
'Het is een misverstand dat we wettisch zijn' 
Kerkplanting kan leiden tot definitieve vestiging van Zevendedagsadventisten op Urk 
  

Het gezin van Pieter-Jacob Post en Linda Post-Guyt is een van de vijf gezinnen die de 

nieuwste kerkelijke gemeente van Urk vormen. De zogenaamde kerkplanting zal de 

komende tijd nog begeleid worden vanuit de Speranza-gemeente in Lelystad.  

  

Voor Pieter-Jacob en Linda is de kerk waarbij ze nu horen het eindpunt van een lange zoektocht. 

,,Ik groeide op in een gemeente waar het allemaal zo zwart was", zegt Linda. ,,Als klein kind al 

wilde ik God zoeken. Letterlijk. Ik zocht tussen de bosjes en al. Later vroeg ik op catechisatie hoe 

ik God kon vinden. 'In de Bijbel', was het antwoord. Uiteindelijk ben ik in andere gemeenten gaan 

kijken, maar nergens kon ik het vinden. Toen ik achttien jaar was heb ik voor mezelf besloten dat 

ik dan maar liever van het leven wilde genieten en hield ik me nergens meer aan." Ze ontmoette 

Pieter-Jacob, eveneens kerklid en vol vragen: ,,Ik herinner me hoe ik als kind al vroeg waarom 

we eigenlijk de zondag houden en niet de sabbat. Daar kreeg ik geen duidelijk antwoord op." 

  

'Het bleef knagen' 

Voor de buitenwacht waren ze een doorsnee Urker gezin, inclusief kerkgang. ,,Maar het bleef 

knagen", zegt Linda. ,,Totdat ik via Facebook in gesprek raakte met iemand die sabbat vierde. Hij 

nodigde me uiteindelijk uit om op vrijdagavond bij hem thuis de sabbatsopening mee te maken." 

Pieter-Jacob: ,,Ik zei: ga jij daar maar heen, dan zoek ik intussen op waarom we de zondag als 

rustdag moeten houden. Die avond heb ik een hele stapel boeken doorgeworsteld, maar nergens 

kon ik het vinden." Linda: ,,Intussen kreeg ik die avond een hele presentatie over de sabbat. Ik 

werd er stil van en dacht: wat als dit waar is?" 

,,Aan het einde van die avond kwamen ze tot de conclusie dat ook christenen de sabbat behoren 

te houden, daarna begon een Bijbelstudie over de Openbaring van Jezus Christus en Daniël, 

waarin de profetie duidelijk tekst voor tekst voor ons werd uitgelegd. Vanaf dat moment 

bezochten we af en toe de diensten bij Speranza Lelystad. Toch duurde het nog een jaar voordat 

we echt de knoop doorhakten en sabbat hielden. Ik denk dat we geestelijk eerst het een en ander 

moesten verwerken. Na elke Bijbelstudie had ik knallende hoofdpijn." 



Op 23 juni 2018 werden ze gedoopt, vanaf dat moment waren ze lid van Speranza. Hoe waren 

de reacties? ,,Mensen begrijpen er vaak niets van", zegt Pieter-Jacob. ,,Ze zeiden bijvoorbeeld: 

'dus je bent nu joods?' Nee, ik ben een volgeling van Jezus', zei ik dan." Linda: ,,Het heeft wel 

afstand gebracht tot sommige mensen. Ik was altijd een gezellige meid, met een borrel en een 

peuk. Dat is er nu af. Gelukkig heb ik er veel mooie mensen voor terug gekregen." 

,,Het is een groot misverstand dat we wettisch zijn", zegt Fabian Baromeo, die als Lelystadse 

oudste de kerkplant op Urk begeleidt. ,,We geloven dat we de tien geboden moeten blijven 

volgen, maar bijvoorbeeld niet alle ceremoniële wetten. In de praktijk draaien onze gemeenten 

om het samenzijn. En van daaruit de vraag hoe we mensen buiten de gemeente kunnen 

bereiken." 

Binnen de Adventskerk, zoals het kerkelijk genootschap vaak wordt aangeduid, bestaat ook veel 

aandacht voor gezonde voeding, geïnspireerd op joodse spijswetten. Het betekent dat alcohol en 

tabak taboe zijn. In seminars wordt extra aandacht gegeven aan gezond eten. Net zoals ook 

ingezoomd wordt op huwelijk, gezin en relaties. Predikant Enrico Karg legt uit dat binnen de 

gemeenten daarnaast de nadruk gelegd wordt op zending, hulpvaardigheid en 

eindtijdverwachting. ,,Vooral in de Bijbelstudies wordt aandacht gegeven aan de wederkomst van 

Christus, die we spoedig verwachten. In de diensten draait het in de eerste plaats om de 

Evangelieverkondiging." 

  

Zaterdagavond winkelen 

Doordeweeks komen de Urker gemeenteleden bij elkaar voor Bijbelstudie. In het weekend is er 

vaak ook nog een gezellig samenzijn, naast de diensten in Lelystad en op Urk. De zaterdagen 

worden verder vooral met sociale activiteiten ingevuld. Werken of winkelen wordt vermeden. 

Linda: ,,Dat geldt tot zonsondergang, dus in deze tijd van het jaar kunnen mensen me op 

zaterdagavond weer gewoon in de supermarkt zien." Pieter-Jacob:,, Ik werk met mensen met 

niet-aangeboren-hersenletsel, daarbij probeer ik de zaterdag zoveel mogelijk vrij te houden, maar 

als het toch een keer voorkomt dat ik dan moet werken, dan stort ik het geld dat ik daarmee 

verdien in een speciale stichting die daarmee liefdadigheidswerk doet." 

Onder begeleiding van Fabian Baromeo is het de bedoeling dat de Urker gemeente de komende 

tijd steeds beter op eigen benen kan staan. Enrico Karg kijkt vanuit het landelijke kerkverband 

mee. Daar wordt uiteindelijk bepaald of Urk inderdaad een zelfstandige gemeente kan worden in 



de lijn van de normen en waarden van de Adventskerken. Karg: ,,We zijn een kerk die wereldwijd 

georganiseerd is. De kerken in Nederland, met zesduizend gedoopte leden, staan in contact met 

die in de rest van Europa en de werelddelen hebben ook een onderlinge band. Natuurlijk zijn er 

cultuurverschillen en zingen we in Nederland andere liederen dan in bijvoorbeeld Azië, maar de 

uitgangspunten van de Adventskerk zijn over de hele wereld, met ruim 18 miljoen leden, wel 

gelijk." 

De Urker Zevendedagsadventisten komen elke eerste en derde zaterdag van de maand bij 

elkaar in de ruimte boven Keuken 2000. Inloop is vanaf half vier, de dienst begint om vier 

uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

 
(V.l.n.r.: Enrico Karg, Linda Post Guyt, Pieter-Jacob Post, Fabian Baromeo)   


