitsland. Over het algemeen wordt Bogen-
hofen beschouwd als wat behoudender dan 
Friendensau.

GEMEENTE/ 
BETREURT RACISTISCH VERLEDEN

O
p 7 september bestond de College View 
Church, de grootste adventgemeente in 
de Mid-America Union, 125 jaar. Dat is de  
reden voor diverse bijzondere evenementen 

die in de loop van de komende twaalf maanden 
zullen worden georganiseerd. Maar het was ook 
aanleiding voor de leiding van deze gemeente 
om nog eens kritisch naar het verleden te kijken. 
Daarbij werd in alle eerlijkheid vermeld dat er 
een flinke smet rust op dat verleden. 

In een toespraak verwoordde dr. Linda 
Becker, een van de ouderlingen, het als volgt: 
‘In het verleden heeft de College View Church 
mensen met een niet-blanke huidskleur niet 
behandeld als had gemoeten. Zij moesten op 
het balkon zitten of hun werd zelfs dikwijls 
de toegang tot de kerk geweigerd. Zij waren 
niet op dezelfde manier welkom als blanken. 
Vandaag vragen wij onze niet-blanke vrien-
den om vergeving. Het spijt ons dat we jullie 
niet hebben gezien als Gods kinderen, zoals 
we onszelf zagen. Wij vragen jullie en God om 
ons dat te vergeven.’

KRONIEK VAN 90 JAAR/ 
TRANS-EUROPESE DIVISIE

D
e Trans-Europese Divisie vierde enkele 
maanden geleden haar 90-jarig bestaan. 
Bij die gelegenheid hield dr. David J. B. 
Trim een lezing over de enorme bijdrage 

die deze divisie, waartoe ook de Nederlandse 
Unie behoort, heeft geleverd aan de zending in 
Afrika en andere delen van de wereld. Honder-
den mannen en vrouwen zijn vanuit de landen 
van deze divisie uitgezonden en de leden van 
de kerk hebben daarbij grote financiële offers 
gebracht.  Op verzoek van de divisie heeft 
dr. Trim, de directeur van de afdeling voor 
archieven en statistiek van de wereldkerk, de 
resultaten van zijn onderzoek nu in een boek 
gedetailleerd beschreven. Het resultaat is een 
460 bladzijden tellende publicatie, getiteld A 
Passon for Mission. Het verscheen bij Newbold 
Academic Press en kan worden besteld via 
amazon.com en via bol.com (€ 31,00).
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VAN
VOEDERBAK

TOT DE
BRUILOFT VAN 

HET LAM
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DE BRUILOFT VAN HET LAM

J
ohannes beschrijft in de Open-
baring het oordeel over en de val 
van Babylon (Openbaring 17:1-
19:5). Babylon staat symbool 

voor alles wat tegen God is. Daar-
over velt God bij de terugkeer van 
Jezus een oordeel. Dat is de bevrij-
ding van Gods getrouwen en dat 
beschrijft Johannes in de climax 
van dit bijbelgedeelte. 

In Openbaring zie je telkens weer 
dat de geschiedenis eindigt met 
het ingrijpen van God (zie 6:12-
8:1; 11:15-18; 15:2-4; 16:17). Na 
de beschrijving van het oordeel 
over en de van Babylon volgt er 
weer zo’n climax. Hierin beschrijft 
Johannes ‘de bruiloft van het Lam’ 
(19:6-10). 

Dan nodigt Jezus als de bruidegom 
zijn bruid, de gemeente, uit tot het 
bruiloftsmaal. Daarna betrekken 
bruid en bruidegom de woning die 
Jezus voor hen heeft voorbereid: 
het hemelse Jeruzalem. Dit is het 
slotakkoord van het verlossings-
plan en dat neemt dus de vorm aan 
van een bruiloftsmaal. Ook andere 
elementen van het oudtestamen-
tische huwelijk vind je terug in het 
verlossingsplan.

OVERDENKING/LIEFDE

DE MOHAR OF BRUIDSPRIJS
Er is in het Oude Testament ook 
sprake van een bruidsprijs, de 
mohar. Trouwen is in onze tijd duur, 
maar dat was het vroeger ook. Je 
moest een flink bedrag voor haar 
betalen. Rachel en Lea voelden zich 
bijvoorbeeld verkocht. Dat was 
eigenlijk niet de bedoeling. Let goed 
op hun klacht: ‘Hij heeft ons immers 
als vreemden behandeld door ons 
te verkopen en ook al ons geld nog 
op te maken!’ (Genesis 31:14). Dat 
geld was de mohar die Jacob had 
betaald. Die was echter niet bedoeld 
als extraatje voor de vader, maar als 
een soort sociale verzekering tegen 
weduwschap. De mohar behoorde 
haar toe en werd alleen beheerd 
door haar vader. Ook de bruid 
ontving een geschenk. Eliëzer, de 
knecht van Abraham, geeft Rebekka 
een ring en armbanden (24:47). 
Een kostbaar geschenk, maar geen 
geld, om de indruk van een koop te 
vermijden. Uit deze gewoonte is in 
de Middeleeuwen vermoedelijk het 
gebruik van het ringgeven ontstaan.

De betaling van de mohar beze-
gelde het contract en vanaf dat 
moment waren man en vrouw zo 
goed als getrouwd. Ze deelden nog 
niet hetzelfde huis en hetzelfde 
bed. Ze waren verloofd of in onder-
trouw. De bruid moest meestal 
nog 12 maanden als maagd door 

Met kerstmis staan we weer stil bij de geboorte van Jezus. Zijn moeder legde 
Hem na zijn geboorte in een voederbak of in een kribbe zoals de NBG-vertaling 
zegt. Dit is het begin van een leven op aarde dat eindigt aan het kruis en wordt 
gevolgd door de opstanding. Onze hoop is de spoedige wederkomst van Jezus.  
Dan is ‘het verlossingsplan’ afgerond. Vergelijk je de verschillende fasen van  
het verlossingsplan met de wijze waarop een huwelijk plaatsvond in het Oude 

Testament, dan kom je opvallende overeenkomsten tegen.
 

Tekst/Thijs de Reus

Bern
ar

do
 R

am
on

fa
ur

/S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

EEN BRUILOFT IN HET OUDE 
TESTAMENT

Uit welke elementen bestaat zo’n 
oudtestamentisch huwelijk? Daar 
gaan we eerst naar kijken. Over 
het algemeen ging het initiatief uit 
van de vader van de bruidegom. 
Denk aan Abraham die Eliëzer de 
opdracht geeft een vrouw voor 
Isaak te zoeken (Genesis 24:1-4). 
Soms nam de moeder het initia-
tief zoals Hagar voor Ismaël en 
soms nam de bruidegom zelf het 
initiatief. Denk aan Jacob (Genesis 
29) en Simson (Richteren14:2-3). 
Een enkele keer nam de bruid het 
initiatief, zoals Michal die verliefd 
wordt op David (1 Samuël 18:20). 

Er zijn nog steeds elementen in de 
totstandkoming van een huwelijk 
die ver teruggaan in de tijd. In de 
westerse wereld ligt het initiatief 
nu wel bij de man en de vrouw zelf. 
Toch is het nog niet zolang geleden 
dat de man toch wel bij de vader van 
de bruid langs moest om hem om 
de hand van zijn dochter te vragen. 
Vroeger ging hij naar zijn eigen 
vader en dan moest die de kastanjes 
uit het vuur halen. Vervolgens werd 
er een huwelijkscontract opgesteld. 
Opgravingen in een Joodse kolonie 
in Egypte tonen aan dat er schei-
dingsakten werden opgesteld. Het 
ligt voor de hand aan te nemen dat er 
dus ook huwelijkscontracten waren.
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LIEFDE/OVERDENKING

het leven. Wanneer ze gemeenschap 
had met een ander, dan was dat 
overspel. Daarvan werd ook Maria 
beschuldigd, de moeder van Jezus 
(Matteüs1:18). De reactie van Jozef 
was dat hij in stilte wilde scheiden. 

BOUW VAN HET HUIS
In die 12 maanden na de verloving 
had de bruidegom de gelegenheid 
een huis te bouwen. Dan pas volgde 
de huwelijksvoltrekking. Het 
gebruik was dat de bruid introk in 
het huis van de bruidegom. Ook wij 
hebben een gewoonte die daaraan 
doet denken: de bruidegom die zijn 
bruid over de drempel draagt. Het 
is symbolisch te zeggen: mijn huis 
is vanaf nu jouw thuis. Hieraan 
vooraf was de ontmoeting van de 
bruid en haar vriendinnen met de 
bruidegom en zijn vrienden.

In het oudtestamentische huwelijk 
zie je dus kort samengevat deze 
elementen: zoeken van een bruid, 
opstellen van een contract, beta-
len van de bruidsprijs, bouwen van 
een huis, treffen van de twee groe-
pen bruiloftsgasten van bruid en 
bruidegom, samen naar het huis 
van de vader gaan, intrekken van 
de bruid in haar woning.

HET LAM EN ZIJN BRUID
In het Oude Testament is Israël de 
bruid (Jesaja 54:5; 62:5). Op Sinaï 
wordt er een huwelijkscontract 
opgesteld, maar een echte verlo-
ving vindt daar nog niet plaats. Er 
wordt nog geen mohar gegeven. In 
Hosea staat dat God Israël tot bruid 
zal werven (Hosea 2:18-19 NBG). 

God heeft een bruid gekozen voor 
zijn Zoon. Hij onderhandelde als het 
ware, met de vader van de bruid. 
Hij heeft een mohar in gedachten 
en tot de betaling daarvan heeft 
Hij een beeld in gedachten, name-
lijk de heiligdomsdienst. Op een 
zeker moment stelt God zelfs al 
een datum voor het betalen van de 
bruidsschat en het huwelijk voor. 
Denk aan de profetie van de 70 
weken (Daniël 9:24-27).

De mohar wordt betaald als de brui-
degom, Jezus Christus, als mens 
naar deze aarde komt. Wat Hij geeft 
voor zijn bruid is geen geld of goud. 
Hij geeft zichzelf als bruidsschat op 
Golgota. Daarvoor had God al een 
vriend van de bruidegom gestuurd 
als een huwelijksbemiddelaar. Johan-
nes bereidde zijn volk voor op haar 
aanstaande huwelijk en roept haar op 
tot bekering (Matteüs 3:2). Zo trekt 
ze haar bruidskleren aan. Dat zijn de 
rechtvaardige daden van de heili-
gen (Openbaring 19:8). De opdracht 
aan de gelovigen is dus om te zijn als 
een reine vrouw. Kort daarna vindt 
het huwelijksfeest plaats. Dat is het 
koninkrijk van God, het eeuwigdu-
rende huwelijk tussen Israël de bruid 
en de Bruidegom, Jezus Christus. 

DE VADER ZOEKT EEN BRUID 
VOOR ZIJN ZOON

Israël als natie aanvaardt Jezus 
niet als bruidegom en God gaat op 
zoek naar een andere bruid voor 
zijn Zoon. Die overgang staat in 
Matteüs 22:1-14, een gelijkenis met 
een bekend thema: ‘Het is met het 
koninkrijk van de hemel als met 
een koning die een bruiloftsfeest 
gaf voor zijn zoon’. Gods konink-
rijk is een bruiloft en Hij had daartoe 
mensen uitgenodigd. Al die geno-
digden hebben een smoesje: zij 
zijn net getrouwd. Je kunt je afvra-
gen met wie ze dan zijn getrouwd 
want dat is dus niet met Jezus. Ande-
ren hebben net een akker gekocht 
(Lucas 14:15-24). Waarom zou je 
een akker kopen? Dat is voor je 
levensonderhoud! Daarin voorziet 
toch de bruidegom? Ook dat is geen 
excuus. Weer anderen vermoor-
den in de gelijkenis van Matteüs 22 
de uitgezonden slaven. Dan besluit 
de koning: ‘Ga daarom naar de 
toegangswegen van de stad en nodig 
voor de bruiloft iedereen uit die je 
tegenkomt.’ Zo wordt de gemeente 
de bruid van Jezus Christus.

HET LAM BOUWT EEN HUIS
Op Golgota betaalt Jezus de mohar 
voor zijn bruid. Toen kon de Vader 
van de bruidegom een huwelijks-
datum vaststellen. De Zoon kent 

dat moment niet, maar alleen de 
Vader (Matteüs 24:36). Tot dat 
moment werkt de bruidegom, net 
als die aardse bruidegom, aan de 
woning van zijn bruid. ‘In het huis 
van mijn Vader zijn veel kamers; 
zou ik anders gezegd hebben dat 
ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? Wanneer ik een plaats voor 
jullie gereedgemaakt heb, kom ik 
terug’ (Johannes 14:2-3). Uiteinde-
lijk zullen de mensen die woningen 
bewonen in het hemels Jeruzalem. 
En na de 1000 jaar zal deze bruid, 
de stad met haar inwoners, neerda-
len op aarde (Openbaring 21:2).

DE HUWELIJKSCEREMONIE 
VAN HET LAM

Tot slot de huwelijksceremonie. 
Jezus de bruidegom haalt met zijn 
vrienden, de engelen, zijn bruid op. 
Zij ontmoeten elkaar op de afgespro-
ken plek. Daarna neemt Hij haar mee 
naar het huis van zijn Vader, waar 
hij voor zijn bruid een plaats heeft 
bereid. De bruid maakt zich gereed, 
maar zij weet niet wanneer haar 
bruidegom komt. Zij valt in slaap. 
Te middernacht klinkt de uitroep 
dat de bruidegom komt: ‘Daar is de 
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet 
(Matteüs 25:6). Dan gaan ze naar 
de ontmoetingsplaats met de brui-
degom: ‘daarna zullen wij … op de 
wolken worden weggevoerd en gaan 
we in de lucht de Heer tegemoet. Dan 
zullen we altijd bij hem zijn’ (1 Tessa-
lonicenzen 4:17). Op weg naar het 
schitterendste bruiloftsfeest aller 
tijden: de bruiloft van het lam.

KERSTMIS: DE BRUIDEGOM 
KWAM EN KOMT

Kerstmis heeft te maken met de 
komst van Jezus. Laten we dat niet 
alleen vieren door terug te kijken 
in de geschiedenis en stilstaan bij 
de menswording van Jezus, maar 
laten we ook hoopvol vooruitkijken 
naar de toekomst en ons verheu-
gen op voltrekking van het huwelijk 
tussen bruidegom Jezus en zijn 
bruidsgemeente.

Thuis de Reus is predikant van Emmen & 
districtsvoorzitter van Noord-Nederland.
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OVERDENKING/LIEFDE

/ TE MIDDERNACHT 
KLINKT DE UITROEP 
DAT DE BRUIDEGOM 
KOMT: ‘DAAR IS DE 

BRUIDEGOM!
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LIEFDE/BOEKBESPREKING

Dit boek is een weekboek over leven vanuit liefde en dan Gods liefde wel te 
verstaan. Het is geen boek dat je achter elkaar uitleest. Elke week krijg je tips, een 
opdracht om mee aan de slag te gaan en een stukje uit de Bijbel om te lezen. Het 
boek wil je helpen om in het dagelijks leven te leren liefhebben en om te ervaren 

hoe liefdevol God is. 

Tekst/Jeanette Lavies

G
od spreekt in de Bijbel over 
blijvende liefde, liefde die 
niet voorbijgaat. Jezus heeft 
ons slecht één nieuw gebod 

gegeven: ‘ik geef jullie een nieuw 
gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten 
jullie elkaar liefhebben’. (Johan-
nes 13: 34). De zoektocht naar die 
liefde begint bij God, want God is 
liefde. (1 Johannes 4: 8, 16).

VALLEN EN WEER OPSTAAN
Met behulp van dit boek krijg je 
inzicht in hoe liefdevol God is en 
het helpt je om God maar ook jezelf 
en anderen lief te hebben. Dat gaat 
niet vanzelf: het is een proces van 
zoeken, proberen, leren, vallen en 
weer opnieuw beginnen.   

VIER ONDERWERPEN IN ÉÉN JAAR
De 52 weken van dit (werk)boek  
zijn weer onderverdeeld in 4 thema’s.  
Deel 1 gaat over de verschillende 
beelden van liefde. Deel 2 heeft 
liefde voor God als onderwerp. 
Hierin komt een aantal beelden 

JAAG DE LIE FDE NA

en namen van God aan de orde. 
Zo kunnen we Hem beter leren 
kennen en liefhebben. Deel 3 gaat 
over liefde voor jezelf. Welk beeld 
hebben we van onszelf? Wie zegt 
God dat we zijn en hoe kunnen we 
onszelf op basis daarvan leren lief-
hebben? Deel 4 behandelt de liefde 
voor anderen. Hoe kunnen we 
anderen zien en liefhebben?

LIEFDE DOORGEVEN
‘Iemand die God liefheeft gaat de 
medemens, de ander, zien met de 
ogen van Jezus. Natuurlijk zie je 
nog steeds wat er volgens jou aan 
die ander mankeert of ontbreekt. 
Maar je leert kijken met genade en 
daardoor te kiezen om je oordeel 
achterwege te laten. Door te oefe-
nen om dag na dag als geliefde 
(van God) te leven, geef je de liefde 
van God die in je is, de ruimte. 
Daardoor ga je zelf ook overstro-
men van liefde en kun je haar 
doorgeven. Dat is een bijzon-
der avontuur’ aldus de schrijfster 
Marije Vermaas

Het boek is prachtig uitgevoerd 
met tekeningen, gedichtjes, 
boekentips en nog veel meer. Maar 
het is niet alleen om te bekijken en 
te lezen, maar om te leren de liefde 
uit te leven, elke dag van je leven.

Marije Vermaas 
Jaag de liefde na (2018) 
Uitgeverij Sestra, Heerenveen 
ISBN: 978-94-91844-98-0
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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. Deze keer een recept van een maaltijdsoep om 

lekker warm van te worden: Pikante bruine bonensoep.

ADVENT VERWENT
2. Fruit op niet te hoog vuur in de olijf- 
 olie de volgende ingrediënten:
 de gesnipperde uien
 de fijngeknepen knoflook
 de van zaadlijsten ontdane en in  
 reepjes gesneden paprika’s
 het verkruimelde vegetarische gehakt
 het paprikapoeder
 wat zout, u kunt ook wat Marmite  
 gebruiken
3. Niet aan laten branden, voeg anders  
 nog wat olie toe. 
4. Doe de geschilde en in blokjes   
 gesneden aardappels erbij als alles  
 goed is aangefruit.
5. Voeg de tomatenpuree toe en schep  
 enkele minuten goed door. Pas op  
 voor aanbranden. 
6. Voeg anderhalf liter water toe en de  
 gepureerde bonen en 2 bouillon- 
 blokjes. Breng alles aan de kook. 

7. Voeg dan de rest van de pot bruine  
 bonen toe en laat zachtjes doorkoken 
  tot de aardappelen gaar zijn (even  
 proeven). 
8. Zijn de aardappelen gaar, voeg dan  
 de zoetzure paprikareepjes toe.
9. Breng op smaak met cayennepeper  
 en Tabasco. 

Serveer met warm ciabattabrood of 
Turks brood met een lekkere spead 
naar keuze en geef er wat sla bij.

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@adventist.nl.  
Wie weet komt uw recept in de 
volgende Advent!

DIT HEEFT U NODIG
1 pot bruine bonen
3 grote aardappels
250 gr. vegetarisch gehakt  
(Vegetarische Slager)
2 eetlepel zoetzure paprikareepjes
3 uien 
2 teentjes knoflook
3 groene paprika’s 
4 theelepel gerookte paprikapoeder 
2 bouillonblokjes  
1 klein blikje tomatenpuree
Olijfolie
Mespunt cayennepeper
Enkele druppels Tabasco
Zout

ZO MAAKT U HET
1. Doe de helft van de pot bruine   
 bonen in een kom en pureer die met  
 de staafmixer. 
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GELOOFSPUNTEN/DEEL 16

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 23: Huwelijk en gezin.

Tekst/Thijs de Reus

H
et huwelijk werd in Eden door 
God ingesteld. Jezus onder-
streepte dat het huwelijk een 
levenslange verbintenis is 

tussen man en vrouw in liefdevolle 
kameraadschap. Voor de chris-
ten is een huwelijk bindend jegens 
zowel God als de partner en behoort 
alleen aangegaan te worden door 
een man en een vrouw die van 
hetzelfde geloof zijn. Wederzijdse 
liefde, eer, respect en verantwoor-
delijkheid zijn de bouwstenen van 
deze relatie, die de liefde, heiligheid, 
hechtheid en het blijvende van de 
band tussen Christus en zijn kerk 
weerspiegelen. 

Met betrekking tot echtscheiding 
leerde Jezus dat degene die van zijn 
partner scheidt, behalve in geval 
van overspel en een ander trouwt, 
echtbreuk pleegt. Ofschoon 
sommige gezinsrelaties verre van 
ideaal zijn, mogen een man en een 
vrouw die zich in Christus geheel 
op elkaar richten, door de leiding 
van de Geest en de zorg van de 
kerk, hopen een eenheid in liefde 
te bereiken. God zegent het gezin, 
en wenst dat gezinsleden elkaar 
bijstaan op de weg naar volwas-
senheid. Het is een van de doelen 
van de christelijke boodschap om 
gezinnen steeds hechter te maken. 
Ouders moeten hun kinde-
ren opvoeden om de Heer lief te 
hebben en te gehoorzamen. Door 
hun voorbeeld en woorden moeten 
zij hun leren dat Christus een 
liefhebbende, altijd tedere en zorg-
zame gids is, die wil dat zij leden 
van zijn lichaam, het gezin van God, 
worden, dat zowel gehuwden als 

ongehuwden omvat. (Genesis 2:18-
25; Exodus 20:12; Deuteronomium 
6:5-9; Spreuken 22:6; Maleachi 
4:5, 6; Matteüs 5:31, 32; 19:3-9, 12; 
Marcus 10:11, 12; Johannes 2:1-11; 
1 Korintiërs 7:10, 11; 2 Korintiërs 
6:14; Efeziërs. 5:21-33; 6:1-4.)

WAT VOORAFGING
We hebben tot nu toe stilgestaan 
bij de Bijbel als gezaghebbende 
bron wat betreft vragen over wie 
God is, wie we zelf zijn, het verlos-
singsplan, dat we geestelijke 
gaven hebben ontvangen om de 
gemeente op te bouwen en dat God 
verwacht dat we trouw zijn aan 
zijn richtlijnen. 
De laatste keer stonden we stil 
bij de wet van God. Dan volgt de 
sabbat als volgende geloofspunt. 
Met het oog op het thema van 
de liefde, gaan we nu eerst in op 
datgene waar die liefde voor God 
en onze medemens wordt geleerd. 
Dat is in het gezin.
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DEEL 16/GELOOFSPUNTEN

WAAROM GAAT HET BIJ HET 
HUWELIJK?

Het huwelijk is naast de sabbat een 
van de twee dingen die we vanuit 
Eden hebben meegenomen in deze 
zondige wereld. We richten ons 
op het ideaal zoals het was in het 
paradijs. Hoe we met het huwelijk 
moeten omgaan in deze geval-
len wereld, is een tweede element. 
Het feit dat het huwelijk de band 
tussen Christus en zijn kerk weer-
spiegelt is een derde aspect van 
het huwelijk. Dit laatste komt 
uitvoerig aan de orde in een ander 
artikel in deze Advent.

HET GEZIN: OEFENTERREIN
VOOR DE LIEFDE

Liefde wordt altijd zichtbaar in de 
praktijk. De mens is echter geneigd 
eerst aan zichzelf te denken. Dat 
gaat vaak ten koste van anderen. 
Liefde is iets dat we moeten leren. 
Dat leer je in alle rust en vrede in 
het gezin. Liefde kun je alleen laten 
zien als je samen bent met anderen 
en als je samenkomt met God. 
Daarom waren de sabbat en het 
huwelijk er al in het paradijs. Ik 
probeer me voor te stellen hoe 
dat was op die eerste sabbat. God 
had net deze wereld en de mens 
gemaakt en daarna volgt die 
dag van samenzijn met God. De 
essentie van het huwelijk is ook 
samenzijn: als man en vrouw en 
als gezin.
De opdracht die de mens krijgt is: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk, 
bevolk de aarde’. Er komen daarom 
gezinnen. De kinderen zien de 
verbondenheid tussen hun vader 

en moeder en vooral de liefde die 
hen bij elkaar heeft gebracht. Zo 
leren zij ook wat liefde is.

HOE HECHT ZIJN MAN EN VROUW
MET ELKAAR VERBONDEN?

Hoe hecht dat samenzijn is blijkt 
uit de wijze waarop God man en 
vrouw maakt. Vertalingen zeggen 
over het algemeen dat God een 
rib wegnam en daaruit de vrouw 
maakte. Dit Hebreeuwse woord 
betekent eigenlijk zijkant. De mens 
wordt dus in tweeën gedeeld. 
Dat wordt ook duidelijk door de 
opdracht die de vrouw en de man 
ontvangen. De man verlaat zijn 
vader en moeder en ‘wordt één  
van lichaam’ met zijn vrouw 
(Genesis 2:24).
Die verbondenheid van man en 
vrouw kun je vergelijken met de 
verbondenheid van de mens (man 
en vrouw samen) met God. Het lijkt 
dus heel sterk op wat er gebeurde 
op die eerste sabbat van de mens 
die samen is met God. Daarom 
vergelijkt de Schrift het ingaan 
in Gods koninkrijk met de brui-
loft van het Lam met de (bruids)
gemeente (Openbaring 19:6-8 en 
vergelijk dat met Matteüs 22:1-14).

HET IDEAAL IN EEN 
ONVOLMAAKTE WERELD

Het huwelijk is het ideaal, maar dat 
gaat maar al te vaak mis. In Neder-
land geldt dat voor meer dan een 
derde van de huwelijken. Jezus 
zegt daar twee interessante dingen 
over. Hij grijpt terug op het ideaal 

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?

124

Huwelijk
en gezin

125

Geloofspunt

HET HUWELIJK WERD IN EDEN door God ingesteld. Jezus onderstreepte 

dat het huwelijk een levenslange verbintenis is tussen man en vrouw, 

als liefdevolle partners. Voor de christen is een huwelijk bindend naar 

zowel God als de partner. Het huwelijk behoort alleen aangegaan te 

worden door een man en een vrouw die een gemeenschappelijk geloof 

delen. Wederzijdse liefde, eer, respect en verantwoordelijkheid zijn de 

bouwstenen van deze relatie die de liefde, heiligheid, hechtheid en het 

blijvende van de band tussen Christus en zijn kerk weerspiegelen. Jezus 

leerde dat wie van zijn partner scheidt en met een ander trouwt, echtbreuk 

pleegt, behalve in geval van overspel. Sommige gezinsrelaties zijn verre 

van ideaal, maar een man en een vrouw die zich in Christus geheel op 

elkaar richten, mogen door de leiding van de Geest en de zorg van de kerk 

hopen een eenheid in liefde te bereiken. God zegent het gezin en wenst 

dat gezinsleden elkaar bijstaan op de weg naar volwassenheid. Het is een 

van de kenmerken van de laatste christelijke boodschap om gezinnen 

steeds hechter te maken. Ouders moeten hun kinderen opvoeden om de 

Heer lief te hebben en te gehoorzamen. Door hun voorbeeld en woorden 

moeten zij hun kinderen leren dat Christus een liefhebbende, tedere en 

zorgzame gids is, die wil dat zij leden van zijn lichaam (de kerk) worden, 

het gezin van God dat uit zowel gehuwden als ongehuwden bestaat. 

(Genesis 2:18-–25; Exodus 20:12; Deuteronomium 6:5–9; Spreuken 22:6; 

Maleachi 4:5, 6; Matteüs 5:31, 32; 19:3–9, 12; Marcus 10:11, 12; Johannes 

2:1–11; 1 Korintiërs 7:10, 11; 2 Korintiërs 6:14; Efeziërs 5:21–33; 6:1–4.)

uit het paradijs. Vanaf het begin is 
het zo dat God de mens mannelijk 
en vrouwelijk heeft gemaakt en dat 
Hij hen heeft samengebracht. Wat 
God samenvoegt, moet de mens 
niet uit elkaar halen. 
Tegelijkertijd zegt Jezus dat Mozes 
inderdaad de scheidbrief heeft 
gegeven om een scheiding op een 
ordentelijke manier te regelen. We 

moeten echter vooral stilstaan bij 
het waarom van die scheidbrief: 
‘Omdat u [de mens] harteloos en 
koppig bent’ (Matteüs 19:3-9). Dat 
is hetzelfde als zeggen ‘de liefde 
heeft u verlaten’. Als dat het geval 
is, dan is het ideaal van het gezin 
als oefenterrein voor de liefde ook 
niet meer te realiseren.

HET ZENDINGSBEVEL EN GODS 
EERSTE OPDRACHT

De opdracht van de mens was 
om in verbondenheid met God 
de aarde te bevolken. Het is de 
opdracht van de gemeente de 
wereld de boodschap te brengen 
dat God ooit dat ideaal herstelt. 
Dat gebeurt als we ‘hun leren dat 
ze zich moeten houden aan alles 
wat Ik jullie opgedragen heb’ 
(Matteüs 28:20).

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

/LIEFDE IS IETS DAT 
WE MOETEN LEREN
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DE VRIJWILLIGER/EDITH RAHAJAAN

vier kleindochters. Vier jaar lang 
paste ze op tweeling kleindochters. 
Edith is vierdegeneratieadven-
tist en gedoopt in 1971. Haar vader 
was geen adventist. ‘Hij bracht ons 
wel vanuit Kamp Fochteloo naar de 
bus, zodat wij naar de kerk konden 
in Oosterwolde. Hij was militair 
bij het Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL), daarom 
woonden wij in een kamp. Na de 
onafhankelijkheid van Indonesië, 
werden de militairen op dienstbe-
vel naar Nederland overgebracht 
met de belofte ooit terug te keren 
naar Indonesië. 

Mijn vader stierf acht jaar later, 
34 jaar oud. Ik herinner me dat 
hij groot was en dat hij bij thuis-
komst soms snoep bij zich had. 
Met Sinterklaas kreeg ik een rood 
plastic serviesje en een pop. Toen 
mijn moeder met de kinderen in 
Winterswijk gingen kijken naar 

een huis in een nieuwe woonwijk, 
zwaaide mijn vader ons uit. Hij 
droeg een pyjama, want hij was 
ziek en kon niet mee. Hij stierf 
tijdens onze afwezigheid en liet 
mijn moeder en vier kinderen 
achter. Ik was bijna zes en volgens 
mijn moeder zijn oogappel’. 

‘Ik bezocht zijn graf vaak. Het lag 
vol grote keien, want hij kwam 
oorspronkelijk van de Kei-eilanden. 
Toen we vorig jaar het graf lieten 
ruimen, heb ik drie keien meege-
nomen en in mijn tuin gelegd.’

ZOEKTOCHT NAAR FAMILIE
‘Na het overlijden van mijn vader 
stopte het contact met zijn familie. 
Mijn wens hen te vinden, groeide 
met de jaren. Het voelde alsof ik 
iets miste. Via een neef die voor 
stichting ‘Mheer voor Fako’ werkt, 
kreeg ik vorig jaar de kans mee te 
gaan naar de Kei-eilanden en mijn 
familie te bezoeken. De stichting 
helpt kinderen naar school te gaan 
en te studeren. Ik geloofde dat ik 
door het vinden van één familielid 
de anderen ook zou vinden. Toen 
dat gebeurde vielen stukjes als 
een puzzel in elkaar, ik voelde me 
compleet.’

TERUGBLIK OP DE 55+-DAG

‘D
e dag was zeer geslaagd. 
Alles ging goed. Ik ben 
secretaresse van de zeven-
koppige werkgroep. Acht 

jaar lang ben ik commissielid met 
als doel de 55+-dag tot een succes 
te maken. Het is een intensief 
proces, zeker naarmate de datum 
dichterbij komt. We vergaderen 
vijf keer per jaar en delen vervol-
gens veel via e-mail. Als we het 
thema bedacht hebben, verdelen 
we de taken, zoals het uitnodigen 
van een spreker en een zanggroep. 

De Adventkerk Utrecht is een gewel-
dige locatie. Parkeren is er gratis 
en er is voldoende ruimte in het 
gebouw. De gemeenteleden nemen 
veel werk uit handen door de cate-
ring voor hun rekening te nemen. 
Hun hulpvaardigheid is echt gaaf. 
Soms denk ik: dit wordt de laatste 
keer dat ik meewerk. Als ik dan zie 
hoe de zaal zich vult en daarmee 
de behoefte aan deze dag blijkt, 
denk ik: Oh nee, ik ga niet stoppen.’

MEER OVER EDITH
Edith is geboren in 1954 in Wester-
bork en getrouwd met Douwe 
Boersma. Ze heeft vier kinderen en 

Twee dagen na de 55+-dag sprak ik Edith Rahajaan, een van de organisatoren.  
De zondag na de 55+-dag, gunde ze zichzelf een luie dag en bezocht een galerie. 

Edith houdt van kunst en bos, maar de zee is haar favoriet. Ze kan uren kijken 
naar het wad, de weidsheid, alle kleuren en de horizon.

Tekst/Irene van Valen

/ IK ZIE MEZELF ALS 
DE STEM VAN MENSEN 

DIE NIET MEER 
GEHOORD WORDEN

GELOVEN MET HAAR 
WERKSCHOENEN AAN
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EDITH RAHAJAAN/DE VRIJWILLIGER

PROEVEN VAN VRIJWILLIGER-
WERK

Naast het werk voor de 55+-dag  
is Edith twee keer als vrijwilliger 
 mee geweest met het Rode Kruis. 
Ze reisde met ouderen naar Lemele.  
Daarbij heeft ze veertien dagen 
geholpen in een kindertehuis in 
Roemenië. ‘Het waren bijzondere 
ervaringen, want het kwam vrij 
onverwacht op mijn pad. Dat ik 
vrij moest vragen van mijn werk 
was nieuw voor me. Ik zag het als 
geloven met mijn werkschoenen 
aan. Het verrijkte mijn leven en 
verruimde mijn blik. Vrijwilligers-
werk is mooi en dankbaar werk.’

COÖRDINATOR VAN 
VRIJWILLIGERS

Als coördinator welzijnsactivitei-
ten werkt Edith 32 uur per week. 
‘Ik stuur vijftig vrijwilligers aan. 
Ik begeleid ze, organiseer activi-
teiten met hen en match ze aan 
bewoners. Sommige vrijwilli-
gers wandelen met bewoners en 
we hebben een chauffeur voor de 
rolstoelbus. Daarbij organiseren 
we het tweemaandelijkse verjaar-
dagsfeest voor mensen die jarig 

zijn (geweest). Ik zag dat mensen 
hun verjaardag niet meer vierden, 
want er komt toch geen bezoek. 
Dat vond ik verdrietig, daarom 
reserveren we een ruimte, rege-
len muziek en de kok zorgt voor 
hapjes, gebak en drankjes. Met als 
gevolg dat mensen zich weer op 
hun verjaardag verheugen.’

DE STEM VOOR ANDEREN
Edith geniet van haar baan. ‘Het 
is veelzijdig, biedt vrijheid en ik 
maak contact met mensen. Ik zie 
mezelf als de stem van mensen 
die niet meer gehoord worden. Ik 
richt me niet op de ziekte maar 
op wat mensen kunnen en spreek 
hun behoeften aan. Het liefst werk 
ik een-op-een en op de achter-
grond. Ik sta niet graag in het 
middelpunt, werk liever in stilte. 
Dat geldt ook binnen onze kerk.’

IK BEN EEN DOENER
Edith woont in Sauwerd, provin-
cie Groningen en is lid van de 
gemeente Leeuwarden. Ze was 
twee jaar ouderling, stopte vier 
jaar en werd opnieuw ouder-
ling. Ze twijfelt aan haar kunnen. 

De verantwoordelijkheid voor 
de gemeente vindt ze zwaar en 
gesprekken kunnen lastig zijn. 
‘Men ziet mij als geschikt. Hoewel 
ik denk dat hoofd diaconie beter 
bij me past. Dat zag ik terug na 
de benoemingen, ze vroegen me 
hoofd diaconie te worden. Ik kook 
graag voor groepen, maar dan 
moet Douwe wegwezen. Als ik 
kook is de keuken van mij alleen,’ 
lacht Edith.

IK KOM ALTIJD UIT BIJ GOD
God is belangrijk voor Edith. ‘Ik 
breng al mijn zorgen en plannen 
bij Hem. Ik weet nog dat ik vanuit 
Vredenoord werk zocht in Gronin-
gen. Douwe hielp met zoeken en 
zag een advertentie, maar de reac-
tietermijn was verstreken. Ik 
informeerde of ik nog kon reage-
ren. Dan moest ik diezelfde avond 
een brief sturen. Er volgden twee 
gesprekrondes. Ik was ervan over-
tuigd dat ik het niet zou worden. 
Tot ze belden dat ik aangeno-
men werd. Dat was Gods hand. Hij 
bewees dat ik altijd op Hem terug 
mag vallen.’
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VEGANISME/DE TOEKOMST

Marianne Thieme, oud-partijleider van de Partij voor de Dieren en gedoopt lid van 
de zevendedagsadventisten, ontving een eredoctoraat van de Andrews University 
(Verenigde Staten). We vatten haar toespraak tot de studenten van onze kerkelijke 

organisatie samen.
 

Tekst/Van de Redactie

VEGANISME 
DE TOEKOMST, 

VLEES HET 
VERLEDEN

A
llereerst beschreef Marianne 
Thieme haar geloofsontwik-
keling. Ze groeide op in een 
rooms-katholiek gezin, maar 

was geschokt door de opvattingen 
van deze kerk op het gebied van 
dierenrechten. ‘Stierengevechten 
worden gezegend en datzelfde geldt 
voor de wapens van mensen die 
dieren voor hun lol doodschieten. 
Ik besloot mijn rug naar de rooms-
katholieke kerk toe te keren, maar 
bleef christen.’ 
Ze kon zich niet verzoenen met de 
manier waarop veel christenen 
dieren en de aarde behandelden.  

Zo zag ze in de omgeving waar ze 
opgroeide veel kippen- en varkens-
stallen. ‘Ik begreep dat de eigenaren 
vaak orthodoxe christenen waren. 
De dieren leven daar opeenge-
propt zonder daglicht en in donkere 
betonnen hokken. De dieren worden 
behandeld als dingen enkel bedoeld 
voor productie’, aldus Thieme. Al 
in haar jeugd had Thieme een grote 
liefde en bewondering voor natuur 
en de dieren. Ze werd in haar studen-
tentijd vegetariër en enkele jaren 
later veganist.

RELATIE MENS EN DIER
Aan de andere kant ziet ze ook 
veel religieuze mensen respectvol 
omgaan met dieren. Thieme hield 
de studenten voor dat de problemen 
van de mensheid en dieren niet los 
van elkaar kunnen worden gezien. 
Er is een duidelijke relatie. ‘Mensen 
en dieren leven samen op een kleine  
planeet die niet in balans is door de 
wijze waarop wij dieren behande-
len. Denk aan de dierziektencrises 
waar ook mensen slachtoffer van 
worden, de stikstof- en CO2-uitstoot 
uit de veehouderij, de vervuiling 
van bodem en water. Wij, mensen, 
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DE TOEKOMST/VEGANISME

zijn het enige soort dat zijn leefom-
geving vernietigt. Wij veroorzaken 
een ongekende opwarming van de 
aarde die leidt tot overstromingen 
en honger. De toekomst van grote 
groepen mensen en dieren wordt 
bedreigd. Het is onacceptabel dat 
mensen de natuur misbruiken 
op een manier die dramatisch de 
condities op de aarde wijzigt. Onze 
kinderen en kleinkinderen zullen 
nog meer dan wij met de effecten 
daarvan worden geconfronteerd’, 
aldus Thieme. 

ELLEN G. WHITES PROFETISCHE 
WOORDEN

En ze haalde Ellen G. White aan, 
een van de oprichters van het 
Kerkgenootschap der Zevende-
Dags Adventisten. Zij zei al in 
1905: ‘Dieren worden dikwijls 
over grote afstanden vervoerd en 
onderworpen aan zwaar lijden 
om de markt te bereiken. Wegge-
haald uit de groene weiden en vele 
kilometers reizend over stoffige 
wegen, of tezamen gedrongen in 
vuile wagens, koortsig en uitge-
put. Dikwijls vele uren verstoken 
van voedsel en water, worden de 
arme dieren de dood ingedreven, 
zodat menselijke wezens zich aan 
hun lijken te goed kunnen doen.’ 
Thieme noemde dit profetische 
woorden omdat het volgens haar 
veel lijkt op de omstandigheden 
van dieren in de vee-industrie.
White had ook kanttekeningen 
bij de vleesconsumptie. In 1907 
schreef ze: ‘Vlees was nooit de 
beste voeding. Mensen hebben 
maar weinig kennis van wat ze 
eten. Mensen eten voortdurend 
vlees dat vol zit met kanker stimu-
lerende ziektekiemen. Denk aan 
wat vleeseten betekent voor de 
gruwelijke dingen die wij dieren 
aandoen. Hoe het de tederheid 
vernietigt die wij zouden moeten 
aannemen tegen deze schepselen 
van God.’
Deze woorden trokken Marianne 
Thieme enorm aan en de aanmoe-
digingen op het gebied van voeding 
binnen de zevendedagsadventisten 
was voor de oud-politica één van

de redenen om lid te worden. In 
februari 2006 liet zij zich dopen. 
‘Ik was zo blij om zo veel vegeta-
riërs en veganisten te ontmoeten. 
Veel meer dan in welke andere kerk 
dan ook. Met dank aan het advies 

van Ellen G. White.’ Toch krijgt ze 
binnen de kerk wel eens te horen 
dat de woorden van White niet van 
deze tijd zijn en dat haar opvattin-
gen verouderd zijn. Zij bestrijdt dit 
fel. ‘Zouden adventisten niet zicht-
baarder aanwezig moeten zijn in 
de discussies over de gevolgen 
van klimaatverandering, over-
gewicht, dierenwelzijn en de vele 
voedselcrises? Nu is het tijd om op 
te staan en je uit te spreken. Raak 
betrokken en laat de wereld zien 
wat de adventisten vanaf het begin 
gezegd hebben: veganisme is de 
toekomst, vlees is het verleden.’ Zo 
luidt de interpretatie van Thieme.

/IK BEN ERVAN 
OVERTUIGD DAT WIJ 

VAN EEN MENSGE-
RICHTE NAAR EEN 
PLANEETGERICHTE 
KIJK OP DE WERELD 

MOETEN GAAN 
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VEGANISME/DE TOEKOMST

Nederland is ongeveer zo groot 
als de Amerikaanse staat Mary-
land, maar produceert bijna net zo 
veel vlees als de gehele Verenigde 
Staten. Nederland staat daarmee 
op de tweede plek van vleesex-
porteurs in de wereld. ‘Mijn land 
slacht 650 miljoen dieren per jaar 
en heeft de laatste twintig jaar een 
groot aantal dierenwelzijns- en 
voedselschandalen gekend’, bena-
drukte Thieme. ‘Wist je dat de 
veehouderij meer broeikasgassen 
produceert dan alle auto’s, trucks, 
vliegtuigen, schepen en treinen bij 
elkaar?’

WORD REVOLUTIONAIR
Ze had de studenten bij de start van 
haar speech een revolutie beloofd. 
Ze hield ze ook voor dat alle sociale 
bewegingen klein begonnen zijn 
‘met een paar mensen’. En Mari-
anne Thieme sprak opnieuw uit dat 
ze de opvattingen van de zevende-
dagsadventisten aantrekkelijk 
vindt. ‘In vergelijking met andere 
christelijke kerken, is zij tot nu 
toe trouw gebleven aan de refor-
matorische erfenis en boodschap. 
Waar anderen hun ziel verloren 
aan de oecumenische beweging, 
zal de Adventkerk in mijn visie het 
zout der aarde moeten blijven. Een 
revolutionaire beweging, protes-
tanten. Doen wat Jezus deed als 
hij uitbuiting, misbruik of onthei-

liging zag, zoals in 
Marcus 11:15-17 

(herziene Statenvertaling), staat 
beschreven: “En toen Jezus de 
tempel binnengegaan was, begon 
hij hen die in de tempel verkochten 
en kochten, naar buiten te drijven; 
en de tafels van de geldwisselaars 
en de stoelen van hen die duiven 
verkochten, gooide hij omver; en 

hij liet niet toe dat iemand enig 
voorwerp door de tempel droeg. 
En hij gaf onderwijs en zei tegen 
hen: Staat er niet geschreven: 
Mijn huis zal een huis van gebed 
genoemd worden voor alle volken? 
Maar u hebt dat tot een kuil der 
moordenaren gemaakt.” ’ 
Thieme riep de studenten op hun 
verstand en gevoel te gebrui-
ken om de wereld te veranderen. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat wij 
van een mensgerichte naar een 
planeetgerichte kijk op de wereld 
moeten gaan. Dat is ambitieus en 
vereist hard werken.’ Om dit te 
bereiken moeten de studenten het 
huidige establishment, de business 
as usual uitdagen en ze verstoren, 
vindt Thieme. ‘We hebben moed 
nodig en onafhankelijke denkers 
om het verschil te gaan maken. Het 
lijkt altijd onmogelijk totdat het 
gelukt is.’ En ze citeerde Maarten 
Luther die ooit zei: ‘Al wist ik dat 
morgen het einde van de wereld 
was, dan nog zou ik vandaag een 
appelboom planten.’

/AL WIST IK DAT 
MORGEN HET EINDE 

VAN DE WERELD 
WAS, DAN NOG ZOU IK 
VANDAAG EEN APPEL-

BOOM PLANTEN 

Marianne Thieme (1972) groeide op in Doorwerth en studeerde rechten aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze werkte bij de dierenbeschermingsor-
ganisaties Bont voor Dieren en Wakker Dier. In 2002 richtte ze samen met vier 
anderen de Partij voor de Dieren op. Een van de redenen was dat het volgens 
Thieme de bestaande politieke (groene) partijen nauwelijks protesteerden 
toen bijna alle dier- en milieuvriendelijke maatregelen door de regering werden 
teruggedraaid. Ze kwam in 2006 in de Tweede Kamer.  Thieme trad op 8 oktober 
2019 terug als fractievoorzitter. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Ze heeft verder vele publicaties, films en docu-
mentaires op haar naam staan. 

MARIANNE THIEME
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BLOG/ARNOUD VAN DEN BROEK

LEIDENDE MOTIEVEN

EEN BEETJE APART

A
dventisten zijn niet erg soci-
ale wezens. Als er kinderen 
gedoopt worden, zijn wij 
afwezig. Als anderen naar de 

hemel gaan, blijven wij in ons graf 
liggen. Aan de geheime opname 
doen we ook al niet mee. En om het 
allemaal nog even te benadrukken, 
gaan we ook liever op onze eigen 
dag naar de kerk. Om dat uit te 
leggen, waarom wij zo anders doen, 
is niet gemakkelijk. Als het nou één 
dingetje was, OK, maar het zijn er 
zo veel waarin wij zo anders zijn 
dan de meeste andere christenen.

KAN HET LICHT AAN?
Een van de vakken van systema-
tische theologie heet ‘leidende 
motieven in de adventistische theo-
logie’, oftewel ‘hoe zijn we nou bij 
deze verzameling van geloofspun-
ten gekomen?’ In 24 college-uren, 
verspreid over twee weken, legt dr. 
Gunnar Pedersen de logica en struc-
tuur van onze geloofspunten uit. 
Stap voor stap gaat bij de studen-
ten het licht aan: ‘Dit is waarvoor 
we naar Newbold zijn gekomen! Dit 
is waarom we theologie zijn gaan 
studeren!’ Onze unieke geloofspun-

ten blijken opeens geen dit, dat, zus 
en zo te zijn, maar ze vormen een 
logische structuur, waarin elk een 
vaste plek heeft. Ga je er één veran-
deren, dan heeft dat effect op alle 
andere. Het is zoiets als die formu-
les van Hawking en Einstein. Alleen, 
je zou kunnen zeggen dat wat 
Hawking niet is gelukt, alles verkla-
ren in één formule, is ons wel is 
gelukt. Het bestaan van God hebben 
we er niet mee bewezen, maar wat 
Hij voor ons betekent, wordt daar 
wel heel mooi in uitgedrukt.

OP JE BORD
Wie adventist wil worden moet 
nogal wat stappen zetten. Vraag 
het maar eens aan iemand die 
vanuit een andere kerk is over-
gestapt. En het geldt ook voor 
iemand die vanuit ‘het niets’ zich 
aan heeft gesloten bij onze kerk. 
Vaak is het een proces van jaren. 
Zo veel dingen die je anders moet 
gaan doen, en dan hebben we het 
nog niet eens gehad over wat wel 
en niet op je bord mag liggen. 
Sommigen geven dan ook aan dat 
het ze toch een stap te ver is, of 
niet te ver, maar het zijn er te veel. 
Hoe dan ook, het komt er niet van.

De in 2018 overleden Britse wis-, natuur- en sterrenkundige Stephen Hawking 
heeft op zijn grafsteen de formule van een van zijn ontdekkingen, waar hij het 

meest trots op was, laten graveren. Het beschrijft hoe zwarte gaten in het heelal 
aan hun einde komen. De formule is een beetje vergelijkbaar met Einsteins E=mc2, 

maar dan ingewikkelder. Hawking had graag nog die ene echte grote 
formule willen ontdekken, een die alles in het hele heelal verklaart. 

Dat is hem helaas niet gelukt. Maar hij ontdekte wel dat God niet 
bestaat. Daar had hij geen formule voor, maar hij wist het wel héél zeker.

Tekst/Arnoud van den Broek

HETZELFDE, MAAR DAN ANDERS
Maar wat nu als we ons geloof eens 
niet gingen uitleggen in de vorm 
van waar we allemaal anders in 
zijn, maar in plaats daarvan begin-
nen met de structuur, de eenvoud, 
schoonheid en logica die erachter 
zit? OK, dat is nog wel een uitdaging, 
want wie heeft er tegenwoordig nog 
zin om 24 uur naar iemands verhaal 
te luisteren? Maar dat is denk ik 
ook niet nodig. Net als dat je niet 
per se hoeft te weten hoe Einstein 
en Hawking aan hun formules zijn 
gekomen om ze toch te kunnen 
gebruiken en de schoonheid ervan 
in te kunnen zien. Hoe dan ook, het 
is een interessante uitdaging om na 
te denken hoe je bijvoorbeeld een 
bijbelstudie of misschien wel een 
overdenking vanuit dit beginpunt 
kunt benaderen. We gaan oefenen.

Arnoud van den Broek studeert
theologie aan Newbold College
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VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL/HET BIJBELBOEK DANIËL

Daniël werd geboren in een welgestelde Judese familie rond het jaar 622 voor 
Christus. In die tijd waren de Babyloniërs in opmars en kwamen niet lang daarna in 
het Oude Nabije Oosten aan de macht. Meerdere volken werden door de Babyloniërs 
onder de voet gelopen. Ook het rijk Juda moest er uiteindelijk aan geloven. In 605 voor 
Christus kwam Nebukadnessar aan de macht en dwong de Judese koning Jojakim 
belasting te betalen. In 598/97 verscheen hij weer voor de poorten van Jeruzalem. 
Zowel de toenmalige koning Jojachin als vele andere belangrijke Judeeërs werden 

door Nebukadnessar in ballingschap weggevoerd naar Babel. Ook nam hij de schatten 
uit de tempel en het koninklijk paleis mee.

Tekst/Jacob Engelgeer

/ GOD ZORGT DAT 
HET UITEINDELIJK 
GOED AFLOOPT MET 
DEGENEN DIE HEM 
TROUW BLIJVEN

SPREKENDE NAMEN

O
nder de ballingen bevon-
den zich Daniël en zijn drie 
vrienden Chananja, Misaël en 
Azarja. Hun namen klinken 

veelbelovend. Chananja betekent 
‘Jahwe is genadig’, Misaël betekent 
‘wie is als God’ en Azarja betekent 
‘Jahwe helpt’. Als die weggevoerde 
Judeeërs al ergens behoefte aan 
hadden, was het aan die ene ware 
God, Jahwe, die hen in deze benarde 
situatie helpt en genadig is. In het 
boek Daniël komen deze aspecten 
zeker aan de orde. 

Het is echter vooral de naam van 
Daniël zelf die veelzeggend is voor 
dit boek. Daniël betekent ‘God is 
mijn rechter’. Een zeer toepasse-
lijke naam en ook titel. Want wie 
het boek Daniël leest, weet dat God 
het voor het zeggen heeft en niet 
een of andere wereldheerser. God 
is de soevereine heerser en kent de 
toekomst. Een hele geruststelling!

INDELING VAN HET BOEK DANIËL
Het boek Daniël bestaat uit twee 
hoofddelen, de hoofdstukken 1-6 
en 7-12. In het eerste deel lezen we 
allerlei wetenswaardigheden over 
Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 
God redt hen vanuit benarde situ-
aties en later bekleden ze hoge 
posities aan het hof van koning 

Nebukadnessar en zijn opvolgers. 
Het blijken wijze, intelligente en 
godvrezende mannen te zijn met 
grote leiderschapskwaliteiten. 

Daniël krijgt van God de gave 
dromen uit te leggen en een 
geheimzinnige tekst die op de 
muur van het paleis verschijnt te 

verklaren. Zoals zo vaak in het 
leven van alledag worden mensen 
jaloers. Ook Daniël en zijn drie 
vrienden maken dat mee in de 
vorm van intriges van andere 
hovelingen. Maar God neemt hen 
in bescherming. Hij doet zijn naam 
eer aan, Jahwe betekent immers Ik 
ben die er zijn zal.

Ook in de laatste zes hoofdstukken 
is God bevrijdend aanwezig. Deze 
hoofdstukken hebben echter wel 
een ander karakter. Het zijn niet 
zozeer verhalen als wel visioenen 
met apocalyptische kenmerken. 
Dat wil zeggen: ze vertellen over 
de toekomst en het einde der tijden 
op een enigszins mysterieuze 
manier, maar voor ingewijden is 
het taalgebruik onthullend. God 
voorspelt via Daniël in vier visioe-
nen nauwkeurig het verloop van 
de geschiedenis. Vanaf het Babylo-
nische rijk (Daniël 7:4) tot aan het 
aanbreken van Gods koninkrijk 
aan het einde der tijden (Daniël 
12:2-4,13).

HET
BIJBELBOEK 

DANIËL
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/ GOD IS DE 
SOEVEREINE HEERSER  
& KENT DE TOEKOMST. 

EEN HELE GERUST-
STELLING!

DANIËL
1e kwartaal
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Dialoog is een halfjaarlijkse  
uitgave van de Adventkerk. 
U kunt Dialoog in druk en/of  
digitaal bestellen via:  
www.servicecentrum-adventist.nl. 
Prijs incl. verzendkosten € 19,00.
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TAAL EN STRUCTUUR VAN 
HOOFDSTUK 2–7

Dat God heerst en rechtspreekt en 
de strijd beslecht tussen goed en 
kwaad, is vooral op te maken uit 
de hoofdstukken 2 tot en met 7. 
Dit gedeelte van het boek Daniël 
is geschreven in het Aramees. Het 
Aramees is een aan het Hebreeuws 
verwante taal. Het grootste deel 
van het Oude Testament is in 
het Hebreeuws geschreven. Dit 
Aramese deel oogt echter als een 
zelfstandige eenheid, niet alleen 
vanwege de taal maar ook door 
haar concentrische structuur. 

CONCENTRISCHE STRUCTUUR
Deze vorm van tekstopbouw is een 
literaire vorm die vaker in de Bijbel 
voorkomt. De tekst is als het ware in 
cirkels in te delen waarbij het begin 
en einde van de tekst(gedeelten), 
en de lagen daarbinnen, met elkaar 
corresponderen. Zo zien we dat 
hoofdstuk 2 en 7 duidelijke over-
eenkomsten vertonen, maar ook de 
hoofdstukken daartussen, namelijk 
3 en 6 en 4 en 5.

De hoofdstukken 2 en 7 vertel-
len over de vier opeenvolgende 
koninkrijken, de ene keer in een 
droom van koning Nebukadnessar 
(H.2), de andere keer in een visioen 
van Daniël (H.7). Beide hoofd-
stukken geven aan dat God de 
toekomst kent en dat de geschie-
denis van de mensheid uitmondt 
in het rijk van God. De hoofdstuk-
ken 3 en 6 vertellen ons over de 
trouw van Daniëls drie vrienden 
(H.3) en van Daniël zelf (H.6) aan 
God en Gods reddend ingrijpen. 
In de hoofdstukken 4 en 5 worden 
achtereenvolgens twee konin-
gen, Nebukadnessar en Belsassar, 
gestraft voor hun hoogmoed. 

IN SCHEMA ZIET HET ER ZO UIT
A. Nebukadnessar droomt over de vier koninkrijken (Daniël 2)
 B. Daniëls vrienden blijven trouw aan God en buigen niet voor het beeld 
      (Daniël 3)
  C. Gods oordeel over Nebukadnessars hoogmoed (Daniël 4)
  C’. Gods oordeel over Belsassars hoogmoed (Daniël 5)
 B’. Daniël blijft trouw aan God en buigt alleen voor Hem (Daniël 6)
A’. Daniël ziet de vier koninkrijken in een visioen (Daniël 7)

GOD REGEERT
Het boek Daniël vertelt ons over 
een lange periode van de geschie-
denis. Die periode loopt vanaf de 
belegering van Jeruzalem, de val 
van het rijk Juda en de deporta-
tie van de Judeeërs, tot en met 
de eindtijd. In het laatste hoofd-
stuk vertelt Daniël over Michaël 
die opstaat om het volk van God te 
bevrijden uit het geestelijk Baby-
lon van de eindtijd. In het hele 
boek lezen we dat God Rechter is 
en de touwtjes in handen heeft. 
Hij zorgt dat het uiteindelijk goed 
afloopt met degenen die Hem 
trouw blijven. Het boek Daniël laat 
ons zien dat er ondanks tegensla-
gen en regelrechte tegenwerking 
een prachtige toekomst ligt wegge-
legd voor het volk van God.

EERSTE KWARTAAL VAN 2020
Dit kwartaal bestuderen we in 
de sabbatschool dit belangrijke 
bijbelboek Daniël. Ik wens u daar-
bij Gods zegen.
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maanden dan in jaren. Hij knapte 
wonderbaar op en hem werden 
nog enkele goede jaren gegund, 
samen met zijn vrouw, dochter, 
schoonzoon en kleinkinderen.
Op 22 juli 2019 heeft Henk, in de 
hospice waar hij de laatste weken 
verbleef, nog in bijzijn van zijn 
familie zijn 75e verjaardag mogen 
vieren. Op vrijdag 2 augustus 2019 
is Henk in de ochtend ingeslapen.

 
ALBERTUS  
CORNELIS BALK 
1934 – 12 aug 2019
Bert Balk was een 
succesvol zaken-

man en had daarnaast 
diverse belangrijke functies in 
het maatschappelijk leven. Ook 
had hij een groot deel van zijn 
leven diverse functies binnen de 
Adventkerk, waarvan hij sinds 15 
november 1953 lid was. Op grond 
van zijn verdiensten in het maat-
schappelijk en kerkelijk leven 
ontving hij in november 2002 de 
onderscheiding van ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Broe-
der Balk (zoals hij binnen de kerk 
bekend stond) had zitting in het 
vroegere Noord-Nederlandse 

FOK MOL 
1 dec 1930 – 29 dec 
2018
Fok Mol, geboren 
in Loosduinen, was 

gehuwd met Hetty. 
Ze kregen 2 kinderen: Richard 
en Karin. Karin verongelukte op 
3 november 1996, slechts 33 jaar 
oud. Dit heeft ontzettend veel 
verdriet met zich meegebracht. 
Jarenlang heeft Fok iedere dag 
haar graf bezocht. 
Fok heeft zich als dirigent ingezet 
voor het zangkoor van Rotter-
dam-Zuid en samen hebben ze veel 
kunnen zingen. Fok is enthousiast 
leider geweest van de scouting en 
velen hebben daar mooie herinne-
ringen aan. Helaas heeft Fok ook 
veel tijd doorgebracht als patiënt 
in ziekenhuizen. Het zat hem met 
de gezondheid niet mee. 
Na een kort ziekbed is Fok overle-
den. Fok sprak in zijn leven vaak 
over de wederkomst van Jezus. De 
tekst ‘Uw genade is mij genoeg’ 
was een vast baken voor hem. Hij 
is bij zijn dochter Karin begra-
ven en wacht op de wederkomst 
van Christus, zijn geliefde Heiland 
waar zijn hart zo vol van was.

HENK (HENDRIK) VAN DER LINDE
22 jul 1944 – 2 aug 2019
Henk werd tegelijk met zijn vrouw 
Hélène gedoopt, op 16 januari 
2010 in de Adventkerk Heer-
len. Zijn eerste contact met het 
adventisme was tijdens een groot 
opgezet seminar over Openbaring 
en Archeologie in de schouwburg 
van Heerlen in de jaren 70. Zijn 
tweede contact was destijds met 
de churchplant Jabes. Daarna sloot 
hij zich samen met zijn vrouw aan 
bij de Adventkerk. Henk stond 
bekend als een nuchtere man met 
droge humor. Hij was een echte 
doorzetter. Als hij ergens aan 
begon zette hij zich daar volle-
dig voor in. Zijn beroep voor zijn 
pensionering was brandweerman, 
het type ruwe bolster, blanke pit. 
Voordat de dienst in de kerk 
begon, zorgde Henk ervoor dat 
alles klaarstond en hij was niet 
beroerd om klusjes in en rond de 
kerk te doen. De titel kerkmeester 
vond hij te veel eer maar zijn werk 
was er wel naar.
Ongeveer 3 jaar geleden kreeg 
Henk te horen dat hij kanker had 
en dat hij in zijn levensverwach-
ting eerder moest rekenen in 
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Conferentiebestuur en later in het 
Landelijk Bestuur van de Neder-
landse Unie. Hij was geruime tijd 
bestuurslid van Uitgeverij Veritas 
en was vele jaren bestuursvoor-
zitter van ADRA-Nederland.
In zijn lange leven heeft hij 
diverse ambten en functies in 
de gemeente Haarlem bekleed 
en is hij ook in andere opzich-
ten van veel betekenis geweest in 
zijn plaatselijke gemeente. Onder 
andere met collecteren voor goede 
doelen en in de (voor de oudere) 
generatie onvergetelijke Oogst-
Dank acties. Daarnaast zette hij 
zich in voor de jeugd, de padvinde-
rij en tijdens zomerkampen. 
Bert Balk was sinds 20 maart 
2014 weduwnaar van Johanna 
Balk-Eijkelenboom. Zonder daar 
ruchtbaarheid aan te willen geven 
hebben Bert Balk en zijn vrouw, 
door middel van een speciale 
stichting, maar ook op andere 
manieren, allerlei doelen die hun 
dierbaar waren met enorme gene-
rositeit gesteund.
In zijn laatste jaren werd zijn 
leven in toenemende mate moei-
lijker door Alzheimer. Zijn einde 
kwam toch nog onverwachts. 
Albertus Cornelis Balk over-
leed op 12 augustus 2019 in zijn 
woonplaats Bentveld op 85-jarige 
leeftijd. Twee van zijn drie in de 
Verenigde Staten wonende doch-
ters waren bij hem in zijn laatste 
ogenblikken. Alle drie waren, 
samen met hun echtgenoten en 
met alle kleinkinderen aanwezig 
bij de begrafenis.  
Die vond plaats op 19 augustus op 
de begraafplaats Westerveld in 
Driehuis. Ds. Reinder Bruinsma 
leidde de dienst van Woord en 
Gebed. Ds. N.D. Schuitenvoerder, 
emeritus predikant en sinds vele 
jaren lid van de gemeente Haar-
lem, zei dat hij zich zijn vriend 
Bert wil herinneren als ‘een diep-
gelovig mens, plichtsgetrouw . . 
. niet alleen praten maar vooral 
doen, in de kerk, tot aan die laat-
ste weken van zijn leven . . . maar 
vooral ook als een mens die op 
bewonderenswaardige wijze de 

ziekte van Alzheimer onderging. 
Met vele anderen’, zei hij verder, 
‘geloof ik dat onze Bert is ontsla-
pen in de geloofsovertuiging van 
de beloofde wederkomst van Jezus, 
de Messias.’

AALTJE JILLINGS-
HAZENBERG
10 dec 1920 –  
21 aug 2019
Het echtpaar Jillings 

raakte jaren gele-
den via een ESDA-foldertje bekend 
met de Adventkerk. Ze werden 
regelmatig bezocht door broe-
der Tap. Hij gaf hun bijbelles en 
mocht het paar uiteindelijk dopen. 
Eerst bezochten ze de bijeenkom-
sten in Sneek en toen die gemeente 
werd opgeheven gingen ze naar de 
gemeente Leeuwarden. Aaltje was 
altijd bereid om te helpen binnen 
de gemeente.
Op 5 mei 2010 overleed haar echt-
genoot Hermanus, met wie ze 
68 jaar getrouwd is geweest. Ze 
kregen zes kinderen, drie dochters 
en drie zonen. De eerste periode 
van hun huwelijk werd geken-
merkt door armoede. Daarover 
kon Aaltje meepraten. Armoede, 
overleven, ziekte, kou, water halen 
uit een ruim 3 meter diepe put. Het 
werk in en rondom huis, waarin 
geen enkele voorziening was, 
moest met de hand gebeuren. 
Aaltje was bijzonder creatief. Ze 
borduurde schilderijen en kussens 
en knoopte een groot wandkleed 
van schapenwol. Een cadeau van 
de gemeente Sneek aan Leeuwar-
den bij de ingebruikname van het 
nieuwe kerkgebouw. Aaltje was 
een doener. En haar werken volgen 
haar na. 
Ze heeft nog een flink aantal jaren 
in volle tevredenheid mogen 
wonen in Teatskehûs in Blauw-
huis. Ze was bijzonder geliefd bij 
de andere bewoners en het perso-
neel. In Deuteronomium 32: 11-12 
lezen we over de arend die over 
zijn jongen waakt. Zo waakte 
Aaltje over haar gezin, liefdevol, 
creatief en met veel doorzettings-
vermogen.

Ze was tevreden over haar leven, 
hoe het ook liep. Velen kwamen 
om afscheid te nemen van deze 
geliefde en bescheiden geloofszus-
ter van de gemeente Leeuwarden.

PETRONELLA 
(NELLY) TEEUWEN-
HAGEBOUT
14 aug 1923 –  
10 sept 2019

Nelly groeide op in 
een vrijzinnig hervormd gezin. 
In de oorlogsjaren leerde zij Jaco-
bus Teeuwen kennen met wie zij 
eind 1945 trouwde. Jacobus kwam 
uit een streng katholiek milieu. 
Kort na hun huwelijk woonden zij 
een begrafenisplechtigheid bij. 
Eén van de aanwezigen was een 
adventist die met dit jonge echt-
paar zijn geloof deelde. Jacobus 
voelde er eerst niets voor maar 
Nel raakte overtuigd en werd op 
24 november 1946 gedoopt door 
ds. Piet van Oossanen. Later werd 
ook Jacobus gedoopt. Zij runden 
in Heemstede een goed lopende 
kruidenierszaak die op sabbat 
gesloten was. Vanwege kritiek 
op de verkoop van een aantal 
producten, besloten zij deze 
zaak in 1962 te sluiten. In 1965 
verhuisde het gezin naar Harder-
wijk, waar Nel tot haar dood heeft 
gewoond.
Nelly was een gastvrije moeder 
en oma. In haar huis was ieder-
een welkom. Er was altijd veel 
en lekker eten. Zij was ook erg 
zorgzaam voor haar kinderen en 
kleinkinderen. Nelly wilde geen 
taken in de kerk. Ze was thuis 
voor haar gezin. En ze steunde 
haar man Jacobus die enthousiast 
christelijke boeken verkocht. 
Geloof was belangrijk voor haar. 
Bijna 73 jaar heeft zij het geloof 
in God vastgehouden. In de laat-
ste jaren werd de verwachting 
van Jezus’ komst steeds belangrij-
ker voor haar. Op haar tafel lagen 
vaak haar Bijbel en sabbatschool-
boekje. 



38

 d
ec

em
be

r 2
01

9 
  |

PS/DOOP

Ro
m

ol
o 

Ta
va

ni
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

GEDOOPT

Nelly heeft lang van een goede 
gezondheid mogen genieten. Toen 
ze 89 was, fietste zij nog. Trau-
matisch voor haar was het verlies 
van haar dochter in 2013. De laat-
ste jaren ging zij uitzien naar het 
einde. Ze had naar haar gevoel 
een voltooid leven. Ze ging andere 
geloofsvragen stellen. Toch kon 
ze tegelijkertijd in die periode 
erg naar iets uitzien. Het huwelijk 
van kleinkinderen. De komst van 
achterkleinkinderen. Het huwelijk 
van Frank en Janalee. 
In de vroege nacht van 10 septem-
ber is zij in het bijzijn van haar 
geliefden ingeslapen. Voor de 
afscheidsdienst hadden de 
kinderen en kleinkinderen een 
indrukwekkende presentatie 
gemaakt van het leven van hun 
moeder en oma.

ETTIE IJSPEERT – 
JUST DE LA  
PALASIÈRES
3 aug 1934 – 6 nov 
2019

Ettie werd geboren  
in Voorburg en heeft op hele bijzon-
dere plekken gewoond. In Indonesië, 
maar ook in de Haagse Dierentuin. 
Deze dierentuin die nu niet meer 
bestaat, was het eigendom van 
haar ouders. Via de lezingen van 
ds. Henk de Raad is zij in contact 
gekomen met het adventisme. De 
Adventkerk heeft veel voor haar 
betekend: zij vond er haar passie 
voor een bijbelvast geloof.
Ze was zeer actief in de gemeente 
in Amersfoort. Ze leidde vijftien 
jaar de Vakantie Bijbel School 
waarbij 100 kinderen aanwe-
zig waren. Daarnaast leidde ze 
de sabbatschool en was zij op 
Vredenoord een regelmatige spre-
ker voor de avondwijdingen. 

Tijdens de afscheidsdienst waren 
er vele belangstellenden. Ed de 
Rond (solozang met gitaar) en de 
familie Ocheng (combo) verzorg-
den de muzikale omlijsting. Op 
cd was muziek en zang van Wim 
Wolfswinkel (haar overleden 
zoon) te horen. Haar kinderen 
Petra en Angelique en haar klein-
kinderen Lars en Mara hielden 
een toespraak. Hierbij kwam naar 
voren dat Ettie een rotsvast geloof 
had, ze was een verhalenverteller, 
een Bourgondiër en zeer sociaal 
met een groot hart voor iedereen. 
In de overdenking van ds. Wim 
Altink stond Psalm 18 centraal. 
Hij zei: ‘De liefde van God brengt 
haar thuis bij de wederkomst van 
onze Heer. Daar zag ze enorm 
naar uit. Ze was een enorm gedre-
ven mens met een groot hart vol 
liefde. Liefde voor God, liefde voor 
haar grote gezin, liefde voor de 
familie van de kerk.’

Zaterdag 31 aug / Huis ter Heide 
TRIJNTJE (20) en MEREL (20) DEKKER 
Wij zijn nichtjes van elkaar en 
wilden deze bijzondere dag graag 
samen vieren. Omdat Trijntje 
uit de gemeente Zeeland komt 
en Merel uit de gemeente Assen, 

aanwezigheid van veel familie-
leden en buren. Ds. Wim Altink 
die voorging in de dienst zei het 
volgende over de doopwens van 
beide broers: ‘Door het voorbeeld 
en de inspiratie van hun moeder 
en oma en de begeleiding van mij 
als predikant, hebben de broers 
besloten zich te laten dopen.’

hebben we besloten om deze 
prachtige dag in de adventkapel 
Huis ter Heide te vieren. Samen 
met vrienden en familie uit het 
hele land hebben wij een gewel-
dige dag beleefd. Deze dag stond in 
het teken van vertrouwen op God. 
Een kinderverhaal in hetzelfde 
thema werd gebracht door Jan 
Rokus Belder en een overdenking 
in hetzelfde thema werd gebracht 
door Paul Daniëls. De dag werd 
afgesloten met een potluck.

Zaterdag 19 oktober / Den Haag 
JOSHUA (13) EN JAYDEN ONWUKA (11)
In een bijzondere doopdienst in de 
Adventkerk in Den Haag werden 
de broers Joshua en Jayden beide 
gedoopt in dezelfde dienst. Er 
was een warme en open sfeer in 
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omLiefde is een keus

de ander meer te geven
en niets terug te verwachten

Liefde is de ander begrijpen
omdat hij of zij voor jou van waarde is

Liefde is accepteren
dat de ander anders is
de ander tegemoet te komen
want als die ander gelukkig is
ben jij het ook

Liefde is de ontdekking
dat je terugkrijgt wat je allemaal gaf
want door voor de ander te kiezen
kiest de ander jou terug

Tekst/Irene van Valen



Illustratie/Aad Berger

G
od is liefde en Hij leert ons 
over zijn liefde vanuit relaties 
in de schepping. In de schep-
ping staat vrijwel alles wat  

wij kunnen waarnemen namelijk  
in relatie tot elkaar. De liefde tussen 
mensen onderling is hiervan het  
voornaamste voorbeeld. We denken 
hierbij snel aan liefdesrelaties, maar  
ook vriendschaps- en familierelaties  
vallen hieronder. Vanuit de harmo-
nieuze blauwdruk in de eerste twee  
hoofdstukken van de Bijbel lezen 
we de bedoeling van de Schepper.  
Dat mensen de liefde van de Schep-
per in de schepping reflecteren 
via de onderlinge relaties. Jezus 
benadrukte dit gegeven in het 
bijbelboek Johannes nogmaals 
door het vermogen om een ander 
lief te hebben als lakmoesproef 
te stellen voor de ware volgeling 
van Hem. Tegelijkertijd erkent de 
Bijbel al vanaf het derde hoofdstuk 
dat de ideale, harmonieuze blauw-
druk sinds de zondeval verstoord 
is. Daarna geven de overige hoofd-
stukken van de Bijbel een pijnlijke, 
maar realistische weergave van 
gebreken in onderlinge menselijke 
relaties. 

Een andere uitspraak van Jezus 
in het bijbelboek Matteüs, dat een 
(huwelijks)relatie niet voor ieder-
een is weggelegd, wordt vaak 
overgeslagen om vervolgens snel 
naar de positievere uitspraak 

De redactie is van mening dat 
het artikelenaanbod van Advent 
eveneens een realistische reflectie 
van de huidige tijdsgeest moet zijn. 
Hier heeft zij zich laten leiden door 
het voorbeeld in Gods Woord. Daar-
naast heeft de redactie via berichten 
zoveel mogelijk gehoor gegeven 
aan de wensen van de lezer. Het 
resultaat van dit alles heeft geleid 
tot het nummer van Advent dat 
voor je ligt. Advent is namelijk van 
iedereen en voor iedereen. 

Ds. Enrico Karg, hoofdredacteur

AD VENTJE

over kinderen te gaan. Toch is de 
uitspraak van Jezus over het gebrek 
om een relatie aan te kunnen gaan 
een mogelijke troost bij de confron-
tatie met aspecten uit het gebroken 
leven. Het brengt je terug op aarde. 
In het deel van diezelfde uitspraak 
dat sommigen ‘door mensen 
onvruchtbaar zijn gemaakt’ zien we 
mogelijkerwijs een psychologisch 
onderzoeksthema zelfs bevestigd 
worden. Zo lees je bijvoorbeeld in 
Psychology Today dat het vermogen 
om te kunnen liefhebben en een 
relatie te kunnen aangaan, vermoe-
delijk voor een deel wordt bepaald 
door factoren tijdens de vorming in 
de baarmoeder. 
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