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Z o’n 2000 jaar geleden 
nodigde Jezus met deze 
woorden een kleine groep 

vissers uit aan de kust van Galilea: 
‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie 
vissers van mensen maken’ (Matteüs 
4:19). ‘Meteen lieten ze de boot … 
achter en volgden Hem’ (vers 22). 
Naarmate ze meer tijd met Jezus 
doorbrachten, werd hun leven 
voorgoed veranderd.

Vandaag roept Jezus nog steeds 
mensen op om zijn leerlingen te 

zijn. Een leerling van Jezus zijn begint met het volgen van Hem. 
Je gaat tijd doorbrengen met Hem door Bijbelstudie en gebed en 
je volgt Hem waar Hij je ook maar naartoe leidt. Door wat er in de 
Schrift staat, kunnen ook wij aan de voeten van Jezus zitten en 
luisteren naar zijn onderricht. We kijken toe terwijl Hij de blinden 
en kreupelen geneest. We zijn getuige van zijn ijver als Hij de 
tempel reinigt, en van zijn tederheid als Hij kinderen zegent.

We kijken toe hoe Hij liefde betoont aan zijn vijanden en leiding 
geeft aan zijn vrienden. Net als de leerlingen van weleer kennen 
ook wij zijn diepgaande onderricht. Met verwondering kijken we 
naar de gebeurtenissen aan het einde van zijn aardse leven. We zijn 
blij dat Hij is opgestaan en we kunnen ook nog steeds met Jezus 
wandelen zoals de leerlingen die naar Emmaüs gingen dat deden 
toen ‘Hij hun verklaarde wat er in al de Schriften over Hem geschre-
ven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten’ (Lucas 24:27).

Als we ‘in Jezus’ gezelschap hebben verkeerd’ (Handelingen 
4:13), zijn we er klaar voor zijn oproep te aanvaarden om ‘op weg te 
gaan en alle volken tot mijn leerlingen te maken, door hen te dopen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:19-20).

Ik nodig je uit om bijzondere momenten met Jezus door te 
brengen tijdens deze gebedsweek, terwijl we zorgvuldig stilstaan 
bij wat het betekent Hem te volgen. 

Ted N. C. Wilson voorzitter Generale Conferentie van het 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
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H et thema van de gebedslezingen dit jaar gaat over discipelschap.  
Nu is dat een lastig woord en is de letterlijke vertaling van het Engelse 
woord ‘discipling’. In het Engels is het veelzeggend, maar in de Neder-

landse taal is het beter om het te omschrijven dat we discipelen van Jezus 
moeten zijn om de opdracht die Hij aan ons als zijn volgelingen heeft gegeven, 
te kunnen uitvoeren. 

Die opdracht die Jezus geeft vinden we in de bekende teksten helemaal 
aan het eind van het Evangelie naar Matteüs. ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ (Matteüs 28:18-20). Het woord ‘discipel’ is in de NBV21 al 
vertaald met het woord ‘leerling’, want dat is de juiste betekenis. M.a.w. de 
eerste opdracht die Jezus aan zijn volgelingen geeft, is om andere mensen 
leerlingen van Jezus te maken. Pas als je bereid bent om van Jezus te leren, 
kun je de opdracht vervullen Jezus bekend te maken en ze te dopen. Het 
thema van de gebedslezingen is dat wij allemaal in de eerste plaats leerlingen 
van Jezus moeten worden en wat dat inhoudt. 

Vroeger werd er heel veel in de kerk de nadruk gelegd op evangelisatie. 
Evangelisatie is de reden van het bestaan van de kerk. De laatste jaren is dat 
accent verschoven naar het gegeven dat wij in de eerste plaats leerlingen van 
Jezus moeten zijn. Dat is breder dan alleen de opdracht om de boodschap te 
verkondigen. Wanneer wij spreken over het gegeven dat wij leerlingen van 
Jezus moeten zijn, ligt het accent in de eerste plaats op wie wij zijn en pas 
daarna op wat wij verkondigen. Dat is belangrijk. In de lezing van dinsdag 
herinnert Joel Okindo ons eraan dat een leerling iemand is die een persoon-
lijke volgeling is van een leraar. ‘In het Hebreeuws is een leerling iemand die 
zowel het onderwijs als het leven van de meester actief nadoet. Het is iemand 
die toepast wat hij of zij heeft geleerd. De grote vraag voor een volgeling van 
Christus is: Wat zou Jezus doen als Hij zich in mijn situatie bevond? Dan is 
dat wat ik moet doen! (Filippenzen 3:10-11).

Glenn Townend spreekt erover dat een leerling van Jezus zijn een proces is. 
Wij moeten als gelovigen voortdurend blijven leren wat het betekent om een 
goede discipel te zijn. Daarbij is het van belang dat wij zogenaamde groeige-
woontes ontwikkelen die ons helpen te blijven groeien in onze geloofsont-
wikkeling en zodoende meer op Jezus gaan lijken in wie wij zijn en hoe wij 
handelen. Daarom is het zo belangrijk dagelijks Gods Woord tot ons te nemen 
en tijd te nemen voor gebed zodat God tot ons kan spreken. De lezingen van 
dit jaar zijn bijzonder praktisch en inspirerend. Ik wens u een hele goede 
gebedsweek toe. 

Ds. R.K. de Raad voorzitter van de Nederlandse Unie van Gemeenten 
Conferentie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Voorwoord gebedslezingen 2022 
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Z oals gebruikelijk zal de bestemming van de 
opbrengsten van de gebedsdaggaven ook deze 
keer ten goede komen aan evangelisatie in 

Nederland. Evangelisatie is belangrijk voor onze kerk. In 
het Mission Statement van de kerk staat verwoord dat wij 
het als onze opdracht zien om de drie-engelenboodschap 
te verkondigen. Daarin is sprake van het goede nieuws dat 
wereldwijd bekend gemaakt moet worden. Zevende-dags 
Adventisten lezen hierin een oproep om het evangelie van 
Jezus te verkondigen aan alle mensen op de hele aarde. 
Het tweede deel van het Mission Statement stelt dat de 
kerk zich geroepen voelt om mensen voor te bereiden op 
de spoedige komst van Jezus Christus naar deze aarde als 
de Koning der koningen en Heer der heren. We weten niet 
wanneer Jezus terug zal keren en wij geloven dat alles wat 
er in de wereld allemaal gebeurt, voor ons aanwijzingen 
zijn dat wij leven in de laatste fase van de geschiedenis 
van de wereld zoals wij die kennen. 

In ons land draagt de Nederlandse Unie 65% bij aan de 
kosten van evangelisatieactiviteiten in de plaatselijke 
gemeente (tot een bepaald bedrag). Dit doen wij omdat 
wij geloven dat de verkondiging van het goede nieuws in 

de eerste plaats lokaal plaatsvindt. U allemaal bent in de 
beste positie om het evangelie te delen met de mensen 
om u heen. Daarnaast organiseert de Nederlandse Unie 
ook activiteiten. Dit jaar is er flink geïnvesteerd in twee 
modules over gezondheid en een module over de gelijke-
nissen van Jezus. Deze levenslessen zijn op het internet 
toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. Ook zijn er 
churchplants actief op verschillende plaatsen die door 
de wereldkerk, onze Divisie en de Nederlandse Unie 
grotendeels gefinancierd worden. Dat alles kost veel 
geld en daarvoor zijn wij o.a. afhankelijk van de inzet en 
vrijgevigheid van leden. Het is een geweldige ervaring 
wanneer je de verhalen hoort van wat God doet in de 
levens van mensen, zoals momenteel op Urk gebeurt. 
Daar zijn in de afgelopen paar jaar al 10 mensen gedoopt 
door het getuigenis dat wordt gegeven. Daar gaan we ook 
in de komende periode mee door. Uw gebedsdaggave 
wordt goed besteed. 

Ds. R.K. de Raad voorzitter van de Nederlandse Unie van 
Gemeenten Conferentie van het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten.

Bestemming gebedsdaggaven 2022

PERSPECTIEF KIJK ANDERS. 
DENK ANDERS.

8 UNIEKE LEVENSLESSEN VAN JEZUS
vanaf maandag 5 september t/m 16 september

TIJDLOZE LEVENSLESSEN
ACHT UNIEKE LEVENSLESSEN VAN JEZUS

NEEM DEEL AAN DEZE INTERESSANTE WEBINARS
De unieke, tijdloze levenslessen worden op een frisse manier verteld en bieden je mogelijkheid tot  
(zelf)reflectie. De gelijkenissen worden binnen het kader van de bekende Bergrede geplaatst. In die 
beroemde toespraak wees Jezus zijn toehoorders op de acht basiskenmerken van integriteit en een 

positieve levenshouding, en leerde hij over het hebben van eigenwaarde.

Ma 5 sept Tijdloze Levenslessen Introductie

Di 6 sept De verrassingen van het koninkrijk 

Woe 7 sept Als je ‘het’ vindt, neem dan de sprong

Do 8 sept Hoe ver je ook uit koers bent geraakt, je kunt altijd opnieuw beginnen

Vr 9 sept Zorg voor de mensen om je heen

Ma 12 sept Gebruik het of verlies het

Di 13 sept Geld en status zijn niet belangrijk

Woe 14 sept Grootsheid wordt afgemeten aan nederigheid

Do 15 sept Wees volhardend, geef nooit op

Vr 16 sept Aan tafel bij Jezus Wat hebben we nou geleerd?

MELD JE 
AAN OP 

www.perspectiefwebinars.nl

SAVE THE 
DATES!

Kiezen voor gezondheid
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Ik ga op  
pad om leer-
lingen aan  
te trekken 
 

B ijna 2000 jaar 
geleden, ontmoette 
de uit de dood 
opgestane Christus 

in de lente zijn leerlingen op 
een berghelling in Galilea, 
samen met honderden van zijn 
andere volgelingen. Hij kwam 
om zijn leerlingen belangrijke 
instructies te geven over hoe 
ze de opdracht verder konden 
voortzetten waaraan Hij was 
begonnen om mensen te berei-
ken voor het koninkrijk van de 
hemel. Voor velen zou dit de 
enige keer zijn dat ze direct iets 
van hun opgestane Heer zouden 
zien en horen.

‘Christus zelf had vóór 
zijn dood de tijd en de plaats 
aangewezen voor deze ontmoe-
ting. De engel bij het graf had 
de leerlingen aan zijn belofte 
herinnerd om hen in Galilea 
te ontmoeten. De belofte werd 
herhaald aan de gelovigen die 
tijdens de week van Pésach in 
Jeruzalem bijeen waren, en door 
hen bereikte de boodschap vele 
eenzamen die rouwden om de 
dood van hun Heer. Iedereen 
keek met grote belangstelling 
uit naar dit gesprek.’1

Eerste sabbat

Leerling zijn en 
de opdracht  
van de kerk

D O O R  T E D  N C  W I L S O N
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leermeester; pas als iemand zich 
alles heeft eigen gemaakt, zal hij de 
gelijke zijn van zijn leermeester’, zei 
Jezus in de Bergrede (Lucas 6:40).

Deze oproep om een leerling te 
zijn, wat tegelijkertijd de opdracht 
van de kerk is, heeft een verreikende 
strekking. Het omvat alle volken. 
Dit moet wel een opzienbarende 
openbaring zijn geweest voor de 
honderden volgelingen die op die 
berghelling in Galilea zaten. Toch 
had Jezus al tijdens zijn verblijf op 
aarde laten zien dat het evangelie 
voor meer mensen was dan alleen 
voor de Joden. Hij had zich ingezet 
voor Samaritanen, Romeinen en 
andere heidenen, zoals de Syro-Feni-
cische vrouw en de Grieken die naar 
Hem toe kwamen tijdens het feest.

EEN HEILIG WERK
Nadat ze de opdracht van Chris-

tus hadden ontvangen, begonnen 
zijn volgelingen eerst te getuigen 
tot degenen die het dichtst bij hen 
stonden: familieleden, vrienden 
en buren. Hun werkgebied werd 
echter steeds verder uitgebreid. Een 
van die toegewijde leerlingen was 
Tabita, ook wel bekend als Dorkas.

‘Ze was een waardige leerling 
van Jezus Christus geweest, en haar 
leven werd gekenmerkt door daden 
van naastenliefde en vriendelijk-
heid jegens de armen en bedroef-
den, en door ijver voor de zaak van 
de waarheid. Haar dood was een 
groot verlies. De nog in de kinder-
schoenen staande gemeente kon 
haar nobele inspanningen niet echt 
missen.’5 Het feit dat zij een leerling 
was, speelde zo’n belangrijke rol in 
de opdracht van de vroegchriste-
lijke kerk dat God een wonder deed 
toen ze stierf door de apostel Petrus. 
Daardoor kwam ze weer tot leven 
(zie Handelingen 9:36-42).

Toen de gemeente zo bleef 
groeien, begonnen de volgelingen 
van Christus te beseffen hoe ruim 
hun roeping wel niet was. Dat bleek 
toen Paulus de mensen van Athene 
toesprak op de Areopagus: ‘Uit één 
mens heeft Hij de hele mensheid 
gemaakt, die Hij over de hele aarde 
heeft verspreid; voor elk volk heeft 
Hij een tijdperk vastgesteld en Hij 
heeft de grenzen van hun woonge-
bied bepaald. Het was Gods bedoeling 

twaalf van hen aan als apostel; ze 
moesten Hem vergezellen, en Hij 
wilde hen uitzenden om het goede 
nieuws te verkondigen.”’2 

Deze 12 leerlingen hadden het 
voorrecht Jezus dagelijks te volgen, 
naar zijn onderricht te luisteren, 
Hem in actie te zien en van zijn 
voorbeeld te leren. ‘Drie en een 
half jaar lang werden de leerlingen 
onderwezen door de grootste leraar 
die de wereld ooit heeft gekend. 
Door persoonlijk contact en omgang 
heeft Christus hen opgeleid voor zijn 
dienstwerk. Dag in dag uit wandel-
den en spraken ze met Hem … Hij 
beval de leerlingen niet om dit of dat 
te doen, maar Hij zei: ‘Volg Mij.’3

De leerlingen moesten er daarna op 
uittrekken als getuigen van Christus 
en vertellen wat ze van Hem hadden 
gezien en gehoord. Ze moesten 
anderen opleiden en onderwijzen, en 
ze eropuit sturen om de evangelie-
boodschap te delen met anderen. Om 
dit te doen, werd hun de kracht van de 
heilige Geest gegeven.

EEN OPROEP AAN ALLE 
GELOVIGEN

De opgestane Christus geeft 
hier opnieuw op de berghelling de 
evangelieopdracht, niet alleen aan 
degenen die Hij had aangewezen 
als leiders van zijn gemeente,4 maar 
aan alle gelovigen die zich overal 
kunnen bevinden.

Christus richtte hun blik naar de 
hemel en zei dat zijn werk op aarde 
was volbracht en dat Hij terug-
keerde naar zijn Vader in de hemel. 
Hij verzekerde zijn volgelingen 
ervan dat ‘Mij is alle gezag macht 
gegeven in hemel en op de aarde’. 
Zo bracht Hij de opdracht van zijn 
gemeente onder woorden. Hij deed 
dat vanuit het gezichtspunt dat je 
een leerling bent met de opdracht 
om te dopen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
en om ‘hun te leren dat ze zich moe-
ten houden aan alles wat Ik jullie 
opgedragen heb’ (Matteüs 28:20).

Er is geen hogere roeping dan een 
leerling van Jezus Christus te zijn. 
Simpel gezegd is het doel van elke 
ware leerling om als Jezus te zijn. 
‘Een leerling staat niet boven zijn 

Toen de groep bijeen was 
gekomen op een heuvel in Galilea, 
verscheen Jezus plotseling in hun 
midden. Met ontzag hoorden ze toe 
toen Hij persoonlijk die beroemde 
opdracht uitsprak die in Matteüs 
28:18-20 staat: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga dus op weg en maak alle volken 
tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest, en hun 
te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’

HET BEGIN VAN DE OPDRACHT 
VAN DE KERK

Ongeveer drie jaar daarvoor had 
een andere belangrijke gebeurtenis 
plaatsgevonden op een berghelling 
in Galilea. Het geïnspireerde Woord 
vertelt ons: ‘Bij de aanstelling van 
de twaalf leerlingen werd de eerste 
stap gezet in de organisatie van de 
kerk die na het vertrek van Christus 
zijn werk op aarde zou voortzetten. 
Van deze aanstelling vertelt de Bij-
bel het volgende: “Hij ging de berg 
op en riep al degenen bij zich op wie 
Hij zijn keuze had laten vallen, en 
ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde 

‘Er is geen hogere 
roeping dan een 
leerling van Jezus 
Christus te zijn. 
Simpel gezegd is 
het doel van elke 
ware leerling om 
als Jezus te zijn’
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Conferentie. De titel daarvan is 
Discipleship Handbook: A Resource for  
Seventh-day Adventist Church Members 
en is beschikbaar in 30 talen8. Dit 
praktische en beknopte boek zal tot 
een enorme zegen zijn voor zowel 
nieuwe als bestaande leden.

Net zoals het was in de tijd van 
het Nieuwe Testament, is iedereen 
betrokken bij het uitvoeren van de 
opdracht van de gemeente. Die taak is 
er niet alleen voor predikanten, evan-
gelisten en andere leiders. God nodigt 
ons allemaal uit om door zijn kracht 
leerlingen van Christus te worden en 
om er dan op uit te gaan en anderen 
tot leerlingen van Hem te maken. 
Jezus komt. Wees betrokken! 

Ted NC Wilson is voorzitter van 
het wereldwijde Kerkgenootschap 
der Zevende-dags Adventisten. 
Aanvullende artikelen en commentaren 
zijn verkrijgbaar via het Twitteraccount 
van de voorzitter: @pastortedwilson 
en op Facebook: @Pastor Ted Wilson.

Vragen om over 
na te denken

1. Hoe kan ik prioriteit geven aan 

persoonlijke tijd met Christus 

om vertrouwd te raken met zijn 

stem en zijn instructies in mijn 

leven? 

2. Ben je meer zoals Dorkas 

en haar stille daden van 

dienstbaarheid of ben je als 

een Paulus, die vrijmoedig de 

principes van de waarheid deelt 

met anderen?

3. Is er iemand in jouw plaatselijke 

gemeente met wie jij kunt 

optrekken om hen tot steun te 

zijn in hun wandel met Christus 

door hen geestelijk te voeden?

nieuw leven en een levende afspiege-
ling zijn van het leven van Christus. 
Aan ons is een heilige opdracht 
gegeven … [Wij] zijn ertoe bestemd 
het evangelie van redding bekend 
te maken. De volmaaktheid van de 
hemel dient jouw kracht te zijn.’6

HET WINNEN VAN LEERLINGEN 
IS EEN PROCES

Het tot leerlingen maken van men-
sen is een proces. Het is meer dan het 
houden van een reeks evangelisatie-
bijeenkomsten, hoe belangrijk die 
ook zijn. Het is meer dan daklozen 
te eten geven, de buurt opruimen, 
een gezondheidsmarkt houden of 
Bijbelstudies geven, hoe belangrijk 
deze activiteiten ook zijn.

De eerste stap in het proces van 
het zorgen voor leerlingen is om er 
eerst zelf een te worden. ‘We moeten 
het patroon bestuderen en worden 
zoals Jezus, die zachtmoedig en 
nederig van hart was, zuiver en 
onbesmet.’7 De manier waarop we 
dat doen is door elke dag tijd met 
Hem door te brengen en zijn Woord 
te bestuderen, door de betekenis 
daarvan te overdenken, door met 
Hem in gesprek te zijn door gebed en 
om door zijn kracht, alles aan Hem 
over te geven en zijn geboden te 
gehoorzamen. De genade van Chris-
tus is een alles veranderende kracht, 
die ons van hoorders tot doeners 
maakt van het Woord van God.

De volgende stap is om met 
anderen te delen wat we zelf hebben 
ervaren. Dat wordt duidelijk door het 
leven van de eerste leerlingen. We 
doen dat door te delen wat we heb-
ben gezien en gehoord tijdens onze 
wandeling met Jezus. Dan nodigen 
we anderen uit: ‘Proef en geniet de 
goedheid van de Heer’ (Psalm 34:9). 
Wanneer mensen eenmaal hun 
leven aan Hem hebben gegeven in 
de doop, hebben deze nieuwelingen 
in het geloof het nog steeds nodig 
als leerlingen te worden behandeld 
door middel van de begeleiding door 
meer ervaren mensen in het geloof, 
al zijn die zelf ook nog steeds een 
leerling.

Een uitstekend hulpmiddel om 
dat volledige proces te schetsen van 
leerling en mentor zijn, is uitgegeven 
door het departement Sabbatschool/
Personal Ministries van de Generale 

dat ze Hem zouden zoeken en Hem 
al tastend zouden kunnen vinden, 
aangezien Hij van niemand van ons 
ver weg is’ (Handelingen 17:26-27).

Door de eeuwen heen heeft God 
zijn gemeente geleid terwijl zijn 
boodschap van de ene leerling naar 
de andere leerling ging. Dat ging 
soms zelfs ten koste van hun leven. 
Zij maakten leerlingen door Gods 
Woord te onderwijzen, te dopen in 
de naam van de Vader, de Zoon en 
de heilige Geest en door een mentor 
te zijn zoals Jezus dat was.

ONS VOORRECHT
Wat is het vandaag de dag een 

voorrecht om deel uit te maken 
van hen die deze grote opdracht 
uitvoeren en die de laatste luide roep 
tot de wereld richt, door het eeuwige 
evangelie te delen door middel van 
de boodschappen van de drie enge-
len in Openbaring 14! Ellen White 
verbindt deze grote opdracht op een 
duidelijke en krachtige wijze met de 
boodschappen van die drie engelen:

‘Zevendedagsadventisten zijn in 
de wereld geplaatst met een bijzon-
dere opdracht als wakers en lichtdra-
gers. Aan hen is de laatste waarschu-
wing toevertrouwd voor een wereld 
die op weg is naar haar einde. Op 
hen schijnt wonderbaarlijk licht uit 
het Woord van God. Ze hebben een 
opdracht gekregen met de meest 
indringende betekenis, namelijk de 
verkondiging van de boodschappen 
van de eerste, de tweede en de derde 
engel. Er is geen ander werk dat zo 
belangrijk is. Ze mogen niets anders 
hun aandacht laten trekken.

‘De plechtigste waarheden die ooit 
aan stervelingen zijn toevertrouwd, 
zijn aan ons gegeven om die aan de 
wereld te verkondigen. Het is onze 
taak deze waarheden te verkon-
digen. De wereld moet worden 
gewaarschuwd en Gods volk moet 
trouw zijn aan het vertrouwen dat 
hun is gegeven … 

‘Wij moeten toegewijde kanalen 
zijn, waardoor het hemelse leven 
naar anderen moet stromen. De 
heilige Geest moet de hele gemeente 
bezielen en daarin doordringen, 
om zo harten te zuiveren en tot een 
hechte eenheid te maken. Degenen 
die met Christus in de doop zijn 
begraven, moeten opstaan tot een 

1 Ellen White, De wens der eeuwen, p. 680.
2 Marcus 3:13-14; Ellen White, Van Jeruzalem tot Rome, p. 15.
3 Ellen White, Van Jeruzalem tot Rome, p. 14.
4 Ellen White, The Spirit of Prophecy (Battle Creek, Mich.: Seveth-day
 Adventist Pub. Assn., 1878), vol. 3, blz. 323.
5 Ellen White, Testimonies for the Church (Mountain View, Californië: 

Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 9, pp. 19-20.
6 Ellen White in Signs of the Times, 20 april 1891.
7 Personal Ministries is op dit moment het departement ‘Gemeen-

tegroei’ van de Nederlandse Unie. Sabbatschool valt onder het 
departement Ontwikkeling en Toerusting.

8 Dit boek is nog niet beschikbaar in het Nederlands.
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Zondag 

H et evangelie van Marcus bevat dit bekende, maar unieke verhaal: 
‘Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en 
men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde 
bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel 

op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: “Ziet u iets?” Hij begon weer te 
zien en zei: “Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.” Daarna 
legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen 
open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de 
waarschuwing: “Ga het dorp niet in!”’ (Marcus 8:22-25)

In elk ander genezingsverslag geneest Jezus iemand door één aanraking 
of één bevel. Waarom waren er twee stappen nodig voordat deze man werd 
genezen?

Kijk eens naar de volgorde van de verhalen in Marcus 8. Voorafgaand aan dit 
verhaal had Jezus op wonderbaarlijke wijze de groep van 4000 mensen gevoed. 
Toch wilden de farizeeën nog steeds een teken. Jezus reageerde daarop door 
zijn leerlingen te waarschuwen voor de ‘zuurdesem’ van de farizeeën. Op 
symbolische wijze verwees Hij zo naar hun gebrek aan geloof (verzen 1-21). 
Toen Jezus de blinde man zijn gezichtsvermogen had teruggegeven, stelde 
Jezus de leerlingen de ultieme geloofsvraag: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
(vers 29). Dit verhaal staat dus in een verband waarin het gaat om geloof. Let 
er ook op dat het andere mensen waren die de blinde man bij Jezus brachten. 
Het waren deze mensen die in Jezus geloofden en niet de blinde man.

Als jongen van tien jaar ben ik korte tijd blind geweest omdat ik stond 
te kijken naar laswerk, ook al werd me gezegd dat niet te doen. Ik werd de 
volgende morgen wakker en ik kon niets zien. Dat was beangstigend. Ik was 
afhankelijk van mijn gezinsleden om me te eten te geven, te wassen, aan te 
kleden en te leiden. Ik moest erop vertrouwen dat zij mijn ogen waren.

Toen Jezus de blinde man bij de hand nam en hem het dorp uit leidde, 
begon de blinde man er eveneens op te vertrouwen dat Jezus zijn ogen zou 
zijn. Jezus deed speeksel op de ogen van de man en vroeg: ‘Ziet u iets?’ De 
man antwoordde: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 
Zijn geloof in Jezus nam toe. Toen Jezus ten slotte zijn handen op de ogen van 
de man legde en hij weer duidelijk kon zien, was zijn geloof in Hem compleet 
als persoon, genezer en levensveranderaar. Door dit proces van het ontwik-
kelen van vertrouwen nam Jezus een man met weinig of geen geloof mee en 
leidde hem naar een plek van vertrouwen en geloof, en gaf de man zo zijn 
leven terug.

LEREN EEN LEERLING TE ZIJN
Zo doet Jezus dat met eenieder 

van ons. Hij weet waar we zijn op 
onze persoonlijke geloofsreis. Zelfs 
als we maar een klein beetje geloof 
hebben maar gewillig zijn, kan 
Jezus ons leiden en het juiste bewijs 
geven om vertrouwen en geloof 
in Hem te ontwikkelen en om zo 
ons leven te herstellen. Dit houdt 
het leerling van Jezus zijn in. Het 
woord dat in het Nieuwe Testament 
met ‘leerling’ wordt vertaald, is 
mathetes en dat is afgeleid van het 
Griekse werkwoord ‘leren’. Het is 
dus iemand die leert vertrouwen en 
geloof in Hem te ontwikkelen en om 
door Hem te worden hersteld.

Dit was het leerproces wat Jezus’ 
twaalf speciale leerlingen doorlie-
pen. Jezus koos hen uit om bij Hem 
te zijn en om hen er vervolgens op 
uit te sturen (Marcus 3:13-15). Ter-
wijl ze tijd ‘met Jezus’ doorbrachten, 
leerden ze op Hem te vertrouwen. 
Ze zagen hoe Hij met waardigheid, 
mededogen en waarheid met ande-
ren omging: kinderen, vreemdelin-
gen, melaatsen, schriftgeleerden, 
vrouwen, mensen die hulp zochten 
en mensen die kwaad wilden. 
Na hun tijd ‘met Jezus’ werden ze 
‘uitgezonden’ om te doen wat Jezus 
deed en tussenbeide te komen als er 
sprake was van ziekte, gebreken, de 
dood en ook om relaties te genezen.

Ze moesten vergeving, zelfopoffe-

Wanneer ben  
je een leerling 
van Jezus?

D O O R  G L E N N  T O W N E N D
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ring en innerlijke verandering van 
het hart leren aan mensen in plaats 
van dat ze zich alleen maar hielden 
aan uiterlijke regels. Zij moesten 
zich, net als Jezus, dienend opstel-
len en mensen leiden door hart 
te hebben voor dienstbaarheid in 
plaats van op zichzelf gericht te zijn. 
Ze moesten de nadruk leggen op de 
echte waarde en de mogelijkheden 
van elke persoon. Dankzij Jezus’ 
training en begeleiding werden 
al deze leerlingen, op één na, tot 
leiders van een zich steeds verder 
uitbreidende beweging van mensen 
die anderen tot leerlingen maakten.

ZELF TOT LEERLING 
WORDEN IS EEN PROCES

Tegenwoordig is het proces voor 
ons om een leerling te worden 
vrijwel hetzelfde. Wanneer we doel-
bewust tijd doorbrengen ‘met Jezus’ 
door bewuste gewoonten van lezen 
en nadenken over de Schrift aan te 
leren, praten we met en luisteren 
we naar God. Daar horen ook bij tijd 
doorbrengen in de natuur, rusten 
op de sabbat en werken aan een 
leven van dankbaarheid. Door die 
dingen te doen, leren we gewoonten 
aan van denken, geloven en doen 

en zo ontwikkelt zich vertrouwen 
en geloof in Jezus. Naarmate onze 
relatie met Jezus groeit en we ons 
eigen maken dat God liefde is, leren 
we God, anderen en onszelf lief te 
hebben (Marcus 12:30-33). Ellen 
White zegt daar het volgende over: 
‘Het is jouw voorrecht om altijd te 
blijven groeien in genade en toe te 
nemen in de kennis en liefde van 
God. De voorwaarde is dat je blijft 
zorgen voor de liefelijke gemeen-
schap met Christus. Dan is het 
jouw voorrecht om te genieten.’1

Net als bij de oorspronkelijke 
twaalf leerlingen, leidt onze tijd 
‘met Jezus’ ertoe dat we veranderen 
en op Hem gaan lijken. Dit werk 
van Gods genade is misschien niet 
volledig, maar toch worden ook 
wij ‘uitgezonden’ om het karakter 
van Jezus te weerspiegelen door 
empathie, waarheid en moed te 
tonen. Leven voor Jezus doen we 
thuis, op school, op het werk en in 
de gemeenschap, om daar verande-
ringen tot stand te brengen.

Het volgende verhaal uit Papoea-
Nieuw-Guinea laat zien wat dit 
proces inhoudt. Twee ouderlingen 
van de gemeente van Madang merk-
ten op dat de groep van middelbare 
scholieren die werkloos waren, 
steeds groter werd. Dat gebeurde 
ook met de misdaad in dat gebied. 
Ze besloten deze ‘straatjongens van 
Madang’ één keer per week te eten 
te geven. De gemeente voorzag niet 
alleen in eten, maar ook in zorg. Na 
korte tijd vroegen ze de jongens of 
ze lid wilden worden van een Bijbel-
leesgroep. Ze gaven de jongens de 
evangeliën van Marcus en Lucas en 
het boek Handelingen om te lezen. 
Ze kregen die boeken samen met 
enkele fundamentele vragen om te 
ontdekken wie je bent. Na verloop 
van tijd leidden deze contacten tot 
meer mededogen en visie bij de 
leden van de gemeente, tot minder 
misdaad in de stad en sommige van 
deze straatjongens werden leerlin-
gen van Jezus.

CONCLUSIE
De South Pacific Division heeft 

een mantra: ‘Een leerling is iemand 
die in elk opzicht steeds meer 
toegroeit naar Jezus’ (gebaseerd op 

Efeziërs 4:15). We erkennen dat leer-
ling worden van Jezus voor iedereen 
een werk in uitvoering is. Worden 
zoals Hij is een doel ‘dat niet in dit 
leven kan worden voltooid, maar dat 
in het komende leven zal worden 
voortgezet’.2 Sommigen hebben blij-
vende uitdagingen als het gaat om 
geduld, tienden geven, taalgebruik, 
gezond eten en houding. We mogen 
elkaar niet oordelen maar we 
moeten elkaar troosten en tot steun 
zijn (1 Tessalonicenzen 5:11) om zo 
leerlingen van Jezus te worden. 

Glenn Townend is de voorzitter van 
het gebied van de Stille Zuidzee 
van het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten in Sydney, 
Australië. 

Vragen om over 
na te denken

1. Beschrijf een ervaring in je 

leven waarin Jezus je hielp 

meer vertrouwen en geloof in 

Hem te ontwikkelen.

2. Welke gewoonten, wat betreft 

wijdingen, hebben je in het bij-

zonder geholpen ‘met Jezus’ te 

zijn? Welke van die gewoonten 

vind je moeilijker en waarom?

3. Wat vind je leuk aan het 

volgen van Jezus? Hoe zouden 

anderen kunnen zien dat je 

Jezus volgt?

4. Hoe heb je het ervaren om te 

worden ‘uitgezonden’ en tot 

zegen te zijn voor anderen: 

thuis, op school, op het werk en 

in je naaste omgeving?

‘Een leerling is 
iemand die in elk 
opzicht steeds 
meer toegroeit 
naar Jezus’

1 Ellen White, God’s Amazing Grace (Washington, DC: Review and 
Herald Pub. Assn., 1973), p. 292.

2 Ellen White, Karaktervorming, p. 16.
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Maandag

1. WE ZIJN GELIEFD
Onlangs zat ik op een vlucht van 

Houston naar Chicago naast een 
directeur van een informatietech-
nologiebedrijf. Hij vloog de hele 
wereld rond en was vaak van huis. 
Hij miste zijn gezin heel erg en had 
een telefoonnummer dat hij alleen 
voor hen had. Normaal gesproken 
werden zijn telefoontjes gefilterd, 
maar zijn gezin kon hem op elk 
moment bellen en ze wisten dat hij 
het gesprek dan ook zou aannemen. 
Hij vertelde me: ‘Geen enkele stem 
klinkt mij zoeter in de oren als die 
van mijn vrouw en kinderen’. ‘Ik 
laat alles vallen om de telefoon te 
beantwoorden en contact met hen 
te hebben.’

Ons gesprek herinnerde me eraan 
dat ik ook een directe lijn met mijn 
hemelse Vader heb. ‘Allen die Hem 
aanroepen is de HEER nabij’ (Psalm 
145:18). Hij geeft mij nooit het 
gevoel dat ik Hem stoor als ik mij 
in gebed tot Hem richt. Als ik ziek 
of ontmoedigd ben, strekt Hij zijn 
handen uit naar beneden om mij 
te troosten, of geeft Hij anderen de 
opdracht mij namens Hem te troos-
ten. Als ik ergens over in extase ben, 
kan ik Hem aanroepen. Ik heb een 
één-op-één verbinding met God.

Voor Ellen White is de ultieme 
realiteit van de liefde van God zijn 
aanwezigheid bij ons. ‘Jezus kwam 
bij ons wonen en daarom weten we 
dat God onze beproevingen kent 
en meevoelt met ons verdriet. Elke 
zoon en dochter van Adam kan 
ervan uitgaan dat onze Schepper 
de vriend is van zondaars. Want in 
elke leerstelling die over genade 
gaat, elke belofte van vreugde, elke 
daad van liefde en elke vorm van 
goddelijke aantrekkingskracht die 
zichtbaar is in het leven van de 
Heiland op deze aarde, zien we “God 
met ons”.’1

W e leren uit de Schrift dat groeien in Jezus essentieel is. Dit 
gebeurt door de Bijbel te lezen, te bidden, God te aanbidden 
en te prijzen, samen te zijn met gelovigen, iets voor deze 
wereld te doen door dienstwerk en evangelisatie, en door 

Gods aanwezigheid in de praktijk te brengen (Handelingen 2:42-47; 4:32-36).

DE BELOFTE VAN GOD DIE HET MEEST WORDT GENOEMD
In zowel het Oude als het Nieuwe Testament zegt God herhaaldelijk: ‘Ik 

ben MET jullie.’ Dit is de belofte die het meeste wordt genoemd. In het begin 
was Hij met Adam en Eva in de tuin van Eden (Genesis 2:4-3:24). Hij gaf ons 
de wekelijkse sabbat omdat Hij een hele dag exclusief met ons wilde door-
brengen (Genesis 2:1-3). Zelfs na de zondeval gaf Hij Israël de opdracht een 
heiligdom voor Hem te bouwen als een symbool dat Hij te midden van hen 
zou zijn (Exodus 25:8).

Gods aanwezigheid bij ons wordt op de beste manier tot een realiteit in 
Jezus. Ook zijn naam Immanuel verkondigt dat Hij God met ons is (Matteüs 
1:23; Jesaja 7:14). Voordat Hij terugging naar de hemel beloofde Jezus dat 
Hij altijd met ons zou zijn, zelfs tot de voltooiing van deze wereld (Matteüs 
28:20). Hij gaf ons de heilige Geest om voor altijd bij en in ons te zijn (Johan-
nes 14:16-17). Het hoogtepunt van de geschiedenis is om voor altijd bij Jezus 
te zijn als Hij voor de tweede keer komt (Openbaring 21:3).

God is altijd bij ons. We voelen zijn aanwezigheid misschien niet, maar dat 
maakt het niet minder waar. ‘De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan 
en geen moment van je zijde wijken’ (Deuteronomium 31:8). Dit is ook voor 
vandaag Gods belofte aan ons.

Wat betekent het om te ervaren dat God met ons is?

Groeien  
als leerling 
van Jezus
Zijn aanwezigheid ervaren

D O O R  S .  J O S E P H  K I D D E R
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2. WE ZIJN NOOIT ALLEEN
Gods aanwezigheid manifesteert 

zich op welke manier we dat ook 
maar nodig hebben. Voor de wees 
is Hij de eeuwige Vader (Jesaja 9:6). 
Voor de pasgeboren baby is Hij de 
meelevende Moeder (Jesaja 49:15). 
Voor de eenzamen is Hij de almach-
tige metgezel die altijd bij ons is 
(Psalm 68:6; 69:33). Aan de zieken, 
de verlatenen en degenen die door 
een donker dal gaan, belooft Hij: ‘Ik 
ben bij je’ (Jesaja 43:2).

Een van de meest opwindende 
dingen van Gods aanwezigheid is de 
vreugde die het voortbrengt. ‘U wijst 
mij de weg van het leven: overvloe-
dige vreugde in uw nabijheid, voor 
altijd een lieflijke plek aan uw zijde’ 
(Psalm 16:11). Ik weet dat wat ik 
ook meemaak en waar ik ook ben, 
dat God altijd bij me is en me helpt 
het leven met vertrouwen en hoop 
tegemoet te treden.

3. GODS AANWEZIGHEID TOT  
WERKELIJKHEID MAKEN IN  
JE LEVEN

God is constant op zoek zichzelf 
aan ons te openbaren in elk deel van 
ons leven. Hij spoort ons aan om 
Hem met heel ons hart te zoeken. 
Hij vertelt ons hoe we dat doen in 
Jeremia 29:12-14: ‘Jullie zullen Mij 
aanroepen en weer tot Mij gaan 
bidden, en Ik zal naar jullie luis-
teren. Jullie zullen Mij zoeken en 
ook vinden, als jullie Mij tenminste 
met hart en ziel zoeken. Ik zal me 
door jullie laten vinden – spreekt de 
HEER.’ Merk op dat er twee voor-
waarden zijn: aanroepen en zoeken.

4. DOE EEN BEROEP OP MIJ
We distantiëren ons van God als 

we worden afgeleid door zaken als 
werkverplichtingen en een drukke 
levensstijl. Het probleem zit niet 
aan zijn kant, maar aan de onze. We 
kunnen zeggen dat we de nabijheid 
van God ervaren, maar tegelijkertijd 
niet echt met de zekerheid daarvan 
leven. Praat elke dag met Hem over 
de dingen die zich voordoen in je 
leven. Deel je leven met Hem. Laat 
Hem je leiden en zegenen.

Een paar weken geleden kon ik 
slecht slapen. Een frustrerende 

S. Joseph Kidder is hoogleraar 
pastorale theologie aan het 
opleidingsinstituut van de 
zevendedagsadventisten in Berrien 
Springs, Michigan, Verenigde Staten.

Vragen om over 
na te denken

1. Denk aan een voorval waarbij 

je Gods aanwezigheid op 

een indringende manier hebt 

gevoeld.

2. Wat kun je doen om echt Gods 

aanwezigheid in je dagelijkse 

leven te herkennen?

3. Breng de hoogte- en diepte-

punten van je leven in kaart. 

Hoe heb je Gods aanwezigheid 

in elk daarvan ervaren?

situatie bleef maar door mijn hoofd 
spoken. Rusteloos stond ik op en 
probeerde tv te kijken, maar ik 
hoorde steeds een stem die zachtjes 
zei: ‘doe een beroep om Mij’. Ik sloeg 
mijn Bijbel open bij Handelingen 
2:25-26: ‘Steeds houd ik de Heer 
voor ogen, Hij is aan mijn zijde, 
ik wankel niet. Daarom verheugt 
zich mijn hart en jubelt mijn tong 
van blijdschap. Vervuld van hoop 
rust mijn lichaam.’ Er kwam een 
gevoel van rust en vrede over me. 
Ik legde de situatie waarin ik zat in 
gebed voor aan God. Zijn aanwezig-
heid schonk me vreugde en hoop 
(Handelingen 2:28), en ik viel al snel 
in slaap.

5. ZOEK MIJ
We moeten God elke dag ijverig 

zoeken. Als ik mijn vrouw slechts 
om de paar weken zou zien en tijd 
met haar willen doorbrengen, dan 
zou ons huwelijk niet veel voorstel-
len. Ik wil dat mijn vrouw weet dat 
ik aan haar denk. Ik plan bewust 
tijd in om samen te zijn. Ook al zijn 
we al meer dan 40 jaar getrouwd, 
het doet me nog steeds heel veel om 
bij haar te zijn en haar beter te leren 
kennen. We moeten net zo doelbe-
wust zijn in het zoeken naar God. 
Als we alles wat ons afleidt opzij-
zetten en de tijd nemen om God te 
zoeken, dan zullen we gezegend 
worden doordat we Hem kennen. 
We zullen worden veranderd door 
‘de kracht van zijn opstanding te 
ervaren’ (Filippenzen 3:10).

Wees vastbesloten om elke dag 
Gods aanwezigheid te zoeken.  
Hij is nooit verder van ons weg dan 
een gebed. 

1 Ellen White, De wens er eeuwen, p. 14.
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Dinsdag

Leven als een 
leerling

W e zijn geroepen om als leerlingen van Christus te leven. Dat 
geldt voor thuis, op het werk, op school, op het marktplein 
en daarbuiten. Hij is het licht van de wereld1 (Johannes 1:4). 
Als Hij in je leeft, zal dat zichtbaar zijn voor de mensen om 

je heen. Het feit dat jij God kent, kun je niet verborgen houden. Dat kan nooit 
iets zijn dat alleen maar privé is, en wat alleen jou en God bekend is. Het 
moet anderen tot zegen zijn. ‘Net als hun meester moeten de volgelingen van 
Christus in elk tijdperk het licht van de wereld zijn.’

Enige tijd geleden woonde ik de begrafenis bij van een ouderling in Kenia. 
Zijn vrouw en kinderen in de tienerleeftijd getuigden van zijn leven op een 
manier die elke rouwende raakte. ‘Toen wij trouwden,’ zei ze, ‘beloofde hij 
dat hij van me zou houden, en hij hield echt van me tot aan zijn dood.’ De 
kinderen bevestigden dat dit echt waar was. Als christen en ouderling liet hij 
zien wat de liefde van God inhield door dat aan zijn echtgenote en kinderen 
te tonen. Dat is leven als een leerling!

EEN DEFINITIE VAN LEERLING ZIJN
Een leerling is iemand die een persoonlijke volgeling is van een leraar. In het 

Hebreeuws is een leerling iemand die zowel het onderwijs als het leven van de 
meester actief nadoet. Het is iemand die toepast wat hij of zij heeft geleerd. De 
grote vraag voor een volgeling van Christus is: Wat zou Jezus doen als Hij zich 
in mijn situatie bevond? Dan is dat wat ik moet doen! (Filippenzen 3:10-11)

Het is altijd een hele opdracht om uit te leven wat je zelf zegt dat je bent! 
Mensen om je heen willen de bevestiging zien dat je authentiek bent. De 
Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die als echte leerlingen van 
Jezus Christus hebben geleefd. Ze deden Hem in alle opzichten na zowel wat 
betreft wat Hij onderwees als hoe Hij leefde.

Paulus moedigde de gelovigen aan: ‘u neemt mij bij alles als voorbeeld en 
houdt u aan de voorschriften die ik u gegeven heb’ (1 Korintiërs 11:1). Jozua 

D O O R  J O E L  O K I N D O
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zei tegen de leiders van Israël: ‘Dien 
alleen de HEER. Als u daar niet toe 
bereid bent, kies dan nu wie u wel 
wilt dienen: de goden van uw voor-
ouders ten oosten van de Eufraat 
of de goden van de Amorieten, van 
wie u nu het land bewoont. Ikzelf en 
mijn familie zullen de HEER dienen’ 
(Jozua 24:14-15).

EEN BIJBELSE RICHTLIJN
De Schrift roept echtgenoten 

op om thuis als echte leerlingen 
te leven. ‘Mannen, heb uw vrouw 
lief, zoals Christus de kerk heeft 
liefgehad en zich voor haar heeft 
prijsgegeven … Zo moeten mannen 
hun vrouw liefhebben, als hun eigen 
lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, 
heeft zichzelf lief. Niemand haat 
ooit zijn eigen lichaam, integendeel, 
men voedt en verzorgt het, zoals 
Christus de kerk, want dat is zijn 
lichaam en wij zijn de ledematen’ 
(Efeziërs 5:25-30).

‘Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: 
erken het gezag van uw man. Dan 
zullen mannen die weigeren Gods 
woord te gehoorzamen daarvoor 

gewonnen worden door het gedrag 
van hun vrouw, zonder dat zij iets 
hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe 
zuiver u leeft uit ontzag voor God’ (1 
Petrus 3:1-2).

Als je een vader of moeder bent, 
laat je zien dat je een leerling bent 
door de manier waarop je met 
je kinderen omgaat. ‘Vaders [en 
moeders], maak uw kinderen niet 
verbitterd, maar vorm en vermaan 
hen, zodat u ze opvoedt zoals de 
Heer dat wil’ (Efeziërs 6:4).

Als je een kind bent, dan bete-
kent het leven als leerling dat je je 
ouders gehoorzaamt: ‘Kinderen, 
wees gehoorzaam aan je ouders uit 
ontzag voor de Heer, want zo hoort 
het. Toon eerbied voor uw vader 
en moeder, dat is het eerste gebod 
waaraan een belofte verbonden is: 
“Dan zal het u goed gaan en zult u 
lang leven op aarde”’ (Efeziërs 6:1-3).

Paulus spoort de jongeren aan 
te laten zien dat zij een leerling 
zijn door middel van hun karakter. 
‘Sta niemand toe dat hij vanwege 
je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, 
maar wees voor de gelovigen een 
voorbeeld in wat je zegt, in je 
levenswijze, in liefde, geloof en 
zuiverheid’ (1 Timoteüs 4:12).

De apostel Petrus riep predikan-
ten en kerkleiders op om als echte 
leerlingen te leven: ‘Ik doe een 
beroep op de oudsten onder u. … 
Hoed de kudde van God waarvoor 
u de verantwoordelijkheid hebt, 
houd goed toezicht – niet gedwon-
gen maar vrijwillig, zoals God dat 
wil, en niet om er zelf beter van 
te worden maar met belangeloze 
toewijding. Stel u niet heerszuchtig 
op tegenover de kudde die aan u is 
toevertrouwd, maar geef het goede 
voorbeeld. Dan zult u wanneer de 
hoogste herder verschijnt deel krij-
gen aan zijn luister, de lauwerkrans 
die nooit verwelkt’ (1 Petrus 5:1-4).

EEN ESSENTIËLE 
LEVENSBEHOEFTE

Leven als een echte leerling is van 
groot belang. In deze laatste dagen 
werken de duivel en zijn engelen 
onvermoeibaar om gelovigen in een 
lauwe staat te brengen waarin zij zich 
op hun gemak voelen. ‘Weet dat de 

Het feit dat jij 
God kent, kun je 
niet verborgen 
houden

laatste dagen zwaar zullen zijn.  
De mensen zullen egoïstisch zijn, 
geldzuchtig, zelfingenomen en 
arrogant. Ze zullen God lasteren, 
geen ontzag tonen voor hun ouders, 
ondankbaar zijn en niets heilig 
achten … ze zullen de schijn van 
vroomheid ophouden, maar de 
kracht ervan miskennen. Keer je af 
van zulke lieden’ (2 Timoteüs 3:1-5). 

Laat jouw allesbeheersende 
verlangen zijn om Christus te 
kennen en te zijn zoals Hij: ‘Ik wil 
Christus kennen door de kracht 
van zijn opstanding te ervaren, 
door te delen in zijn lijden en aan 
Hem gelijk te worden in zijn dood, 
in de hoop ook zelf uit de dood op 
te staan. Niet dat ik al zover ben en 
mijn doel al heb bereikt. Maar ik 
doe mijn uiterste best, in de hoop te 
kunnen grijpen waarvoor Christus 
Jezus mij gegrepen heeft. Broeders 
en zusters, ik beeld me niet in dat ik 
het al heb bereikt, maar één ding is 
zeker: ik vergeet wat achter me ligt 
en richt mij op wat voor me ligt. Ik 
ga recht op mijn doel af: de hemelse 
prijs waartoe God in Christus Jezus 
roept’ (Filippenzen 3:10-14). 

Joel Okkindoh is de assistent van de 
voorzitter van de East-Central Africa 
Division van het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten en woont 
in de buurt van Nairobi, Kenia.

Vragen om over 
na te denken

1. Wanneer wordt iemand een 

leerling van Jezus Christus?

2. Is het mogelijk je licht te laten 

schijnen over degenen die ver 

weg zijn en dat niet te doen naar 

degenen die dicht bij je zijn?

3. Wat is de rol van de heilige 

Geest in het zijn van een 

leerling?

1 Ellen White, Patriarchen en Profeten, p. 333.
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Woensdag

Leerlingen 
aantrekken
Een diepgaande roeping



H et christelijk leven is een leven dat is gebaseerd op de praktijk. Een 
predikant deelde ooit eens een voorbeeld dat ik nuttig vind. Stel 
je voor dat je gezonder wilt worden. Misschien wil je beginnen 
met trainen, spierweefsel opbouwen of wat leniger worden. Je 

gaat dus naar het plaatselijke fitnesscentrum en je meld je aan als lid. Je gaat 
er elke week naartoe, en ze verwijzen je naar een grote zaal waar je naar een 
lezing luistert. Ze vertellen je welke houding je moet aannemen bij het werken 
met gewichten en hoe je de beste cardiotraining kunt krijgen en hoe je aan het 
einde rek- en strekoefeningen kunt doen om je beweeglijkheid te vergroten. Je 
gaat elke week naar fitness toe om daar te zitten en te luisteren, en dan ga je 
weer naar huis. Ze nodigen je nooit uit om naar de oefenruimte te komen.

Denk je dat je lichaam zal veranderen? Ga je je sterker voelen? Nee, dat zou 
niet gebeuren. Pas als je in de praktijk brengt wat je leert, zul je veranderin-
gen gaan zien. Het is gewoon niet mogelijk alleen maar informatie over je 
gezondheid te krijgen, we moeten het ook in de praktijk brengen: je spieren 
opwarmen, strekken, spelen, rennen, tillen, wat het ook maar mag zijn.

De waarheid hiervan inzien is eenvoudig, maar het is heel wat moeilijker om 
die in praktijk te brengen. Jezus volgen gaat niet alleen over geloofsovertui-
gingen, maar het gaat erom dat je dingen ook in de praktijk brengt. Het is het 
uitoefenen van ons geloof waarmee we onze overtuigingen in daden omzetten.

Als je terugkijkt op de afgelopen twee jaar, hoe zag jouw levensritme er 
dan uit? Op welke wijze ben je bewust bezig geweest met het praktiseren 
van je geloof? Misschien ben je aan het jongleren geweest door met kinderen 
afstandsonderwijs te doen terwijl je tegelijkertijd fulltime werkte. Misschien 
heb je iemand verloren uit je naaste omgeving. Misschien heb je in deze 
levensfase te maken gehad met grote onzekerheid of angst.

Ik wil erkennen dat jij/wij het nodige hebben meegemaakt. God heeft ons 
trouw gedragen, maar toch is het moeilijk geweest. Misschien ben je van een 
aantal van je gewoonten afgekomen. Ik weet niet zeker waar je nu precies staat, 
maar dit weet ik wel: God wil je ontmoeten op de plek waar je nu bent op je reis.

Ik geloof er heilig in dat God ons uitnodigt om dat leerling zijn in praktijk te 
brengen en ons geloof in daden om te zetten. Onze roeping als gelovigen is om 
samen met God de wereld te bereiken. Terwijl we onze aandacht richten op het 
in praktijk brengen van ons geloof, is het zo belangrijk voor ons om te begrijpen 
waar een holistische benadering van het leerling van Jezus zijn voor staat.

Bij een holistische visie op het zijn van een leerling horen weten (hoofd), 
zijn (hart) en doen (handen). Wij zijn bezig met groei. Dan moeten we dat ook 
in de praktijk brengen door de ervaring die we hebben met onze Heer te delen 
met anderen. Dat is wat het betekent nieuwe leerlingen te vinden. Openba-
ring 12:11 zegt dat we overwinnen door het bloed van het lam en door ons 
getuigenis. De woorden van jouw getuigenis zijn een daad die horen bij het 
werven van leerlingen. Het gaat om het delen van jouw verhaal van hoe God 
in jouw leven werkzaam is geweest.

WAT HOUDT LEERLING ZIJN IN?
Dit woord ‘leerling’ is moeilijk voor ons omdat mensen het op verschil-

lende manieren uitleggen. Wanneer iemand het woord ‘leerling zijn’ gebruikt, 
bedoelen ze meestal één van deze twee dingen: (1) het pad dat ik heb gevolgd 
om Jezus te volgen, of (2) wat ik heb gedaan om anderen te helpen om te 
groeien op het pad dat zij volgen met Jezus. Uit de Schrift blijkt dat leerling 
zijn met beide elementen te maken heeft: om zelf een leerling te zijn en om 
anderen tot leerlingen te maken. Jezus zei: ‘Volg Mij en Ik zal van jullie vissers 
van mensen maken’ (Matteüs 4:19). Een leerling zijn is een levenslang proces 
van groei in Christus. Een deel van het leerling zijn is hoe God ons leven 
gebruikt om anderen tot leerlingen te laten worden.

Een leerling zijn is door in je leven een houding van leren aan te nemen. 
Deze groei vindt plaats in de context van een gemeenschap. Jim Moon is de 
predikant die de dienst van aanbidding leidt in de gemeente Collegedale in 

Tennesee en hij zegt het zo: ‘De ver-
bondenheid met God uitleven en de 
opdracht naar de wereld uitvoeren, 
kun je alleen doen in verbonden-
heid met anderen.’

WAAROM MOETEN WE HET 
HEBBEN OVER LEERLING ZIJN?

Ik geloof tot in het diepste van 
mijn wezen dat de gemeente de 
onzichtbare God zichtbaar maakt. 
Het volk van God laat zien hoe liefde 
eruitziet omdat God mens is gewor-
den door wat wij doen en hoe we het 
doen. Ellen White benadrukt het 
speciale werk van God door middel 
van de gemeente door te zeggen: ‘De 
gemeente kan verzwakt en gebrekkig 
lijken, maar toch is zij het enige 
waaraan God op een bijzonder wijze 
zijn hoogste achting schenkt. Zij is 
het toneel van zijn genade. Hij schept 
er behagen in daardoor zijn kracht te 
laten zien om harten te veranderen.’1 

Denk hier eens over na: God toont 
genade, liefde en veranderende 
kracht aan de wereld door jou en mij. 
Wat jij en ik doen, is van belang.

Ik vind dat idee van leerling zijn 
belangrijk. De tijd die ik neem om 
samen te zijn met God, de verbon-
denheid die God in mijn leven heeft 
gevoed en het doel dat Hij me heeft 
gegeven om me te laten aansluiten 
bij Jezus’ opdracht, al die dingen 
zijn levensreddend voor mij. Ik 
ben een medeleerling die samen 
met jou op weg gaat en ik deel met 
jou de pijnlijke en tegelijkertijd de 
hoopvolle plek waar ik ben en waar 
leven is en dienstwerk plaatsvindt.

Ik ben gezegend de gemeente van 
Azure Hills te dienen als hoofd van 
het predikantenteam. In het gebied 
waar ik werk, wonen meer dan vier 
miljoen mensen waarvan we bidden 
dat ze een diepere verbinding 
aangaan met de reddende liefde van 
Jezus. Ik doe mijn dienende werk 
samen met een aantal ongelooflijke 
mede-predikanten en plaatselijke 
leiders. Met elkaar voeren we de 
opdracht van God uit. Als leerlingen 
zijn we geroepen om veranderde 
mensen te zijn, die zijn veranderd 
door de kracht van de heilige Geest.

Je moet bij jezelf beginnen. Je 
kunt niet aan anderen geven wat je 
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zelf niet ervaart. Zoals Ellen White 
het treffend zegt: ‘De predikant [of 
leerling] kan anderen niet geven 
wat [hij of zij] … niet eerst zelf 
bezit … Velen zijn in staat om over 
leerstellige punten te praten, maar 
ze zijn onwetend als het gaat om de 
lessen van Christus. Zulke [mannen 
of vrouwen] kunnen noch op de 
preekstoel noch bij het haardvuur2 
tot een zegen zijn.’

Wat heb je nodig om als leerling 
van Jezus verankerd te zijn en met 
Hem verbonden te blijven? Zonder 
dit zul je niet effectief zijn in het 
maken van leerlingen.

EEN ROEPING MET DIEPGANG
De afgelopen 12 jaar heb ik een 

lesprogramma gebruikt dat ik heb 
geschreven en dat deze titel heeft: 
Deep Calling: On Being and Growing 
Disciples (Een roeping met diepgang: 
over het worden en steeds meer 
groeien in het zijn van een leerling). 
Elk jaar heb ik een groep van 12-16 
mensen gehad waarmee ik door dit 
proces van een roeping met diep-
gang ben gegaan. Deze groepen zijn 
samengesteld uit mensen uit alle 
leeftijdsgroepen en zijn bedoeld om 
zelf leerling te zijn en om anderen 
dat te laten worden. In de tijd die 
er wordt besteed aan het zoeken 
naar een verbinding met God, heeft 
Hij zich op opmerkelijke manieren 
gemanifesteerd. Het gaat niet om 
een certificaat te behalen dat je 
vervolgens aan de muur hangt om te 
laten zien dat je dat hebt afgerond. 
Een leerling zijn en nieuwe leerlin-
gen werven is een levenslange reis.

Een roeping met diepgang is een 
lesprogramma om leerlingen op te 
leiden gedurende een periode van 
12 weken. Het is ontworpen om in 

de gemeenschap waar jij deel van 
bent te worden geïmplementeerd. 
Het is opgebouwd rond het ontdek-
ken en in de praktijk brengen van 
acht oproepen van God: toewijding, 
gebed, rust, verbondenheid, gene-
zing, getuigenis, dienen en tot zegen 
zijn. Wanneer je een leerling bent, 
kan dat niet worden gescheiden van 
het werven van nieuwe leerlingen. 
Als mijn eigen gebedsleven zich 
verdiept, zal dat door de mensen om 
me heen worden opgemerkt door de 
wijze waarop ik getuig.

De oefeningen die in de acht 
oproepen worden beschreven, bieden 
een structuur aan om je daarmee 
geestelijk te ontwikkelen. Door een 
steeds meer toenemende liefde voor 
Jezus, die wordt gestimuleerd door 
tijd met de Schrift door te brengen, 
door gebed, door je dienstbaar op 
te stellen en door tot zegen te zijn, 
leidt dat tot steeds verdergaande 
veranderingen. Een roeping met 
diepgang maakt gebruik van tijd om 
mensen iets te leren, het vinden van 
geestelijke metgezellen, kleine groe-
pen, gemeenschapsvorming, hulp 
in praktijk en retraites. Die hebben 
allemaal als doel om plaats in te rui-
men voor God door iets te betekenen 
in het leven van de deelnemers.

GELOOF IN ACTIE
Een ouderling in één van mijn 

gemeenten is bijna zijn hele leven 
adventist geweest. Toen hij echter de 
reis van Een roeping met diepgang had 
meegemaakt over het zijn van een 
leerling, ontdekte hij dat God hem 
uitnodigde om een nieuw terrein 
te betreden. Door tijd in gebed en 
wijding door te brengen, leidde God 
hem tot het werven van leerlingen.

Hij was altijd al een vriendelijk 
mens geweest, hij deed moeite zijn 
buren te leren kennen en hielp 
hen waar hij maar kon. Toen hij 
meer tijd met de mensen om hem 
heen doorbracht en beter naar hun 
behoeften luisterde, bood hij aan 
zich samen met hen met de Bijbel 
bezig te houden. Zijn getuigenis en 
gebed met hen leidden tot weke-
lijkse momenten om met elkaar tijd 
met de Schrift door te brengen.

Het was voor mij een grote 
vreugde om met hem in het doop-
vont te staan om zijn buren te dopen. 

‘Als leerlingen 
zijn we geroepen 
om veranderde 
mensen te zijn, die 
zijn veranderd door 
de kracht van de 
heilige Geest’

Dat was het echtpaar dat God tot 
geloof leidde door met hem de Bijbel 
te bestuderen! Hij zei daarover: ‘Ik 
had nooit kunnen dromen dat God 
dit door mij zou doen!’ God leidde 
dit echtpaar tot de geloofsfamilie 
en die verbondenheid verrijkte hun 
leven. Het mooie is dat dit echtpaar 
vervolgens de hand weer uitstrekte 
naar anderen en hen tot diezelfde 
verbondenheid leidde!

Gemiddeld leven mensen 27.350 
dagen. De vraag is: Wat doen we 
daarmee? Nemen we deel aan het 
grootste avontuur dat we ons kunnen 
voorstellen door ons te verbinden met 
Jezus en door leerlingen te werven 
voor Hem? We moeten dringend 
tijd maken voor het in de praktijk 
brengen van ons geloof. Ik weet dat 
als we dat doen, we het veranderende 
werk van God zullen ervaren.

Mag het zo zijn dat jij door de 
liefde wordt gegrepen terwijl je het 
veranderende werk van God in je 
leven ervaart. Mag het zo zijn dat 
je de vreugde kent om je bij God te 
voegen in de opdracht om de liefde 
van Jezus te delen om zo de wereld 
te bereiken. 

Tara VinCross is de leider van het 
predikantenteam van de gemeente 
Azure Hills in Grand Terrace, 
Californië, waar ze woont met haar 
man en twee kinderen. Ze is de auteur 
van de serie Deep Calling Discipleship 
en een kinderboek met de titel God 
Loves Me and All My Feelings.

Vragen om over 
na te denken

1. Op welke manier heeft het 

persoonlijk ervaren van Jezus’ 

liefde invloed gehad op jouw 

kijk op zijn opdracht om leerlin-

gen te maken?

2. Wat zijn de dingen die er het 

beste voor zorgen dat je tot 

actie overgaat?

3. Voor welke mensen voel je de 

grootste betrokkenheid?

1 Ellen White, Van Jeruzalem tot Rome, p. 11.
2 Ellen White, in Review and Herald, 2 september 1890.
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Kom tot leven  
(28 lessen, zowel schriftelijk als digitaal)
Een eigentijdse Bijbelcursus voor beginners of voor hen die het 
weer eens fris willen horen.

In en om de Bijbel 
(9 lessen, alleen digitaal)
Achtergrondinformatie over de cultuur, het klimaat, de feesten, 
het land en het ontstaan van de Bijbel. 

Archeologie in bijbelse landen 
(10 lessen, zowel schriftelijk als digitaal)
Een cursus die door middel van opgravingen laat zien hoe de 
bijbelse feiten bevestigd worden.

God, wie was dat ook alweer? 
(6 schriftelijke lessen, zonder huiswerk)
Cursus voor diegenen die wel met geloof zijn opgegroeid, maar er 
verder niet veel mee doen. De hoofdlijnen van Gods boodschap 
aan de mens in zes korte, pakkende leesboekjes.

Daniël, het verzegelde boek geopend 
(7 schriftelijke lessen of 10 digitaal)
Een dieper gaande cursus over het Bijbelboek Daniël.

Openbaring 
(alleen digitaal) 
Onze cursus over het laatste Bijbelboek Openbaring gaat over 
hoop voor nu en de toekomst en is uitsluitend online beschikbaar.

Gezondheid
(alleen digitaal)
Een uitgebreide en praktische cursus voor lichamelijke en  
geestelijke gezondheid.

Contact
is het gratis kwartaalmagazine van het ESDA-Instituut.  
Ook ontvangen? Stuur uw adresgegevens dan naar: 
esda@adventist.nl

ESDA-Instituut
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide
030-6931509 esda@adventist.nl
Kijk ook op: www.esda-online.nl

OVERZICHT VAN GRATIS CURSUSSEN
Het ESDA-Instituut biedt u gratis en vrijblijvend 
schriftelijke en/of digitale cursussen aan. 
Cursussen van het ESDA-Instituut geven al ruim  
70 jaar verdieping aan het leven.
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Donderdag

Wat het kost 
om een 
leerling te zijn

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een 
akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij 
alles wat hij had en kocht die akker’ (Matteüs 13:44).

MENSELIJKE ARGUMENTEN

E en leerling van Jezus zijn is mooi, maar dat is niet vrijblijvend. 
Sommigen vragen zich misschien af: waarom moet het volgen van 
Jezus iets kosten? Wat moeten we precies betalen om zijn volgeling 
te worden? Is God niet rijk genoeg om voor ons te zorgen en ons toe 

te staan Hem te volgen zonder dat daaraan een prijskaartje hangt? Hij bezit 
alles (Psalm 50:10) en daarom moet Hij onze situatie begrijpen en ons accepte-
ren zoals we zijn. Andere mensen zouden gaan onderhandelen: ‘Ik betaal iets 
en jij levert.’ In een dergelijke situatie zou God hen gehoorzamen omdat zij de 
regels bepalen.

Het maakt niet uit wat voor argumenten je ook aandraagt met betrekking 
tot de kosten van het volgen van Jezus, omdat het gewoon een feit is dat Hij 
jouw geld niet nodig heeft. Wat Hij wel wil hebben, is dat jij jouw door zonde 
verontreinigde hart aan Hem geeft, want dat is het kostbaarste wat je hebt. 
Jezus wil je hart door zijn eigen bloed ‘reinigen en redden door Zijn mateloze 
liefde. En toch vindt men het moeilijk om alles op te geven!’1

WAT JEZUS HEEFT ONDERWEZEN
Het dienstwerk van Jezus op deze aarde werd gekenmerkt doordat Hij de 

harten van mensen raakte met het evangelie en hen daardoor veranderde 
in overeenstemming met de normen van Gods koninkrijk. Het doel van de 
gelijkenissen was om de hemelse werkelijkheden in aardse taal duidelijk te 
maken, zodat ook gewone mensen een glimp konden opvangen van iets dat 
eeuwigheidswaarde had. Met behulp van de illustraties bij zijn onderricht 
legde Jezus uit dat als je Hem wilt volgen en zijn leerling wilt zijn, je daarvoor 
een prijs zult moeten betalen.

Van de zeven gelijkenissen in Mat-
teüs 13 laten er twee specifiek de prijs 
zien van het zijn van een leerling van 
Jezus. Door middel van de gelijkenis 
van de verborgen schat (vers 44) en 
de gelijkenis van de parel van grote 
waarde (vers 45-46), liet Christus de 
waarde zien van het koninkrijk van 
God dat beschikbaar is voor degenen 
die er deel van willen uitmaken. 
Wanneer we iets waardevols vinden, 
verkopen we alles wat we bezitten en 
sparen we kosten noch moeite om het 
te krijgen. Wanneer we ontdekken 
dat God oneindig veel van ons houdt 
en dat het eeuwige leven dat Hij 
geeft het onze kan zijn, dan laten we 
alles achter om dat leven met Hem 
te verkrijgen.

BIJBELSE VOORBEELDEN
De twaalf leerlingen lieten hun 

levensonderhoud en gezinnen 
achter om hun Meester te volgen. 
Op Petrus’ vraag naar de voordelen 
die er zijn verbonden aan een 
dergelijke grote opoffering, ant-
woordde Jezus als volgt: ‘En ieder 
die broers of zussen, vader, moeder 
of kinderen, akkers of huizen heeft 
achtergelaten omwille van mijn 
naam, zal het honderdvoudige 
ontvangen en deel krijgen aan het 
eeuwige leven’ (Matteüs 19:29). De 
kosten zijn wel hoog maar toch eist 
Christus niet dat je je gezinsleden 
van nul en generlei waarde acht, 
hoewel je misschien wel ontdekt dat 
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ze afwijzend tegenover je staan. De 
nadruk ligt hier op het stellen van 
prioriteiten. Zijn leerlingen zouden 
Hem meer moeten liefhebben dan 
gezinsleden, bezittingen, zaken of 
wat dan ook. Niets mag onze liefde 
voor God overschaduwen.

De keuze van Petrus om de Heer 
te volgen en anderen uit te nodigen 
dat ook te doen, laat niet alleen zijn 
liefde en toewijding aan God zien 
(Johannes 21:17), maar ook dat hij 
alles opofferde ter wille van Chris-
tus (Handelingen 5:40-41; 12:4). 
Dat bereikte een hoogtepunt in zijn 
kruisiging ondersteboven. Hij heeft 
echter ook veel mooie momenten in 
zijn leven gekend, zoals de absolute 
steun van zijn vrouw (1 Korintiërs 
9:5), meemaken dat anderen zich 
tot God keren (Handelingen 2:38,41) 
en de belofte van eeuwig leven (1 
Petrus 1: 3-9).

Het besluit van de Samaritaanse 
vrouw bij de bron om Christus te 
volgen leidde ertoe dat de donkere 
kant van haar reputatie algemeen 
bekend werd (Johannes 4). Dat ze 
vijf mannen had gehad en nu met 
een andere mannelijke partner 
samenwoonde, was genoeg om 

onnodige ontmoetingen met 
vrouwen bij de bron te vermijden 
als ze water ging putten. Dit zou de 
reden kunnen zijn dat ze daarheen 
ging op het heetste uur van de 
dag. Het was een geschikt moment 
voor Jezus om haar te ontmoeten 
en haar leven voorgoed te veran-
deren. Nadat ze met de Heiland 
had gesproken, rende de vrouw die 
zich voor haar landgenoten had 
verborgen, nu naar hen toe en riep 
uit: ‘Kom mee, er is iemand die alles 
van mij weet’ (vers 29).

De ontmoeting met Christus 
openbaarde eeuwige waarheid aan 
deze hongerige ziel en die zorgde 
voor ‘een nieuwe gelaatsuitdruk-
king en voor een verandering van 
haar hele uiterlijk.’2 De prijs van het 
opgeven van een leven in zonde 
heeft ze nooit betreurd. Ze werd 
een opnieuw geboren volgeling van 
Jezus en een zendeling. De bekering 
van deze vrouw opende een deur 
voor Christus om de Samaritanen te 
dienen (verzen 39-42). Echt leerling 
zijn van Jezus heeft een hoge prijs, 
omdat het de zonde veroordeelt. 
Het is ook heilzaam omdat het de 
zondaar rechtvaardigt.

Lucas vertelt een soortgelijk 
verhaal over de bekering van 
Zacheüs (Lucas 19). Iedereen had 
een hekel aan deze hoofdtollenaar, 
die mensen bedroog en rijkdom 
vergaarde over de rug van zijn 
landgenoten. Toen hij hoorde van 
Jezus en zijn wonderbaarlijke 
kracht, ging Zacheüs naar Hem toe 
om te luisteren. Jezus’ liefde over-
tuigde Zacheüs terwijl hij zich had 
verborgen in een vijgenboom. Hij 
werd overweldigd door een gevoel 
van onwaardigheid.

De invloed van de heilige Geest 
bekeerde deze man en zorgde 
ervoor dat hij zijn oneerlijke prak-
tijken achter zich liet. Dat kostte 
Zacheüs zijn aardse rijkdom, maar 
het was tegelijkertijd een vreugde 
voor hem zijn hart te openen voor 
de liefde van Christus. Zijn oprechte 
berouw leidde tot de volledig andere 
richting die hij koos voor zijn leven. 

Door de 
verborgen schat 
of de parel van 
grote waarde te  
vinden, kun je 
vinden wat je 
innerlijke wezen 
het meest 
verlangt: een 
vernieuwd hart 
dat trouw wordt 
aan God 

Door aardse waarden op te geven, 
ontving hij vrede, zijn gezin en de 
eeuwigheid (vers 9). Ellen White 
zegt dat ‘Wanneer Christus als een 
persoonlijke Verlosser in ons leven 
komt dan komt de redding tot die 
persoon.’3 Is er iets dat van groter 
waarde kan zijn dan dit?

CONCLUSIE
Door de verborgen schat of de 

parel van grote waarde te vinden, 
kun je vinden wat je innerlijke 
wezen het meest verlangt: een 
vernieuwd hart dat trouw wordt aan 
God. Daarom herinnert Salomo ons 
eraan: ‘Van alles waarover je waakt, 
waak vooral over je hart, het is de 
bron van je leven’ (Spreuken 4:23). 
Het prijskaartje dat hangt aan het 
leerling van Jezus zijn, is volkomen 
redelijk vanwege de gave van een 
overvloedig leven in het hier en 
nu door te lijden om Christus’ wil 
(Filippenzen 1:29) en ook met het 
oog op leven tot in de eeuwigheid 
door Hem. Er is geen betere over-
eenkomst te sluiten dan deze. Kies 
ervoor om de daaraan verbonden 
kosten te betalen. Kies voor God! 

Anna Galeniece is universitair 
hoofddocent pastorale zorg aan 
Andrews University in Berrien 
Springs, Michigan, Verenigde Staten. 
Ze is ook directeur van het Seminary 
Chaplaincy Study Centre.

Vragen om over 
na te denken

1. Wat is je grootste schat?

2. Wat staat er nog tussen jou en 

God in?

3. Hoe kun je de heilige Geest 

toestemming geven je leven te 

veranderen?

4. Wat zijn voor jou de kosten die 

zijn verbonden met het leerling 

zijn van Jezus?

1 Ellen White, De weg naar Christus, uitgave E.G.Whitestichting, p. 44
2 Ellen White, De wens der eeuwen, p. 150.
3 Ibid. p. 458.
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Vrijdag

De vreugde  
van leerling  
zijn

H et was Petrus, de onstuimige, zelfverzekerde leerling, die mis-
schien wel één van de beste vragen stelde uit de hele Schrift. In 
de verzen die voorafgingen aan die vraag van Petrus, gaf Jezus 
antwoord op de vraag van een rijke jongeman: ‘Meester, wat voor 

goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ (Matteüs 19:16)
Nadat Jezus een lijst met geboden had opgesomd die de jongeman in 

overweging moest nemen, stelde Hij een diepere geestelijke zwakte vast: 
‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef 
de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom 
daarna terug en volg Mij’ (vers 21). Vers 22 geeft dan weer wat wel één van de 
treurigste grafschriften moet zijn die ooit voor een doodgeboren leerling zijn 
geschreven: ‘Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen.’

Het commentaar van Ellen White op deze noodlottige beslissing dat je blijft 
achtervolgen is de moeite waard om aandachtig te lezen: ‘Als hij de waarde 
van het aangeboden geschenk had beseft, dan zou hij zich direct hebben 
aangemeld om een volgeling van Christus te worden. Hij maakte deel uit van 
de eerbiedwaardige raad van de Joden en de tegenstander verleidde hem met 
vleiende vooruitzichten voor zijn toekomst. Hij wilde de hemelse schat, maar 
hij wilde tegelijkertijd ook de aardse voordelen die zijn rijkdom hem zou 
geven. Hij vond het jammer dat er zulke voorwaarden aan waren verbonden. 
Hij verlangde naar het eeuwige leven, maar hij was niet bereid daarvoor iets op 
te offeren. De kosten van het eeuwige leven waren in zijn ogen te hoog.’1

Toen de bedroefde jongeman daarvoor terugdeinsde, wendde Jezus zich 
tot zijn leerlingen en zei iets dat ons bijna twee millennia later nog steeds 
schokt: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het konink-
rijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker 
voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om 
het koninkrijk van God binnen te gaan’ (vers 23-24). Jezus’ leerlingen vroegen 
toen ontzet: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ (vers 25). Op dat moment 

vroeg Petrus rood aangelopen 
wat geen van de andere leerlingen 
durfde te vragen: ‘wij hebben alles 
achtergelaten en zijn U gevolgd. 
Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 
(vers 27)

WAT LEVERT HET ONS OP?
Kunnen we het Petrus kwalijk 

nemen dat hij deze vraag stelt? 
Jezus sprak vaak over de prijs die er 
was verbonden aan het leerling zijn 
van Jezus. Dat deed Hij ook in Mat-
teüs 16:24 toen Hij zei: ‘Wie achter 
Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich 
nemen en Mij volgen.’ We weten 
nu wat het kost om zijn leerling te 
zijn, maar levert het ook wat op? Het 
antwoord is ja! We sommen nu vijf 
kostbare vreugden op die wachten 
op hen die bereid zijn in ‘het leerling 
van Jezus zijn’ te duiken. Dat is ‘het 
proces om te worden zoals Jezus 
door tijd met Hem door te brengen.’2

DE VREUGDE VAN EEN 
BETEKENISVOL LEVEN

In Matteüs 16:25 doet Jezus een 
gedurfde voorspelling wat betreft 
alle leerlingen die ervoor kiezen 
Hem te volgen: ‘Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verlie-
zen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van Mij, zal het behouden.’ 
Is er een groter verdriet denkbaar 
in het leven dan dat je nooit het 
doel ontdekt waarvoor je bent 
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geschapen? Hier belooft Jezus dat 
iedereen die zijn leven in dienst van 
Hem stelt, het leven zal vinden wat 
van het begin af aan de bedoeling 
was. Het worden van ‘vissers van 
mensen’ is daar een onderdeel van 
(Matteüs 4:19). Een betekenisvol 
leven is een leven van vreugde!

DE VREUGDE VAN 
ONVOORWAARDELIJK 
GEACCEPTEERD WORDEN

Eén van de dingen die ik aan mijn 
ouders het meeste waardeer, is hun 
bereidheid om me te accepteren en 
van me te houden, zelfs wanneer ik 
ze teleurstel. Hoe geweldig zij ook 
zijn, hun acceptatie van mij is niet te 
vergelijken met die van Jezus. Jezus 
zei: ‘Iedereen die de Vader Mij geeft 
zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt 
zal Ik niet wegsturen’ (Johannes 
6:37). Heb jij die kom-zoals-je-bent-
vreugde gevoeld van Jezus’ onvoor-
waardelijke aanvaarding? Leerling 
zijn van Jezus zal je veranderen, 
maar niet voordat Hij je onvoorwaar-
delijk heeft geaccepteerd.

DE VREUGDE VAN VRIEND-
SCHAP MET CHRISTUS EN GOD

Wanneer we een relatie heb-
ben met Jezus, dan sluiten we 
vriendschap met de God van het 
universum, en deze vriendschap 
brengt voordelen met zich mee: ‘Ik 
noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem Ik jullie, omdat 
Ik alles wat Ik van de Vader heb 
gehoord, aan jullie bekendgemaakt 
heb’ (Johannes 15:15). Alle wijsheid 
en kracht van het universum staat 
ter beschikking van elke leerling die 
een vriendschapsrelatie aangaat met 
Jezus! Dit is een vreugde die voor 
rust zorgt in het leven van veel door 
zorgen gekwelde leerlingen!

DE VREUGDE VAN RUST 
EN HERSTEL DIE VOOR 
GENEZING ZORGEN

In een wereld waar pandemieën 
en gevaren rondgaan, is deze 
vreugde alleen al de prijs waard 
om met Jezus te wandelen. Op dit 
moment roept Hij ons op: ‘Kom 
allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn 
en onder lasten gebukt gaan, Ik zal 
jullie rust geven’ (Matteüs 11:28). 
Jezus biedt ons het juk aan van het 
volgen van zijn wil in de plaats het 
juk van de zonde waar je rug onder 
bezwijkt. Hij belooft: ‘Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want 
mijn juk is zacht en mijn last is 
licht’ (vers 29-30).

Over deze prachtige belofte 
schreef Ellen White deze woorden: 
‘De Heer maakt nooit een verkeerde 
inschatting aangaande het erfdeel 
dat Hij aanbiedt. Hij neemt mensen 
met wie Hij werkt de maat. Wanneer 
zij zich onderwerpen aan zijn juk 
en wanneer zij de strijd opgeven die 
voor henzelf en voor de zaak van 
God nutteloos is geweest, dan zullen 
zij vrede en rust vinden. Wanneer 
ze zich bewust worden van hun 
eigen zwakheid, hun eigen tekort-
komingen, zullen ze er behagen in 
scheppen Gods wil te doen.’3

‘We weten nu 
wat het kost om 
zijn leerling te 
zijn, maar levert 
het ook wat op?’

DE VREUGDE VAN HET 
EEUWIGE LEVEN EN NOG  
VEEL MEER

Jezus beantwoordde de vraag 
van Petrus, en zijn antwoord staat 
misschien wel voor de grootste 
vreugde van allemaal. ‘Jezus zei 
tegen hen: “Ik verzeker jullie: 
wanneer de tijd aanbreekt dat 
alles vernieuwd wordt, wanneer de 
Mensenzoon in majesteit zetelt op 
zijn troon, zullen ook jullie die Mij 
gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf 
tronen en rechtspreken over de 
twaalf stammen van Israël. En ieder 
die broers of zussen, vader, moeder 
of kinderen, akkers of huizen heeft 
achtergelaten omwille van mijn 
naam, zal het honderdvoudige 
ontvangen en deel krijgen aan het 
eeuwige leven”’ (Matteüs 19:28-29). 
Op een dag die spoedig zal komen, 
zullen alle ware leerlingen voor 
altijd regeren met Hem die ons naar 
zijn beeld heeft veranderd. Dat 
zal een onuitsprekelijke, hemelse 
vreugde zijn! (1 Petrus 1:8) 

Dwain N. Esmond is een ingezegende 
predikant, schrijver en redacteur. 
Hij is momenteel associate director/
redacteur van de Ellen White 
Estate. Daar assisteert hij bij de 
voorbereiding en publicatie van 
materiaal dat de White Estate 
uitgeeft.

Vragen om over 
na te denken

1. In hoeverre kun jij je identifice-

ren met de rijke jongeman?

2. Heb je ooit iets voor Jezus 

opgeofferd en als gevolg 

daarvan een zegen ervaren?

3. Heb je zelfverloochening ooit 

beschouwd als een vreugde-

volle ervaring? 

1 Ellen White, De wens der eeuwen, p. 520.
2 Discipleship Handbook: A Resource for Seventh-day Adventist 

Members (Silver Spring, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 
2018), p. 3.

3 Ellen White, in Review and Herald, 23 oktober 1900.
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Elk lid betrokken
een oproep tot dienen                                                A

lejandro Bullón

een oproep tot dienenElk lid betrokken
Alejandro Bullón

‘HET MOMENT IS AANGEBROKEN voor het volk van God … om 

aan het werk te gaan. Deze wereld is ons werkveld. We dienen 

er naar te streven de laatste boodschap van genade aan de 

wereld te brengen.’ — Ellen White

Het initiatief ‘Elk lid betrokken’ volgt de opdracht die Jezus 

heeft gegeven aan iedere gelovige om ‘op weg te gaan naar alle 

volken …’

Dit boekje is meer dan een oproep om te dienen. Dit boekje wijst 

op praktische en eenvoudige manieren om het voor iedereen 

mogelijk te maken dienst te nemen in de groep met werkers voor 

God – of dat nu aan de andere kant van de oceaan is of aan de 

overkant van de straat.

Volg in de voetsporen van Alejandro Bullón, een geliefde pre-

dikant en evangelist, als hij elk lid aanspoort om zich van harte 

te wijden aan persoonlijke betrokkenheid bij deze wereldwijde

beweging die zal leiden tot de spoedige komst van Christus.

‘Elk lid betrokken’ betrekt mannen, vrouwen en kinderen bij 

het verkondigen van Gods waarheid. Leken dienen zich samen 

met predikanten en leiders van de gemeente in te zetten. 

Daar gaat het om in ‘Elk lid betrokken’. Iedereen doet iets voor 

Jezus, of je nu een leek bent, een predikant, een man of een 

vrouw, een jongere of een kind. Moge de Heer zijn zegen geven 

aan welke manier dan ook van evangelisatiewerk in deze we-

reld door de kracht van de heilige Geest. Jezus komt spoedig.’ 

— Ted N.C. Wilson, voorzitter van de Generale Conferentie van het 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Ga naar: www.tmi.adventist.nl

een oproep tot dienenElk lid betrokken

Elk lid betrokken
een oproep tot dienen

‘Elk lid betrokken’ – een oproep tot dienen, 
betrekt mannen, vrouwen en kinderen bij 
het verkondigen van het evangelie. Iedereen 
doet iets voor Jezus, of je nu een leek bent, 
een predikant, een man of een vrouw, een 
jongere of een kind. 

Ds. Alejandro Bullón is de schrijver van dit 
boek en hij spoort ons aan om persoonlijk 
betrokken te zijn bij de verkondiging van het 
evangelie aan de hele wereld.

Verkrijgbaar bij het Service-
centrum (scan QR-code)

Drie nieuwe boeken in de serie 
Adventistische Perspectieven

In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe invalshoeken op oude en vertrouwde thema’s. 
Veelal bieden zij verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat we al weten. 

Deze adventistische theologen willen hun inzichten graag met u delen.

. 

O
penbaring

in begrijpelijke taal                 Ranko Stefanovic
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Openbaring
in begrijpelijke taal

Ranko Stefanovic

Dit is het zesde deel van de serie Adventistische Perspectieven. 

In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe

invalshoeken op oude en vertrouwde thema’s. Veelal bieden zij

verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat 

we al weten. Deze adventistische theologen willen hun inzichten

graag met u delen.

 In dit boekje geeft Dr. Ranko Stefanovic op beknopte maar 

duidelijke wijze uitleg aan het  Bijbelboek Openbaring. Op een 

ongecompliceerde, no-nonsense manier leidt de auteur ons 

hoofdstuk voor hoofdstuk, scène na scène, door dit adembene-

mend panorama van kosmische  strijd en glorie. En door dit alles 

heen zien we het verbazingwekkende beeld van een Schepper 

God die alles wint met gerechtigheid en liefde, wanneer Jezus 

Christus duidelijk wordt geopenbaard als Koning der Koningen 

en Heer der Heren.

 Ranko Stefanovic is hoogleraar Nieuwe Testament aan  Andrews 

University. Voorafgaand aan zijn academische carrière diende 

hij achttien jaar als predikant van  het Kerkgenootschap der 

Zevende-dags Adventisten in het voormalige Joegoslavië. Hij is 

de auteur van  Openbaring van Jezus Christus: commentaar op 

het boek Openbaring, een zeer populair commentaar dat het 

standaard tekstboek is op veel adventistische hogescholen en 

universiteiten.  Hij is een veelgevraagd spreker op theologische 

seminaries,  tijdens predikantenbijeenkomsten, kampbijeenkom-

sten  en in  gemeenten over de hele wereld.

Openbaring in begrijpelijke taal
Dr. Ranko Stefanovic geeft op
beknopte maar duidelijke wijze

uitleg over het Bijbelboek
Openbaring.

H
ij Kom

t                                                      Reinder Bruinsm
a

Dit is het achtste deel van de serie Adventistische Perspectieven. In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe invals-hoeken op oude en vertrouwde thema’s. Veelal bieden zij verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat we al weten. Deze adventistische theologen willen hun inzichten graag met u delen.
Staat de terugkeer van Jezus Christus nu toch echt voor de deur? Zijn de recent pandemie, de oorlogen ver weg en dichtbij, de klimaat-crisis en de morele ontluistering van onze westerse maatschappij tekenen dat de wereldgeschiedenis haar laatste fase is ingegaan?

In dit boek doet Dr. Reinder Bruinsma verslag van hoe christenen door de eeuwen heen over de wederkomst hebben gedacht. Hebben wij in de eenentwintigste eeuw nu meer reden om te zeggen dat Jezus ‘spoedig’ gaat komen? De schrijver neemt de relevante Bijbelse gegevens onder de loep en probeert antwoord te geven op vragen als: Zijn recente gebeurtenissen duidelijke signalen van de nabijheid van de terugkeer van Jezus? Moeten we de toekomst met angst tegemoet zien, of kunnen christenen vol hoop naar de toekomst kijken?
Reinder Bruinsma is een emeritus-predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Tijdens zijn loopbaan vervulde hij diverse kerkelijke functies in een reeks van landen. Zijn laatste post, voordat hij met emeritaat ging, was het voorzitterschap van de Advent-kerk in Nederland. Daarna is hij steeds actief gebleven als spreker en als schrijver van een groot aantal artikelen en ongeveer dertig boeken. 
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Reinder Bruinsma

Hij komt
Waarom, wanneer

en hoe komt 
Jezus Christus terug?

Hij komt
In dit boek doet dr. Reinder Bruinsma 

verslag van hoe christenen door
de eeuwen heen over de

wederkomst hebben gedacht. 

Hoor wat de Geest zegt
Dr. Wim Altink neemt ons mee op een 
reis door het Bijbelboek Openbaring in 
7x7 etappes die een uniek panorama 

op de rol van de Geest geeft. 



Voorleesbijbel
Bijbelverhalen voor kinderen: 

van de schepping tot en
met de nieuwe aarde
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Het voorlezen van de Bijbel aan kinderen is van onschatbare waarde. Deze verhalen 

gaan namelijk een leven lang mee. Ook zorgt voorlezen voor een bijzondere band 

tussen generaties en ondersteunt het de taalontwikkeling van kinderen.

De Voorleesbijbel neemt je mee in 52 verhalen door het eerste deel van de Bijbel. Lees 

hoe God de aarde en de mensen maakt en hoe Hij Abram een grote familie belooft. 

Hoor hoe Jozef uiteindelijk in Egypte belandt, waar zijn leven een bijzondere wending 

krijgt. Trek mee met het volk Israël door de woestijn. Sluip met de verkenners door het 

land Kanaän, juich met Jozua en het volk en maak mee hoe David de nieuwe koning 

wordt.  

Door de bijbelverhalen op aansprekende wijze te vertellen, laten Edith de Vree en Rudy 

Van Moere kinderen Gods liefde voor mensen ontdekken. De illustraties van Paul Oole 

zijn vrolijk en kleurrijk en bevatten grappige details die de kinderen snel ontdekken. 

De Voorleesbijbel is gemaakt voor kinderen vanaf 4 jaar.

De verhalen zijn zo geschreven dat je in tien minuten het 

verhaal beeldend, helder en duidelijk kunt voorlezen. 

Daardoor is de Voorleesbijbel goed te gebruiken aan 

tafel, voor het slapen gaan en in de klas.

Van de schepping 

tot koning David

in 52 verhalen

Met illustraties van

Paul Oole

Het voorlezen van de Bijbel aan kinderen is van onschatbare waarde. Deze verhalen

gaan namelijk een leven lang mee. Ook zorgt voorlezen voor een bijzondere band 

tussen generaties en ondersteunt het de taalontwikkeling van kinderen.

De Voorleesbijbel deel 2 neemt je in 52 verhalen mee door het middelste deel van de

Bijbel. Lees over goede en minder goede koningen, verwonder je over de bijzondere 

daden van de profeten Elia en Elisa en ga op reis met Jona en Daniël. Hoor hoe Jezus

wordt geboren, en volg Hem wanneer Hij opgroeit en over Gods liefde voor de mensen

begint te vertellen.

Door de bijbelverhalen op aansprekende wijze te vertellen, ontdekken kinderen het 

goede nieuws van de Bijbel. De illustraties van Paul Oole zijn vrolijk en kleurrijk en 

zorgen door hun grappige details voor eindeloos kijkplezier.

De Voorleesbijbel deel 2 is gemaakt voor kinderen vanaf 4 jaar.

De verhalen zijn zo geschreven dat je in tien minuten het verhaal beeldend, helder en

duidelijk kunt voorlezen.

Daardoor is de Voorleesbijbel deel 2 goed te gebruiken aan tafel, voor het slapengaan

en in de klas.

Van koning David tot en met het 
verhaal van het verloren schaap

Met illustraties van

Paul Oole
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Het voorlezen van de Bijbel aan kinderen is van onschatbare waarde. Deze verhalen 

gaan namelijk een leven lang mee. Ook zorgt voorlezen voor een bijzondere band 

tussen generaties en ondersteunt het de taalontwikkeling van kinderen.

Voorleesbijbel deel 3 neemt je in 51 verhalen mee door het laatste deel van de Bijbel. 

Lees over Jezus die zijn leerlingen verhalen vertelt, zieke mensen geneest en een 

storm tot bedaren brengt. Ontdek wat Pasen eigenlijk betekent en wat de leerlingen 

ervaren tijdens Pinksteren. Ga op reis met de apostel Paulus naar Rome en kijk 

tenslotte met Johannes uit naar de nieuwe wereld die God beloofd heeft.  

Door de Bijbelverhalen op aansprekende wijze te vertellen, ontdekken kinderen het 

goede nieuws van de Bijbel. De illustraties van Paul Oole zijn vrolijk en kleurrijk en 

zorgen door hun grappige details voor eindeloos kijkplezier.

De verhalen zijn zo geschreven dat je in tien minuten het verhaal beeldend, helder en 

duidelijk kunt voorlezen. Daardoor is de Voorleesbijbel deel 3 goed te gebruiken aan 

tafel, voor het slapengaan en in de klas.

Van de zoon die teruggaat naar zijn 
vader tot en met het visioen over de nieuwe aarde

Met illustraties vanPaul Oole
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Voorleesbijbel deel 1,2 en 3
De Voorleesbijbel neemt je in 155 verhalen 

mee door de Bijbel. Hij is geschreven voor 
kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar.

De Voorleesbijbel bevat een bijbelgetrouwe 
weergave van de Bijbelverhalen, vertaald 

naar de beleving die voor de jonge luisteraar 
aantrekkelijk is. De kleurrijke illustraties

houden de aandacht van de kinderen vast.

De Voorleesbijbel zorgt voor een bijzondere 
band tussen generaties en ondersteunt de 
taalontwikkeling van kinderen. De verhalen zijn 
zo geschreven dat je in tien minuten elk verhaal 
beeldend, helder en duidelijk kunt voorlezen.

Verkrijgbaar bij het Servicecentrum via 
de QR-code hiernaast.

Kerkgenootschap der
Zevende-dags Adventisten
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Jaarplanner

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.              Houd www.adventist.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.

 7 Vision
 14 Tienerclub
 28 Landelijke Bijbelquiz

 3-5 Masterguide weekend
 4 Tienerclub 
 5 Kaderdag
 18 AJV Bible Experience
 25 Vesperdienst

  14 ADRAdag
17-21 Camporee
  28 Training penningmeesters

 2-4 Tienerkamp
 19 Vesperdienst
 24 Experience
 30-2 Adventkamp

 9 Jeugdrally
 10 Training penningmeesters 
   en rentmeesterschap
 19 Scouts & Pathfindersdag
 22-24  Koempoelan
 29-1  iCOR-training

 7 Tienerclub
 7  55+ dag
 13-15  Challenge Kamp
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2023Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.              Houd www.adventist.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.

 4 Lokale vrouwendag
 11 Tienerclub
 12 Training penningmeesters
 12 Catch28 Live
 18  Global Youth Day
 26  AJV EHBO-Cursus

 1  Kidzrally
 9  Workshop rentmeesterschap
 16  Training Leven & Gezondheid

 2 Open dag
 7-9 Summer School
 25-1 TED camporee  

 4  Tienerclub
 4-11  Gebedsweek
 12 Landelijke trainingsdag
 18  Vesperdienst
 19  Health Adventure training

 2 Tienerclub
 2 Rentmeesterschapsdag



Tweede sabbat

Aantoonbaar 
discipelschap
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J ezus zei ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer 
jullie veel vruchten voortbrengen.’ God wil de heiligheid, de welwillend-
heid en het mededogen van zijn eigen karakter laten zien door jou. Toch 
zegt de Heiland niet tegen zijn leerlingen dat zij zich moeten inspannen        

            om vruchten voort te brengen. Hij zegt dat ze in Hem moeten blijven. ‘Als 
jullie in Mij blijven’ zegt Hij, ‘en mijn woorden in jullie, dan kun je vragen wat je 
wilt, en het zal gebeuren.’ Christus blijft in zijn volgelingen door het Woord.

Dit is dezelfde essentiële verbondenheid die wordt voorgesteld door het eten 
van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. De woorden van Christus zijn 
geest en leven. Als je die ontvangt, ontvang je het leven van de wijnstok. ‘De 
mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond 
van God’ (Matteüs 4:4). Het leven van Christus in jou brengt dezelfde vruchten 
voort als dat het geval is in Hem. Door in Christus te leven, je aan Christus vast 
te klampen, door te worden ondersteund door Christus en door voeding te 
ontvangen van Christus, draag je vrucht zoals Christus dat ook heeft gedaan.

Tijdens deze laatste ontmoeting met zijn leerlingen was het grote verlan-
gen dat Christus voor hen wenste, dat zij elkaar zouden liefhebben zoals 
Hij hen had liefgehad. Iedere keer weer zei Hij: ‘Dit draag Ik jullie op: heb 
elkaar lief.’ Het eerste wat Hij hen opdroeg toen hij met hen alleen was in de 
bovenzaal is dit: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie 
heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ 

Voor de leerlingen was dit een nieuw gebod, want zij hadden elkaar niet 
liefgehad zoals Christus hen had liefgehad. Hij besefte dat ze moesten worden 
beheerst door nieuwe gedachten en drijfveren en dat ze nieuwe principes in de 
praktijk moesten brengen. Door zijn leven en dood zouden zij een nieuw begrip 
krijgen van wat liefde is. De opdracht om elkaar lief te hebben, kreeg een nieuwe 
betekenis in het licht van zijn zelfopoffering. Het hele werk van genade is één 
voortdurende dienst van liefde, van zelfverloochenende en zelfopofferende 
inzet. Tijdens elk uur van Christus’ verblijf op aarde stroomde de liefde van God 
in onstuitbare stromen uit Hem. Allen die doordrenkt zijn met zijn Geest zullen 
liefhebben zoals Hij liefhad. Het principe dat Christus heeft voortgedreven, 
zal ook hen voortdrijven in de hele wijze waarop zij met elkaar omgaan.

LIEFDE IS HET BEWIJS
Deze liefde is het bewijs dat zij Jezus’ leerlingen zijn. Jezus zei: ’Aan jullie 

liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Wanneer 
mensen met elkaar verbonden zijn, niet door dwang of eigenbelang, maar 
door liefde, dan tonen ze de werking van een invloed die boven elke mense-
lijke invloed uitgaat. Wanneer deze eenheid aanwezig is, dan is dat het bewijs 
dat het beeld van God in de mens is hersteld en dat er een nieuw levensbegin-
sel in hun hart is geplant. Het laat zien dat er kracht is in de goddelijke natuur 
om de bovennatuurlijke krachten van het kwaad te weerstaan, en dat de 
genade van God het egoïsme onderdrukt dat onlosmakelijk is verbonden met 
het natuurlijke hart.

Als deze liefde zichtbaar is in de gemeente, zal dat zeker de woede van 
de tegenstander opwekken. Christus heeft geen gemakkelijke weg voor zijn 
leerlingen uitgestippeld. ‘Wanneer de wereld je haat,’ zei Hij, ‘bedenk dan dat 
ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze 
jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf maar jullie horen niet bij haar, 
want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan 
wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij ver-
volgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan 
wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. Dit alles zullen ze jullie 
vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft.’ Het 
evangelie moet worden uitgedragen door agressieve oorlogvoering, te midden 
van tegenstand, gevaar, verlies en lijden. Zij die dit werk doen, volgen alleen 
in de voetsporen van hun meester.

KRACHT OM DE 
TEGENSTANDER TE VERSLAAN

Als de Verlosser van de wereld 
werd Christus voortdurend gecon-
fronteerd met schijnbare misluk-
kingen. Hij is de boodschapper van 
barmhartigheid aan onze wereld, 
maar leek weinig te doen van het 
werk dat Hij verlangde te doen door 
mensen te verheffen en te redden. 
Satanische invloeden waren con-
stant bezig om wat Hij deed tegen 
te werken. Hij liet zich echter niet 
ontmoedigen. Door de profetie van 
Jesaja zegt Hij: ‘Tevergeefs heb ik 
me afgemat, ik heb al mijn krachten 
verbruikt, het was voor niets, het 
heeft geen zin gehad. Maar de HEER 
zal mij recht doen, mijn God zal 
mij belonen. Toen sprak de HEER 
– Hij die mij al in de moederschoot 
gevormd heeft tot zijn dienaar om 
Jakob naar Hem terug te brengen, 
om Israël rond Hem te verzamelen, 
zodat ik aanzien zou genieten bij de 
HEER en mijn God mijn sterkte zou 
zijn’ (Jesaja 49:4-5).

Deze belofte werd aan Christus 
gegeven: ‘Dit zegt de HEER, de 
bevrijder, de Heilige van Israël, 
tegen hem die smadelijk veracht 
wordt, die door vreemde volken 
wordt verafschuwd, … Dit zegt de 
HEER: … Ik zal je behoeden, Ik 
neem je in dienst voor mijn verbond 
met het volk, om het land weer op 
te richten, om het verlaten erfgoed 
in eigendom terug te geven, om 
tegen gevangenen te zeggen: “Ga in 
vrijheid!” en tegen wie in het duister 
verblijft: “Kom tevoorschijn!” … Ze 
zullen dorst noch hongerlijden, de 
zinderende hitte zal hen niet kwel-
len en de zon zal hen niet steken, 
want Hij die zich over hen ontfermt, 
zal hen leiden en hen naar water-
bronnen voeren’ (Jesaja 49:7-10).

Jezus vertrouwde op dit woord, en 
Hij gaf de tegenstander geen kans. 
Toen Christus de laatste stappen 
op de weg van zijn vernedering 
zou gaan zetten, toen Hij bevangen 
werd door het diepste verdriet, zei 
Hij tegen zijn leerlingen: ‘de heerser 
van deze wereld is al onderweg. Hij 
heeft geen macht over Mij.’ ‘De heer-
ser van deze wereld is veroordeeld. 
‘Nu wordt het oordeel over deze 
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wereld geveld, nu zal de heerser van 
deze wereld uitgebannen worden’ 
(Johannes 14:30; 16:11; 12:31).

Met een profetische blik zag 
Christus de taferelen die zich 
zouden gaan afspelen in zijn laatste 
grote conflict. Hij wist dat wanneer 
Hij zou uitroepen ‘het is volbracht’, 
de hele hemel zou zegevieren. Zijn 
oor hoorde van verre de muziek 
en de overwinningskreten in de 
hemelse hoven. Hij wist dat de 
doodsklok dan zou klinken over het 
rijk van zijn tegenstander en dat 
de naam van Christus van wereld 
tot wereld door het hele universum 
heen zou worden verkondigd.

Christus verheugde zich erover 
dat Hij meer voor zijn volgelingen 
kon doen dan ze konden vragen 
of bedenken. Hij sprak met zeker-
heid, in de wetenschap dat er 
een almachtig decreet was uitge-
vaardigd voordat de wereld werd 
gemaakt. Hij wist dat de waarheid 
zou overwinnen in de strijd met het 
kwaad, doordat zij de wapens heeft 
die samenhangen met de almacht 
van de heilige Geest. Zijn met bloed 
bevlekte banier zou triomfantelijk 
wapperen over zijn volgelingen. Hij 
wist dat het leven van zijn leerlin-
gen die Hem vertrouwden net zo 
zou zijn als het zijne, namelijk als 
een reeks ononderbroken overwin-
ningen. In het hier en nu zou dat 
niet op zo’n manier worden gezien, 
maar in het hiernamaals zou het 
wel als zodanig worden erkend.

EEN GELOOF ZOALS HET ZIJNE
Jezus zei: ‘Ik heb dit gezegd 

opdat jullie vrede vinden bij Mij. 
Jullie zullen het zwaar te verduren 
krijgen in de wereld, maar houd 
moed: Ik heb de wereld overwon-
nen.’ Christus faalde niet en Hij 
raakte ook niet ontmoedigd. Zijn 
volgelingen dienen een geloof te 
tonen van dezelfde blijvende aard. 
Ze moeten leven zoals Hij leefde 
en zich inzetten zoals Hij dat deed, 
want ze zijn van Hem afhankelijk als 
de grote meesterknecht. Ze moeten 
beschikken over moed, energie en 
doorzettingsvermogen. Al wordt 
hun weg belemmerd door schijnbare 
onmogelijkheden, toch moeten ze 
door zijn genade voorwaarts gaan.

In plaats van zich te beklagen 
over moeilijkheden, worden ze 
opgeroepen deze te overwinnen. 
Ze moeten door niets tot wanhoop 
worden gedreven en op alles hopen. 
Met de gouden ketting van zijn 
ongeëvenaarde liefde heeft Christus 
hen met de troon van God verbon-
den. Het is zijn bedoeling dat de 
grootste invloed in het universum, 
die zijn oorsprong vindt in de bron 
van alle macht, de hunne zal zijn. Ze 
moeten de macht hebben het kwaad 
te weerstaan, een macht die noch 
de aarde, noch de dood, noch de hel 
zich eigen kan maken, een macht 
die hen in staat zal stellen te over-
winnen zoals Christus overwon.

Het is Christus’ bedoeling dat 
de orde van de hemel, het hemelse 
plan van hoe je leiding moet geven, 
de goddelijke harmonie van de 
hemel, worden weerspiegeld in zijn 
gemeente hier op aarde. Zo wordt 
Hij in zijn volk verheerlijkt. Door 
hen zal de zon van de gerechtigheid 
met een onbeperkte glans schijnen 
in de wereld. Christus heeft aan zijn 
gemeente voldoende mogelijkheden 
gegeven, opdat Hij grote heerlijkheid 
mag terugontvangen van het bezit 
dat Hij heeft verlost en gekocht.

Hij heeft zijn volk vermogens en 
zegeningen geschonken opdat die 
het feit dat zijn gaven toereikend zijn 
kunnen weerspiegelen. De gemeente 
is begiftigd met de gerechtigheid van 
Christus en zij is daarom de bewaar-
plaats, waar Hij de rijkdommen van 

‘Wanneer mensen 
met elkaar 
verbonden zijn … 
door liefde, dan 
tonen ze de werking 
van een invloed 
die boven elke 
menselijke invloed 
uitgaat’

zijn barmhartigheid, zijn genade en 
zijn liefde volledig en definitief tot 
uitdrukking brengt. Christus kijkt 
naar zijn volk in hun reinheid en 
volmaaktheid, als de beloning van 
zijn vernedering en de aanvulling 
op zijn heerlijkheid. Christus is het 
middelpunt die alle heerlijkheid 
uitstraalt.

Met krachtige, hoopvolle woorden 
beëindigde de Heiland zijn onder-
richt. Toen stortte Hij de last die op 
Hem drukte uit in een gebed voor 
zijn leerlingen. ‘Hij sloeg zijn ogen 
op naar de hemel en zei: “Vader, 
nu is de tijd gekomen, toon nu de 
grootheid van uw Zoon, dan zal 
de Zoon uw grootheid tonen. Hij 
heeft van U macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen 
die U aan Hem gegeven hebt het 
eeuwige leven te schenken. Het eeu-
wige leven, dat is dat zij U kennen, 
de enige ware God, en Hem die U 
gezonden hebt, Jezus Christus.”’  

Deze lezing is genomen uit De 
wens der eeuwen, pp. 565-569. 
Zevendedagsadventisten geloven 
dat Ellen White (1827-1915) de 
Bijbelse gave van profetie uitoefende 
gedurende meer dan 70 jaar van 
openbaar dienstwerk.

Vragen om over 
na te denken

1. Hoe weerspiegelen we Chris-

tus’ karakter n aar de wereld?

2. Bespreek het idee van ‘leven 

zoals Hij leefde, je inzetten 

zoals Hij dat deed’. Hoe 

beïnvloedde de bedoeling die 

Christus had de manier waarop 

Hij leefde en werkte?

3. Wat zijn enkele wapens die we 

kunnen gebruiken om ontmoe-

diging en angst tegen te gaan 

wanneer we met verleidingen 

worden geconfronteerd?
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Psalm 33:1–5. Zing vrolijk in de Heere, 
rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechte. 
Looft de Heere met de harp, zing psalmen 
voor Hem met de harp en de tiensnarige 
luit. Zing voor Hem een nieuw lied, speel 
welluidend met vrolijke klanken. Want 
het woord van de Heere is recht en al Zijn 
werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid 
en gericht lief, de aarde is vol van de 
goedertierenheid van de Heere.

Dankbaarheid aan onze Heere is een 
bewuste keuze. Als ADRA-team spreken wij 
woorden van dankbaarheid aan God uit. 
Want Hij heeft ons rijk gezegend. 
Wij zijn dankbaar voor:
•   Ons team, de vrijwilligers
•   150 kinderen extra naar school, dankzij 

ADRA-sponsorlopers
•   Scholen in Madagaskar bezocht
•   Financier om projecten te doen
•   Samenwerking met KIA en EO Metterdaad
•   Actie Oekraïne binnen (kerken) en 

buiteland
•   Fijne samenwerking Zambia
•   Actief te zijn als fondsenwerver
•   Zichtbare resultaten in de levens van 

mensen die het zo nodig hebben. 
•   Een fijne sfeer en samenwerking binnen 

ons team

1 Thessalonicenzen 5:17. Bid zonder 
ophouden.
Deze drie woorden maken het verschil 
als wij dit advies dagelijks toepassen. We 
bidden dat jullie deze uitdaging met ons 
willen aangaan. Bid deze week mee voor: 
•   40 Straatkinderen zoeken sponsoren om 

naar school te gaan
•   Vragen om Gods leiding en richting voor 

ADRA team en bestuur
•   Kansen voor meer en grotere projecten 

om nog meer mensen te helpen
•   Het bereiken van de juiste fondsen en 

sponsoren 

Allen een zegenrijke gebedsweek 
namens ons ADRA team. Zing voor onze 
Heere een lied vanuit ‘Dankbaarheid’ 
dat wij nog steeds in ‘Vrijheid’ mogen 
‘Bidden’.

Nooit aflatende steun 
van God
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Jongerenlezing: eerste sabbat

Naast zijn houding leren we ook de 3 stappen waar Paulus 
zijn gedreven discipelschap mee voedt:  
1. Hij is overtuigd vrij in Christus (vers 19) 
2. Vanuit die vrijheid kiest hij ervoor om alles te doen 

wat in zijn vermogen ligt om anderen tot Christus te 
leiden (vers 22)

3. Zijn bediening is meteen een investering in zijn 
eigen toekomst met God (vers 23)

Zie het als een opwaartse spiraal, waar je pas aan kan 
beginnen als je beseft dat je echt vrij bent dankzij Jezus. 
Door Zijn dood ben je gevrijwaard van de eeuwige dood. 
Het vooruitzicht om voor altijd bij God te mogen zijn, 
vormt de basis om ook anderen bekend te maken met 
het rijk van God.2 Het is vanuit die vrijheid dat je samen 
met de heilige Geest aan de slag gaat. Onder Zijn leiding 
zullen er mensen, manieren en momenten zijn waar jij het 
verschil mag maken. Dan voldoe je ook meteen aan Gods 
belangrijkste gebod: de ander liefhebben als jezelf, door 
hen te gunnen wat jij weet, gelooft en wat jou bevrijdt. 
Win-win voor Jezus, de ander en jezelf, gedreven in en 
door Hem.  

Guisèle Berkel-Larmonie is predikant van de gemeenten 

X-preszo, Alphen DC en Schiedamz

Gespreksvragen

1. Hoe vrij ben jij in en door Jezus?

2. Ga voor jezelf na: hoe flexibel kan je zijn om een 

ander te bereiken met Gods boodschap? Wat zou 

je wel (en niet) doen om de ander Jezus te helpen 

kennen?

(1 KORINTIËRS 9:19-23)

A
ls je de brieven van Paulus los van 
elkaar zou lezen, zou je misschien 
denken dat de man vanaf zijn damas-
cusmoment één en al heiligheid en 
perfectie heeft gekend in zijn geloof. 
Maar net als jij en ik, heeft ook hij in 
het volgen van Jezus ervaren dat je je 
mag ontwikkelen. Waar Paulus ons in 

uitdaagt, zit hem in de omschrijving van hoe hij zijn geloof 
is gaan beleven. Hij predikte, deelde, doopte en mocht 
aardig wat wonderen meemaken, maar had ook een paar 
keer in de gevangenis gezeten. Die ervaring werd de kern 
van de beleving van zijn geloof in Jezus: hij was geraakt!

Wat opvalt is dat Paulus zich niet beperkt voelde door zijn 
discipelschap, integendeel zelfs! 
We lezen in zijn brief aan de Korintiërs dat hij zich 
compleet vrij voelt.1 Hij gebruikt die vrijheid om zich 
als ‘slaaf ’ op te stellen naar zijn medemens toe. In zijn 
tijd waren slaven vaak vanuit economisch oogpunt van 
belang: ze stelden hun tijd, talent en soms ook hun familie 
beschikbaar om zo bijvoorbeeld een schuld af te betalen. 
Daardoor zijn veel slaven uit die tijd onderdeel geworden 
van het huishouden waar ze dienden en hadden ze vaak 
medezeggenschap als het ging om het reilen en zeilen van 
de familie. In díe setting hadden slaven dus aanzienlijke 
invloed. Paulus kon door deze houding veel mensen 
winnen voor Jezus, omdat hij dicht bij de mensen ging 
staan. Zijn methode is simpel: ‘Joden benaderen als Jood 
en niet-joden benaderen als niet-joden.’ Best gedurfd! 

Hoe zit het met jou? Ben jij zó geraakt door de missie van 
Jezus om alle mensen te vertellen van hun bevrijding? 
Zoals Paulus het stelt, vraagt het flexibiliteit en vooral liefde 
om je in te leven in de ervaring van de ander. Pas dan kan 
je hen kennis laten maken met Jezus. Dit kan je doen 
ongeacht je scholing, talent of persoonlijkheid. Paulus 
komt bij mij over als een redelijk extraverte, welbespraakte, 
geleerde man die niet op zijn mondje is gevallen. Toch ziet 
hij in deze methode een kans om zichzelf minder belangrijk 
te maken en de ander op te bouwen. 

1 1 Korintiërs 9:19 
2 Johannes 5:24

Geraakt door Jezus
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Jongerenlezing: tweede sabbat

(LUCAS 5:1-11)

H
oewel ze zó hun best hadden gedaan, 
de tijd hadden genomen en gewel-
dig materiaal hadden, hadden ze 
bot gevangen! Ze zouden met lege 
handen naar huis gaan. Dan stapt 
Jezus bij ze in de boot, maar dit was 
geen privémoment van bemoediging. 
Integendeel, Jezus kiest ervoor om 

de mensen te onderwijzen over God en eist het podium 
op. De menigte zit aan de waterkant en Hij zit in de boot 
vlakbij hen en neemt zijn tijd. 
De vissers hoefden zich geen zorgen meer te maken om 
hun lege netten. Het draaide om de woorden van ‘het 
mens geworden Woord’ zoals Johannes1 Jezus noemt. 
Tegen de tijd dat Hij klaar is, verbaast Hij de arme vissers 
nog meer: Hij zegt dat ze hun netten moeten neerlaten. 
Wat!? Overdag vissen?!? Niemand doet dat!!! Het zijn geen 
domme beesten die zich zomaar laten vangen!!! Trouwens 
als je de hele nacht niets gevangen hebt, ga je het niet 
nog even overdag proberen. Zo doe je dat toch nooit in 
het leven: In de meest ongunstige omstandigheden iets 
proberen dat eerder in betere tijden niet lukte?

Toch vraagt Jezus dit van zijn mensen en ze doen het. 
Kwam het door wat Hij gezegd had over God? Kwam het 
door de wijze waarop? Misschien had de vraag ze positief 
getriggerd. Vers 6 vertelt ons dat de vissen vrijwillig de 
netten in zwommen. Ze zijn er niet toevallig in terecht 
gekomen, nee, ze zijn er vrijwillig in gezwommen. Het 
zijn er daarnaast zó veel dat het er bijna op leek dat de 
netten stuk zouden gaan. Petrus en zijn vrienden zijn 
stomverbaasd. Jezus snapt dat ze het niet bevatten en 
zegt: ‘Wees niet bang, voortaan zul je [zo] mensen vangen.’ 
(vers 10)

Zoals Jezus hier met Petrus en zijn vrienden bezig was, 
wil Hij ook ons vertellen over de Vader. Hij doet niet 
alleen de theorieles, maar geeft ook praktijkexamen. Jezus 
vraagt daarom soms ook ‘belachelijke’ dingen van ons. De 
timing kan ons verbazen, de wijze waarop kan soms eng 

Levende vissen vangen
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lijken of het nut ervan ver te zoeken. Ook al denken we 
soms dat het in onze tijd zinloos is om bepaalde dingen 
te doen, zal God nooit iets van jou vragen dat niet nuttig 
is voor zijn koninkrijk. Lijkt het onmogelijk? Menselijk 
bekeken wel, maar Hij zal aangeven hoe, waar en wanneer 
en zal ervoor zorgen dat de ‘visjes’ vanzelf aan komen 
zwemmen. Die vissen zullen dan levend zijn, klaar om 
(net als jij) God te dienen vanuit hun eigen persoon, talent 
en mogelijkheden. Als jij doet wat God van je vraagt zullen 
de nieuwe discipelen inzien dat zij op hun unieke manier 
meebouwen aan Gods koninkrijk zoals jij dat ook doet. Jij 
hoeft alleen te doen wat Hij van je vraagt.  

Guisèle Berkel-Larmonie is predikant van de gemeenten 
X-preszo, Alphen DC en Schiedamz 

Gespreksvragen

1. Als je heel lang je best hebt gedaan en het resultaat 

tegenviel, dan ben je niet gauw gemotiveerd om het 

weer te proberen. Hoe pak jij de draad weer op? 

2. Als je er even vanuit gaat dat deze netten symbool 

staan voor talenten, welk ´net´ heeft God dan aan jou 

gegeven? Heb je het weleens gebruikt?

3. Als Jezus instructies geeft over hoe en waar je 

‘mensen mag vangen’ en zelf ook de mensen leidt, 

wat weerhoudt je dan nog om ‘je net neer te laten’?! 

Levende vissen vangen

1 Johannes 1:14
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Jezus vertelt een verhaal over een landeigenaar

Jezus vertelt nog een verhaal aan de mensen. 
Deze keer vertelt Hij over een landeigenaar die 
arbeiders zoekt om in zijn wijngaard te werken.

De Voorleesbijbel 
is mede mogelijk 
gemaakt door de 
gebedsdaggaven

Een verhaal uit de Voorleesbijbel - deel 3

‘Tot vanavond,’ zegt een jonge man tegen zijn 
vrouw. Hij heeft zijn werkkleding aan en neemt 
zijn kruik met water en een zak met brood mee.

Verkrijgbaar bij 
het Service- 

centrum 

Deel 1-3

Iedereen die meedoet hoort erbij
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Hij vertrekt van huis en stapt stevig door. De man wil 
als eerste in de poort zijn. Daar komen alle mannen 
naartoe die willen werken en geld willen verdienen. 
Als hij aankomt, staan er toch al een paar mannen in 
hun werkkleren te wachten.

‘Goeiemorgen allemaal,’ groet hij de mannen. 
Ze staan bij elkaar en wachten op een baas die hun 
werk kan geven.

Om negen uur komt er een baas aan. Hij is de 
eigenaar van een grote wijngaard, een heel groot 
stuk land vol met druivenplanten.

‘Goeiemorgen mannen,’ begroet de eigenaar 
van de wijngaard de wachtende mannen. ‘Ik heb 
arbeiders nodig, die in mijn wijngaard druiven komen 
plukken,’ zegt de eigenaar van de wijngaard. ‘Wie 
van jullie wil komen werken?’

Alle mannen steken hun hand omhoog.
‘Ik ga mee, ik heb werk nodig!’
‘Ik ook!’
‘Ik ga ook mee!’
Alle mannen willen graag meekomen om druiven-

trossen te plukken.
‘Fijn dat jullie voor mij willen werken,’ zegt de 

eigenaar.
‘Als jullie de hele dag druiven komen plukken, dan 

krijgen jullie elk één zilveren munt. Vinden jullie dat 
goed?’ De mannen vinden het een goed voorstel. Ze 
gaan graag mee om te werken. Zo verdienen ze geld 
om weer eten te kunnen kopen. De eigenaar van de 
wijngaard stuurt de werkers naar zijn wijngaard.

De landeigenaar zoekt nog meer arbeiders
De eigenaar vertelt aan de arbeiders waar ze 

moeten beginnen met plukken.
‘Zo, kijk eens wat een grote trossen druiven hier 

hangen,’ zegt hij tegen de mannen. Met een scherp 
mesje snijdt hij het steeltje door van de druiventros 
en legt de tros in een bak. Al snel is zijn bak vol met 
druiven.

Alle mannen werken hard, maar er hangen nog 
duizenden trossen druiven. Wie moet die allemaal 
plukken?

Na een tijdje denkt de eigenaar van de wijngaard: 
er is nog veel werk te doen. Ik heb meer arbeiders 
nodig. Ik ga kijken of er nog meer mannen willen 
werken.

Aan het eind van de ochtend, om twaalf uur, gaat 
de eigenaar terug naar de poort van de stad. Maar 
onderweg ziet hij mannen op straat die nog geen 
werk hebben.

‘Goeiedag,’ groet de eigenaar de mannen.
‘Willen jullie voor mij werken? Mijn druiven moeten 

worden geplukt. Ik geef jullie een goed loon. Gaan 
jullie mee?’

‘Jazeker,’ knikken de mannen blij. ‘Wij gaan graag 
met u mee om druiven te plukken.’

Na enkele uren is het werk nog lang niet klaar. Om 
drie uur gaat de landeigenaar nóg eens arbeiders 
zoeken. Hij vraagt weer mannen om bij hem druiven 
te komen plukken.

‘Kom tot de avond in mijn wijngaard werken. Ik zal 
jullie goed betalen,’ zegt de eigenaar.

’s Middags om vijf uur hangen er nog steeds veel 
druiven in de wijngaard. Die kunnen nooit allemaal 
worden geplukt voor de zon ondergaat. De landei-
genaar heeft toch meer arbeiders nodig. Dus gaat hij 
nog één keer op zoek naar arbeiders. Gelukkig ziet hij 
nog een paar mannen. Zij hebben de hele dag geen 
werk gekregen.

‘Komen jullie maar vlug met me mee,’ zegt de 
landeigenaar.

‘In mijn wijngaard kunnen jullie nog een tijdje 
werken. Het werk in mijn wijngaard moet echt klaar 
zijn voor de zon ondergaat.’ Natuurlijk zijn de mannen 
blij dat ze nog enkele uren bij hem kunnen werken in 
de wijngaard.

De mensen worden uitbetaald
Het is avond, de zon is net ondergegaan.
‘Roep jij alle arbeiders bij elkaar?’ zegt de eigenaar 

tegen zijn knecht.
‘Betaal de arbeiders hun loon. Betaal eerst de 

mannen die pas vanmiddag zijn komen werken. De 
mannen die vanmorgen het eerst zijn gaan werken, 
moet je het laatst betalen.’ De knecht heeft een grote 
beurs met zilveren munten.

‘De mannen die kort hebben gewerkt, mogen hier 
bij mij komen!’ roept de knecht. Daar komen ze aan 
en de knecht geeft hun elk één zilveren munt. Zo… 
dat is mooi! De mannen die kort gewerkt hebben, 
zijn er erg blij mee. Ze krijgen het loon alsof ze de hele 
dag hebben gewerkt.

De mannen die de hele lange dag gewerkt heb-
ben, zijn het laatst aan de beurt.

Wij krijgen vast veel meer loon, denken ze. Wij 
hebben veel langer gewerkt dan die mannen die de 
knecht het eerst heeft uitbetaald. We hebben echt 
veel meer druiven geplukt dan zij. Maar wat is dat? De 
knecht geeft ook hun elk één zilveren munt. Ze krijgen 
evenveel geld als de mannen die maar kort gewerkt 
hebben. Die hebben toch veel minder druiven geplukt 
dan zij? Boos stappen ze naar de eigenaar.

‘Heer, kijk toch hoe weinig wij hebben gekregen!’ 
roepen ze verontwaardigd.

‘U betaalt ons maar één zilveren munt. Dat kan 
echt niet, dat is niet eerlijk.

Die andere mannen hebben korter gewerkt en ze 
krijgen ook één zilveren munt. En wij? Wij hebben de 
hele dag hard gewerkt in de hete zon en wij krijgen 
maar één zilveren munt!’

Iedereen krijgt evenveel uitbetaald
‘Bij de poort van de stad heb ik jullie toch gevraagd 

of jullie voor mij wilden komen werken voor één zilve-
ren munt? Die hebben jullie nu toch gekregen. Kijk 
maar in jullie hand. Ik ben heel eerlijk. Ik heb gedaan 
wat ik jullie heb beloofd. Ga nu maar naar huis met je 
geld. De mannen die het laatst kwamen werken om 
mij te helpen, heb ik ook één zilveren munt gegeven. 
Het zijn mijn zilveren munten en daarmee kan ik doen 
wat ik wil. Jullie moeten niet jaloers zijn als ik goed 
ben voor die anderen.’

Nadat Jezus dit verhaal aan de mensen heeft 
verteld, zegt Hij:
‘Zo zal het ook gaan met Gods nieuwe wereld. 
Mensen die nu de eersten zijn, kunnen misschien de 
laatsten worden. En… mensen die nu de laatsten zijn, 
worden misschien juist de eersten. Dus lieve mensen, 
iedereen die meekomt om bij Gods nieuwe wereld te 
horen, die mag erbij zijn.’ 



36 November 2022  Lezingen voor de Gebedsweek



37Lezingen voor de Gebedsweek  November 2022

Gebeds-
lezingen

voor 
kinderen
                  



Voorwoord
Gebedslezingen 2022 voor kinderen 

Ieder jaar maakt de wereldkerk (Generale  
Conferentie) tijdens de gebedsweek niet alleen voor 

de volwassenen, maar ook voor de kinderen voor iedere 
dag een verhaal. De gebedsweek begint op sabbat en 
eindigt op sabbat. Zo zijn er acht verhalen in totaal.
Dit keer heeft Charles Mills de verhalen geschreven. 

De illustraties zijn door Xuan Le gemaakt.

Niet alleen de kinderen in Nederland, België, Suriname 
en de Antillen lezen de verhalen in dit boekje. 

 
Alle kinderen in de Adventkerk over de hele wereld 

lezen dezelfde verhalen. Wel in hun eigen taal 
natuurlijk.

Foto omslag: LightField Studios / Shutterstock.com
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D O O R :  C H A R L E S  M I L L S 

 

V E R T A L I N G :  T H I J S  D E  R E U S 

I L L U S T R A T I E S :  X U A N  L E

Ik ga!



KLAAR STAAN OM WAT  
TE DOEN

Maak deze week een lijst 
met hoe je mensen kan 
helpen. Ga dan aan de slag 
om Gods liefde naar hen 
toe te brengen. Onthoud 
dat geen enkele daad van 
vriendelijkheid te klein is. In 
hun wereld kan het enorm 
veel betekenen!

De hele
wereld 
‘Jullie moeten naar 
alle volken gaan zodat 
iedereen mijn leerling 
kan worden. Jullie moe-
ten de mensen dopen in 
de naam van de Vader 
en van de Zoon en van 
de heilige Geest’1  
(Matteüs 28:19).

Sara kijkt hoe het verkeer 
langzaam langs het raam van 
haar vaders pick-up rijdt. Hoe 
is dat nu toch mogelijk? denkt 
ze fronsend. Er zijn zoveel 
mensen en ik ben maar één 
klein meisje.

Papa doet de deur aan de 
bestuurderskant open en zet 
een tas met boodschappen 
op de stoel naast haar neer. 
Daarna stapt hij in en doet 
zijn riem vast. ‘Heb je trek 
in groentesoep?’ vraagt hij 
terwijl er een glimlach op zijn 
gebruinde gezicht komt. ‘Je 
moeder heeft me gevraagd 
om heel veel lekkere wortelen, 
erwten en broccoli in de winkel 
te halen, dus ik denk dat we 
als avondeten een heerlijke 
groentesoep krijgen met vers 
gebakken brood. Ik heb ook 
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nog wat appels en bananen 
gekocht als toetje.”

Hij start de motor en voegt 
zich in het verkeer. Sara glim-
lacht. ‘Ja, ik vind groentesoep 
lekker,’ zegt ze zachtjes en 
kijkt weer naar de auto’s en 
de mensen die langs het raam 
rijden.

Is alles in orde?’ vraagt haar 
vader, terwijl hij naar haar 
kijkt. ‘Je kijkt zo ernstig. Je 
hebt niet zoals anders heel 
veel te vertellen.’

Sara schudt haar hoofd. ‘Nee 
hoor, het gaat prima met mij. 
Ik begrijp het alleen niet.”

‘Wat begrijp je niet?’
Het meisje kijkt naar haar 

vader. ‘De predikant zei afge-
lopen sabbat in de kerk dat 
we iedereen in de wereld over 
Gods liefde moeten vertellen. 
Weet je dat nog? Hij zei: ‘Ga 
naar alle volken!’ Even zegt 
Sara niets. ‘Maar ik ben maar 
één klein meisje en ik ben ook 
maar alleen. Hoe moet ik nou 
doen wat de predikant zei?”

Papa knikt langzaam met 
zijn hoofd. ‘Dat is een goede 
vraag’, zegt hij. ‘Alle volken, 
dat is een heleboel, met mil-
joenen en miljoenen mensen 
die daarbij horen. Iedereen 
is druk bezig met van hier 
naar daar te gaan, met hard 
werken, met te proberen in 
leven te blijven, met ziektes te 
bestrijden en met zichzelf en 

hun gezinnen te beschermen 
tegen vervelende dingen. Wat 
moeten we doen om dat te 
verhelpen?”

Plotseling draait papa aan 
het stuur van de pick-up en 
gaat naar de stoeprand. ‘Ik 
ben zo terug,’ zegt hij. Sara 
ziet hoe hij een zak appels uit 
de boodschappentas pakt en 
naar een man gaat die langs 
de weg staat met een bord 
waarop staat: ‘Ik heb honger. 
Help me alstublieft.’

Een paar minuten later stopt 
papa de pick-up nog een keer 
en springt eruit. Hij gaat snel 
naar een vrouw toe in een 
rolstoel die wacht totdat ze 
de straat kan oversteken. Hij 
zorgt ervoor dat ze van de 
ene kant van de straat naar de 
andere kant komt.

Vervolgens zwaait en lacht 
hij naar een man die op een 
bankje zit in het park met een 
droevige blik op zijn gezicht. 
De man lacht en zwaait terug.

Sara is helemaal blij wanneer 
papa weer terug komt in de 
pick-up: ‘Oké, oké, ik snap het 
al’, zegt ze. ‘Wanneer we het 
over de wereld hebben, dan 
gaat het ook over de mensen 
om ons heen. Dat is het toch? 
Ik kan die mensen helpen die 
niet ver van mij vandaan zijn.

Papa lacht. ‘Weet je wat goed 
samen gaat met liefdevol iets 
doen voor andere mensen?’

Beiden zeggen met een 
glimlach op hun gezicht: 
‘Groentesoep!”

¹ Tenzij anders vermeld, zijn bijbelteksten afkomstig uit de Bijbel 
in Gewone Taal (BGT).
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Visser van 
mensen
‘Jezus zei tegen hen: 
“Kom, ga met mij mee. 
Ik zal jullie leren om 
mensen te vangen in 
plaats van vissen”’ 
(Matteüs 4:19).

‘Ik wil een leerling van Jezus 
zijn,’ zegt Sara wanneer ze aan 
de eettafel zitten.

De lepels van mama en papa 
stoppen halverwege tussen 
hun kommen en hun lippen.

‘Oké,’ antwoord papa.
‘Dat is leuk,’ zegt mama met 

een glimlach.
De geur van versgebakken 

brood en groentesoep vult de 
keuken, terwijl het kleine gezin 
met elkaar van hun maaltijd 
geniet. Mama en papa weten 
dat als hun dochter zoiets 
aankondigt, ze daar goed over 
nagedacht heeft en dat er iets 
belangrijks staat te gebeuren. 
‘Kun je wachten tot na het 
avondeten om een leerling van 
Jezus te worden?’ stelt haar 
moeder voor. ‘Ik wil niet dat je 
soep koud wordt.’

Sara lacht. ‘Oké,’ zegt ze, 
en ze neemt nog een grote 
hap van haar warme sneetje 
versgebakken volkorenbrood. 
‘Maar ik ben er een beetje 
opgewonden door.’

KLAAR STAAN OM WAT 
TE DOEN

Denk aan je favoriete 
verhaal over Jezus. Welke 
drie dingen over Hem vind 
je het mooist?

Op welke vier manieren 
kun je op Jezus lijken als 
je zijn liefde met anderen 
deelt?
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wierpen ook demonen uit.’
‘Wat doen ze?’ Moeder hapt 

naar adem.
‘Maak je geen zorgen,’ 

giechelt Sara. ‘Het is niet zo 
eng als je denkt. Ik heb op 
de sabbatschool geleerd dat 
wanneer je voor iemand bidt, 
alle demonen die toevallig 
rondhangen, er snel vandoor 
zullen gaan. De leraar zei ook 
dat gebed de demonen van 
woede, verdriet en schaamte 
wegjaagt. Dat is sterk!”

Moeder steekt haar hand 
uit en raakt het gezicht van 
het meisje aan. ‘Wauw. Mijn 
dochter de leerling van Jezus. 
Ik denk dat Jezus je bij elke 
stap zal helpen, Sara. Hij gaat 
overal heen waar jij ook heen-
gaat en Hij zal je leren wat je 
moet zeggen en doen. Als we 
samenwerken met Jezus, zijn 
we in goede handen.’

Sara knikt. ‘Daarom ben ik 
dit boek weer aan het lezen. 
Als ik met Hem ga samenwer-
ken, moet ik alles weten wat ik 
kan over mijn partner.”

Papa knipoogt naar zijn 
vrouw en knikt. ‘Mijn dochter, 
de leerling van Jezus’, zegt 
hij met een glimlach op zijn 
gezicht. ‘Dat vind ik leuk!’

Later die avond vindt mama 
haar kleine meisje op haar 
knieën op haar bed en ze 
leest een hoofdstuk uit een 
prentenboek vol met Bijbelver-
halen. Nog maar een paar jaar 
geleden had ze die verhalen 
aan Sara voorgelezen. Nu was 
het meisje ze zelf aan het 
lezen, dankzij het geduldige 
werk van haar leraren op 
school.

‘Dus,’ zegt mama, terwijl ze 
op de rand van het bed ging 
zitten. ‘Wat doen leerlingen 
van Jezus dan allemaal?’

Sara lacht. ‘O, het is heel 
spannend,’ zegt ze enthousi-
ast. ‘Eerst leren ze alles wat ze 
kunnen over Jezus. Dan gaan 
ze andere mensen laten zien 
wie Jezus was.”

‘Dat klinkt wel spannend,’ 
antwoordt mama.

‘Ze vertellen ook verhalen uit 
de Bijbel - zoals deze.’ Sarah 
houdt het boek omhoog. ‘Ze 
helpen ook mensen die bang 
en bezorgd zijn. Soms gaan 
ze ook hier en daar naartoe 
om ervoor te zorgen dat arme 
mensen te eten hebben en dat 
zieke mensen naar de dokter 
kunnen om voor hen te zorgen. 
Ze zingen zelfs liedjes over 
Jezus. Ik ken al minstens drie 
geweldige liedjes over Jezus.’ 
Het meisje pauzeert. ‘O, en ze 
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Ze haten mij
‘De mensen zullen jullie 
haten. Maar bedenk 
dat ze eerst mij gehaat 
hebben.’ 
(Johannes 15:18).

Sara klimt in de pick-up en 
leunt met een diepe zucht met 
haar hoofd tegen de hoofd-
steun. Papa kijkt een poosje 
naar haar. ‘Wat er is gebeurd?’ 
vraagt hij zacht. ‘Heb je een 
toets niet gehaald? Heeft je 
honkbalteam verloren toen jij 
pauze had? Heeft iemand iets 
gemeens tegen je gezegd?’

Sara ziet de leerlingen 
voorbij rennen, op weg naar de 
schoolbussen. ‘Nee, nee, … en 
ja,’ zegt ze.

‘Wil je erover praten?’
‘Ik wil gewoon een goede 

leerling zijn.’
‘Dat weet ik.’
‘Ik wil gewoon Gods liefde 

delen met andere mensen.’
‘Dat weet ik.’
‘Dus hoe komt het dat toen 

ik mijn klasgenoot Peter ver-
telde dat hij niet moest spie-
ken bij de rekentest en dat ik 
in plaats daarvan hem zou hel-
pen hoe hij getallen met negen 
moest vermenigvuldigen, dat 
hij toen zei: “Laat me met rust. 
Ga maar gewoon weg! Ik heb 
je hulp niet nodig!” Toen ging 
hij me uitschelden.’ Sara stopt 
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even. ‘Hij heeft een hekel aan 
me. Hij haat me gewoon.’

Papa knippert met zijn ogen. 
‘Wauw. Dat deed zeer.’

‘Er waren ook andere 
kinderen die zeiden dat ik 
alleen maar indruk op Peter 
probeerde te maken dat ik 
goed kan rekenen. Nu hebben 
zij ook een hekel aan me.’ Sara 
schudt haar hoofd. ‘Een goede 
leerling van Jezus zijn is best 
moeilijk!’

Sara’s vader stuurt de 
pick-up het parkeerterrein 
af en gaat op weg naar huis. 
‘Vind je het goed als ik een 
Bijbeltekst met je deel?’, 
vraagt hij.

‘Natuurlijk, waarom niet,’ 
zegt Sara emotieloos.

‘Johannes 15:18: ‘De 
mensen zullen jullie haten. 
Maar bedenk dat ze eerst mij 
gehaat hebben.’

Sara fronst haar wenkbrau-
wen. ‘Wie zei dat?’

‘Jezus.’
‘Echt?’
‘Zeker weten. In het vol-

gende vers zei Hij: ‘Als jullie 
bij deze wereld zouden horen, 
zouden de mensen van jullie 
houden. Maar jullie horen 
niet bij deze wereld. Want ik 
heb jullie uitgekozen en jullie 
weggehaald bij de mensen 
van deze wereld.’ Sommige 
mensen haatten Jezus toen Hij 
hen wilde helpen.’

‘Waarom?’
‘Nou, sommige mensen 

vertrouwen Gods liefde niet. Ze 
denken dat het hetzelfde is als 
aardse liefde, waar je er later 
iets voor moet teruggeven. Ze 
denken dat als je aardig voor ze 
bent, je er wel iets voor terug 
wilt hebben, en wat dat dan ook 
is, dat willen ze niet doen.’

‘Dat is dom,’ zegt Sara. ‘Ik 
wilde Peter gewoon helpen 
om de test te halen en niet in 
problemen te komen.’

‘Dat komt omdat je laat zien 
wat Gods liefde is en dat is iets 
anders dan aardse liefde. Jezus 
zorgde voor andere mensen, 
simpelweg omdat Hij van hen 
hield en wilde dat ze deden wat 
goed was. Sommige mensen 
wilden echter niet doen wat 
goed was. Dus verwierpen ze 
Jezus en haatten ze Hem.’

Sara sluit haar ogen. ‘Ik 
moet nog zoveel leren om een 
leerling te zijn.’

‘Dat weet ik niet,’ zegt haar 
vader en hij lacht. ‘Het lijkt 
erop alsof God je al geweldige 
lessen heeft geleerd. Hij helpt 
je om te groeien en volwassen 
te worden. Daar kunnen we 
Hem dankbaar voor zijn.”

KLAAR STAAN OM WAT TE DOEN
KLAAR STAAN OM WAT  

TE DOEN 
Kies een manier waarop 

je wilt dat Jezus je helpt 
om een geweldige leerling 
te worden. Wees eerlijk.
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Het licht
‘Jullie zijn het licht in 
deze wereld. Een stad 
op een berg is voor 
iedereen zichtbaar’ 
(Matteüs 5:14).

‘Waarom werd je niet boos?’
Sara kijkt op van haar natuur-

kundeboek en ziet haar klas-
genoot Justin Wilco naast haar 
staan. Zijn gezicht is helemaal 
nat van het zweet en in zijn 
donkere, krullende haar zie je 
nog de afdruk van zijn honkbal-
petje ‘Wat zei je?’ vraagt ze.

‘Toen Terry zei dat je hem op 
zijn arm had gestompt terwijl 
je dat niet had gedaan, en de 
leraar je de rest van de pauze 
binnen liet komen, toen ging 
jij gewoon naar binnen zonder 
iets te zeggen. Waarom werd 
je toen niet boos?’

Sara leunt achterover in de 
stoel van haar schoolbank. ‘Ik 
heb mijn moeder gevraagd 
waarom Terry zo gemeen is 
tegen mij. Ze zei dat hij boos 
is omdat zijn vader is weg-
gegaan en waarschijnlijk niet 
meer terug zal komen. Dus 
loopt hij rond en zegt boze 
dingen omdat hij van binnen 
verdrietig is. Ik denk dat hij wil 
dat andere mensen daarom 
ook verdrietig zijn.’

Justin fronst zijn wenkbrau-
wen. ‘Dus je bent in de pauze 
niet buiten geweest omdat je 
geen probleem wilde veroor-
zaken voor die knul die ervoor 
zorgde dat jij binnen moest 
blijven?’

Sara haalt haar schouders 
op. ‘Dat denk ik wel.’

‘Je had hem echt een stomp 
op zijn arm moeten geven,’ 
zegt Justin. ‘Hij had toch al 
gezegd dat je dat had gedaan.’

Sara lacht. ‘Dat is niet wat 
een leerling doet.’

‘Een leerling? Waar heb je 
het over?’

Sara zucht. ‘Ik leerde in 
mijn kerk dat ik een leerling 
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van Jezus moest zijn. Soms 
betekent een leerling zijn dat 
je eerst aan anderen moet 
denken, zelfs als ze leugens 
over jou verspreiden. Terry 
is verdrietig en boos, en dat 
neem ik hem niet kwalijk. Als 
ik ruzie met hem zou maken 
of leugens over hem zou 
verspreiden, zou hij zich alleen 
maar slechter voelen. Ik wilde 
niet dat zoiets gebeurde.’

Justin schudt zijn hoofd en 
loopt naar de deur. ‘Je bent 
raar, Sara,’ roept hij. ‘Veel suc-
ces met dat leerling gedoe.’

Sara grinnikt. ‘Bedankt, Jus-
tin. Ik zal het nodig hebben.’

Een paar minuten later merkt 
Sara dat er iemand naast haar 
staat, ze kijkt op en ziet het 
gezicht van Terry. ‘Het spijt 
me,’ zegt de jongen. ‘Ik heb de 
juf verteld wat ik heb gedaan, 
en ze zei dat ik de rest van 
de pauze naar binnen moest 
komen. Ze zei ook dat jij naar 
buiten kunt gaan als je wilt.’

Sara denkt even na. ‘Wat 
weet jij over de maan?’

Terry fronst zijn wenkbrauwen. 
‘De maan?’

‘Ja. Ik zit wat te lezen over 
de maan, en ik begrijp niet 
hoe die ervoor kan zorgen dat 
de getijden van de oceaan 

op en neer kunnen gaan. Het 
lijkt erop dat jij veel weet over 
natuurkunde in de les. Kun jij 
het me uitleggen?’

Terry lacht. ‘Ik hou van de 
maan,’ zegt hij opgewonden, 
terwijl hij naast Sara gaat 
zitten. ‘Zie je, er is zoiets 
dat zwaartekracht wordt 
genoemd.’

Terwijl hun klasgenoten bui-
ten spelen, praten de verdrie-
tige jongen en de leerling van 
Jezus over de geheimen van 
het zonnestelsel.

KLAAR STAAN OM WAT TE 
DOEN

Hoe denk je dat een 
leerling van Jezus met deze 
situaties zou omgaan?

1. Er komt een nieuw kind 
 bij je in de klas op school.
2. Een klasgenoot die in de  

 buurt woont is ziek en  
 krijgt zijn of haar school- 
 werk niet af.

3. Iemand scheldt je uit  
 tijdens de pauze.
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Illustratie: Xuan Le

De school 
van de
liefde
‘Zeg geen slechte, 
negatieve dingen over 
mensen. Maar zeg als 
het nodig is, dingen  
die het geloof van  
anderen sterker  
maken. Zeg iets dat 
mensen goeddoet’ 

(Efeziërs 4:29).

Predikant Miller kijkt op van 
zijn computer en ziet dat er 
een bezoeker in de deurope-
ning staat van zijn kantoor in 
de kerk. ‘Hallo Sara,’ roept hij. 
‘Wat brengt jou hier naar onze 
mooie kerk op dinsdag?”

Sara zet haar tas met boe-
ken neer op de grote leren 
stoel naast het raam en gaat 
met een diepe zucht zitten. ‘Is 
er ook een school voor leerlin-
gen van Jezus?’ vraagt ze. ‘Ik 
denk dat ik daar wel een paar 
lessen over kan gebruiken.’

‘Waarover?’
‘Over hoe je een betere leer-

ling kunt zijn! Soms doe ik het 
wel aardig goed. Op andere 
momenten raak ik in de war en 
maak ik er een rommeltje van. 
Dan schaamt Jezus zich vast 
en zeker wel voor mij.’

‘Aha,’ antwoordt predikant 
Miller met een veelbetekenend 
knikje. ‘Het klinkt alsof je naar 
de school van de liefde moet.’

‘De wat?’
‘De school van de liefde. 

Daar gaan alle leerlingen in 
opleiding heen voor hulp.”

Sara leunt voorover op haar 
stoel. ‘Waar is deze plaats?’

‘Nou, dat kan in de kerk zijn 
of in de sabbatschool of thuis. 
Ik heb zelfs de school van 
de liefde in een gevangenis 
bezocht.’

‘Een gevangenis?’ Sara hapt 
naar adem. ‘Dat begrijp ik niet.’

W
O

E
N

S
D

A
G

De man lacht. ‘De school van 
de liefde is geen plaats, Sara. 
Het is een manier van doen. 
De leerlingen van die school 
hebben veel liefde in hun hart 
en ze zijn altijd op zoek naar 
manieren om die liefde in te 
zetten. Ze willen weten hoe ze 
hun familie, hun vrienden, hun 
klasgenoten en zelfs hun land 
beter kunnen dienen.”

Sara zegt: ‘Wat doen ze dan 
op deze school?’

‘Ze bestuderen hun Bijbel, 
leren van elkaar en zorgen 
ervoor dat ze de talenten gaan 
gebruiken die ze hebben gekre-
gen. Al die dingen zullen hen 
helpen Gods liefde nog meer te 
delen met anderen. Het is net 
als met een zanger die zijn of 
haar gitaar speelt of een artiest 
of fotograaf die prachtige 
plaatjes maakt. Ik bestel online 
bemoedigende boeken om aan 
gevangenen te geven die in de 
gevangenis zitten. Dat waarde-
ren ze heel erg.’

‘Zie je, we leren meer over 
Gods liefde als we Gods liefde 
delen met andere mensen. 
Al dat trainen, studeren en 
ontwikkelen van onze talenten 
zorgt ervoor dat we beter wor-
den in wat we doen. Als we in 
de war raken of het verknoeien, 
dan helpt Jezus ons graag om 
het probleem op te lossen.’

Sara denkt goed na en 
antwoordt: ‘Jezus schaamt 
zich niet voor die leerlingen. 
Hij denkt alleen maar: Hé, die 

leerling heeft nog wat meer 
training nodig.”

‘Precies!’ zegt predikant 
Miller. ‘Mijn advies aan jou is 
dus om tijd te besteden aan 
mensen, om bemoedigende 
woorden op te schrijven op 
sociale media, om een actieve 
rol te spelen in kerkdiensten 
en je talenten steeds beter 
te leren gebruiken. Dat hoort 
allemaal bij het gaan naar de 
school van de liefde.’

Er komt een brede glimlacht 
op het gezicht van Sara terwijl ze 
naar de deur loopt. ‘Dank u wel 
broeder Miller,’ zegt ze. ‘Ik ga me 
vandaag nog aanmelden!”

‘Tot ziens in de klas,’ ant-
woordt de man met een zwaai.

KLAAR STAAN OM WAT  
TE DOEN

Hier zijn je opdrachten 
voor de school van de liefde. 
Omcirkel die dingen die je 
deze week wilt afmaken.

Lees een week lang elke 
dag een hoofdstuk in de 
evangeliën (Matteüs, Marcus, 
Lucas of Johannes).

Breng een uur door in de 
natuur en vraag God om je 
iets ongelooflijks te laten zien.

Oefen één van je talenten  
totdat je er beter in bent 
geworden. Deel het daarna 
met iemand anders.
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Littekens
‘Jullie hebben het mij 
erg moeilijk gemaakt. 
Laat dat nooit meer 
gebeuren, want ik lijd  
al genoeg als apostel 
van Jezus’ (Galaten 6:17).

‘Wat is dat?’ vraagt Sara ter-
wijl ze naast haar grootvader op 
de bank zit. In de kleine woon-
kamer brandt het heldere vuur 
van de open haard en er komen 
warme lichtstralen vanaf.

‘Oh, dit kleine litteken?’ 
reageert opa en hij bekijkt het 
plekje op zijn linker bovenarm 
waar Sara naar wijst. ‘Dat heb 
ik gekregen toen ik bij de 
politie werkte. Iemand vond 
het niet leuk dat ik probeerde 
te voorkomen dat hij een 
misdaad beging en dus schoot 
hij me neer.’

Het meisje fronst. ‘Deed dat 
zeer?’

‘Ja. Heel erg veel!’
‘Wat is er gebeurd met de 

man met het pistool?’
‘Die is naar de gevangenis 

gegaan.’
‘Ik wed dat u daar blij mee 

was!’
Opa schudt langzaam zijn 

hoofd. ‘Niet echt. Ik werd er 
verdrietig van om te bedenken 
dat ik hem niet kon helpen een 
beter leven te leiden.’

‘Maar opa, hij heeft u neer-
geschoten! Hij heeft u neerge-
schoten ! U hebt het litteken 
om dat te bewijzen!”

‘Ja dat is zo. Hij heeft met 
het pistool geschoten. Ik 
leef liever in vrijheid met een 
litteken dan in de gevangenis 
zonder. Vind jij dat ook niet?”

Sara knikt langzaam. 
‘Waarom doen slechte mensen 
goede mensen pijn? Waarom 
bezorgen ze andere mensen 
littekens?’

Opa fronst zijn wenkbrau-
wen. ‘Ik denk dat slechte men-
sen niet van goede mensen 
houden’, zegt hij. ‘Misschien 
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zijn ze jaloers. Misschien den-
ken ze bij zichzelf: Die goede 
persoon zorgt ervoor dat ik er 
slecht uitzie. Dus doe ik hem 
pijn, en misschien wordt hij 
dan net zo slecht als ik. Dan 
ben ik niet meer alleen in mijn 
slechtheid.

‘Jezus heeft ook littekens,’ 
zegt Sara zachtjes. ‘De predi-
kant in de kerk zei dat Hij die 
aan zijn handen en in zijn zij 
heeft. Hij kreeg ze toen een 
paar slechte mensen Hem aan 
een kruis hingen. Op een dag 
zal ik die littekens zien.’

‘Ik weet het,’ zegt opa 
bedroefd. ‘De apostel Paulus 
werd verschillende keren heel 
erg geslagen omdat hij over 
Jezus’ liefde sprak. Hij had 
veel littekens op zijn rug.’

‘Stopte hij toen met spreken 
over Jezus?’

‘Oh nee! Hij heeft het 
daarna op nog meer plaatsen 

gedaan. Later schreef hij: ‘Ik 
draag de littekens van Jezus 
in mijn lichaam.’ Die laten 
zien dat hij bij Christus hoort. 
Hij schaamde zich niet. Die 
littekens waren het bewijs dat 
hij een echte leerling was.’

‘Ik probeer ook een leerling te 
zijn,’ zegt Sara bedachtzaam.

‘Dat weet ik,’ antwoordt 
opa. ‘Soms worden leerlingen 
pijn gedaan door mensen die 
het niet leuk vinden wat ze 
zeggen, zingen of schrijven. 
Soms komen de littekens door 
onaardige woorden of door 
gemene dingen die mensen 
doen. Echte leerlingen weten 
dat die littekens betekenen 
dat ze Gods liefde met andere 
mensen delen.’

‘Ik vind het erg dat u bent 
neergeschoten, opa,’ zegt 
Sara. ‘Dat is de prijs die je 
soms betaalt om een goede 
agent te zijn,’ zegt opa.

KLAAR STAAN OM WAT TE DOEN
Omcirkel wat je het liefste ziet gebeuren. (Houd er rekening mee dat 

sommige keuzes betekenen dat mensen je uitlachen, proberen je in 
verlegenheid te brengen of je pijn te doen met hun woorden en daden.)

Een leven gevuld met de slechte daden van Gods 
tegenstander

of 
Een leven gevuld met Gods zegeningen

      
Een eeuwig leven met Jezus in de hemel

of
Een kort leven op deze aarde

   
Een geweten vol schuld en schaamte

of
Een zuiver geweten en hoopvolle gedachten
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KLAAR STAAN OM WAT 
TE DOEN

Zou jij een leerling van 
Jezus willen zijn? Je kunt 
eenvoudig elke ochtend dit 
gebed opzeggen.

‘Lieve Heer Jezus, ik wil een 
leerling van U zijn. Leer me, 
train me en begeleid me bij 
elke stap. Ik behoor toe aan U. 
Amen.’
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Antwoord 
geven op 
de oproep
‘Jullie moeten blij  
zijn, omdat jullie bij  
de  Heer horen”  
(Filippenzen 4:4).

Predikant Miller glimlacht 
naar zijn gemeente terwijl hij 
zijn woorden herhaalt. ‘Is er hier 
iemand die zijn of haar leven 
aan Jezus zou willen wijden? Is 
er iemand die wil opstaan en 
zeggen: ‘Ik kies ervoor om een 
leerling van Christus te zijn en 
Hem te volgen waar Hij mij ook 
heenleidt?’

Sara zit met haar ouders 
bijna vooraan in de kerk 
wanneer de oproep van de 
predikant door de kerk klinkt. 
Ze is blij van binnen omdat ze 
die oproep al maanden eerder 
heeft beantwoord. Ze heeft 
ervoor gekozen een leerling 
van Jezus te zijn. Dat is wel-
iswaar niet altijd gemakkelijk, 
maar ze weet dat het de juiste 
beslissing is.

Vanaf het moment dat ze 
had gezegd: ‘Ik wil een leer-

ling worden’, was haar leven 
gevuld met veel uitdagingen 
en ook met veel kansen. Sara 
had zelfs met enkele van haar 
klasgenoten op school gepraat 
en hen uitgenodigd om met 
haar mee te gaan naar spe-
ciale bijeenkomsten in haar 
kerk. Dat waren programma’s 
vol prachtige muziek en leuke 
verhalen. Sommigen waren 
zelfs op haar uitnodiging 
ingegaan en luisterden graag 
naar de prediking van broeder 
Miller en verschillende andere 
mensen die de mensen lieten 
meegenieten van hun talenten. 
De jonge bezoekers vonden 
vooral de man die de marimba 
bespeelde en de vrouw die 
liedjes zong, terwijl ze op een 
ukelele tokkelde, erg leuk.

Een aantal van die klasge-
noten zitten samen met hun 
ouders op dat moment naast 
haar in de kerk en luisteren 
naar het orgelspel terwijl 
predikant Miller wacht op een 
antwoord op zijn oproep.

Dan hoort Sara de bank 
waarop ze zit piepen terwijl 
iemand opstaat. Ze kijkt op 
om te zien wie het is en haar 
adem stokt. Het is Terry, de 
jongen die haar op school 
zoveel problemen had bezorgd 
en zo in verlegenheid had 

gebracht. Hij had leugens over 
haar verteld, haar voor gek 
gezet en haar het leven zuur 
gemaakt. Na verloop van tijd 
was hij wel een beetje vriende-
lijker geworden, maar de pijn 
van wat hij had gedaan in het 
verleden was er nog steeds.

Nu staat hij voor een kerk 
vol met mensen en zegt: ‘Ik wil 
een leerling zijn en ik wil mijn 
leven aan Jezus geven.’

Er staan nog een paar 
andere mensen op in de 
gemeente, ze gaan in op de 
uitnodiging van broeder Miller, 
maar Sara merkt dat niet eens 
meer. Ze begrijpt dat Jezus 
haar heeft gebruikt om het 
hart van iemand anders aan te 
raken. In haar hele nog jonge 
leven heeft ze zich nog nooit 
zo blij en gelukkig gevoeld.

Terwijl de predikant bidt 
voor degenen die zijn opge-
staan, voelt Sara dat ze tranen 
in haar ogen krijgt. Het beant-
woorden van de oproep om 
leerling van Jezus te worden 
heeft haar leven veranderd, 
en ze kan zich niet voorstellen 
dat ze iets anders wilde. Wat 
de toekomst ook gaat bren-
gen, ze weet dat ze altijd Gods 
liefde wil delen met iedereen 
die ze ontmoet. Ze zal altijd 
een leerling zijn.

Wanneer de predikant zijn 
gebed beëindigt, stemt Sara 
daarmee in met een bijzonder 
vreugdevolle ‘Amen!’
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Ellen White kromp ineen in 
haar slaap. De droom leek heel 
erg echt. Ze keek naar haar 
zoon Edson die met een groep 
jonge vrienden aan het spelen 
was op het strand. Ze waren zo 
bezig met plezier maken dat ze 
niet merkten dat ze steeds ver-
der van de kust weg raakten.

De oceaangolven kwamen 
steeds hoger en rolden stille-
tjes op de groep af, voordat 
ze met een machtig gebrul of 
een golfbreker kapot sloegen. 
Ellen hapte naar adem. ‘Je 
hebt geen moment te verlie-
zen!” schreeuwde ze terwijl 
ze probeerde om gehoord te 
worden boven het geluid uit 
van de wind, het water en de 
golven. ‘De onderstroom! De 
onderstroom!”

Ellen wist dat wanneer de 
golven terugspoelden naar 
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de oceaan, ze die nietsver-
moedende jonge mannen 
met zich mee konden nemen. 
Ze zouden zeker verdrinken. 
Plotseling hoorde ze Edson 
gillen van angst. Toen werd ze 
bevend wakker.

Haar zoon was echter geen 
jongeman meer. Hij was 43 
jaar oud en hij woonde ver 
weg. Hij had een droevig leven 
gehad, veel fouten gemaakt en 
gelogen over wat hij allemaal 
had gedaan. Ellen had zelfs 
meerdere keren een borg voor 
hem moeten betalen om hem 
uit de gevangenis te houden.

Edsons vader was overleden 
net zoals twee van zijn broers. 
Hij verzette zich tegen alles 
waar zijn moeder voor stond, en 
dat zei hij haar ook heel vaak.

Op dezelfde dag van de 
droom schreef Ellen hem een 
brief en vertelde hem over de 
nachtmerrie die ze had gehad. 
‘De onderstroom staat voor de 
macht van Gods tegenstander 
en voor je eigen, onafhanke-
lijke, koppige wil’, zei ze. Ze 
herinnerde hem eraan dat 
hij zijn leven aan God moest 
overgeven.

Toen gebeurde er iets won-
derbaarlijks. Edson geloofde 
haar. Hij zei tegen zichzelf: 
Ik ben niet op de goede weg 
naar de hemel. Ik moet dingen 
veranderen.

Dat heeft hij dan ook gedaan! 
Na veel gebed begon hij met 
een gloednieuwe vorm van 
dienstwerk. Hij begon te wer-

Het is nooit 
te laat
‘De vreugde, het  
succes, de heerlijkheid 
van uw dienstwerk, 
brengt ons ertoe om 
altijd klaar te staan met 
een luisterend oor om 
de oproep van de Mees-
ter te beantwoorden: 
“Hier ben ik; zend mij”’ 
(Ellen G. White, Selected 
Messages, boek 2, p. 168).

ken met een kleine stoomboot 
die de Morning Star heette en 
die op de machtige Mississip-
pi-rivier naar het zuiden ging 
van de Verenigde Staten. Hij 
gebruikte het als een kerk en 
als een school voor mensen 
met een Afro-Amerikaanse 
achtergrond in dat gebied. Zo 
deelde hij het evangelie met 
hen. Na verloop van tijd hielp 
hij bij het opzetten van vijftien 
scholen, een uitgeverij voor 
boeken die nuttig zijn voor 
zwarte Amerikanen, en een 
ziekenhuis om in hun medische 
behoeften te voorzien.

Het verhaal van Edson White 
is een prachtige illustratie 
van twee belangrijke lessen. 
Ten eerste mogen ouders hun 
kinderen nooit opgeven. Ellen 
schreef hem veel brieven en 
liet hem altijd weten dat ze 
van hem hield. Ten tweede 
is het nooit te laat om een 
leerling van Jezus te worden.

Toen Edson Jezus eindelijk 
in zijn hart toeliet en de Hei-
land hoorde zeggen: ‘Ga naar 
de hele wereld en deel Mijn 
liefde’, was hij daar ook klaar 
voor. ‘Dat doe ik,’ zei hij blij. ‘Ik 
zal dat doen!’

Dat is precies wat leerlingen 
doen.

KLAAR STAAN OM WAT 
TE DOEN

Ben jij er klaar voor om een 
leerling van Jezus te worden? 
Denk over deze ideeën na en 
bidt daardoor.

Doe vrijwilligerswerk bij 
een gaarkeuken in de buurt. 
Serveer behalve de maaltij-
den ook vriendelijkheid.

Zorg voor manieren om 
geld in te zamelen voor ADRA.

Maak je predikant blij door 
aan te bieden te helpen in 
de kerk.

Schrijf bemoedigende 
e-mails naar mensen die 
problemen hebben.
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