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Er is veel vraag naar vorming en
toerusting van gemeenteleden,
van voorgangers, van jeugd
en jongeren in Oost-Europa.
HOE helpt deze mensen
graag bĳ gemeenteopbouw
door evangelisatieweken
voor jeugd en jongeren te
ondersteunen. Daarnaast
werkt HOE mee aan de
uitgave van bĳbels en
kinderbĳbels.

Abonneeservice
De krant Uitdaging en de website
worden gratis aangeboden. U kunt
zich op Uitdaging.nl abonneren via de
button abonneren
Druk krant
Janssen / Pers Rotatiedruk BV, Gennep
TeamUitdaging
Jaap Booij
Johan Bos
Heidi Bronkhorst
Jo van Dorp
Marie van der Feen
JP van de Giessen
Wilbert de Goei
Klaas de Jong
Bram Krol
Klaas Kuijper
Arie-Jan Mulder
Alfred Muller
A. ten Napel
Wietske Noordzij
Roel Ottow
Rineke Peterson
Marco van Putten
Henk de Ruijter
Jan Smit
Leon van Steensel
Jacco Stijkel
David Uijl
Don Zeeman

Via www.hoehelpt.nl/
gedeeldgeloof kunt u
concrete onderdelen van het
vormings- en toerustingswerk
ondersteunen. Wĳ kunnen
uw steun goed gebruiken!

T +31 (0)342 420554 E info@stichtinghoe.nl
NL84 INGB 0000 0088 87 ‘Gedeeld Geloof’
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

hoehelpt.nl
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VERWACHTING
‘Verwachting’ was voor de redactie dit keer de leidraad om de artikelen voor deze krant te schrijven.
Dat heeft weer geleid tot een aantal mooie en interessante artikelen voor de krant die u nu in handen heeft.
Het bestuur en de redactie hebben zelf natuurlijk ook
de nodige verwachtingen wat de toekomst van Uitdaging zelf betreft. Het bestuur blijft graag de krant uitgeven en de redactieleden willen graag blijven schrijven voor de krant. Maar het loopt op dit moment nog
niet allemaal zo soepel als gehoopt.
Er is tevredenheid over de belangstelling van de adverteerders voor de krant. Maar om continuïteit en
een hogere verschijningsfrequentie (verwachting
voor 2019 is 6 nummers) te waarborgen, is er groei
van het aantal vaste adverteerders nodig.
Een organisatie kan nooit van één inkomstenbron afhankelijk zijn. Daarom is er ook groei van steun door
de lezers nodig. In deze krant daarom ook weer een
oproep om Uitdaging als lezer financieel te ondersteunen. We hebben uw steun heel hard nodig om ook
op redactioneel gebied meer mogelijk te maken.
Daarnaast zouden we graag willen investeren in de
vernieuwing en modernisering van onze website,
waarvoor we 3.000 euro nodig hebben. Deze moet
onder andere aangepast worden, zodat die ook op
mobieltjes en tablets goed leesbaar blijft. Zo’n 60% van
de bezoekers gebruiken deze middelen om de artikelen en het nieuws van Uitdaging.nl te lezen.

E-mail: redactie@uitdaging.nl

Steun Uitdaging

Advertenties
De acquisitie wordt verzorgd door
Eddy Morren
Telefoon (0318) - 253020
Mobiel 06-23056672
E-mail: info@morrenmedia.nl

Voor giften boven de 15 euro heeft Uitdaging
de CD „Hymns“ van Eric & Tanja Lagerström en
vrienden beschikbaar gekregen om als bedankje
naar u toe te zenden.

Uitdaging aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor goederen
of diensten die in deze krant door
adverteerders worden aangeboden.
Overname
Overname van artikelen en/of
illustraties uit Uitdaging of vanaf de
website is uitsluitend toegestaan na
toestemming van de hoofdredacteur.

Maakt u een gift over van minimaal 15 euro op
onderstaande bankrekening, geeft u dan s.v.p. in
de omschrijving ‘GIFT HYMNS 426’ aan en stuur
een mailtje (info@uitdaging.nl) met vermelding
dat u een gift heeft overgemaakt en graag de CD
Hymns wilt ontvangen. Vergeet niet gelijk uw
adresgegevens in dat mailtje te vermelden!

Uitdaging is ook beschikbaar in
gesproken vorm bij de CBB, Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden, voor mensen met een
leesbeperking. Bel tel. 0341- 56 54 99
voor meer informatie.

Stichting Uitdaging
Postbus 325
1430 AH Aalsmeer

In de tussentijd hebben zich ook al enkele nieuwe
redactieleden aan Uitdaging verbonden. Zo kunt u
in deze krant de (eerste) artikelen lezen van Klaas de
Jong, Wilbert de Goei, Jo van Dorp, David Uijl en Alfred
Muller.
Graag willen we ons team nog verder uitbreiden en blijven we op zoek naar mensen die zich willen inzetten
voor het schrijven van eigen artikelen voor de website
van Uitdaging. Hebt u redactionele of journalistieke
ervaring? Hebt u belangstelling om een of meerdere
taken als vrijwilliger op uw schouders te nemen?
Neem dan even contact op met: redactie@uitdaging.nl.
Wij hopen dat u hier een gift voor kunt geven.
Veel leesplezier.
TEAM UITDAGING.

Bankrekening voor giften:
Stichting Uitdaging
IBAN NL 47 INGB0 0 0 9 0 6 9 6 4 4

nieuws

NIEUW BIJ TRIPLE BOEKEN
HOLY ROAR (7 BIJBELSE WOORDEN OM GOD TE AANBIDDEN)
CHRIS TOMLIN & DARREN WHITEHEAD

Een combinatie van bijbels onderwijs over de 7 Hebreeuwse woorden voor aanbidding in de Psalmen,
aangevuld met de praktijk uit het leven en de liederen van Chris Tomlin (bekend van ‘Good Good Father’,
en ‘How Great is our God’).
ISBN: 978-90-825461-5-6, 134 pagina’s, € 11,95

OPEN EINDE
ANNE NORVAN

In deze ontroerende novelle ontmoeten we de tweeling Miriam en Josje. De zussen hebben een ingewikkelde relatie. Miriam vindt zichzelf nauwelijks de moeite waard. Totdat een bejaarde vrouw als het
ware uit de hemel komt vallen. Miriam gaat ontdekken hoe kostbaar ze is in Gods ogen.
ISBN: 978-90-825461-6-3, 64 pagina’s, € 10,95
Heb jij een boek geschreven? Informeer naar de mogelijkheden om het uit te laten geven door
Triple boeken. Mail naar info@tripleboeken.nl. Alle boeken zijn verkrijgbaar in de (christelijke)
boekhandel en op www.tripleboeken.nl.

Voor wat hoort wat!

Voor giften boven de 15 euro heeft Uitdaging de CD „Hymns“ van Eric & Tanja Lagerström en vrienden
beschikbaar gekregen om als bedankje naar u toe te zenden.
De CD bevat liederen uit o.a. Glorieklokken en Johannes de Heer. „Hymns“ laat
deze oude liederen op een bijzonder warme, liefdevolle en frisse manier horen.
Van een adembenemende sfeer van verwondering tot uitbundige dankbaarheid.
Het brengt goede oude herinneringen tot leven, en geeft ons ook weer een nieuwe
liefde voor onze geweldige God.
Met liederen als: ‘Daar ruist langs de wolken’, ‘Lof zij de Heer de Almachtige Koning
der ere’, ‘Ere zij het Lam’, ‘O zoete naam’, ‘Ik ben een kind van God’, en andere.
Geniet straks ook van deze CD met Eric & Tanja Lagerström en hun vrienden Bertina
Grijpstra, Iwan Sahertian, Luca Genta, Joel Slagtand, J.W. Buitenhuis en Tomas
Sagström.

STEUN UITDAGING
Maak uw gift van minimaal 15 euro
over op bankrekening:

NL47INGB0009069644

ten name van Stichting Uitdaging, Aalsmeer.
Geeft u s.v.p. in de omschrijving ‘GIFT HYMNS’ aan en stuur een mailtje (info@uitdaging.nl) met vermelding dat
u een gift heeft overgemaakt en graag de CD ‚Hymns‘ wilt ontvangen. Vergeet niet gelijk uw adresgegevens in
dat mailtje te vermelden.
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Wat betekent sluiting Christelijke
boekhandels in Amerika voor Nederland?
snel uit tussen de winkels, benutten
elkaars kennis en ondersteunen zo
onze aanwezigheid in dit gebied. In
Amerika is dat niet mogelijk vanwege
de afstanden en kent men elkaar ook
niet.

‘Lifeway Christian Resources (LCR)
in de Verenigde Staten van Amerika
sluit dit jaar 170 winkels’ zo luidt
de kop in het Reformatorisch Dagblad (RD) en het Nederlands Dagblad (ND). Als boekhandelaar word
je dan opgeschrikt door alweer een
sluitingsgolf. Het betreft inmiddels al
meer dan 2000 boekhandels in heel
Amerika over de afgelopen 10 jaar.
Je vraagt je af hoe het met de continuïteit van het boekenvak en het
christelijke boek in het bijzonder is
gesteld. Ontlezing en verandering
in leespatronen zijn ook hier volop
zichtbaar. Internet is daar heel belangrijk in. Toch kunnen we de situatie in Amerika voor de christelijke
boekhandel niet onverkort toepassen
op Nederland.
Allereerst het is echt waar dat internet veel weghaalt van de boekenmarkt. Wij kennen die cijfers als geen
ander. Het echte probleem is niet het
internet zelf, maar het feit dat alleen
de bestsellers vooral online verkocht
worden, het zogenoemde ‘laaghangend fruit’. Alles wat een beetje
moeilijker is of specialistisch, wordt
meestal nog wel gekocht bij de boekhandelaar, die immers de kenner bij
uitstek is.
De grote websites scoren daardoor
heel makkelijk en maken snelle winsten. Boekhandelaren moeten er veel
meer voor doen en nemen, in tegenstelling tot internetwinkels, wel
een voorraadrisico en investeren in
(dure) locaties. Juist de boekhandelaar informeert de uitgeverij over wat
er te verwachten is in de verkoop,
hoe een boek er uit zou moeten zien
en wat het beste moment van publicatie is. Daar gaan heel wat gesprekken aan vooraf. Bijna dagelijks spreek
ik uitgevers en geef vanuit onze verkoopcijfers meningen en suggesties
door. De grote websites gaan heel
anders om met de data die zij krijgen van hun bezoekers. Zij proberen
hen ook andere dingen te verkopen
dan boeken. Mogelijk is dat een belangrijke reden, waardoor er minder

Het hoofdkantoor van Lifeway

geld aan boeken besteed wordt. Tegelijkertijd zien we een groter deel van
het besteedbaar inkomen opgaan aan
online abonnementen als Spotify en
Netflix.
Hoe de christelijke boekhandel in de
VS opereert in vergelijking met de
Nederlandse is niet gemakkelijk vast
te stellen. De Amerikaanse boekhandels zijn megagroot in vergelijking
met de Nederlandse. Er is ook sprake
van een enorme logistieke uitdaging
in Amerika vanwege de afstanden.
Het is niet voor niets dat Amazon aan
de hand van een IPadres in Amerika
bepaalt hoever een boekhandel bij
je vandaan zit en dan de prijzen tot
soms tot 30% verhoogt voor haar
klanten al naargelang de afstand.
In Nederland zijn we gezegend met
een fijnmazig distributiesysteem
zodat elke regio wel een boekhandel heeft. In Amerika is de afstand
zomaar 200 tot 300 kilometer tot de
dichtstbijzijnde boekhandel. Anders
is ook dat daar boekhandels een boek
niet per stuk kunnen bestellen. Alles
gaat daar bijna met dozen tegelijk,
waardoor een bestelling bij de uitgever vaak 12, 18 of 24 boeken in één
keer betekent. Daardoor kunnen de
winkels minder snel uitleveren aan
hun klanten. Je zult als winkel maar
12 boeken moeten bestellen om één
boekje te kunnen verkopen.... Nederland heeft daarentegen met de Christelijke Boekencentrale (CBC), een fantastisch distributienetwerk voor de

plaatselijke christelijke boekhandels.
De Lifeway-winkels waren verbonden met het kerkgenootschap van
de Southern Baptists. Het pleit voor
die kerken, dat ze investeren in kennis bij hun leden. Door die kerkelijke betrokkenheid wordt er dan een
verantwoordelijkheid gevoeld voor
de inhoud van de boeken die verkocht worden. Echter juist voor het
draagvlak van een regiowinkel is het
belangrijk dat men over kerkelijke
grenzen en leerstellige verschillen
heenstapt. Een breed christelijk spectrum is gewenst vanuit het besef dat
men het Lichaam van Christus dient
en niet enkel een kerkelijke stroming.
Om in wat oudere Bijbelse termen
te blijven: er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘melk’ en ‘vaste spijs’.
Die verschillen kunnen heel goed
benoemd worden in recensies of anderszins. Kerkelijke besturen kunnen
uiteraard hun visie neerleggen op
boekentafels in hun kerk of bij een
evangelisatiepost. De Nederlandse
praktijk, waarbij winkels een algemeen christelijk aanbod hebben, voldoet echter het beste in onze cultuur.
Vanuit Ichthusboekhandel zijn we
een groepje van vier winkels en daarmee geen keten. We maken wel onderdeel uit van de Byblosgroep, een
combinatie van 34 christelijke boekhandels met een breed aanbod. Omdat we dicht bij elkaar zitten in een
drukbevolkte (seculiere) omgeving
werkt dat heel goed. We wisselen

Zijn er geen zorgen in Nederland en
staan hier ook winkels voor sluiting?
Er zijn zeer zeker flinke zorgen. Het
gevoel bij veel boekhandelaren is
dat er weinig honger is naar Gods
Woord. Winkels bezinnen zich ook
op hun toekomst en er zijn ook clusters ontmanteld (zoals de Fakkel
winkels), die dan zelfstandig verder
gaan op plaatselijk niveau. De optie
voor een boekhandel om alleen verder te gaan als webwinkel leidt bijna
altijd tot een sterke verschraling van
het aanbod. Essentieel is namelijk
dat het menselijk zoekvermogen op
internet erg beperkt is. De boekhandelaar weet door ordening en selectie
de klant de beste beleving te bieden.
(Wie wel eens gezocht heeft tussen
6,5 miljoen items weet wat er bedoeld wordt).
Voor het passende cadeau is internet
meestal minder geschikt, vanwege
het missen van de zintuigelijke beleving. Simpele dingen als wenskaarten en cadeau-artikelen zoals beeldjes, kaarsen die erg onpraktisch zijn
voor verzending, worden dan gemist.
Zeker in gebieden waar (nog) wel
een goede christelijke boekhandel
is, speelt de onnodige vergroting van
de ecologische voetafdruk bovendien
een belangrijke rol. Als de kopers van
het christelijke boek en van Bijbels
zouden beseffen hoeveel kennis en
zichtbaarheid van het Evangelie in de
winkelstraat verdwijnt als de christelijke boekhandel stopt, dan zou men
minder gemakkelijk bij seculiere
webwinkels bestellen en zich vaker
laten verrassen door het unieke aanbod van de christelijke boekhandel.
Jo van Dorp is boekhandelaar en
verantwoordelijk voor www.ichthusboekhandel.nl. Hij blogt (ook samen
met anderen) over het christelijke
boek en de boekhandel.

zending
Sikkenbergweg 7
9591 TD, Onstwedde
t. (0599) 66 11 44
info@sikkenberg.nl
www.sikkenberg.nl

Ruime kampeerplaatsen
Goed en schoon sanitair
Safaritenten en blokbungalows
Kinder- en jongerenprogramma
Openluchtzwembad en dierenweide
Groepskamperen voor scholen

Nieuw vana
f
april 2019:
wellness bij
familiehuis
(12 pers.)

‘Welkom op onze mooie camping!’
Jaap Willems, eigenaar

BROEIKASGAS. OZONLAAG.
CO2. KLIMAATVERANDERING.
DOEN WE HET WEL GOED ALS
RENTMEESTERS VAN DE AARDE?

RAAKT DE KERN
ONTVANG 4 NUMMERS GRATIS

WWW.DEWEEK.NL/UITDAGING

WAT BLIJFT BIJ VAN EEN WEEK NIEUWS? DE WEEK GEEFT OVERZICHT.
CHRISTELIJKE DUIDING, VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG.
DIEPGANG OP ZATERDAG.
HET BESTE UIT HET REFORMATORISCH DAGBLAD, GESELECTEERD VOOR JOU
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Pionieren in de bergen
Open deuren in de bergen van Nepal
DOOR BRAM KROL

“Jullie moeten mee naar mijn geboortedorp!”
Op een dag zie ik kans om inderdaad met Santosh mee te gaan. Dat gaat niet vanzelf. Eventjes
naar zijn dorp? Je neemt de bus over nauwelijks
begaanbare rots- en zandpaden met enorme
stofwolken. Soms loopt hij vast in rul zand en,
als het regent, in de modder. Door het voortdurende gehos worden de passagiers misselijk.
Steeds wordt er geroepen om een plastic zakje,
dat, eenmaal vol gekost, uit het raam wordt gesmeten. De peuter op mijn schoot - de moeder
had geen zitplaats had - verkoos mijn bloes en
broek boven een zakje. Dan kom je, na een reis
van 12 uur, aan als het donker al weer valt. Je
bent vies; alles plakt en stinkt.... En dan moet je
nog een uur lopen naar het grote dorp Taksar.
De mensen waren bijzonder geïnteresseerd in
het verhaal van evangelist Santosh, die ze al
zeker vijftien jaar niet meer gezien hadden. Hij
heeft er veel familie en oude vrienden. Er was
geen enkele christen in het dorp en de naaste
omgeving. Die eerste reis kwamen verschillende mensen tot geloof.
Nu, 5 jaar later, werkt Arjun daar als evangelist.
Het is zijn eigen dorp. Hij is in het buitenland
tot geloof gekomen. Daar was hij heen getrokken om geld te verdienen. Vijf-en-een-half
miljoen Nepalezen werken in het buitenland.
Nepal is een van de armste landen op aarde.
Daarna heeft hij een bijbelopleiding gevolgd
van 6 weken. Daar moet hij het mee doen. In de
ogen van de dorpelingen is hij een geleerde, die
ze alles kunnen vragen over de Bijbel...
De eerste lokale gelovige was Tej, een arme
kleermaker en een neef van Santosh. Na hem
volgden al snel vele anderen, van wie de helft
inmiddels naar het buitenland vertrokken is. Je
moet toch leven, nietwaar? In Nepal valt er voor
de meeste mensen geen droog brood te verdienen. En daarmee breidde de invloedssfeer van
Arjun zich uit tot Dubai en Maleisië.

Eerst kwamen de gelovigen samen in een zaaltje
in het huis van Tej. Veel te klein. Het groepje dat
wekelijks bijeenkwam, breidde zich langzaam
uit tot ongeveer 30 mensen. Op zijn eigen land
liet Tej een kerkje bouwen. Op 23 februari 2019
kon het worden geopend. Ik was er met Santosh
en een groepje toeristen uit Nederland dat dit
graag wilde meemaken. Trots maar scheef stond
het kruis op het nieuwe gebouwtje. Alles staat
scheef in Nepal. Je doet de dingen nooit nauwkeurig, maar altijd min of meer op het gevoel.
Hoe zou het gaan? Zouden er bezoekers komen?
De nieuwe wetten zijn nogal hard en willekeurig. We weten dat de districtscommandant van
de politie nogal anti-kerkelijk is. Maar bij onze
aankomst was het al druk. Vanaf het eerste begin was het kerkzaaltje al te klein. Meer dan 100
nieuwsgierigen voegden zich bij het groepje gelovigen. Velen zeiden dat ze best christen willen
worden. Twee mensen hadden vier uur gelopen
om erbij te zijn, echte zoekers. Vier jongens kwamen bij die gelegenheid tot geloof.
Taksar. Zo moeilijk bereikbaar. We zouden er
nooit aan begonnen zijn als een kerk in Westbroek zich er niet garant voor had gesteld. Wat
een zegen! Sinds de opening van het kerkgebouwtje zijn er 12 mensen tot geloof gekomen.
Dat betekent een groei van 40% van het aantal

gelovigen. Een stuk of 20 anderen twijfelen nog.
Uit twee dorpen in de omgeving is ook dringend
gevraagd naar het Evangelie. En zo is het kleine
groepje gelovigen in Taksar, een gemeente-inoprichting, nu al een zendingskerk geworden.
Verder is er in het dorp ook nog een goedlachse
oude vrouw, die zo slecht loopt dat ze niet naar
het kerkje kan. Bij haar thuis worden geregeld
gebedssamenkomsten belegd. Ze hoort bij de
oude kern van het dorp, dat bekend staat om het
feit dat daar de eerste koperen munten van Nepal werden geslagen. Nog steeds wonen en werken er enkele kopersmeden. Taksar is vanouds
een boeddhistisch dorp van de Newari stam, de
stam die ook Kathmandu tot haar woongebied
rekent. Zij is een brug naar veel anderen.
Santosh zoekt verder naar open deuren voor
het Evangelie. Hij heeft weer een nieuw plan.
In maart bezocht ik samen met hem het stadje
Beltar, gelegen aan een prachtige, nieuwe weg,
aan de voet van de hoge heuvels in het oosten
van Nepal. “Daar heb ik ook veel familie”. Als
mensen dezelfde achternaam hebben, spreekt
Santosh al van ‘familie’. We werden ontvangen
door het gemeentebestuur en de vereniging van
kastelozen, het ‘uitschot’ van Nepal. In Beltar
vormen ze de meerderheid van de bevolking.
De burgemeester zou het prachtig vinden als
de bevolking christen zou worden. “Die mensen kun je ten minste vertrouwen!” We zagen
er enkelen tot geloof komen. Anderen aarzelen
nog. Er is een evangelist nodig en ook sociaal
werk. Maar wie zal dat betalen?
Ik heb Santosh nog niets kunnen beloven. Maar
het is een feit dat hij een fijne neus heeft voor
nieuwe kansen. Taksar is daarvan het bewijs.
Tussen haakjes, daar kwam met Pasen wéér
iemand tot geloof. Dat mag de wet verbieden,
maar wie kan de Geest tegenhouden?
Website Bram Krol: www.bramkrol.com

muziek

|

9

Brian Doerksen heeft zijn woorden weer gevonden

Zelhem

Cadzand

Amerongen

Doorn

Vakanties,
conferenties &
groepsaccommodaties

Een paar jaar geleden zorgde een
ingrijpende reeks gebeurtenissen
voor een crisis in het leven van
aanbiddingsleider Brian Doerksen.
Waar hij normaliter altijd de woorden vond om aanbiddingsliederen
te schrijven zoals ‘Come Now Is The
Time’ en ‘Refiner’s Fire’, bleef het
kladblok nu leeg. De Canadees was
zijn woorden kwijt. Maar dat was
toen. Inmiddels is Doerksen uit het
dal en presenteert hij dit jaar veel
nieuwe muziek en ook staan er
twee optredens in Nederland in de
planning.
Dertig jaar. Drie decennia. Zo lang
schrijft Brian Doerksen al liederen.
Wat ooit begon met de aanmoediging om op een conferentie te
zingen, groeide uit tot een verzameling muziek die mensen over
de hele wereld hielp om dichter bij
God te komen en woorden te geven
aan de relatie met Hem. Nederland
werd al snel een tweede thuis voor
de Canadees. Liederen als ‘Today’,
‘Come Now Is The Time’, ‘The River’
en ‘Refiner’s Fire’ werden vertaald
naar het Nederlands en klinken elke
week nog in kerken verspreid over
het land. Vanzelfsprekend was het
echter niet. Ook Brian Doerksen
kreeg te maken met tegenslag in zijn
leven. Een conflict in zijn gemeente
had een diepe impact op hem en
zijn inspiratie. Hij verloor, zoals hij
zelf zegt, zijn woorden. Het lukte

Ik kan dankbaar zeggen dat ik
nog steeds schrijf, nog steeds
nieuwe muziek opneem en nog
steeds deel uitmaak van een
geloofsgemeenschap terwijl ik
aanbidding leid door liederen.
niet meer om liederen te schrijven.
Het duurde een aantal jaren voor hij
de woorden weer vond, en wel door
de Psalmen. Brian richtte een band
op die Psalmen ging introduceren

aan een nieuwe generatie – voorzien
van eigentijdse bewoordingen en
muziek. The Shiyr Poets werden al
snel in Nederland net zo warm ontvangen als Brian Doerksen ervoor.

Nu dit jaar een bijzonder jubileum
gevierd wordt, viert Brian dat passend met nieuwe muziek. Drie decennia.... en drie nieuwe projecten.
Allereerst verschijnt later dit jaar
het derde deel van de ‘Songs For
The Journey’ reeks van The Shiyr
Poets. Dan is er een verzamelalbum ‘Faithful One’ met daarop de
bekendste liederen die wereldwijd
gezongen worden. De titel somt op
hoe Doerksen op deze drie decennia terug kijkt: “Ik kan dankbaar
zeggen dat ik nog steeds schrijf, nog
steeds nieuwe muziek opneem en
nog steeds deel uitmaak van een
geloofsgemeenschap terwijl ik aanbidding leid door liederen. Ik heb
Gods liefde en trouw op zoveel verschillende manieren ervaren de afgelopen tijd, en ik ben zo gezegend
om velen van jullie te ontmoeten.
We gebruiken veel van de verhalen
van mensen rondom de liederen in
het artwork van de cd.” Naast de
bekende tracks heeft Brian voor dit
album vijf nieuwe liederen geschreven en opgenomen.
Een derde album is wellicht nog verrassender: ‘The Heart of Christmas’,
Brian Doerksens eerste kerst album.
Wellicht dat deze cd des te meer bewijst dat hij zijn woorden weer gevonden heeft. Doerksen nam slechts
twee bestaande kerstliederen op en
schreef zelf twaalf originele.
Dit najaar is veel van deze muziek
live in Nederland mee te maken.
Brian Doerksen keert dan terug
voor optredens hier en maakt
daarbij gebruik van een band van
Hollandse bodem. Het onderstreept nog maar eens hoe warm
de band is tussen hem en het
land. Op 4 oktober speelt hij in
de Levend Evangelie Gemeente in
Aalsmeerderbrug en op 5 oktober
in de Basiliek in Veenendaal. Het
zal voelen als een warm weerzien
tussen goede vrienden.
Tekst: Leon van Steensel

www.betteld.nl

0314-627200

Kaarten voor Brian Doerksen
& band zijn verkrijgbaar via:
www.eventsforchrist.nl
of
tel. 0297-237172.

interview

Stem 23 mei voor een
christelijk geluid in Europa
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Dorina Nauta:

ChristenUnie-SGP staat voor een herkenbaar christelijk geluid dat ook in Europa

‘Wat is geloof
voor de postbode?

gehoord moet worden. Laat Europa haar christelijke wortels waarderen. We zien het
als onze Bijbelse opdracht om op te komen voor vrede en recht. We komen in actie
tegen geloofsvervolging. We zorgen voor armen en kwetsbaren. Ieder leven verdient
bescherming, vanaf het begin en tot het eind.

Samenwerking?

DOOR JOHAN BOS

Zeker. Wij zetten ons samen met andere Europese landen in voor bestrijding van
belastingontduiking, mensenhandel, gedwongen prostitutie en antisemitisme.
Wij gaan voor een rechtvaardig vluchtelingenbeleid en voor goede betrekkingen
met Israël. Maar ook op het gebied van landbouw, handel, visserij, transport en
zorg voor de schepping moeten we slim samenwerken.

Superstaat?
Zeker niet. De lidstaten bepalen zelf hoe ze omgaan met vraagstukken van leven en
dood, met zorg, gezin en onderwijs. Nederland moet stoppen met het overdragen
van bevoegdheden aan de Europese Unie. Brussel is niet onze hoofdstad. We hebben
geen behoefte aan een Europees leger of een Europese minister van Financiën.
We houden de touwtjes graag in eigen handen.

Elke stem telt: steun ons 23 mei en stem ChristenUnie-SGP!

Peter van Dalen
Lijsttrekker

Bert-Jan Ruissen
Nr. 2

Anja Haga
Nr. 3

Kijk voor ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst op:

www.eurofractie.nl

Dat zij als eerste Nederlandse vrouw
zal spreken op het hoofdpodium
van de Pinksterconferentie van Opwekking, maakt voor haar weinig
verschil uit qua voorbereiding. “Ik
spreek geregeld. Dit is wel iets anders dan een kerkdienst met 150
mensen, maar die bereid ik ook heel
goed voor”, zegt Dorina Nauta (29,
getrouwd). Ze zal het met Pinksteren hebben over gerechtigheid op
basis van Jesaja 61 en Lukas.
Dat sluit goed aan bij de christelijke
ontwikkelingsorganisatie
Tear, waar zij sinds een jaar werkt
als relatiemanager voor kerken en
christelijke organisaties. Ongeveer
de functie die ze voorheen had bij
MissieNederland. Daarvoor was
zij onder meer assistent-predikant
in de Kerk van de Nazarener. Zij
volgde een HBO-opleiding theologie en houdt zich – bijvoorbeeld op

voorgangersreizen en conferenties
– bezig met het theologische verhaal van Tear, zo meldt de website
van die stichting.
Geregeld spreekt ze in kerken over
gerechtigheid, duurzaamheid en
kerk-zijn. Bij Tear is ze verantwoordelijk voor de leergemeenschap Integral Mission, waarin voorgangers
theologisch doordenken wat de rol
van de kerk is in de samenleving.
Het thema gerechtigheid lijkt een
leidraad in haar werk en leven.
Christenen moeten zich volgens
haar daarom ook bezig houden
met helpen van mensen in nood,
het handen en voeten geven van
het Evangelie.

Wordt dat niet al gauw christelijk
humanisme?
“Dat is het risico. Het heeft alles
te maken met hoe men als gelovige horizontaal getuigt van Jezus
Christus. Wij leven door de zondeval in een gebroken wereld, maar
Hij zegt dat wij daarin licht en zout
mogen zijn. God werkt aan een
soort herstelplan waar Hij ons bij
betrekt. Het probleem is dat men
hulpverlening en gerechtigheid
soms niet verbindt met het Evangelie. Je moet die twee helemaal
met elkaar verbinden.”

Waar staat dat eigenlijk?
“Ik zou niet één bepaalde tekst noemen, maar het is de rode draad in

“Hij deelde brood
uit aan de menigte.”

de hele Bijbel. De vraag is wat voor
mensen in nood het goede nieuws
van de Heer eigenlijk betekent. En
wat vraagt God van ons? Wat betekent geloof in het alledaagse leven
van een verpleegster of postbode.
Misschien dat we in ons dagelijks leven de daad bij het Woord voegen.”

Hebben gelovigen een taak in de
samenleving?
“Absoluut. Ons geloof in Jezus
Christus staat centraal. Maar ik
herken ook in wat Hij ons heeft
voorgeleefd dat wij degene helpen
die op ons pad komt. Hij deelde
brood uit aan de menigte. Ik denk
dat wij de boodschap van Christus
vaak te smal maken. Natuurlijk
moeten wij het Evangelie uitleggen, maar het ook voorleven. Dát
proeven mensen.”
Die proeverij heeft kennelijk ook
tot gevolg dat mensen het zien als
daden van gelovigen niet in overeenstemming zijn met Gods liefde
die ze zeggen te belijden. Nauta
geeft wel toe dat sommige christelijke organisaties op den duur
eigenlijk alleen maar met hulpverlening bezig zijn. “Die kritiek is
er, maar de andere kant is ook niet
goed. De twee horen gewoon bij elkaar, zoals gerechtigheid in de samenleving nauw verweven is met
het Evangelie van Jezus Christus.”

relatie
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De toekomst
begint in het heden

MICHAEL
. SMITH

11 JULI 2019

MIDDEN NEDERLAND HALLEN
BARNEVELD
RESERVE
ER
NU

MEER INFORMATIE EN RESERVEREN:

WWW.EO.NL/MWS

Foto: Reinder Lont

Commandant van het Leger des
Heils Hannelise Tvedt besloot
naast haar werk bij het Leger de
studie psychologie op te pakken.
Ze zegt: “Je kunt wel bidden voor
anderen, maar je moet ook weten
wat er binnen in de mens gebeurt.
Die studie is goede bagage geweest
voor mijn werk in de staf, maar
ook als het gaat om het begrijpen
van de problemen waarmee mensen soms worstelen”. In Nederland
plukken we de vruchten van de
inzet door deze Deense vrouw, die
de algehele leiding heeft over de
christelijke organisatie, die al honderdvijftig jaar werkt onder kwetsbare mensen in ons land. Er zijn
zo‘n zevenduizend medewerkers,
die zich dagelijks inzetten voor de
samenleving.
Tvedt vertelt dat het onderdeel
‘salvation’ van het werkprogramma
van het Leger voor haar net zo belangrijk is als de onderdelen ‘soup’
en ‘soap’, want “God is niet alleen
geïnteresseerd in je ziel, maar in
het hele leven van een mens”.
Daarom is het zo belangrijk, dat we
begrijpen wat er in een mens omgaat. In de psychologie noemen we
dat ‘mentaliseren’. Dat is: denken
en voelen over denken en voelen.
Pas na soep, zeep en bed komt er

Volgens Tvedt zouden we allemaal het
besluit moeten nemen om onze naaste
in het vizier te houden met de intentie
om bij te springen als het nodig is.
ruimte voor de gehele mens. Hoe
belangrijk is het dan, dat er iemand
is, die belangstelling voor je heeft
en tijd voor je uittrekt. Iemand die
naar je luistert, vragen stelt, begrip
toont, geduld heeft, met je meedenkt, met je bidt, je bemoedigt, en
je wijst op God en Zijn genade, zoals we die uit de Bijbel kennen. Het
gaat immers om verbinding. Mensen hebben naast God ook mensen
nodig. Tvedt vindt het een taak
van elk individu om oog te hebben voor de ander. Vandaag kreeg
ik een telefoontje van iemand, die
de politie had gebeld omdat ze een
alleen wonende buurman al een
tijdje niet had gezien. Toen de politie zich toegang had verschaft tot
het huis, vonden ze de man: dood.
Als niemand oplet, kan zo iemand
er lang liggen, lezen we in de krant.
Volgens Tvedt zouden we allemaal
het besluit moeten nemen om
onze naaste in het vizier te houden
met de intentie om bij te springen

als het nodig is. Het is heerlijk en
belangrijk om op mensen terug te
kunnen vallen als de nood aan de
man is. Ik herinner me hoe een
kennis botweg weigerde ons kind
in een noodgeval naar het ziekenhuis te rijden. Maar gelukkig stond
een ander, een barmhartige Samaritaan, wél voor ons klaar.
De commandant van het Leger,
dat zich ook inzet voor eenzame
mensen, noemt een van de beste
remedies tegen eenzaamheid: inzet voor eenzamen en behoeftigen
(als je kunt)! De Bijbel leert: “Wie
laaft, wordt zelf gelaafd.” Deze les
leerde ik in mijn studietijd nadat
ik door mijn vriend was gedumpt
en ongelukkig was. Nog maar net
christen geworden, sloot ik me aan
bij een christelijke hulpverlening
voor eenzame, behoeftige mensen.
Een oude dame had mijn telefoonnummer gekregen en vroeg of ik
broodjes voor haar wilde kopen.
Dat deed ik en samen aten we ze

op. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend hoe mijn verdriet
was veranderd in een goed gevoel.
Welke rol speelt het geloof hierbij?
De Bijbel leert: ‘Zonder Hem (Jezus) kun je niks doen’. Hij geeft het
leven zin, door Hem is alles ontstaan, in Hem leven we. Hij is: ‘de
Weg, de Waarheid en het Leven’.
Wil je een wonder in je leven? Doe
dan wat Hij zegt! De toekomst begint in het heden.

Marrie is christelijk psycholoog en auteur van o.a.
“Het doet pijn van binnen“,
“De pijn voorbij, een weg van
trauma naar kracht“, “Doet het
nog pijn van binnen?“.
Voor info, contact en advies:
info@stichtingpetra.nl
www.stichtingpetra.nl
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Voedingsinterventies bij ziekte
informatieve en geaccrediteerde cursus van
Birgit de Heij, voedingsdeskundige en auteur van
diverse boeken over orthomoleculaire voeding

www.debestedokterstaatindekeuken.nl

De Weg, de Waarheid, het Leven = Jezus Overdenkingen van levens- en geloofsvragen
In onze tijd gaan we doorgaans op zelf gebaande wegen
en is waarheid een relatief begrip geworden. We denken
ten volle te leven als we werk hebben, een fijn gezin of
vrienden of als we het meestal naar onze zin hebben.
Maar voelen we ons nog wel aangesproken door de
uitspraak van Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”
(Johannes 14:6).
Een boek voor mensen die weinig of misschien veel van het christelijk geloof
weten maar het (opnieuw) willen ontdekken om daarin antwoorden te vinden
op levensvragen. Zelfstandig of als gesprekskring en er zijn gespreksvragen.
70 pag.

€ 11,50

Vreugde, Vriendelijkheid, Vrede - Taal en teken van
een christelijke levenswijze

ISBN 9789057871788
152 pag. €13,90

ISBN 9789057871856
92 pag. €9,90

In Filippenzen heeft Paulus samengevat wat kenmerkend is voor een christelijke manier van leven. Drie
kernwoorden komen naar voren: vreugde, vriendelijkheid en vrede. Het gaat daarbij om taal en teken,
anders gezegd om woord en daad, die met elkaar verbonden zijn als we integer willen leven. Ook andere teksten met deze woorden, uit het Oude en Nieuwe Testament, worden betrokken op levens- en
geloofsvragen in de vorm van verhalen.
Een boek om het dagelijks leven en het geloof te doordenken en te verdiepen. Zelfstandig of als gesprekskring met gespreksvragen.
ISBN 978-90-5787-198-6

www.merweboek.nl

80 pag.

€ 12,50

www.merweboek.nl

Nacht
Gebed

van

voor de vervolgde kerk

‘We bidden zonder ophouden.
Ik geloof nog steeds dat de
Here God hen bij ons kan
terugbrengen.’
Yana
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MARGREET DE VRIES-SCHOT

ISBN 978-90-5787-199-3

ISBN 9789057871566
128 pag. €11,90

nieuws

Nieuw bij MERWEBOEK

vr. 21 juni - za. 22 juni 2019
Yana’s dochter werd vijf jaar geleden samen
met tientallen meisjes in Nigeria ontvoerd. Bid
mee tijdens de Nacht van Gebed voor Yana,
haar dochter en andere vervolgde christenen
wereldwijd.

opendoors.nl/nacht

Geloofsopvoeding,
hoe doe je dat nu?
Voor kinderen is stilzitten aan tafel om te luisteren naar een Bijbelverhaal
soms lastig. En wanneer praat je eigenlijk met je kinderen over (jouw relatie
met) God?
Wil jij quality time hebben met je kinderen, té gekke spelletjes doen met
elkaar én samen leren en praten over God en de Bijbel? Dan is Blik Omhoog wellicht iets voor jou! Het vrolijke blikje bevat 26 kaarten met spelletjes en activiteiten rondom een Bijbels thema. De meeste activiteiten
kosten weinig (voorbereidings)tijd, maar laten kostbare herinneringen
na. Voor doeners en denkers! Dikke pret met bijvoorbeeld een knijpperrace, een andersom maaltijd of een koekjes challenge. Maar ook samen
nadenken over thema’s zoals geloven en Bijbellezen, worden als Jezus en
leven met God. Het mooie is dat Blik Omhoog op een aantrekkelijke manier bekende en minder bekende Bijbelgedeeltes behandelt. De link tussen de spelletjes en het Bijbelgedeelte wordt steeds duidelijk uitgelegd op
de kaarten. Zo is de activiteit echt een ondersteuning van de boodschap.
De kaarten zijn onderverdeeld in vijf categorieën en bovenaan elke kaart
kun je direct zien hoeveel (voorbereidings)tijd de activiteit ongeveer kost.
Geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd, vanaf groep drie tot
ca. groep acht. Maar ook grotere of kleinere kinderen kunnen er prima op
hun eigen niveau bij betrokken worden. Kortom: een avontuur voor het
hele gezin. Durf jij met jouw gezin de uitdaging aan? Bestel dan nu via
www.momentjess.nl of koop Blik Omhoog bij de christelijke boekhandel
bij jou in de buurt.

‘Elk gebed is waardevol voor de vervolgde kerk’
“Bidt en u zal gegeven worden; zoekt
en gij zult vinden; klopt en u zal
opengedaan worden”, staat in Matteüs 7:7. Die Bijbeltekst over de
kracht van gebed vormt voor Open
Doors het aanknopingspunt om jaarlijks een Nacht van Gebed te organiseren. Dit jaar is die van vrijdag 21
op zaterdag 22 juni. Open Doorswoordvoerder Klaas Muurling kijkt uit
naar die ene nacht waarin duizenden
gebeden voor de vervolgde kerk worden opgezonden.
“Wat ik mooi vind aan de Bijbeltekst uit Matteüs is dat er een geweldige belofte in schuilt. Bovendien staat er niet: ‘bid een lang
gebed en u zal gegeven worden’.
Elk gebed is waardevol en van
grote kracht. In Jakobus 5:16 staat:
“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn
uitwerking niet”. Een gebed is ook
niet te stoppen. De Iraanse over-

heid kan een gebed voor gevangenen in de Evin-gevangenis niet
tegenhouden. Een gebed voor de
ontvoerde Nigeriaanse meisjes zal
hen zegenen en troost geven.”
Gebed is ook een teken van verbondenheid. Muurling: “Ik vergeet
nooit de woorden van een moslimbekeerling die bezoek kreeg van
een westerse christen. De westerling verontschuldigde zich met de
woorden: ‘Ik kan niet veel voor u
doen, ik kan eigenlijk alleen maar
voor u bidden’. De moslimbekeerling reageerde: ‘Maar weet u wel
wat uw gebed voor mij betekent?
Het is heel speciaal dat iemand die
ik niet ken voor mij bidt. Dat geeft
mij kracht en het betekent ook dat
ik niet vergeten ben’.”
Tijdens de Nacht van Gebed van 21
juni op 22 juni wordt op vele plekken in Nederland en Vlaanderen

Yana, moeder van een van de ontvoerde Chibok-meisjes

voor vervolgde christenen gebeden. Alle deelnemende plaatsen
zijn te vinden op www.opendoors.
nl/nacht. Het is ook nog mogelijk
via deze link zelf een Nacht van
Gebed te organiseren. Je ontvangt
persoonlijke verhalen, video’s en

gebedspunten uit de vervolgde
kerk om de nacht vorm te geven.
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Openskies Worship Festival presenteert eerste namen voor derde editie
Wat begon met een Godservaring,
is in drie jaar tijd uitgegroeid tot
niet één, maar twee festivals in
Europa. Het Openskies Worship
Festival heeft een heldere visie:
aanbiddingsleiders uit diverse
landen samenbrengen en met de
festivalgangers een aantal dagen
doorbrengen in aanbidding en verdieping. De internationale line-up
is dit jaar opmerkelijk: naast het
Amerikaanse Leeland, de Britten Nathan Jess en Lucy Grimble
en het Ierse paar Wilder Shores
komt Benjamin Hastings vanuit
Australië. Hastings is lid van Hillsong United en schreef mee aan
bekende liederen als ‘So Will I’ en
‘O Praise The Name (Anastasis)’.
Aanbidding heeft een belangrijke
plek in veel kerken, maar ook daarbuiten. Het verwijdert barrières die
iemand kan ervaren door angst en
teleurstelling, meestal in een systeem van beperkende religie. Aanbidding werkt zo bevrijdend; het
helpt om de blik op God te richten.
Dat werd de visie waarmee een
Ierse familie aan de slag ging toen
zij een ervaring met God had. Het
gaf ze een diepe overtuiging dat
de geestelijke muren in hun land,
door eeuwen van strijd opgeworpen, doorbroken konden en moesten worden. De naam ‘Openskies’
werd gekozen om aan te sluiten

hebben tienduizenden woorden
gevonden in de liederen van Hastings en Hillsong United. Benjamin
zal op ‘Openskies’ ongetwijfeld ook
nieuwe muziek laten horen van
het United album ‘People’, dat eind
april verscheen.
bij dat proces. Waar veel mensen
samen aanbidden, ontstaat een
open en uitnodigende omgeving
die als het ware symbool staat
voor een open hemel. De mensen
kwamen overal vandaan en de eerste lokaties bleken al snel te klein.
Inmiddels is het Ierse ‘Openskies’
een van de grootste festivals van
Groot-Brittannië. In Nederland
werd in EventsforChrist een organisatie gevonden die de visie voor

aanbidding en haar impact deelde.
Er werd niet alleen een Nederlands
‘Openskies’ festival gestart, maar
ook ‘Openskies Worship Nights’,
verspreid in het land.
Inmiddels is alweer de derde editie aangekondigd. En deze laat met
de reeds geboekte namen meteen
merken dat dit een jaargang wordt
om niet te missen. Leeland uit de
Verenigde Staten en Lucy Grimble,
Nathan Jess en Wilder Shores uit

het Verenigd Koninkrijk zijn in ieder geval van de partij. Uit Australië
ontvangt Nederland dit jaar Benjamin (ook gewoon Ben genoemd)
Hastings van Hillsong United.
Een korte kennismaking:
Benjamin Hastings heeft nu al
een groot stempel gedrukt op de
muziek van Hillsong. Hij werd één
van de jongste leden van Hillsong
United, maar laat je niet op het verkeerde been zetten door zijn leeftijd. Er gaat een ervaren songwriter
en aanbiddingsleider schuil achter
zijn naam. Benjamin schreef en
schreef mee aan tientallen liederen die gebruikt zijn door Hillsong
Worship, Hillsong United en Hillsong Young & Free. Zo schreef hij
mede het lied ‘O Praise The Name
(Anastasis)’ van Hillsong Worship,
‘So Will I (100 Billion X)’ van Hillsong United en ‘Peace’ van Hillsong
Young & Free. ‘So Will I (100 Billion X)’ is een wereldwijd gezongen lied geworden, gewaardeerd
om de sprekende, tekst die God als
Schepper, Redder en Herder beschrijft. Hastings schreef het lied
‘Peace’ om zijn vrouw woorden
te geven toen ze gebukt ging onder paniekaanvallen. In Nederland

Leeland keert terug naar Nederland en Openskies. De band heeft
een warme verbinding met het
Hollandse publiek, die al begon
toen ze hun debuutalbum presenteerden met daarop ‘Tears of the
Saints’. Die warme band is door
de jaren heen gebleven. Dat bleek
recent ook met ‘The Lion & The
Lamb’, wat in het Nederlands vertaald werd voor de bundel Opwekkingsliederen (# 796). De sympathie voor Leeland komt voor een
belangrijk deel ook door de open,
integere aanpak van zanger Leeland Mooring. Onlangs kondigde
de groep aan een nieuw platencon-

tract te hebben getekend. Tijdens
de komende editie van ‘Openskies’
zal Leeland liederen laten horen
van hun dan net opgenomen, nieuwe live album.
Lucy Grimble uit het Verenigd Koninkrijk houdt van veelzijdigheid.
In haar aanbiddingsmuziek wisselt
ze solozang af met een band. Sfeervolle aanbiddingsmuziek klinkt zo
naast opgewekte pop. De veelkleurigheid in haar muziek komt niet
alleen door haar persoonlijke interesses. Lucy wil woorden en klanken geven aan de reis die een gelovige maakt als hij of zij in aanraking
komt met de levende God: een reis
waarin een ieder de bestemming
kan ontdekking die God in petto
heeft. Lucy’s groeide op met liefhebbende, gelovige ouders: beiden
wetenschappers. “Ik denk dat zij,
door hun verwondering over hoe
knap alles in elkaar zit, nooit een

probleem hebben gehad om geloof en wetenschap te koppelen”
zegt Lucy. Het verklaart wellicht
hoe verfijnd en afwisselend haar
muziek is. Het ene moment klein
en intiem, het andere indringend
gedreven door een beat.
Nathan Jess heeft de afgelopen
jaren regelmatig de reis naar Nederland gemaakt en vooral zijn
voorprogramma bij het concert
van Casting Crowns in Rotterdam,
een paar jaar geleden, maakte hem
bekend bij een groot publiek. De
sympathieke Ier doet de muzikale
grens tussen aanbidding en het singer-songwriter genre vervagen en
brengt zo verfrissende muziek die
vertrouwd aanvoelt binnen en buiten de kerkmuren. Hij is eerlijk en
transparant over zowel zijn geloofsleven als de dagelijke praktijk. Een
concert met Nathan Jess voelt als
een gesprek met een goede vriend.

In memoriam: Kinga Bán
In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Bán op 37-jarige leeftijd overleden.
Ze leed al enkele jaren aan borstkanker.
Bán genoot grote bekendheid en trad onder meer op in de band Sela. Ze werkte ook
mee aan de cd‘s en conferenties van Opwekking. Daarbij werkte ze samen met andere
artiesten als Marcel Zimmer en Elisa Krijgsman. Haar stem is ook te horen op enkele
cd’s van Psalmen voor Nu. Ze was opgeleid aan het conservatorium in Utrecht, waar ze
in 2005 cum laude afstudeerde.
Ze laat een man en drie kinderen achter. Ongeveer gelijk met haar overlijden kwam
haar laatste album uit, Wij. Samen!, dat ze maakte met haar kinderen. We dragen haar
familie op in gebed en zijn dankbaar voor de bediening die ze jarenlang mocht hebben.

Wilder Shores is een aanbiddingscollectief uit Ierland. Met de naam
brengt de groep in beeld wat hun
muziek doet: mensen uit hun comfortzone halen en het mogelijk
maken dat ze God op een andere
manier ontmoeten, ontdaan van
filters. De muziek combineert folk
invloeden met aanbiddingsmuziek die beleefd kan worden als
een kustlijn: het ene moment badend in rust, het andere moment
overspoeld door een golf van emotie. Wilder Shores komt voor het
eerst naar Nederland en presenteert daarmee gelijk hun debuut
‘Bridges > Walls’.
Binnenkort worden meer namen
toegevoegd aan de line-up. Meer
informatie over het festival is te
vinden op www.open-skies.nl.

Tekst: Leon van Steensel

nieuws

De Fakkel gaat verder
in andere vorm
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Is een robot straks nog van
een mens te onderscheiden?

Foto: Fakkel Team Emmeloord

In het afgelopen jaar moesten er enkele christelijke boekwinkels
in Nederland sluiten of reorganiseren. Wat ook het geval was bij
de Fakkelwinkels. De redactie van Uitdaging sprak met Pier Groen,
bestuursvoorzitter van De Fakkel christelijke boekwinkels, over deze
ingrijpende gebeurtenis.

Bent u als bestuur verantwoordelijk voor alle Fakkelwinkels of
is er voor elke winkel nu een eigen stichting?
Sinds januari 2019 werken de Fakkelwinkels niet meer onder een
centraal bestuur, maar met een
lokaal bestuur en eigen stichting.
Een ondersteunend hoofdkantoor
voor de winkels bleek financieel
niet langer haalbaar. Daarom is
begin 2018 besloten de eigen winkels binnen de keten te verzelfstandigen. Eén winkel is gestopt,
drie winkels zijn overgenomen
door derden en acht winkels zijn
verzelfstandigd. Een resultaat
waar we enorm dankbaar voor
zijn! Ook de webwinkel Fakkel.
nl is ondergebracht in een aparte
stichting. Naast internetverkopen
ondersteunt de webshop de zelfstandige winkels in het land.
Wat heeft die verandering betekend voor het bestuur en de vrijwilligers?
Verandering is nooit eenvoudig
en het waren onzekere tijden. Als

bestuur zijn we het land in gegaan
en hebben we alle teams gesproken. De kernvraag was: hebben
we als christelijke boekwinkel
een roeping in deze plaats? Dat
heeft zowel op winkelniveau als
persoonlijk bij de vrijwilligers
veel motivatie gegeven. Hoe de
toekomst voor de boekwinkels
eruitziet, weten we niet. Maar we
weten wel dat we goede moed
mogen hebben!
Hoe hebben de winkels de draad
opgepakt en hoe zijn ze onderscheidend gebleven in een voor de
christelijke boekhandel moeilijke
tijd?
Er is veel energie in de winkels!
Elke winkel geeft de slogan ‘geloven, ontmoeten, getuigen’ op eigen wijze vorm. Ze spelen in op de
lokale omgeving, zoeken samenwerkingen en grijpen kansen aan.
In combinatie met een uitgebreid
assortiment, persoonlijke aandacht en deskundig advies, maakt
dat dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Sophia is de eerste robot met
burgerrechten. Op een congres
over investeren in de toekomst in
Riyad kreeg ze het staatsburgerschap van Saoedi-Arabië, aldus de
BBC. Een stunt, maar wel eentje
die onze ogen zou moeten openen
voor de ontwikkelingen die nu in
razendsnel tempo gaan.
Op YouTube kun je zien dat Sophia niet alleen verstandige antwoorden geeft op vragen, maar
ook dat haar gezichtsuitdrukking
‘gevoelens’ laat zien. Het Oostenrijkse magazine Profil heeft Sophia al uitgeroepen tot Mensch des
Jahres 2018.
Wat moet je als christen van deze
ontwikkeling vinden?
Het lijkt me de hoogste tijd om
hierover na te denken, want het
duurt niet lang meer voordat er robots rondlopen, die niet meer van
mensen te onderscheiden zijn.
Stel je voor: je hebt een geweldig
gesprek met een pastorale medewerker van je kerk maar ineens

verstart ze - kortsluiting. Zo ontdek je dat de kerk met pastorale
robots werkt omdat die het beter
doen dan mensen.
Ik denk dat de ontwikkeling van
op mensen lijkende robots ingaat
tegen Gods Woord. De mens is
geschapen naar Gods beeld. Na
de zondvloed bevestigt God dit
nog eens aan Noach. Hebben wij
dan wel de vrijheid om robots te
maken die niet of nauwelijks van
mensen zijn te onderscheiden?
Overigens hebben de ontwikkelaars nog wel een probleem. Hoe
programmeer je moreel gedrag?
Ofwel hoe krijgt een robot kennis
van goed en kwaad?
Wijst het sprekende beeld van het
beest 666 in Openbaring 13 naar
de ontwikkeling van een superrobot? Kan het beeld van 666 straks
de mensheid tot het kwaad verleiden dankzij computerprogramma’s die nu nog buiten menselijk
bereik liggen?
KLAAS DE JONG

interview
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Roel Ottow:

niet zeuren maar kleuren
DOOR KLAAS KUIJPER

Roel Ottow is een van de redactieleden die het langst bij Uitdaging betrokken is.
In plaats van biologie studeren ging Ottow naar de kunstacademie en is hij ontwerper en illustrator
geworden. Zijn motto is: niet zeuren, maar kleuren. Diepzinnig praten en denken is helemaal OK,
maar wel ook gewoon aanpakken.
Sinds 1979 is Ottow betrokken bij
Uitdaging, dat toen werd uitgegeven door Instituut voor Evangelisatie, dat later Agapè is gaan
heten. Ottow is als vervangende
dienstplicht bij deze stichting gaan
werken en heeft dat uiteindelijk
16 maanden gedaan. Hij verzorgde
daar de ontwerpen en illustraties
bij nieuwsbrieven en ander drukwerk en werkte samen met Henk
Dokter voor onder meer Uitdaging, dat toen nog werd uitgegeven als magazine. Ottow is daarna
bij ontwerp-studio’s gaan werken,
eerst in Laren en vervolgens in
Amsterdam. In 1985 is hij zijn eigen ontwerp-studio begonnen en
van 1988 tot 1991 heeft hij samen

Kom
werken
bij zorggroep Charim
Zorggroep Charim is de christelijke zorgaanbieder
voor ouderen in omgeving Zeist en Veenendaal.

Bekijk alle vacatures op werkenbijcharim.nl

Wij zoeken
diverse collega’s
• Verzorgingsassistente
• Verpleegkundige
• Helpende
• Verzorgende IG

met zijn vrouw in Kenia gewerkt
voor Wycliffe Bijbelvertalers. Vanaf
ongeveer 1994 heeft Ottow voor
bijna alle uitgaven van Uitdaging
de illustraties verzorgd.

en Gods leiding ervaren dat ik
deze weg mocht gaan en daardoor
mag doen wat ik nu doe.“

Hoe ben je er toe gekomen om
ontwerper/illustrator te worden?

“Ik lees het artikel en als beelddenker ontstaat dan al vaak een plaatje
in mijn hoofd. Belangrijk is dat een
afbeelding in dienst van het artikel staat. De afbeelding moet bij
de inhoud passen en prikkelen om
te gaan lezen. Het is fantastisch
om iets te maken dat aansluit bij
het artikel, maar ook past bij de
krant zelf en bij de doelgroep die
het leest. Ik heb bijvoorbeeld een
kinderbijbel geïllustreerd voor een
reformatorische doelgroep. Men
wilde Jezus hierin niet afgebeeld
zien. Zo moest ik bijvoorbeeld iets
bedenken bij dat de kinderen bij Jezus komen, maar worden tegengehouden door de discipelen. Ik heb
toen kinderen getekend die verrukt ergens naar toe willen, zonder
dat zichtbaar is waar ze naar toe
willen. Voor een katholieke Bijbel mocht ik Jezus wel afbeelden,
maar dan is juist de vraag: hoe pak
ik dat aan? Ik vind het belangrijk
om Hem als echt mens af te beelden, maar voor de herkenbaarheid
sluit ik dan toch aan bij ons traditionele beeld van Jezus.”

“Na mijn eindexamen moest ik kiezen tussen biologie gaan studeren
of naar de kunstacademie gaan. In
die tijd waren de toekomstperspectieven voor biologen net zo florissant als voor kunstenaars. Er was
daarom geen economische reden
om naar de universiteit te gaan en
mijn ouders hadden daarom geen
bezwaren meer tegen de kunstacademie. Ik heb het echt als genade

Hoe ontstaat een illustratie bij
een artikel?

Welke illustratie voor Uitdaging
is je het meeste bijgebleven?
“Dat is een illustratie bij een studie van Bram Krol. De studie ging
over dat wij als mensen vaak ruzie
kunnen maken en dat Jezus juist
wil verzoenen. In deze afbeelding
probeert Jezus de voeten te wassen van zijn discipelen die ruzie
aan het maken zijn. Deze tekening
geeft weer wat Jezus wil zijn: een
dienstknecht. Hij probeert niets op
te dringen, maar wil de minste zijn,

Hij draait ook alles om. Jezus wil
verzoening brengen tussen God en
mensen, maar ook tussen mensen
onderling.
Ik vind het fijn om voor Uitdaging
te illustreren: ik ben een man van
het woord en dan bovenal Gods
Woord. In alles wat ik doe vind
ik de verkondiging van Jezus het
meest wezenlijke en wil ik God
kunnen eren. Of dat nu is met een
logo, een boekomslag, een affiche
of bijvoorbeeld met een kinderboek dat ik onlangs weer heb afgerond. Dat betekent niet dat ik
alleen maar voor christelijk media
en boeken teken. Ik heb veel verschillende opdrachtgevers, zowel
christelijke als seculiere. Juist deze
opdrachten maken het voor mij
mogelijk om ook voor Uitdaging te
illustreren.“
  

Platform Kerk en Kunst
“Omdat ik verkondiging belangrijk vind, ben ik ook betrokken bij
het Platform Kerk en Kunst. Dit
platform wil juist door middel van
kunst het evangelie verkondigen.
Komend najaar is er een expositie
in de Sint Joriskerk in Amersfoort
waar zo’n veertig kunstenaars aan
de hand van het thema ‘Zachte
krachten zullen zeker winnen’ de
boodschap van het evangelie uitdrukken. Dit soort exposities kunnen mensen zichtbaar aanraken en
ik kan iedereen aanraden ernaar te
komen kijken.“
Websites: www.ottow.nl
www.platformkerkenkunst.nl

vlaanderen

DE STOPPELBERG
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hotel & conferentieoord

Met dank aan de Eerste Wereldoorlog…
DOOR DON ZEEMAN

Familiehotel - Conferentieoord
midden op de Veluwe

Honderd jaar worden, het is niet
veel mensen gegeven. En ook voor
een evangelische organisatie in België is een eeuwfeest een unicum.
De Belgische Evangelische Zending
blaast dit jaar honderd kaarsjes
uit, een werk van lange adem. Dat
geldt ook voor het evangelisatiewerk zelf: vaak laten de resultaten
van het verkondigingswerk lang op
zich wachten. Maar de inspanningen van de afgelopen eeuw bieden
meer dan voldoende stof om er een
dik boek over te schrijven. Dat is
inmiddels ook gebeurd: Henk van
Dorp, zelf al 35 jaar gemeentestichter bij de BEZ, dook lange tijd
in het uitgebreide archief en diepte
er bijzondere verhalen op. Hij telde
de vele zegeningen, maar ging ook
de tegenslagen niet uit de weg.

Schitterend en rustig gelegen in de bossen.
Bezoek het pittoreske dorpje Beekbergen.
Of één van de vele attracties in de omgeving.

- Pinksterarrangement
- 5 / 8 daagse vakantie half pension
- Volledig verzorgde week, vol
pension inclusief 3 bustochten
- Kerst/Nieuwjaar arrangementen
- Conferenties
- Gemeenteweekenden
- Bezinningsweekend
- Alpha weekenden
- Vergaderarrangementen
Vraag vrijblijvend naar onze
nieuwsbrief met prijzen
Stoppelbergweg 41, 7361 TE, Beekbergen , Tel. 055-5061934
info@destoppelberg.nl , www.destoppelberg.nl

De Eerste Wereldoorlog: terwijl
Nederland erin slaagt om neutraal
te blijven, ontkomt België niet aan
het wapengeweld. Het land wordt
onder de voet gelopen; alleen een
klein deel in het Westen weet zich
te handhaven. Wie nu in Ieper en
omgeving rondrijdt, ziet nog altijd
de sporen van de vernielingen van
toen. Hier werd meedogenloos gifgas gebruikt, vonden zo’n 200.000
soldaten de dood, maar hier ligt
ook de oorsprong van de evangelische beweging in België.

Christelijk Vakantiecentrum

De Kroeze Danne

Chalets

Kom genieten van de rust en de
ruimte, in het mooie Twente.
Kijk voor aanbiedingen op de website.

www.dekroezedanne.nl

Bezoek onze conferenties in Ter Apel!
Rust- en Toewijdingsweek, 11-18 mei, €335,Met Gert en Magda Blonk
Thema: “Bijbelse
bijzondere tweetallen”in Ter Apel!
Bezoek
onze conferenties
Fietsweek, 25 mei-1 juni, €335,Rusten Toewijdingsweek,
11-18 mei, €335,Met Johan
en Anneke Zijlstra
Met
Gert
en
Magda
Blonk
Een echte fietsweek met bijzonder programma
Thema: “Bijbelse bijzondere tweetallen”
Pinksterconferentie, 8-15 juni, €350,Fietsweek,
mei-1
juni, €335,Met Cor en25
Nel
Barten
Met
Johan
Anneke Zijlstra
Thema:
“De en
negenvoudige
vrucht v/d Heilige Geest”
Een echte fietsweek met bijzonder programma
Israël-thema-weekend, 21-24 juni, €172,50Pinksterconferentie,
8-15
juni,Hendrik
€350,- Meinema
Met Ton en Gerda Stier
en Jan
Met
Cor
en
Nel
Barten
Thema: “Want Ik ben met u” (studies in Haggaï)
Thema: “De negenvoudige vrucht v/d Heilige Geest”
Rust en Bemoedigingmidweek, 24-28 juni, €235,Israël-thema-weekend,
21-24 juni, €172,50Met Aart en Mieke Haverkamp
Met
Ton
en
Gerda
Stier
en
Meinema
Thema: “Daarom verliezen wijJan
de Hendrik
moed niet”
Thema: “Want Ik ben met u” (studies in Haggaï)
Israël weekend- en Bemoedigingmidweek
Rust
en Bemoedigingmidweek,
24-28 juni, €235,gecombineerd:
€ 395,Met Aart en Mieke Haverkamp
Thema: “Daarom
verliezen
wij de moed niet”
Vakantie
in De Ark
!
Vier vakantieweken in juli/augustus
www.ccc-de-ark.nl
of 0599 - 58 29 84
Israël
weekenden Bemoedigingmidweek
Zie website
voor meer
informatie
gecombineerd:
€ 395,- Jaarprogrammabrochure
of
bel voor gratis ontvangst

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, bevindt het Amerikaanse
zendingsechtpaar Ralph en Edith
Norton zich in het Verenigd Koninkrijk. Ze maken deel uit van een
evangelisatieteam dat de wereld
rondreist. De oorlog maakt een ein-

Apostelen in de loopgraven
Terwijl er op militair vlak weinig
vooruitgang wordt geboekt, komen
er op geestelijk gebied wel grote
overwinningen. Ralph is een ‘volbloed evangelist’, die altijd Bijbels
en Nieuwe Testamenten op zak
heeft om uit te delen.
Henk van Dorp: “Ralph Norton heeft
wel eens gezegd dat de BEZ is ontstaan uit de zakken van zijn jas. Hoewel hij nauwelijks Vlaams of Frans
sprak, had hij wel het zinnetje: ‘Wilt
u een Bijbel in het Vlaams of in het
Frans’ uit het hoofd geleerd en daarmee ging hij aan de slag. Hij richtte
een Bijbelbond op die aan het eind
van de oorlog zo’n 20.000 leden had.
De Nortons spreken over honderden
soldaten die op hun beurt het evangelie verkondigden. Ze werden de apostelen van de loopgraven genoemd”.
Na afloop van de oorlog willen de
Nortons de oogst niet verloren la-

ten gaan en verhuizen naar België.
Ze stichten er de Belgische Evangelische Zending. Ralph hoopt de vele
bekeerlingen in bestaande kerken
onder te brengen, maar in het katholieke land zijn de Bijbelgetrouwe Protestantse kerken schaars. Er
zit niet veel anders op dan nieuwe
gemeenten te stichten en dat gaat
verbazend snel. Om in werkers te
voorzien, wordt er al in 1919 een
Franstalige Bijbelschool opgericht
– de Nederlandstalige volgt enkele
jaren later. Als zendingsorganisatie
is de BEZ heel internationaal van
opzet. In Vlaanderen valt vooral de
hechte relatie met Nederland op.
De contacten met de Maranathabeweging van Johannes de Heer
– in 1919 gaat ook Het Zoeklicht
van start – zijn heel hartelijk. Er
worden sprekers op conferenties
uitgewisseld en Johannes de Heer
geeft regelmatig les op de Brusselse Bijbelschool. De nauwe samenwerking blijft ook na de de dood
van Ralph in 1934 nog tientallen
jaren bestaan.

Bijbels verkopen
De aanpak van de BEZ is redelijk
simpel, maar heel doeltreffend.
Van Dorp: “Het begon allemaal met
colportage. Dorp na dorp en stad na
stad gingen de medewerkers langs
de huizen en verkochten er Bijbels
en Nieuwe Testamenten. Als bleek
dat dit goed liep, dan organiseerden
ze een tentcampagne of een openluchtsamenkomst. Zo maten ze de
‘geestelijke temperatuur’. Dikwijls
ontstond er dan een gemeente. Het
huren van een samenkomstruimte
was vaak moeilijk – de tegenstand
van de Rooms-Katholieke kerk was
in die tijd soms hevig. Dus begon een

Herdenking Ralph en Edith Norton
Op 22 december 2018 was onze eerste bijeenkomst rond het 100-jarig jubileum van de
BEZ. We kwamen samen bij het graf van Ralph & Edith Norton en keken dankbaar terug
naar het werk dat God door deze trouwe dienstknechten heeft gedaan. Kees van Velzen
opende de herdenkingsbijeenkomst met Hebreeën 13:7 ‘Denk aan uw leiders, die het
woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk
vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.’

www.ccc-de-ark.nl of 0599 - 58 29 84

info@dekroezedanne.nl | Kappelhofsweg 14 | Ambt Delden | Tel.: 074 3771111
De_Ark_advertentie_Zoeklicht_1/4_mei_2019.indd 1

de aan de campagne en de meeste
collega’s van de Nortons gaan terug
naar hun thuisland. Ralph en Edith
willen iets voor de geallieerde soldaten betekenen en blijven. Londen
is op dat moment een verzamelplaats van strijders die naar het front
vertrekken, maar ook van gewonde
soldaten van allerlei nationaliteiten
die in de Engelse hoofdstad opgevangen worden. Een schijnbaar
toevallige ontmoeting met een Belgische soldaat doet Ralph en Edith
een roeping voor België ervaren. Al
snel starten ze een humanitair werk
onder de strijders, iets dat opvalt en
gewaardeerd wordt door soldaten
en ministers. De Nortons bouwen
zelfs een goede relatie op met het
Belgische koningshuis.

01-04-19 08:29

nieuwe groep vaak bij de mensen
thuis en behielp men zich ook met
oude legerbarakken uit de oorlog,
die ze hadden aangekocht”.
Het werk van de BEZ is in de afgelopen eeuw met golfbewegingen
verlopen: soms gaat alles heel snel,
soms lijkt het nauwelijks vooruit
te gaan. Er zijn tijden dat een colporteur 20 Bijbels op een dag verkoopt, er zijn tijden dat hij er in
een jaar nog geen 20 kwijtraakt. De
jaren ‘20 en ‘30 van de twintigste
eeuw worden gekenmerkt door
een sterke groei, terwijl het in de
jaren ‘40 en ‘50 heel kalm is. Vanaf
de start van de jaarteams in 1972
komt alles weer in een stroomversnelling. Evangelische christenen
komen dan vanuit het buitenland –
eerst vanuit Nederland, maar later
ook vanuit Zuid-Afrika – naar België om er een jaar lang het evangelie te verkondigen. Ook Henk van
Dorp zelf belandt op die manier bij
de BEZ. De jaren ‘90 zijn dan weer
een periode van grote campagnes
in steden als Brussel en Antwerpen, en in verschillende provincies.
Nu de organisatie het honderdjarig
jubileum viert, wordt er weer druk
gewerkt aan een nieuwe strategie
met andere vormen van gemeentestichting. Want ook na 100 jaar
is er voor de BEZ – en alle andere
organisaties die zich met evangelisatie bezighouden – nog veel werk
aan de winkel!
Wie meer over de BEZ en haar geschiedenis wil weten, kan alle info
vinden in het boek ‘Uw Woord is
de Waarheid’ van Henk van Dorp,
bijna 400 bladzijden dik en uitgegeven bij Scholten.

Vroegzomer arrangement!
5 juli t/m 19 juli

Kampeerplaats v.a
Stacaravan v.a
Chalet v.a
Bungalow v.a

€ 198,€ 644,€ 943,€ 840,-

Verwen
arrangement
voorjaar € 450,Geldig tussen 14/6 - 28/6

ook adverteren
in de Uitdaging?

bijbelstudie
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Wat verwacht God van ons?

Altijd een

vakantiegevoel!
KAMPEERPLAATSEN
EN CAMPERPLEKKEN
OOK MET PRIVÉ
SANITAIR.

Neem contact op met Eddy Morren van Morren Media
Bel 0318 - 25 30 20 of mail info@morrenmedia.nl

OVERDEKT
ZWEMBAD MET
GLIJBAAN EN
WHIRLPOOLS

NIEUW!
LUXE BOSPARK
CHALETS MET OVERDEKT TERRAS
0523-26 13 03
kleinebelties.nl

• Stacaravans • Chalets • Kamperen • Bungalows • Familiehuizen
• 0523-26 13 03 • Hardenberg • kleinebelties.nl

TEKST ARIE-JAN MULDER, FOTO REINDER LONT

bold about love
verander de toekomst van een kind
word sponsor
worldvision.nl/sponsor

Deze Uitdaging staat in het thema van verwachting. Een mooi thema, want de Bijbel is een
boek vol verwachting. Wij mensen verwachten
dat God handelt, dat Hij ons bevrijdt en dingen
rechtzet in ons leven. En we verwachten dat Jezus terugkomt en dat we eens met God verenigd
zullen zijn, zonder de bederfelijke invloed van
het kwaad. We verwachten zijn Koninkrijk.
Wij verwachten het dus van God. Maar wat verwacht God eigenlijk van ons? Dat is natuurlijk
ook een goede vraag. Laten we voor een antwoord op die vraag eens kijken naar de tijd van
de profeten. De profeten van Israël traden vooral
op in tijden waarin het volk de relatie met God
op allerlei manieren kwijt was. Soms keerden ze
zich naar andere goden en soms leken ze wel bij
God te blijven, maar was hun hart er niet bij.
In die laatste situatie gaf Amos namens God een
vlijmscherpe reactie door: “Ik heb een afkeer
van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in

de brand- en graanoffers die jullie mij brengen;
de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur
ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van
jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik
niet horen. Laat liever het recht stromen als water,
en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende
beek” (Amos 5:21-24).

“Ik heb een afkeer van
jullie feesten, ik wijs ze
af, jullie samenkomsten
verdraag ik niet.”
Dat is een ernstige waarschuwing voor gelovigen
van alle tijden. God vindt het niet belangrijk dat we
onze godsdienstige activiteiten zo goed mogelijk
uitvoeren. Hij verwacht op de eerste plaats gerechtigheid van ons. Als die ontbreekt, kunnen we wat
hem betreft wel stoppen met onze erediensten.
Maar wat is de gerechtigheid die God van ons verwacht? Bij gerechtigheid denken we misschien

al snel aan onszelf, aan de vraag of wij zelf recht
voor God staan. Betekenen deze woorden van de
profeet dat God van ons een onberispelijk leven
verwacht? Dat is wel wat we vaak geneigd zijn te
denken en wat we bijvoorbeeld in het gedrag van
de Farizeeën herkennen. Maar gerechtigheid is in
de Bijbel niet gericht op onze eigen voortreffelijkheid. Integendeel, de gerechtigheid waar de Bijbel
van spreekt, is juist op gericht op de ander, op onze
inzet om niet onszelf maar de ander recht te doen.
De profeet Micha was daar heel duidelijk over:
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat
de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te
gaan van je God” (Micha 6:8).
Zo kunnen we, luisterend naar deze profeten,
vaststellen wat God van ons verwacht. Hij verwacht ‘niets anders’ (zoals Micha zegt) dan dat
wij trouw en nederig recht doen aan anderen.
Dat is een duidelijke verwachting waar we als
gelovigen allemaal naar kunnen streven.

zending
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“Wat mij drijft, zijn de mensen die
Jezus willens en wetens afwijzen!”

DOOR WILBERT DE GOEI

Deze woorden, afkomstig van Adri
Tijman, de oprichter van stichting
De Vaste Burcht, zijn typerend voor
het interview wat ik met hem had.
Adri, een boeiende man die van
matroos op een binnenvaartschip
uitgroeide tot internationaal adviseur op het gebied van beleggingen.
Vanuit de bank waar hij werkte, gaf
hij multinationals en financiële instellingen adviezen over beleggingen. Op 72-jarige leeftijd is hij nog
steeds internationaal actief, alleen
nu met zendingsactiviteiten. Als
initiatiefnemer zet hij zich vanuit
stichting De Vaste Burcht in voor
mensen in nood. Zo hebben ze diverse scholen en weeshuizen opgericht. Tijdens het interview raakte
ik steeds meer onder de indruk van
Gods grootheid binnen het werk
van deze stichting.

Werken in een moorddadig gebied
Stichting de Vaste Burcht is onder
andere actief in een zeer duister en
moorddadig gebied. Mensenoffers,
terreurgroepen,
onderdrukking
door een keihard kastensysteem,
uitbuiting en verkrachting van
vrouwen, zware geloofsvervolging

en schrijnende armoede, je komt
het allemaal tegen in het gebied bij
de Khonds in Zuid-India. Onlangs
werd een jonge christelijke vrouw
vanwege haar geloof en waterdoop
in elkaar geslagen en uiteindelijk
levend verbrand door een kleine
groep mensen. Dit terwijl een
grote groep toekeek en niets deed.
Ondanks dergelijke verschrikkingen is God ook daar actief. Adri
vertelt hier enthousiast over. Hij
vertelt over de meer dan 200 voorgangers die zij momenteel trainen
om het evangelie te verkondigen.
Het is niet ongebruikelijk dat er
rondom een dergelijke voorganger
een gemeente van 300-400 personen ontstaat ondanks de zware geloofsvervolging.

Hoe komen mensen tot geloof?
Adri vertelt aan de hand van zijn
eigen belevenissen hoe mensen
daar tot geloof komen: “Tijdens
één van de zendingsreizen kwam
ik in Kalati. Een inheemse voorganger verlangde ernaar om in dit
dorp van 250 inwoners een school
en mogelijk een weeshuis te starten. Wij kwamen de mogelijkheden bekijken. Vanwege mijn blanke
huidskleur trokken we veel bekijks.

De mensen wilden natuurlijk dat ik
iets zou gaan vertellen. Ik vertelde
over Jezus. Over wie Hij is en over
Zijn liefde. Ook vertelde ik dat Hij
mensen wil genezen. Vervolgens
deed ik een oproep en bad ik voor
enkele zieken. Deze eenvoudige
aanpak maakte, zo hoorden we
achteraf, een wereld van een verschil. Eén van de mensen voor wie
we hadden gebeden, was klaarblijkelijk het dorpshoofd. Na ons vertrek is hij op wonderbaarlijke wijze
genezen van een ernstige ziekte.
Gods kracht was voor hem zo overtuigend dat hij tot geloof kwam.
Een mooie bijkomstigheid was dat
met zijn bekering ook een gepland
mensenoffer werd afgeblazen. Momenteel kent dit dorp een nieuwe
gemeente van maar liefst 70 personen en worden er geen mensen
meer geofferd.”

Mensenoffers
Het woord ‘mensenoffer’ in zijn
verhaal laat mij niet los. De gedachte alleen al is te afschuwelijk
voor woorden. Al eerder had hij
aan mij uitgelegd dat dorpelingen
soms een heel gezin opkopen uit
een naburig dorp. Een dergelijk gezin krijgt vervolgens een vorstelijke

behandeling tot het moment aanbreekt om hen letterlijk te offeren
aan een afgodsbeeld dat midden in
het dorp staat. De huidige overheid
laat dit gebeuren omdat ze te weinig invloed en interesse hebben in
dit gebied. Bovendien promoot de
huidige regering het Hindoeïsme
in al haar vormen.

Redding belangrijker dan genezing
Dit gebied van duisternis heeft
heel hard het licht van het evangelie nodig. Dit licht schijnt gelukkig
helder. Zo kan Adri nog uren vertellen over genezingen en andere
wonderen. Toch zijn de genezingen, hoe mooi ook, niet de kern
van wat hem drijft. “Wat mij drijft,
zijn de mensen die Jezus willens
en wetens afwijzen!” Adri kan niet
leven met de gedachte dat mensen
verloren gaan en vertelt daarom
graag over Jezus. Het verlangen om
over Jezus te vertellen, begon al
vroeg. Tijdens zijn eerste baan als
matroos op een binnenvaartschip
kreeg hij al de veelzeggende bijnaam ‘dominee’.
Wilt u meer weten over Stichting
De Vaste Burcht kijk dan eens op:
www.devasteburcht.nl
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Vol verwachting
DOOR DON ZEEMAN

Manoach en zijn vrouw waren heel
hun leven in verwachting. Nu ja,
toch zeker vanaf het moment dat ze
elkaar leerden kennen. Jaren hadden ze uitgezien naar het kind dat
nooit gekomen was. Een verwachting die gevoed werd door verlangen, maar die met de jaren vervaagde. Totdat het duidelijk werd dat ze
zich moesten neerleggen bij hun
onvruchtbaarheid. In onze dagen
kan kinderloosheid zwaar zijn om
te dragen, maar in die tijd was het
een ramp en een regelrechte schande. Wat hadden mensen misdaan
dat God hun huwelijk niet zegende
met nakomelingen?
En toen kwam de engel. Een totaal
onverwachte ontmoeting tussen
Manoach’s vrouw en een Man Gods.
Op het moment dat alle kansen op
een kind verkeken waren, zorgde
die vreemdeling voor een nieuwe
verwachting. En die was niet gering.
Niet alleen zou de onvruchtbare
vrouw een kind baren, de jongen
zou op een bijzondere manier door
God gebruikt worden. Dat goede
nieuws was veel meer dan dit kinderloze echtpaar ooit had kunnen
verwachten. Een regelrecht wonder,
of gewoon te mooi om waar te zijn?
Het is wellicht herkenbaar voor iedereen die in een uitzichtloze situatie beland is. Of je geeft alle moed
op en klampt je vast aan onrealistische verwachtingen. Of je blijft
geloven. Vind maar eens de balans
tussen wens en werkelijkheid. Geloof je werkelijk of maak je jezelf
alleen maar iets wijs?
Met welke verwachting wordt een
mens geboren? Er is natuurlijk de
‘levensverwachting’, de gemiddelde leeftijd die iemand zou kunnen bereiken. In onze streken ligt
die tegenwoordig op iets meer dan
80 jaar – en vrouwen houden het
daarbij wat langer uit dan mannen.

Dat is een kwestie van statistiek en
zeker geen garantie.
Baby’s verwachten niet veel van
het leven; ze hebben hun handen
vol aan slapen en drinken. Hun ouders daarentegen verwachten veel.
En natuurlijk mag je dromen. Zolang je geen luchtkastelen bouwt,
kan het geen kwaad. Toen de kleine Simson geboren was, hadden
Manoach en zijn vrouw veel om
naar uit te kijken. Niet alleen wat
hun zoon betreft, maar ook voor
hun volk en land. Het verhaal, dat
we terugvinden in het Bijbelboek
Richteren (of Rechters) vertelt in
de hoofdstukken 13 tot en met 16
de geschiedenis van Simson en
schetst daarbij geen rooskleurig
beeld van het volk van God. Het
was een tijd waarin iedereen zijn
eigen zin deed en met de woorden
van God weinig rekening hield. Het
was een tijd waarin het beloofde
land al veertig jaar bezet werd
door de aartsvijand, de Filistijnen.
Hoe sterk zou de verwachting van
Manoach en zijn familie geweest
zijn als het ging om de bevrijding
van het land? De aankondiging dat
de kleine jongen ooit een begin zou
maken met de verlossing van de
overheersing, moet hun als muziek
in de oren geklonken hebben.

Verwachting houdt wachten in en
dat is nu net een bezigheid waar
mensen het moeilijk mee hebben
– wellicht juist omdat het geen
activiteit is, eerder een passief gebeuren. In de instantmaatschappij
van vandaag moet alles onmiddellijk gebeuren. Soms is dat enorm
handig, maar op die manier verleren we ook het wachten en verwachten. Vanaf de aankondiging
van Simsons geboorte was er de
belofte dat hij voor de bevrijding
zou zorgen, maar hij moest natuurlijk eerst nog wel opgroeien. Israël
moest dus nog zo’n 20 jaar wachten voordat er effectief iets ging
veranderen aan de bezetting. Ge-
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“Verwachting hebben betekent:
risico’s nemen.”

voelsmatig is dat een eeuwigheid:
alleen achteraf lijkt de wachttijd
soms nog best wel mee te vallen….
Maar tijdens het ‘uitzien naar’ is
verwachting onderhevig aan slijtage en knaagt de tand des tijds aan
iedere hoop.

Ouders hebben meestal hoge verwachtingen van hun manier van
opvoeden. Het is een taak waarin
je niet wilt falen. De overdracht van
normen en waarden is onmiskenbaar een van de belangrijke doelen
van het grootbrengen van kinderen. Dus proberen we het goede
voorbeeld te geven en bieden we
als ouders ons kind alle kansen op
goed onderwijs. Als christen hopen
we ook dat kindlief op een dag met
een goede – en gelovige – levenspartner aan komt zetten. Maar bij
Simson was dat niet het geval. Hij
ging naar het gebied van de Filistijnen, niet om er zijn taak te vervullen, wel om er verliefd te worden.
De woorden moeten hard geklonken hebben in de oren van zijn vader en moeder: zij is in mijn ogen
de juiste. Ze hadden het nooit verwacht. Argumenten vliegen over en
weer. Een vertwijfelde vraag: Is er
onder de dochters van je broeders en
onder heel mijn volk geen vrouw, dat
je weggaat om een vrouw te nemen
van die onbesneden Filistijnen? Het
is boter aan de galg: Simson moet
en zal trouwen. Maar het huwelijk
overleeft zelfs het trouwfeest niet
… dat hij daar achteraf spijt van
had, maakt de breuk niet ongedaan.
Wie had dat ooit verwacht?
Leerde Simson van zijn fouten?
De meeste ouders blijven hopen
dat hun kind geen stommiteiten
begaat … Maar van deze ‘man van
God’ viel blijkbaar geen goed voorbeeld te verwachten. Hij ging in
Gaza naar een hoer en werkte zich
behoorlijk in de nesten. Met dank
aan zijn enorme kracht overleefde
hij het avontuur, maar daarmee

is het wel gezegd. Terwijl hij toch
door God was aangesteld om een
leider van zijn volk te zijn, en dat
twintig jaar lang ook effectief was.
Vandaag de dag vraag je je wellicht
af waarom zijn verhaal ooit in de
Bijbel is terecht gekomen…
De klap op de vuurpijl moest nog
komen. Wie verwacht dat het ergste voorbij was, komt bedrogen uit.
Na de hele reeks misstappen stort
Simson zich in een relatie die hem
wereldberoemd zou maken: hoe
vaak is de liefde tussen hem en
Delila niet verfilmd en bezongen?
Maar het was geen echte liefde. Je
zou van een man van God meer levenswijsheid verwachten, maar hij
liep met open ogen in een relatie
die blind maakte voor zijn fouten,
blind voor het verraad en de vernedering die hem wachtte. En die
hem uiteindelijk ook letterlijk blind
maakte. Simson is nu nog altijd beroemd vanwege zijn onvoorstelbare kracht, maar hij had even goed
beroemd kunnen worden door zijn
onmiskenbare zwakte. In zijn leven
versloeg hij talloze strijders, maar
de charmes van een vrouw kon

hij niet weerstaan. Het moet een
wrange vaststelling geweest zijn
voor iedereen die in hem wel een
sterke leider van Israël zag …
In de ban van de passie onthulde
Simson zijn geheim aan Delila. Het
leverde haar een flinke beloning
op, en hem een stevige nederlaag.
Hij werd het mikpunt van spot.
Verwachting werd verachting. Gelukkig moesten zijn ouders dat niet
meer meemaken. We weten niet
hoe zij hun laatste jaren hebben
doorgebracht en wat zij nog van
hun zoon verwacht hebben. Hadden ze de woorden van de engel
wel goed begrepen? Hoe dan ook:
wie toen nog zou denken dat hij de
Filistijnen een vernietigende nederlaag zou toebrengen, zou voor
gek verklaard zijn. En toch: echte

verwachting houdt vol. En verwachting, gebaseerd op het Woord
en de beloften van God, wordt
beloond, zoals we kunnen zien
in het leven van Simson – of nog
veel meer in zijn dood. Tijdens zijn
aardse bestaan heeft hij dikwijls
gefaald, in zijn sterven boekte hij
de grootste overwinning. Zo kwam
er een einde aan een leven van tragiek en heroïek.
Verwachting hebben betekent:
risico’s nemen. Wie zich teleurstelling wil besparen, kan beter niets
verwachten. In het boek Spreuken

lezen we: Uitgestelde verwachting
krenkt het hart, maar een vervuld
verlangen is een boom des levens.
Wie het in het leven van God verwacht, schaart zich in de rij van
mannen en vrouwen die naar Hem
uitzagen. De koning-dichter David spreekt in zijn Psalmen steeds
opnieuw over zijn verwachting en
vertrouwen. De apostel Paulus laat
herhaaldelijk zien wat we van de
toekomst mogen verwachten. Hij
schrijft hoe de schepping met reikhalzend verlangen uitziet naar het
openbaar worden van de kinderen

van God. Geloof dat niet gebaseerd
is op de dingen die we al zien. Als
wij hopen op wat wij niet zien, dan
verwachten we het met volharding.
Een hoopvolle belofte om mee te besluiten, vinden we in Jesaja 40: Wie
de HEERE verwachten, vernieuwen
hun kracht. Dat is niet de krachtpatserij van Simson, wel de sterkte
die we dagelijks nodig hebben. Daar
mogen we steeds opnieuw naar uitzien. Vol verwachting.

BOEKEN
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“Recepten zonder verhaal vind ik saai”
standaard veel te veel eten klaargemaakt, als teken van gastvrijheid. Toch is ook in onze cultuur
de maaltijd een middel om elkaar
te ontmoeten en het gesprek aan
te gaan. Ik kom zelf uit een gezin
met vijf kinderen en bij ons was de
maaltijd een belangrijk moment
om de dag door te spreken. De
keuken en de eettafel zijn dé uitgelezen plaatsen om gesprekken
te voeren. Dat is dan ook de eigenlijke boodschap van dit kookboek:
eten is verbinden.“

DOOR KLAAS KUIJPER

Arachne Molema heeft met een
crowdfunding project geld bij elkaar verzameld om een kookboek
uit te geven. Geen standaard kookboek met alleen recepten, want
recepten zonder het verhaal erachter vindt Molema maar saai. Deze
freelancejournalist, reisleider en
eindredacteur van het BEAM Magazine zegde haar vaste baan op
om dit kookboek te schrijven met
verhalen van vrouwen die vanuit
het buitenland naar Nederland
zijn gekomen.

Honger stillen naar je thuisland
“Wat terugkomt in de verhalen is
dat eten ook je honger stilt naar
je thuisland. Mensen die ver van
hun thuis en cultuur zijn, zoeken
verbondenheid met hun cultuur
door gerechten uit het thuisland te
maken. In het boek staan verhalen
van vrouwen die, om wat voor reden dan ook, naar Nederland zijn
gekomen. De één moest vluchten,
de ander werd verliefd op een
Nederlandse man. Verschillende
verhalen, maar één ding hebben al
deze vrouwen gemeen: het gemis
van hun familie en cultuur. Voor
mij waren deze verhalen ook lessen: vrouwen die soms door veel
verdriet heen positief in het leven
staan. Ik heb me verwonderd over
de veerkracht die mensen tonen in
alle ellende die ze meemaken. Het
was bemoedigend om deze verhalen te mogen horen.”

Het verhaal achter de recepten

Hour of
Power

“Het idee voor dit boek is al jaren
geleden ontstaan, toen ik in Leiden studeerde en daar de ouders
van een Armeense kamergenoot
op bezoek kreeg. Het gezin sprak
nauwelijks Nederlands, maar eten
was voor hen een belangrijk communicatiemiddel. Door samen te
eten zochten ze verbinding met
anderen. Toen ik dit zo ervaarde,
werd het idee voor het boek eigenlijk al geboren. Dit is verder
gegroeid toen ik voor mijn werk
vaak in het buitenland kwam en
zag, hoe arm mensen ook zijn, dat
je altijd welkom bent om te blijven
eten. Voor hen is het dé manier
om liefde en gastvrijheid te tonen.
Zo ben ik ertoe gekomen om een
kookboek te schrijven. Maar dan
niet een kookboek met alleen recepten. Recepten zonder verhaal
vind ik saai, ik wil graag het verhaal achter de recepten weten. Elk
recept heeft namelijk een geschiedenis: de ingrediënten tonen iets
van een familietraditie of van de
cultuur van het land. En tenslotte
ben ik ook journalist en dus altijd
op zoek naar het verhaal. Daarom
wilde ik vrouwen aan het woord
laten om iets van de achtergrond
van de recepten te vertellen. Eerst
was mijn idee om alleen christelijke vrouwen aan het woord te laten. Maar toen dacht ik aan Jezus
die met iedereen, van Farizeeën
tot tollenaren, aan tafel zat om de
maaltijd te delen. Hierin zag ik Jezus als liefdevol voorbeeld. Je hoeft

het niet eens te zijn met degene
waarmee je aan tafel zit, maar je
neemt de tijd voor iemand en gaat
het gesprek aan. Daarom heb ik er
uiteindelijk voor gekozen om ook
niet-christelijke vrouwen aan het
woord te laten.”

Eten is verbinden
“Het is jammer dat wij in Nederland minder de tijd nemen om
met elkaar te eten. Bij ons gaat de
maaltijd meestal veel efficiënter.
Om het generaliserend te zeggen:
de maaltijd moet niet te lang duren, want er moeten nog zoveel
andere dingen gebeuren. Daardoor
mag het eten klaarmaken ook niet
te veel tijd kosten en maken we

de gerechten in afgemeten porties
klaar. In onze cultuur komt er niet
zomaar iemand aanwaaien om te
eten. Eerst wordt er een afspraak
gemaakt en aangegeven met hoeveel personen je komt. In andere
culturen wordt er veel meer rekening gehouden met mensen
die eventueel langs zouden kunnen komen. Daarom wordt er

Eten als liefdestaal
Arachne Molema
Omvang: 224 pagina‘s
ISBN: 9789082937305
Prijs: € 23,95
Uitgeverij Zebulon
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Kinderbijbel en Gespreksbijbel in Herziene Statenvertaling

voor gezin, kerk én school

Nieuwe uitstraling
Het openingsscherm bevat de dagtekst en de
meditatie uit het bekende dagboek bij de HSV,
Volharding 2019. Ter vergelijking is de tekst van
de Statenvertaling opgenomen.
EEN BOOG IN DE

GENESIS 8 EN 9

lken
Een boog in de wo

naar de paarden
‘Sem, wil jij het hooi
ik de vogels voeren.’
brengen? Dan zal
voor de vogels uit
Noach pakt de zaden
strooit hij wat zaad.
de kast. In elke kooi
Wat is dat? Er klinkt
Opeens staat hij stil.
het dak. Zou het
geen getik meer op
Hij loopt naar het
zijn?
regenen gestopt
niet
buiten. Het regent
raam en kijkt naar
en 40 nachten is het
meer. Na 40 dagen
het geluid van
eindelijk gestopt. Alleen
Noach rent naar
nu.
hij
de wind, hoort
is gestopt!’ Daar
zijn vrouw. ‘De regen
Jafeth ook al met
zijn Sem, Cham en
kijken ze elkaar aan.
hun vrouwen. Blij
en,’ zegt Noach
‘Nu gaat alles verander
den. Hij is de HEERE
tegen zijn familiele
goed dat Hij de
dankbaar. Wat is God
in de ark heeft
mensen en de dieren
gered.
droog zijn?
Wanneer zal de aarde
Noach met zijn familie
Dagenlang wacht
duurt lang, maar
in de ark. Het wachten
de ark. Wat is dat?
dan opeens schudt
ark op iets hards stoot.
Het lijkt wel of de
‘We zijn vast
buiten.
Noach kijkt naar

roept hij naar zijn
gelopen op een berg,’
.
vrouw en kinderen
het raam.
Elke dag turen ze uit
‘Wij
het water zakken.
Langzaam zien ze
water,’ roepen
het
in
en
zien bergtopp
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de kooien met vogels.
Noach loopt naar
loslaten,’ zegt hij
‘Ik zal nog een vogel
de raaf komt niet
tegen zijn zonen, ‘want
n.’
ander dier uitzoeke
terug. Ik zal nu een
Een
van de duif open. ‘
Hij maakt het hok
dieren. Deze vogel
raaf eet alles, ook dode
benieuwd of
ben
Ik
eet alleen planten.
Noach laat de duif
vinden.’
kan
eten
zij
keert de duif terug
wegvliegen. Al snel

uit te rusten.’

Verbond

? Dan hebben
Zijn jouw ouders getrouwd
Een verbond is
ze samen een verbond.
twee partijen. Beide
een afspraak tussen
ze zich altijd aan die
partijen beloven dat
Toch kunnen
afspraak zullen houden.
.
verbond verbreken
mensen soms een
Als God een verbond
Maar God is anders.
zal Hij Zich daar altijd
sluit met mensen,
een verbond
aan houden. Hij heeft
heel lang geleden.
gesloten met Abram,
gedaan.
Israël
Dat heeft Hij ook met
met Israël nooit
God heeft Zijn verbond
Hem
zijn de Israëlieten
verbroken, ook al
am geweest.
niet altijd gehoorza
met jou, toen
Hij sloot ook een verbond
afspraak met jou is
Zijn
werd.
je gedoopt
Wat
wil zijn. Voor altijd!
dat Hij jouw Vader
vind je daarvan?

ILLUSTRATIES VAN MARJOLEIN HUND

Gespreksbijbel

Kinderbijbel

De Gespreksbijbel bevat de complete Herziene Statenvertaling.
In ieder hoofdstuk staan een leesprikkel, een gespreksonderwerp en een stukje uitleg om samen over te praten. Bij ieder
bijbelboek prachtige kleurenillustraties en foto’s. Achterin de
bijbel staan diverse opdrachtjes om als gezin samen te doen.

De verhalen van de Kinderbijbel liggen dichtbij de HSV-vertaling en zijn prettig om voor te lezen. Door de prachtige illustraties van Marjolein Hund komen de verhalen nog dichter bij
de kinderen. Naast de verhalen vind je ook bijbelteksten om te
leren, vragen om over door te praten en kernwoorden die uitleg
geven.
Met deze kinderbijbel lees je als gezin niet alleen de bekende
verhalen, maar volg je de hele lijn van de geschiedenis van
Gods volk in de Bijbel.

€ 59,-

€ 30,99
“Kinderen inwijden in de heilsgeheimen van God, is een Bijbelse opdracht (…)
De Gespreksbijbel wil een handvat bieden om het geloofsgesprek te voeren (…)
Wat zeggen we als de kinderen vragen: ‘Pap, mam, wat is dat, wat betekent dat’?
Zoals die kinderen in Jozua 4, die wijzen naar die 12 opgestapelde stenen”.

”De Bijbel is net zo eerlijk als het leven zelf.
Het is goed om kinderen van jongs af aan daarmee vertrouwd te maken.”

– DS. EWOUT VAN DEN NOORT,
hervormd predikant en hoofdredacteur

verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en online

– DR. BRAM KUNZ,
onderzoeker en docent Driestar Hogeschool Gouda

www.royaljongbloed.nl
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Stichting Herziening Statenvertaling
lanceert vernieuwde website
De Stichting Herziening Statenvertaling (HSV)
heeft per 1 mei 2019 haar website vernieuwd.
De leesbaarheid en toegankelijkheid is verbeterd en de functionaliteiten zijn uitgebreid. Het
bestuur van de Stichting HSV hoopt dat hiermee
de bekendheid van de Herziene Statenvertaling
en het gebruik zal toenemen.

‘Weet je wat,’ zegt
de zonen van Noach.
uit zijn kooi halen.
Noach, ‘ik zal een vogel
of de aarde al
Dan kunnen we kijken
naar de kooi van een
droog is.’ Hij loopt
raam maar open,
raaf. ‘Doen jullie het
De raaf schudt
jongens!’ roept Noach.
ark.
vliegt weg van de
zijn vleugels uit en
Noach en zijn zonen
Gespannen kijken
? Vindt de raaf
toe. Wat gaat er gebeuren
‘De aarde is nog
leven?
te
een plekje om
‘kijk maar, de raaf
niet droog,’ zegt Noach,
nog
heen en weer. Er is
vliegt alleen maar
kan gaan zitten om
geen plekje waar hij
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Ook is het mogelijk om met één druk op de knop
bijbelteksten en andere inhoud te delen via LinkedIn, Twitter, Facebook en e-mail. Nadat een
account is aangemaakt, ontstaat de optie om
eigen notities te maken bij teksten en teksten
of hoofdstukken eventueel als ‚favoriet‘ aan te
geven.

woordelijkheid van het bestuur van de Stichting
Herziening Statenvertaling, in opdracht van het
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het
doel van deze herziening was om de huidige
en komende generatie bij de Statenvertaling te
bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door
deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te verbeteren.
www.royaljongbloed.nl
www.herzienestatenvertaling.nl

Meer functionaliteiten
De complete tekst is eenvoudig te doorzoeken
en te raadplegen. Voetnoten en dwarsverwijzingen zijn toegankelijk gemaakt met behulp van
logische symbolen en de rubriek aantekeningen
– met verantwoording van de gemaakte vertaalkeuzes – is direct vanuit de tekst op te roepen.
De kopieerfunctie is verbeterd, waardoor het
eenvoudiger is geworden om teksten te gebruiken in bijvoorbeeld liturgieën of bijbelstudies.
HSV en SV zijn parallel te lezen en de audiobijbel, ingesproken door de Christelijke Blinden
Bibliotheek, is toegevoegd.

In samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed zullen in de toekomst andere uitgaven
rond de Herziene Statenvertaling worden toegevoegd aan deze website. Op dit moment wordt
gewerkt aan de ontsluiting van de inhoud van
de HSV Studiebijbel en de HSV Jongerenbijbel.

Herziene Statenvertaling
De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is
tot stand gekomen onder verant-

Credo
Beeldend kunstenaar Henk Pietersma uit Leeuwarden is de auteur van
het boek Credo, geloven op scherp.
Daarin vinden we 76 afbeeldingen
van zijn hand met daarbij steeds
een begeleidende tekst. Uitgangspunt was voor hem de Latijnse
mis, met daarin de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 na Christus.
Vele eeuwen hadden deze oude
woorden een verbindende werking
in de westerse samenleving. Daar
is vandaag maar weinig meer van
over. Wat doen de kerken nog met
deze geloofsbelijdenis? In dit boek
vinden we geen theologische antwoorden. Pietersma noemt het zelf
‘een neerslag van zijn gedachten en
ervaringen tussen vraagtekens en

uitroeptekens’. De ondertitel had
daarom ook ‘geloven voor twijfelaars’ kunnen luiden. Twijfelaars
die wel iets moeten hebben met
moderne kunst, iets weten van
de kerkgeschiedenis, waardering
kunnen opbrengen voor verschillende manieren van geloven en
enige kennis hebben van de oude
Latijnse liturgie. Maar tegelijkertijd
ontbreken –heel modern- hoofdletters op plaatsen waar je ze wel
zou verwachten.
Kortom, het is geen toegankelijke
uitgave. De vormgeving is prachtig verzorgd, maar de inhoud laat
zich niet gemakkelijk verteren. De
kunstenaar zelf trekt de vergelij-

king met de missen en oratoria
van de belangrijke componisten.
Daar moet je ook even voor gaan
zitten. Je moet weten aan wie je
dit boek cadeau wilt doen, aan
jezelf of iemand anders. Mensen
die er de schoonheid van kunnen
zien en erdoor geïnspireerd raken,
zullen dat waarschijnlijk in kleine
stapjes doen. Enkele bladzijden
per keer wellicht. De teksten en
afbeeldingen vragen om reflectie
en doordenking. Het verlangen van
de kunstenaar is dat de beschouwers een nieuwe waardering zullen krijgen voor de kruisdood en de
opstanding van Jezus en vanuit die
inspiratie zullen leven. Een streven
dat we van harte onderschrijven.

Credo geloven op scherp
Henk Pietersma
gebonden, 168 blz.
ISBN 9789085203056, € 26,00
Jongbloed Boeken onderdeel van
Royal Jongbloed Publishing
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boeken

muziek

Holy Roar, zeven Bijbelse woorden om God te aanbidden
en aanbidding. Whitehead is kerkstichter en prediker. Tomlin is een
bekende zanger en aanbiddingsleider. Dit boek heeft dezelfde titel als
zijn laatste CD. Het is geschreven
naar aanleiding van een preek van
Darren Whitehead beluisterd door
Chris Tomlin. De zanger was zo
aangesproken door de preek dat hij
wel wilde dat de hele wereld deze
boodschap zou horen.

DOOR KLAAS KUIJPER

‘Holy Roar’ is de titel van een boekje geschreven door Darren Whitehead en Chris Tomlin. Het heeft als
doel om ons vanuit het Oude Testament te onderwijzen in lofprijzing

‘Holy Roar’ bevat Whiteheads uitleg over aanbidding aan de hand
van zeven Hebreeuwse woorden
voor lofprijs en aanbidding. Vandaar de ondertitel: “Zeven Bijbelse
woorden om God te aanbidden”.
Het boek bevat 8 hoofdstukken,
een hoofdstuk per Hebreeuws
woord en een conclusie. Na de uit-

leg van Whitehead sluit elk hoofdstuk af met een verhaal van Tomlin
naar aanleiding van een door hem
geschreven of uitgebracht lied dat
mooi aansluit bij de uitleg van
Whitehead.
Nadruk in de eerste hoofdstukken
ligt vooral op het uitbundig loven
van God, zoals dat ook in de Psalmen terugkomt. Het wordt als een
tekortkoming gezien als er in een
kerk alleen maar ingetogen de traditionele liederen gezongen worden.
Andere aspecten die aan bod komen
zijn onder andere: dankzegging en
knielen voor God. Het boekje sluit
af met een oproep om aan te sluiten
bij de Holy Roar, het uitroepen naar
God. Het is een makkelijk leesbaar
boekje, te dun om diepgaande stu-

dies te bevatten. Maar het is zeker
verrijkend om de zeven Hebreeuwse woorden voor lofprijzing en aanbidding uitgelegd te krijgen en zo
de verschillende schakeringen van
‘loven’ te zien. Het kan tot nadenken stemmen over je eigen relatie
tot God: hoe geef je Hem de eer, hoe
aanbid je Hem?

Holy Roar, 7 Bijbelse woorden
om God te loven
Chris Tomlin & Darren Whitehead
Omvang: 136 pagina‘s
ISBN: 9789082546156
Prijs: € 11,95
Uitgever: Triple Boeken

DOOR MARCO VAN PUTTEN

Verwachting van de spoedige komst
van de Messias hoort voor gelovigen
centraal te staan. Dat staat ook in
verband met het einde der tijden,
meestal de ‘Eindtijd’ genoemd. Het
boek ‘De zoon van God komt terug’
van Johan ’t Hart gaat hierover. Hoe
heeft hij dat gedaan?

Boekanalyse
’t Hart stelt de vraag centraal of
de Messias bij Zijn komst geloof
op aarde zal vinden (Lc 18:8). Dat
markeert de sombere kant van
dit boek, waarin de verschrikkingen van de ‘de Grote Verdrukking’
uitgebreid besproken worden. Dit
dogma geeft aan waarop het boek
is gebaseerd; een bedelingentheorie. In 19 hoofdstukken verdeeld
over drie delen doorloopt hij de
vijf klassieke hoofdbedelingen; 1.
De opname van de ‘Gemeente’; 2.
De grote verdrukking; 3. Openbaring van de antichrist; 4. De wederkomst van de Here Jezus; 5.
Het koninkrijk van de Messias/de
nieuwe hemel & aarde. De meeste
nadruk legt hij op het waakzaam
zijn en op het verwachten van

de opname van de ‘Gemeente’.
Hij heeft dit verhelderd met
schema’s, plaatjes en quotes. Elk
hoofdstuk begint met een overzicht van de paragraven erin. Het
boek heeft drie bijlagen: over de
kerkgeschiedenis van de letterlijke interpretatie van het 1000-jarige Vrederijk, de Vervangingstheorie (Israël vervangen door de
‘kerk’) en over de methodes van
interpretatie van profetieën. Het
boek sluit af met een Bijbeltekstregister.

Wees erbij!
De boodschap van ’t Hart is dat de
komst van de Here Jezus vandaag
of morgen kan zijn. Dat is vooral
positief voor de gelovigen die
waakzaam zijn, want die komst
zou hun ‘Opname in de hemel’
betekenen, waar ze voor eeuwig
zouden blijven. Maar er is ook
een waarschuwing in deze boodschap: wees erbij! Mis de ‘boot’
niet. Het is de klassiek christelijke
manier om de ‘lat hoog te houden’
omdat de Messias talmt. Bewijsvoering van de spoedige komst
wordt onderbouwd met allerlei
voorbeelden die (in elke gene-

ratie) voor het oprapen liggen.
Christenen zouden niet alleen
voor de gevolgen van die weeën
van de ‘Eindtijd’ moeten bidden,
maar zich ook actief moeten inzetten.

maar onduidelijk is welke Bijbelvertaling is gebruikt. Een korte beschrijving wie de auteur is en een
zakenregister ontbreken.

Evaluatie
In dit boek staat een interessante
vraag centraal, maar die wordt
weinig vernieuwd geadresseerd.
Wel nieuw is de trendy aandacht
voor Israëls herstel. Alleen wordt
geen algehele correctie uitgewerkt van de gevolgen daarvan.
Nog steeds wordt vastgehouden
aan de overtuiging dat Israël de
‘Grote Verdrukking’ moet ondergaan, terwijl de ‘Gemeente’ hoog
en droog vanuit de hemel toekijkt
en vrijgesteld is van Gods eindoordeel (superioriteitstheorie?). Ook
wordt niet breed uitgewerkt welk
‘geloof’ de Messias verwacht te
vinden op aarde. Christocentrisch
geloof zou voldoende zijn. Daarnaast zou er geloof in de volgorde
van de gebeurtenissen (de bedelingen) van de ‘Eindtijd’ moeten
zijn. Een beschrijving die soms
rammelt. Er staan veel herhalingen en Bijbelcitaten in dit boek,

SPORT
Next Move organiseert dit jaar de volgende
sportonderdelen: Volleyballen, beachvolleybal,
voetbal 5x5, en dans.

TOERUSTING

In 2015 maakte christelijk Nederland voor het
eerst kennis met festival Volleyfest: een festival
met een geheel nieuw concept. door een volleybaltoernooi samen te laten smelten met een
muziekfestival, ontstond een bijzonder evenement voor een breed publiek en alle leeftijden.
Volleyfest groeide in de daaropvolgende jaren en
op 21, 22 & 23 juni 2019 vindt alweer de vijfde
editie van het festival plaats. Dit jaar krijgt Volleyfest echter een nieuwe naam: ZION Festival.
Het festival volgt hetzelfde concept maar gaat
dit samen met haar partners verder uitbreiden.

omdat hij hier woonde. Daarnaast is het de plek
waar de Israëlieten naar toe gingen om hem te
ontmoeten. Het ZION festival is een weekend
vol activiteiten om God te ontmoeten en aanbidden. Een levensveranderende ervaring door
muziek, sport, ontmoeting en toerusting.

MUZIEK
Dit jaar staat het hele wekend weer bomvol met
muziek, mooie concerten en optredens van o.a.
PHILIPPA HANNA (UK), NEWWORLDSON (CAN),
GUI BRAZIL (POR), TRIPLO O (UK), DJ GENESIS
(UK), KINGDOM CULTURE, ROBERTO ROSSO,
HERMAN BOON en nog veel meer. Op zondag
is er weer een sing-in welke zoals altijd gratis
toegankelijk is.

Tijdens het festival worden verschillende activiteiten georganiseerd door Afterbeat en Next
Move. Zo zijn er verschillende workshops, seminars en ontmoetingen met leuke artiesten.
Daarnaast zijn er tijdens het festival verschillende diensten met leuke sprekers. Het hele
weekend een lounge geopend waar jongeren
kunnen chillen.

ONDERSTEUNING
We willen graag voor iedereen toegankelijk zijn.
Daarom betalen weekendbezoekers € 35 p.p.
voor het hele weekend incl. overnachtingen.
Een dagkaart is €15,-. De zondag is altijd gratis.

“COME, LET US GO UP TO ZION
TO THE LORD OUR GOD”

‘t Hart, J., R.
Omvang: 236 pagina‘s
ISBN: 9789064512605
Prijs: € 15,95
Uitgever: Het Zoeklicht, Doorn

JEREMIA 31:6

Willow Mae – Song of Songs (Independent)

Toby Mac – The Elements (Capitol)

Het is eens iets anders, en tegelijkertijd meeslepend mooi. Willow
Mae, de artiestennaam van Willemijn van Helden, nam het Hooglied als de basis voor een reeks
liedjes over liefde. Dat levert geen
voorspelbare ballads op, maar een
afwisselende mix van jazzy pop,
soul en folk. Het ene moment ga je
in een bruisende track als ‘Dancer’
mee, het andere raak je geboeid
door de breekbaarheid van ‘Apples From Tirza’ en ‘Lily Of The
Valley’. Genoeg te beleven, met

Je zult, buiten de bombastische titeltrack, weinig heftige rock horen
op ‘The Elements’. Toby Mac heeft
zijn bakens verzet en is meer en
meer richting pop-perfectie in de
stijl van Justin Timberlake geschoven. ‘The Elements’ kiest meer
dan ooit voor die koers, maar dat
doet weinig af aan hoe soepel het
wegluistert. ‘I Just Need U’, ‘Everything’ en ‘Edge Of My Seat’ zijn
duidelijke, beat-gedreven hits.
‘Scars’ en ‘Starts With Me’ durven soulvol experimenteler te

een band die hoorbaar veel in zijn
mars heeft. ‘Song of Songs’ is, voor
de visueel ingestelde liefhebbers,
ook nog in een boekeditie verkrijgbaar.

Casting Crowns – Only Jesus (Provident)
De zoon van God komt terug
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ZION FESTIVAL (VOORHEEN VOLLEYFEST)

De nieuwe naam voor het fesival, ZION, heeft
voor de organisatie een allesdekkende lading.
Het is de plek waar God bij de mensen kwam

Wie zal nog geloven als de Messias komt?

|

De kunst van het brengen van een
boodschap die tegen clichés aan
lijkt te schuren, maar verrassend
herkenbaar en dieper blijkt te zijn:
Casting Crowns heeft het zich inmiddels eigen gemaakt. ‘Only Jesus’ is het tweede album na Mark

Halls genezing van een levensbedreigende ziekte. Het heeft buiten
de titeltrack ditmaal geen directe
uitschieters (of het moet het fraaie,
Hillsong-achtige ‘In the Hands of
the Potter’ zijn), maar wat opvalt
is hoe volwassen de groep klinkt.

Het dozijn liedjes dreigt op zeker
moment wel op elkaar te gaan lijken, maar storend wordt dat niet.
Crowns-liefhebbers weten wat ze
kunnen verwachten en zullen niet
teleurgesteld zijn.

zijn. Wel jammer dat de spanning
van de titeltrack (knokken tegen
de elementen die aan je fundament knagen) wel heel snel plaats
maakt voor de soms simplistisch
overkomende positiviteit. Desondanks een heel solide werk.

interview

Jij bent bijzonder!
...en wij geloven in de toekomst
EBC Zorg biedt begeleiding op maat voor
psychosociale en psychiatrische problematiek
(Beschermd) Wonen, Dagbesteding en
Ambulante begeleiding

“Geloof
speelt de
hoofdrol
in mijn bedrijf”

|
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Een interview door David Uijl, ondernemer en adviseur
op het vlak van bedrijfsoverdracht. Meer informatie over
het bedrijf van Tjeerd en Madelon: www.shininglight.nl

Daar staan we voor
Meer weten?
www.ebczorg.nl | info@ebczorg.nl | 0525 637 237

mooie show van maken?”

DOOR DAVID UIJL

Stel, je investeert al je geld
in lampen, armaturen en
kabels. Vervolgens ga je die
investering stukje bij beetje terugverdienen door het
materiaal te verhuren. Dat
deed kraanmachinist Tjeerd
Zijlstra op zijn 20e en die
dag begon een avontuur
dat hem steeds dichter bij
God bracht. “Ondernemen kent roerige periodes. Niets staat vast en er
zijn momenten geweest dat ik omhoog keek en vroeg: Heer, hoe moet
het nu verder?”

“Mijn geloof speelt de
hoofdrol in mijn bedrijf.
Laatst heb ik veel geld
geïnvesteerd in twaalf
innovatieve lampen. Dat
ervaar ik als een stap in
geloof, in vertrouwen.”
Maar is het dan niet alsof je zonder parachute
uit een vliegtuig springt en roept
dat je op God vertrouwt? “Nee, ik
bereid zo’n investering voor door
goed te luisteren naar de markt en
onderzoek te doen naar de beste
oplossing. Vervolgens zeg ik niet
‘God zegene de greep’, maar bid ik
God dat Hij erbij blijft, ook als het
de verkeerde keuze was.”

“Gaandeweg heb ik een grens getrokken.
Dat betekent dat ik soms een opdracht

Ebenezer helpt Joodse
mensen terugkeren
naar Israël
Gratis kwartaal
abonnement:
info@ebenezer.nl

In Tjeerds kantoor in Noordwolde
komen de herinneringen naar
boven. “Ik was net 20 en smoorverliefd, toen mijn aanstaande
schoonvader een bedrijf startte
en mij uitdaagde om dat ook te
doen. Belichting verzorgen was
mijn hobby en ik heb er mijn werk
van gemaakt. Mijn verloofde Madelon stond er helemaal achter en

laat schieten.”
bedacht de bedrijfsnaam Shining
Light, een verwijzing naar God als
het licht dat wij willen doorgeven.”
Inmiddels zijn Tjeerd (36) en Madelon getrouwd en werkt zij mee
in de zaak als planner van het team
van technici.
In de beginjaren nam Tjeerd elke
opdracht aan en zag zichzelf los
staan van de inhoud van het evenement. “Maar gaandeweg heb ik een
grens getrokken. Dat betekent dat
ik soms een opdracht laat schieten.
Ik ervaar echter sterk dat God altijd
voor nieuwe klussen zorgt. Hij zegent je keuzes.”

Als gelovige ondernemer ervaart
hij een kritische blik vanuit zijn
christelijke omgeving. “De lat ligt
hoog, mensen kijken naar alle aspecten van mijn leven. Meer dan
als ik in dienst zou zijn bij een
groot bedrijf.” Shining Light verzorgt het licht voor veel christelijke
events (o.a. Opwekking, Zilveren
Duif Awards), maar ook voor festivals, theatertours, bandoptredens
en beurzen. “Een gezonde bedrijfsvoering is belangrijk, maar we denken ook wel eens mee met de klant
als het budget eigenlijk te klein is.
Hoe kunnen we er dan toch een

Terugkijkend klinkt er vooral dankbaarheid door in Tjeerds stem. “Er
zijn momenten geweest dat ik omhoog keek en God vroeg hoe het
verder moest met de zaak. Maar Hij
heeft altijd voorzien, nog elke dag.”

mensen
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Werken op een
ziekenhuisschip
Een speciale dag

mag ik
meedoen?

Ik open mijn ogen en draai op mijn
rug. Ik voel de klamboe op mijn
armen. Ik ben niet aan boord. Mijn
hart begint sneller te kloppen. Ik
zoek mijn telefoon. Zijn er nieuwe
berichten? Geen nieuwe berichten.
Ik vertrouw erop dat alles goed
gaat. We hebben twee uur daarvoor nog met elkaar gesproken en
gebeden. Het is een belangrijke dag
vandaag. Ik kleed me aan en zie
meer mensen in beweging komen.
Er heerst een rustige sfeer. Er is een
plan, we hebben geoefend voor zover mogelijk en weten dat we in 30
minuten zullen vertrekken.
Lopend over het gras kijk ik met
een zaklamp of er geen slangen liggen. Ik stap in en besef dat ik het
gastenverblijf vandaag niet bij daglicht zal zien.
Terwijl een van mijn collega’s rijdt,
verstuur ik een berichtje. Is alles
kalm, kunnen we de afgesproken
ingang gebruiken? Twee minuten
later krijg ik een kort berichtje te-

Door haar gespleten lip wordt Aminata buitengesloten
en gepest. Kinderen als Aminata willen we weer mee
laten doen. Een medische ingreep geeft haar een
nieuwe toekomst. Doe mee met ‘Operatie Meedoen’
en maak het verschil!
SMS IKDOEMEE naar 4333 en doneer 3 EURO
operatiemeedoen.nl

rug: alles is rustig, we volgen het
normale plan.
We rijden de compound in en stappen uit. We brengen onze spullen
naar binnen. Samen bidden we in
een grote kring. Dit zal waarschijnlijk het enige moment zijn dat het
stil is hier binnen vandaag. Over de
radio laat ik weten dat we er klaar
voor zijn.

Vandaag sta ik hier met handschoenen, een zaklamp en mijn
stethoscoop. Heel ver weg van een
ziekenhuis met een intensive care.
Elke minuut zeg ik ja of nee. Ja, we
kunnen u misschien helpen; nee,
helaas kunnen we als organisatie
niets voor u doen.

nee zeggen. Hij ziet ze allemaal.
Geen patiënt die Hij over het hoofd
ziet, maar ook niemand van mijn
team die Hij vergeet.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Het is soms overweldigend. Ik voel
me kwetsbaar. Wie ben ik dat ik
hier mag staan?

Niets heeft me kunnen voorbereiden op dit werk. Het is een baan die
niet bestaat in Nederland of in welk
ander Westers land dan ook. Tegelijkertijd voel ik dat veel dingen
van jongs af aan moeten hebben
bijgedragen aan hoe ik hier vandaag kan staan. Het voelt zwaar om
mensen te moeten afwijzen omdat
we ze niet aan boord kunnen helpen, maar daar stopt het niet.

Een onderdeel van mijn werk is om
patiënten te selecteren voor de chirurgen aan boord. We rijden soms
wel drie dagen om ver weg van het
schip mensen te zien. Tijdens deze
selectiedagen zien we ook veel mensen die we niet kunnen helpen, omdat we niet gespecialiseerd zijn in
hun aandoening of omdat er geen
operatie nodig is. We werken totdat
we iedereen in de lijn hebben gezien,
ook al betekent dat soms dat we 18
uur aan een stuk door bezig zijn. Iedereen verdient het om in de ogen
gekeken en gehoord te worden.
Dit is mensenwerk in een gebroken
wereld.

5,5 jaar ben ik naar school geweest
om IC-verpleegkundige te worden.

Hij die mij gezonden heeft, is groter. Waar ik nee zegt, zal Hij nooit

Liefs uit Guinea,
Ria Bos

We beginnen met het zien van de
eerste patiënten. Urenlang begroeten we mensen die zijn gekomen
voor de selectiedag. We begroeten
iedereen in de lokale taal en vragen
wat hun gezondheidsprobleem is.
We zien honderden patiënten met
heel verschillende medische problemen.

Ik sta voor een hek samen met een
paar andere verpleegkundigen uit
mijn team. Wij zijn degenen die honderden beslissingen maken vandaag.
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Zestien vragen aan
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Henk Helmantel
de Stael, Jaap Nanninga, Gauke
Notebomer.

DOOR JAAP BOOIJ

Is er een moment aan te wijzen
dat u zich bewust werd van uw geloof in God?

Bijzonder, dat u als puur figuratief schilder aangetrokken voelt
tot abstracte kunst. Is dat altijd
zo geweest?

Ik zou zeggen: gelukkig niet. Ik heb
wat dat betreft een goede opvoeding
gehad, vind ik. Het hoorde bij ons
bestaan: gelovig zijn, bidden aan tafel, voor het naar bed gaan, de Bijbel
lezen aan tafel, christelijk onderwijs,
catechisatie. Het was een heel wezenlijk onderdeel van het bestaan.

Nieuw
Leven II

Is er ook een bepaalde Bijbelgedeelte dat u aangesproken heeft?
Ik heb zelf altijd in de Bijbel gelezen,
en dat doe ik nog. Er zijn wel bepaalde teksten die je diep raken. Maar
er zijn ook onderdelen in de Bijbel,
vooral in het Oude Testament, die
wel heel moeilijk zijn, hoor! Als gelovige oriënteer ik me op wat Jezus
zegt. Het Johannes-evangelie is heel
centraal komen te staan.

Is er ook een bepaalde gebeurtenis in uw leven geweest, waardoor
U dichter bij God kwam?
Niet specifiek, maar ik kan wel zeggen, dat wij altijd enkele mensen
om ons heen hebben gehad, waar
je een heel goed gesprek mee kon
hebben. Dat hebben wij als heel
waardevol ervaren.

U staat erom bekend, dat u rond voor
uw geloofsovertuiging uitkomt.
In hoeverre sluit die nog aan op de
tradities van uw opvoeding?
Dat hele strakke, nee, dat niet, je
hebt jezelf meer ruimte gegeven en
je geeft ook anderen meer ruimte.
De kernpunten zijn, dat ik God belijd
als Schepper van hemel en aarde. En
dat ik Jezus Christus zie als de Zoon
die gekomen is om verlossing te
brengen en verzoening. De opstanding is heel wezenlijk. Iedere predikant die de opstanding niet belijdt,
moet zijn toga eigenlijk uittrekken.

Bent u nog steeds actief lid van
de kerk?

"Als gelovige oriënteer ik me op wat Jezus zegt..."
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Ik ben een aantal jaren kerkraadslid geweest. Ik heb ook in de evan-

gelisatiecommissie gezeten. Mijn
vrouw is kerkraadslid geweest en
ik voel me altijd heel betrokken bij
de kerk. Als PKN kerk hebben wij
in Westeremden geen partner, dus
zijn we nog gewoon gereformeerd.

Heeft u nog reacties gehad ten aanzien van uw geloofsovertuiging?
Dat komt regelmatig voor. Dat lok
ik ook wel uit. Wij krijgen regelmatig mensen op bezoek, die hier
ook de maaltijd gebruiken. Aan
tafel ontspint zich dan wel een gesprek, naar aanleiding van een gebed of Bijbellezing. Men voelt wel
dat mijn werk iets met het geloof
te maken heeft. Onlangs ben ik nog
bij Andries Knevel op TV geweest.
Daar zijn ook verschillende reacties op gekomen. Eén die heel fel
was tegen het geloof, dat de honden er geen brood van lusten. Hij
had medelijden met mij, dat ik in
die God geloofde. Anderen waren
juist heel bemoedigd en positief,
blij met mijn getuigenis.

U staat bekend als een realistisch
schilder. Een bekend thema: groente en fruit. Klopt dat nog steeds?
Ik schilder graag groente en fruit.
Ik voel me ook heel erg verbonden
met de seizoenen. De tijd van de
vruchten komt er weer aan. Ik ben
altijd een liefhebber geweest van
de vruchten van het veld. Ik vind,
dat je als schilder daar heel veel
mee kunt. In een stilleven bijvoorbeeld.

Het schilderen van vruchten
sluit aan op uw geloofsbeleving,
begrijp ik.
Ja, respect voor de schepping is heel
wezenlijk. Nou ben ik me ervan bewust, dat je op heel verschillende
manieren uitdrukking kunt geven
aan je gevoel, aan je beleving. Als ik
een abstract schilder zou zijn, zou ik
ook christen kunnen zijn. Wat mij
betreft: de werkelijkheid staat heel
dicht bij me, omdat er zo’n diversiteit is. Dat houdt niet op, je blijft
je verwonderen. Datgene waarover
ik me verwonder, vind ik de moeite
waard om in beeld te brengen.

Als echtpaar verzamelen jullie ook
kunst van anderen. Welke schilders maken daar deel van uit?
Wij hebben een open oog voor
werk van anderen maar we letten
daarbij heel erg op kwaliteit. In de
praktijk betreft dat meestal de figuratieve traditie. Wij hebben ook
waardering voor goeie abstracte
schilderijen.

Wat betekent Rembrandt voor u?
Zijn visie, zijn schilderkunstig vermogen om daar uitdrukking aan te
geven, met een diepgang en virtuositeit, die atmosfeer is zo geweldig. Hij
kan ook zoveel doen met suggestie.

Is er ook een moderne schilder of
kunstrichting waar u zich mee verwant voelt?
Ik heb veel waardering voor mensen als Rothco, Poliakoff, Nicolaas

Al tijdens mijn opleiding ben ik
gevoelig geworden voor goeie, abstracte schilderijen. Ook voor mensen die sterk abstraheren met de
werkelijkheid.

Picasso?
Nou, Picasso zit er wel eens naast.
Het is een groot en geniaal tekenaar en schilder, maar het kubisme
spreekt me niet zo aan, omdat ik
het veel te slordig vind. Hij heeft
heel lelijke schilderijen gemaakt.

U werkt mee aan de tentoonstelling
in Dordrecht ter gelegenheid van de
herdenking van de Dordtse Synode.
Heeft u zelf de Dordtse Leerregels
wel eens gelezen of bestudeerd?
Ik heb er wel eens kennis van genomen, maar ik doe er weinig moeite
voor. Ik weet er te weinig van om er
iets over te kunnen zeggen. Ik heb
wel de catechismus uit mijn hoofd
moeten leren en daar kan ik wel ja
en amen op zeggen.

Maakt u op dit moment nog deel
uit van een Bijbelstudiegroep?
Wij houden geen samenkomsten
aan huis, maar lezen gewoon de Bijbel. In de kerk hebben wij wel een
aantal keren per jaar Bijbelstudie.

Welke boodschap zou u de lezers
van Uitdaging mee willen geven?
Luister goed naar de geluiden die
op je af komen, maar laat je niet in
verwarring brengen. Als je op koers
wil blijven is het belangrijk, dat je
zelf de Bijbel leest. Als schilder heb
ik heel veel gehad aan de tekst: ‘De
aarde is des Heren en haar volheid’.
Daar zit zoveel in voor mij: de aarde is van God en de volheid hoort
daar helemaal bij.
Het volledige interview is als video
te zien op www.uitdaging.nl.
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Het Zoeklicht
bestaat 100 JAAR!

ELISE MANN
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Grote veranderingen doen zich voor in deze dagen. Net als in de tijd van de Bijbel trekken Joden tijdens de hoge feesten op naar de Tempelberg.
Steeds meer christenen uit de hele wereld bezoeken de plaatsen waar Jezus liep.

DOORN
Locatie: Zoeklichtterrein,
Postweg 18
Tijd:
10.30 - 17.00 uur

We bieden een afwisselend programma met exposities (over Johannes de Heer
en Corrie ten Boom), bemoedigende korte overdenkingen (over evangelisatie,

Een feest
voor
jong & oud

ren. Het enige wat te horen is, is de priesterlijke
zegen uit Numeri 6:24-26.

EXPOSITIE

CORRIE TE

De HEERE zegene u
en behoede u!

N BOOM

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!

levensheiliging en de wederkomst), muzikale begeleiding door Joke Buijs en
Gerald Troost en een feestelijk kinderprogramma met onder andere Elise Mannah!

De grote Joodse pelgrimsfeesten zijn Pesach in
het voorjaar, het Wekenfeest aan het begin van
de zomer en het Loofhuttenfeest in het najaar.

Kortom, een feest voor iedereen! De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst!
We ontmoeten u graag!
EXPOSITIE

JOH. DE H

EER

Aanmelden via www.zoeklicht.nl/100jaar of 0343 - 41 33 00.

..op weg naar je Bestemming
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Optrekken naar de Berg des Heren

30 mei (Hemelvaartsdag)

Jubileumfeest

|

LEIDING
GEZOCH
T!

GA OP REIS MET KALEB!
Zomerkampen, inspireweekenden, jongerenweekenden, wintersport...

voorstelling vormen van een bijbelse gebeurtenis.
Hetzelfde geldt voor de Graftuin. Deze plek is bij
uitstek geschikt om stil te staan bij het lijden, het
sterven en de opstanding van Jezus. Evangelische
christenen zien ook vaak in de moderne staat Israël
een teken van Gods trouw.

In de tijd van de Bijbel trokken de Israëlieten op
naar de Tempel. In Deuteronomium 16:16 lezen
we erover:
Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is
onder u, verschijnen voor het aangezicht van de
HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen:
op het Feest van de ongezuurde broden, op het
Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest.

Opvallend is ook, dat het type christen dat op
pelgrimage komt, begint te veranderen. Er komen steeds meer christenen uit de landen waar
het christendom groeit en waar ook de welvaart
toeneemt.

Nu gaan de meesten de Tempelberg niet op.
Wel gaan ze naar het plein voor de eeuwenoude Westelijke Muur van het plateau dat koning
Herodes de Grote (37-4 voor Christus) rond de
tempel liet bouwen.
Op een van de morgens gedurende de Pesach
en het Loofhuttenfeest vindt bij de Westelijke
Muur de ceremonie van de Birkat Kohanim
plaats. Bij deze plechtigheid spreken Joden uit
het priesterlijk geslacht de zegen van Aäron uit.
Elke keer als de ceremonie plaatsvindt, wonen
tienduizenden Joden deze bij. Ze komen uit alle
delen van Israël en uit de diaspora.
De cantor zingt de woorden, de kohanim (de
mannen uit het priesterlijk geslacht) herhalen
deze onder het opheffen van de handen. De menigte luistert. Mannen bedekken zich met gebedskleden en leggen hun handen op de kinde-

Voor meer info en opgave: www.kaleb.nl

De HEERE verheffe Zijn
aangezicht over u
en geve u vrede!

Ook christenen uit alle delen van de wereld
bezoeken Jeruzalem. Voor katholieke en orthodoxe christenen zijn de traditionele heilige
plaatsen belangrijk. Zij trekken in Jeruzalem
zingend, biddend en fotograferend door de Via
Dolorosa naar de Heilige Grafkerk.

In onze kerk hebben we een vrouwelijke Chinese
gids. Soms maken we na de dienst even een
praatje. “Elke dag krijg ik vijf telefoontjes met
het verzoek een groep rond te leiden”, vertelde
ze. “We kunnen het werk niet meer aan.”

Keizer Constantijn de Grote liet deze kerk bouwen. In deze kerk bevinden zich volgens de
christelijke traditie Golgotha en het Graf van
Jezus. Dit is dus de plek waar de opstanding
plaatsvond.
Voor protestantse en evangelische christenen is het
landschap van groot belang. Daar kunnen zij een

Tekst en beeld: Alfred Muller /
www.alfredmuller.net
Bijbelteksten: met dank ontleend aan de
Herziene Statenvertaling.
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met complete band!
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Volg je natuurlijke
cyclus. Zonder
hormonen en
bijwerkingen.

“Niet Vanzelfsprekend”
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ZATERDAG 15 JUNI 2019
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CSG de Lage Waard

Papendrecht
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Ga jij voor gezond
en betrouwbaar?

Waarom Pelgrim?
l

Een vogelvlucht van al die 46 jaren

» Betrouwbaar
De Lady-Comp
analyseert en voorspelt
jouw cyclus in detail en is
99,3% betrouwbaar.
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Boeken

€ 14,50

verkoop vanDvd’s
diverse
Boeken bijbelvertalingen
Geschenken

Interesse? Kijk voor meer informatie
op: l
Muziek
www.ladycomp.nl

Incl. reserveringskosten
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‘Verwachting’ is voor verschillende artikelen in deze Uitdaging een terugkerend onderwerp.
De christelijke boekenbranche is
onderhevig aan flinke veranderingen. Zo sloten in het vorige jaar
diverse winkels noodgedwongen
hun deuren. De redactie van Uitdaging wilde, naast de diverse
recensies, ook eens aandacht besteden aan het nieuws achter de
boekhandelaren. Wat betekent al
die veranderingen voor hen? Wij
hebben verschillende betrokkenen
benaderd en gevraagd wat hen op
de been heeft gehouden in deze
veranderende tijden.

l

Vele activiteiten hebben we georganiseerd in al die jaren, een kleine greep; Boekentafels in diverse
kerken, schapenmarkt, braderie,
zotte zaterdagen, Olmibee beurs,
concerten, signeersessies, tv opnames, adviezen en ondersteuning
geven aan verenigingen, kerken en
scholen uit de omgeving. Het werk
groeide, wat resulteerde in diverse
verbouwingen en herinrichtingen
van de winkel, die uiteindelijk de
naam Medeklinker kreeg. Om laagdrempelig te zijn voor iedere bezoeker en duidelijk te maken dat
mensen en producten mee kunnen
klinken in een mooi doel.

l

Bestel uw ticket op: www.eventsforchrist.nl

Kom naar één van onze winkels
boeken van alle christelijke uitgevers
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Vijzellaan 4, 3352 VH

Kom naar één van onze Muziek
winkels
Dvd’s
Word wakker,
houd 20-30 tellen
de sensor in je
mond en... klaar!
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Klanken van De Medeklinker verstillen

ROB FAVIER

Onze cycluscomputers berekenen
precies wanneer je vruchtbaar bent.

Natuurlijke
controle

Achter het nieuws

kwam hij op het idee een winkel in
‘Evangelische lectuur‘ te beginnen.
Zijn woorden waren toen “ik zag
dit als een taak, die God mij wilde
laten doen“.

De medewerkers van de boekhandel: Vlnr. Janny Romkes, Derkje Schreuder, Jannie
Spronk, Frieda Wensink, Willy Wolf, Gre v.d. Maaten, Marita Zoet. Afwezig Xandra
Strijkert en Thera Beekman.

Oldebroek - Kor zocht in de omgeving van Elburg een pand waar
hij zijn idee gestalte kon geven.
Dat vond hij in Oldebroek. Hij verzamelde allerlei mensen om zich
heen die graag wilden meewerken.
Velen hebben zich hierna jaren onvergetelijk ingezet.
Op 11 maart 1972 werd er een
winkeltje gestart in het pand aan
de Zuiderzeestraatweg 152 te Oldebroek. Een Stichting werd opgericht. De vraag naar goede Christelijke lectuur werd steeds groter
en dat is ook een van de redenen
geweest om te verhuizen naar het
‘huidige‘ pand van de fam. E. Visch
aan de Zuiderzeestraatweg 130.
Na een interne verbouwing, mede
door de hulp van teamleden, sympathisanten en jongelui van de
interkerkelijke
jeugdgroepering
Immanuel kon de nieuwe zaak op

18 november 1976 officieel worden
geopend.
In 1978 kwam Frieda Wensink uit
Groningen en ontmoette Kor Wensink. Ze trouwden en zijn vrouw
werd automatisch actief in de winkel. In de loop der jaren werden er
vier kinderen geboren die later opgroeiden en geregeld hielpen met
allerlei klusjes die in de winkel te
doen waren.
Vooral vele vrijwilligers uit de
wijde omgeving hebben zich in al
die jaren ingezet. Binnen ons bestaande team zijn er nu nog mensen die hier al vanaf begin 1980
werken. Dit is heel bijzonder! En
daar is Frieda Wensink zeer dankbaar voor! Daardoor was het mogelijk samen, hand in hand dit levenswerk te realiseren. Ook waren
ze allemaal van verschillende ker-

Contact en gesprekken met mensen van diverse leeftijden. Het verkopen van datgene wat de klant
zoekt. Bestemd voor zichzelf of om
doelgericht weg te geven. Met als
doel blijheid, kracht en troost voor
het dagelijkse leven. Doorgeefluik
te mogen zijn vanuit de Liefde van
God en mensen.
Helaas is Kor Wensink 6 jaar geleden overleden. Hij was uniek, bevlogen, zorgzaam en inspirerend.
Een krachtige persoonlijkheid die
de winkel gemaakt heeft, zoals hij
nu is. Het resterende team hebben
het met elkaar nog 6 jaren voortgezet. Hij zal werkelijk trots op ons
zijn. De tijd is nu aangebroken om
met de winkel te stoppen, we zijn
op leeftijd zoals men dat noemt.
De deur ging op 22 december 2018
voorgoed op slot. Onze dank gaat
uit aan alle kerken, scholen, klanten, voorbijgangers die dit prachtige werk hebben ondersteund. We
zullen u missen!

Tekst en foto met toestemming van de redactie Nunspeet Huis aan Huis overgenomen.
Website: www.nunspeethuisaanhuis.nl

muziek

Jezus leerde ons om te
zien naar slechtziende
en blinde mensen, zoals
hij deed naar Bartiméus.
Wij maken ons sterk voor
mensen met een visuele
beperking.
Met uw steun kunnen we
meer bereiken. Doneer op
bartimeusfonds.nl!

BRIAN DOERKSEN EN BAND
V R I J DAG 4 O KT
R OT T E R DA M

Z AT E R DAG 5 O KT
Z WO L L E

M E E R I N F O R M AT I E E N T I C K E T S V I A
E V E N T S F O R C H R I S T.N L O F B E L 02 9 7 -2 3 7 1 7 2
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Niets is vanzelfsprekend
voor Rob Favier
Hij wordt regelmatig een ‘zingende theoloog’ en entertainer
genoemd. Een bijzondere combinatie zou je op het eerste gezicht
denken. Maar Rob Favier is al decennia niet anders gewend. Toch is
wat hij doet ook voor hemzelf nog
altijd niet vanzelfsprekend. Hij
onderstreept dat nog maar eens
met de titel van zijn nieuwe album. ‘Niet Vanzelfsprekend’ wordt
op 15 juni gepresenteerd met een
speciaal optreden in Papendrecht.

“We ontdekken pas dat veel dingen
niet vanzelfsprekend zijn in het leven als ze veranderen, zonder dat
we daar invloed op hebben” aldus
Rob. In 2015 kreeg hij een hartinfarct en stond zijn hart zelfs even
stil. Hij herstelde en kon uiteindelijk weer het podium op met onder
andere een oudejaarsconference.
Het klinkt allemaal heel serieus,
maar ‘Niet Vanzelfsprekend’ bevat genoeg liedjes die Robs eigen
humor en tekstuele woordgrapjes
hebben. “Kapelletje bijvoorbeeld
is cabaretesk en gaat over iemand
die getrouwd is met zijn werk. Ons
Vingertje gaat over hoe het zo mooi
is dat we ‘ons vingertje’ hebben.
Als we iets niet snappen, kunnen
we er naar wijzen en het veroordelen. Ik geef in het lied toch een advies mee: als je in het vervolg iets
op wilt steken, steek dan je duim
op”. In het lied God kan ik U even
spreken gebruikt Rob een gesprek
om een serieus onderwerp aan te
snijden.

“Er is niets vanzelfsprekend in het
leven” zegt Rob Favier in het voorwoord van zijn nieuwe album.
“Niet als je gezond mag zijn, niet
als je elke dag te eten hebt, niet
wanneer je een dak boven je hoofd
hebt en wellicht een warm nest.
Niet als je in vrede en vrijheid mag
leven. Niet als je de kans krijgt iets
voor je medemens te mogen betekenen. En wat al helemaal niet
vanzelfsprekend is, is dat God zo
ongelooflijk veel van ons houdt dat
Hij ons nooit in de steek laat, omdat niets ons kan scheiden van zijn
onbegrijpelijk grote liefde... Daarom is leven een geschenk en een
uitdaging. Daar gaan de liedjes op
dit album direct of indirect over.”
Het album ‘Niet Vanzelfsprekend’
is inmiddels Robs zevende studioalbum. Ook heeft hij drie boeken
en een aantal Dvd’s op zijn naam
staan. De nieuwe cd is een grote
productie waaraan maar liefst
achttien muzikanten hebben meegewerkt. De arrangementen en de
productie waren in handen van Jan
Willem van Delft en Peter Favier.
Het is een mix van stijlen geworden
zoals trouwe luisteraars inmiddels
wel van Favier gewend zijn: van
ballads tot cabaret en pop. Ook zijn
er dit keer wat jazzy invloeden te
bespeuren.

Het is typerend voor Rob Favier: de
humor en de kwinkslag die hand in
hand gaan met een serieuze boodschap. ‘Niet Vanzelfsprekend’ onderstreept hoe hij een geheel eigen
plaats inneemt binnen de christelijke muziek- en theaterwereld.

"Ons Vingertje gaat over
hoe het zo mooi is dat we
‘ons vingertje’ hebben."

Om het nieuwe album te vieren,
wordt de cd gepresenteerd tijdens
een releaseconcert dat Rob met
voltallige band zal geven op 15 juni
a.s. De locatie is de aula van CSG
De Lage Waard, Vijzellaan 4 te Papendrecht. Kaarten zijn te reserveren via www.eventsforchrist.nl.

Tekst: Leon van Steensel
(m.d.a. Rob Favier /
Muziek met een Glimlach)

muziek

Als je gelooft
in bezinning
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Martin Smith kreeg zijn
missie in een ijzeren long
Het is een bijzonder verhaal, de
carrière van Martin Smith. Met
zijn band Delirious? reisde hij
de wereld over, speelde hij voor
miljoenen, scoorde hij hits en gaf
hij een nieuwe generatie christenen woorden in aanbidding. Nadat
Delirious? stopte, werd zijn start
als soloartiest ook een opmerkelijk verhaal met liederen als ‘Waiting Here For You’ en ‘God’s Great
Dance Floor’. Maar over misschien
wel de meest bijzondere ervaring
vertelt hij nu pas met zijn album
‘Iron Lung’. De cd krijgt een primeur in Nederland met een optreden in Dordrecht op 22 juni.
Martin Smith was nog maar net
geboren toen de doctoren slecht
nieuws hadden voor zijn ouders:
hij had een longontsteking en
moest geholpen worden met de
beademing. De artsen plaatsten de
kersverse baby in een soort zuurstoftent, een constructie die je
kunt vergelijken met een ijzeren
long en die dezelfde functie had:
Smith helpen om normaal te kunnen gaan ademen. Zijn ouders waren intussen in gebed gegaan. De
Smiths waren overtuigde christenen en sprak biddend het vertrouwen uit, dat God hun zoontje zou
redden. Martins vader deed tijdens
het gebed zelfs een belofte. Als ze
hem geluid zouden horen maken
als teken dat zijn ademhaling goed
werd en de baby hier doorheen zou
komen, dan zouden zij erop toezien dat zijn leven aan God gewijd
zou zijn. Het was niet de ‘gangbare’ belofte om als ouders een kind
christelijk op te voeden. Dit was
een belofte om Smiths leven in
dienst te stellen van de verspreiding van Gods Woord en liefde. Dit
was de belofte van een bediening.
Kort hierna kwam het verlossende
woord van de doctoren: Martin had
het gered. En zijn ouders hielden
zich aan hun belofte. De jongen

Op het nieuwe album ‘Iron Lung’
gebruikt Martin Smith dit verhaal
als metafoor. De God die hem letterlijk lucht gaf, geeft gelovigen
over de hele wereld levensadem.
Maar het eerste happen naar lucht
van Martin is niet het enige wat
deze nieuwe songs heeft doen ontstaan. Het onverwachte overlijden
van zijn schoonmoeder tijdens het
schrijven voor dit nieuwe album,
liet hem ook woorden geven aan
een laatste ademtocht. “Dit album
is zo een viering van het leven, van
liefde en van geloof”, aldus Smith.
“Dit zijn liederen over vreugde en
verwondering, maar ook over de
genade om te kunnen blijven zingen tijdens onze levensreis.”
Op 22 juni is het allemaal voor het
eerst live te horen – in Nederland.
Bonfire in Dordrecht is dan het podium voor een avondvullend optreden van Martin Smith en band. De
nieuwe liederen – en de verhalen
- van ‘Iron Lung’ staan natuurlijk
centraal, maar ongetwijfeld speelt
Smith ook ‘gouwe ouwe’ tracks van
Delirious? en zijn recente favorieten als solist. Het belooft een avond
te worden waarin gepassioneerde
aanbiddingsmuziek en clubrock
hand in hand gaan. Voor Martin
Smith is Nederland zo langzamerhand een tweede thuis geworden.
Het zal een warm weerzien zijn.
Kaarten voor het concert van Martin Smith & band zijn verkrijgbaar
via www.eventsforchrist.nl of tel.
0297-237172.
werd grootgebracht met een duidelijke boodschap. Wat hij ook ging
doen, welke talenten hij ook had,
ze zouden gebruikt worden voor
God. Het bleek uiteindelijk muziek
te zijn. Martin startte een band
met een aantal vrienden en begon
aanbiddingsavonden te leiden. De
muziek was vernieuwend en had
een duidelijke focus. De Cutting

Edge band groeide en werd uiteindelijk Delirious?, een rockband die
zowel de aanbiddingsmuziek vernieuwde als de seculiere hitlijsten
bestormde. Songs als ‘Did You Feel
The Mountains Tremble’, ‘I Could
Sing Of Your Love Forever’, ‘History
Maker’ en ‘Majesty’ begonnen aan
hun wereldreis. En de rest, zoals ze
zeggen, is geschiedenis.

Tekst: Leon van Steensel

Martin Smith & band
22 juni 2019
Bonfire, Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur

levenslessen
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VERWACHTINGEN

Foto: Reinder Lont

DOOR HEIDI BRONKHORST

Verwachten is aannemen dat iets
plaats gaat vinden. Je zou het ook
een prognose of een vooruitzicht
kunnen noemen. Het is altijd toekomstgericht.
Ons hele leven is doordrenkt van
allerlei verwachtingen – van minuscule, alledaagse tot grote, allesomvattende.
Verwachtingen
ten aanzien van onszelf, onze toekomst, ons gezin, onze vrienden,
ons werk, onze kerk, het weer en
nog veel meer. Het grootste deel
van ons leven zijn we bezig met
wat komen gaat.
Een verwachting hoeft niet altijd
realistisch te zijn. Als onze hoop
niet uitkomt, dan kiezen we automatisch tussen twee opties: dit
accepteren en loslaten of teleurgesteld zijn. Als we teleurgesteld zijn,
dan voelen we ons verward, onzeker en soms angstig.
Een enkel woord, in het voorbijgaan gehoord of gelezen, kan al
voldoende zijn om onze verwachtingen over onszelf niveau te veranderen, en daarmee ook ons ge-

“Formuleer je verwachtingen
positief en kijk naar jezelf en
de toekomst met Gods ogen.”
drag. Daar zijn we ons meestal niet
van bewust. Zo is bijvoorbeeld in
onderzoeken aan de Hertfordshire
University aangetoond dat mensen na het horen of lezen van het
woord ‘oud’ langzamer gaan lopen
omdat ze van zichzelf minder souplesse verwachten.
Ook de verwachtingen van anderen kunnen een sterke invloed uitoefenen.
Behalve dat het hier en nu onze
verwachtingen ongemerkt kan sturen, dragen we ook verwachtingen
mee die al lang en soms diep in ons
systeem verborgen zitten. Vooral
als het gaat om verwachtingen die
in onze vroege kindertijd zijn gevormd. We hadden toen alleen nog
maar een impliciet geheugen, dit is
onbewust en zonder woorden.
Vroeg ontstane verwachtingspa-

tronen kunnen zó verankerd zijn
geraakt, dat het automatische aannames zijn geworden over onszelf
en de wereld. Vaak zonder dat
je het doorhebt kunnen ze veel
invloed op je leven hebben. Dat
werkt als self-fullfilling prophecy:
je gaat je gedragen naar je eigen
voorspelling van hoe iets zal verlopen, waardoor je zelf in de hand
werkt dat het precies loopt zoals je
had verwacht. Dit kan zowel positief als negatief.
De Engelse kinderpsycholoog Graham Music noemt in zijn opvoedboek Nurturing natures daarvan
een mooi voorbeeld: als je een vader had die meestal naar je glimlachte als hij je zag, ga je dat ook
van andere mensen verwachten,
waardoor je hen positiever tegemoet treedt en zij eerder naar je

zullen glimlachen. Ook het omgekeerde komt voor, legt Music uit:
een kind dat weinig aandacht van
zijn ouders krijgt, gaat verwachten
dat mensen geen interesse in hem
zullen hebben, en stelt zich vervolgens zo op naar anderen dat die
ook daadwerkelijk geen interesse
in hem krijgen.
Maar er is hoop. Het is mogelijk
te veranderen. Daarvoor is het allereerst nodig je bewust te worden
van je negatieve verwachtingen.
Ten tweede: formuleer je verwachtingen positief en kijk naar je toekomst en jezelf met Gods ogen. Hij
houdt ongelofelijk veel van ons. Hij
kijkt liefdevol en vol genade naar
ons. Het bewijs hiervan hebben we
net herdacht met Pasen (redding)
en Pinksteren (nooit meer alleen).
Als wij naar Hem kijken en ons
openstellen, dan geeft Hij ons een
positief zicht zowel op onszelf als
op onze toekomst.
Als je je hier vaak genoeg bewust
van bent, dan heeft dat een gunstig
effect op je brein, dus ook op je gedrag en daardoor ook op de ander.
En… oefening baart kunst!

Achter het nieuws

christelijke
jongerenvakanties

staan en zo vergiffenis mogelijk te
maken.
Christenen zijn ingegaan op Gods
aanbod door te besluiten niet langer voor zichzelf te leven, maar
God toe te staan hun te veranderen
en te worden zoals Hij heeft bedoeld.

Als je kijkt naar alle verschillende
mensen die zichzelf christen noemen, dan zou je in de war kunnen
raken over die benaming.

n!

Strand
Actief
Wintersport
Singles

Soms wordt de term ‘christen’ gebruikt om een persoon aan te duiden die goed probeert te leven of
die regelmatig naar een kerk gaat.
Er wordt ook wel gedacht dat zo
iemand tot een bepaalde politieke
stroming behoort.

Ga naar www.bastravel.nl of bel 0172 - 820 204

Tijd om de vakantie te boeken?

Veel mensen denken dat ze op een
bepaalde manier moeten gaan leven als ze christen willen worden.
De Bijbel laat zien dat het niet om
een bepaald gedrag gaat, maar om
een besluit om in te gaan op Gods
aanbod van vergeving.

De eerste keer dat er sprake was
van ‘christenen’, lezen we in de
Bijbel. “Het was in Antiochië dat de
leerlingen voor het eerst christenen
werden genoemd” (Handelingen
11:26, NBV).

“Door zijn genade bent u nu immers
gered, dankzij uw geloof. Maar dat
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van
uw daden, dus niemand kan zich
erop laten voorstaan”.
Efeziërs 2:8,9 NBV

De mensen die geloofden dat Jezus
God was, kozen er ook voor om te
leven zoals Hij. Het resultaat was
dat een groep mensen in Antiochië
de volgelingen van Jezus wat plagend gingen aanduiden met zijn
titel ‘Christus’.

christelijke
campings

De term ‘christen’ is minder belangrijk dan de geestelijke waarheid die het illustreert.

Prijs vanaf: € 79,-

Campingplaatsen
Ingerichte huurtenten
Ingerichte blokhutten
Ga naar www.noavakanties.nl of bel 0172 - 820 205
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Wat is een christen?
DOOR EVANGELINE VIRGO

Nieuwe bestemminge

|

Christenen weten dat God van hen
houdt. Ze erkennen dat hun rebellie hen van God heeft gescheiden.

Dit noemt de Bijbel ‘zonde’.
Ze weten dat Jezus naar de aarde
gekomen is om te sterven en op te

Het is wel zo dat mensen anders
gaan leven als ze christen worden. Dat komt omdat een relatie
met God andere mensen van hen
maakt. Mensen hebben allerlei
redenen om goed te doen, maar
een christen doet het in de eerste
plaats uit liefde tot God.

Oproep
Hoewel het team van Uitdaging haar werk letterlijk ‘pro deo’ doet, zijn
de inkomsten uit advertenties en giften nog onvoldoende om kostendekkend te kunnen werken.
Als we onze missie, christenen informeren, in hun geloof opbouwen en
met elkaar verbinden, willen voortzetten, dan zijn er meer bijdragen
nodig, het liefst op regelmatige basis. Maar uiteraard zijn ook eenmalige giften van harte welkom. Alleen zo kunnen we onze bediening
verder uitbouwen.

Als Stichting met een nieuw bankrekeningnummer, kunnen we nog
geen incasso’s innen of acceptgirokaarten gebruiken bij verzending van
onze krant. Wel kunt u via onze website (https://uitdaging.nl/over-uitdaging/steun-uitdaging.html) direct een gift online overmaken.
Wilt u per maand, kwartaal of halfjaarlijks een bijdrage overmaken?
Dan kunt u het gemakkelijkst een automatische overschrijving regelen via uw eigen bank.

Stichting Uitdaging, IBAN NL47INGB0 0 09069644

GEESTELIJKE GROEI

S
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Wat is de
‘eindtijd’?

Veel gelovigen zien met verwachting uit naar de ‘eindtijd’, want
dan komt de Messias om Gods Koninkrijk te vestigen. In de Bijbel
staat de ‘eindtijd’ echter bovenal
in het teken van Gods eindoordeel. Dit lijken tegenstrijdige
scenario’s. Wat staat erover in de
Bijbel?

DOOR MARCO VAN PUTTEN

De ‘eindtijd’ is in Bijbelse zin het
van Godswege beëindigen van het
huidige bestel. De vestiging van
het Koninkrijk van de Messias op de
huidige aarde en de vervanging van
de huidige, oude Schepping door de
nieuwe. Ondanks dat de woordcombinatie ‘eindtijd’ één moment lijkt
te veronderstellen, verloopt het
volgens de Bijbel dus in fasen. Hoe
zit dat?
Verwarring over de ‘eindtijd’
De ‘eindtijd’ wordt meestal verkeerd
en onrealistisch begrepen. Zo komt
er natuurlijk nooit een einde aan de
tijd noch aan de dagen. Ook staat
het niet voor het einde van de ‘wereld’, maar de vervolmaking ervan.
Dit wordt vooral mogelijk doordat
satan eruit wordt weggenomen.
Eindtijd is een einde aan de huidige
(geestelijke) wereldorde die God
afkeurt. Over de ‘eindtijd’ worden
nogal eens on-Bijbelse verwachtingen gewekt. De term moet dus
steeds aangescherpt worden. Zeker
naarmate de komst ervan nadert.

Fasen van de ‘eindtijd’
In de Bijbel worden de volgende
hoofdfasen behandeld:

1. Eerste verdrukkingstijd
Heidenen (ongelovigen) zullen de
aanwezigheid van het met de Heilige Geest vervulde volk van God
uiteindelijk niet meer kunnen verdragen. Als Gods volk niet meer in
staat is zich te handhaven, maakt
dat het ingrijpen van God noodzakelijk. Uiteindelijk zal Hij de Messias zenden (2 Th 2:6-8). Zijn komst
ontketent een ongeziene wereldoorlog. Samen met Gods volk zal de
Messias de legers van de heidense
natiën vermorzelen. De schok daarvan lijkt tot gevolg te hebben dat
veel heidenen zich tot God zullen
bekeren.
2.	Koninkrijk van de Messias
Nadat de Messias het dodelijke gevaar voor Gods volk heeft afgewend
en hen heeft bevrijd van de verdrukkingen zal Hij het Koninklijke
gezag van God hervestigen over de
oude Schepping. Hij zal de Koning
der ‘koningen’ van de heidense natiën worden. Zijn residentiestad zal
het historische Jeruzalem zijn, wat
het koningshuis van David/Judah
bevestigt. Dat betekent ook dat Israëls verbanning na de komst van
de Messias ten einde is en ze zich
als natie onder de natiën zullen
vestigen in het hun beloofde Land.
De Messiaanse regering zal hetzelfde beleid voeren dat God altijd

heeft gevoerd; het uitschakelen
van Gods vijanden (Ps 110:1). Satan wordt gevangen genomen (Op.
20:2-3). Jeruzalems Tempel wordt
herbouwd en alle natiën zullen
uitgenodigd worden deel te nemen
aan de eredienst aan God daar. Het
Messiaanse Koninkrijk zal duren
totdat het doel ervan vervuld zal
zijn. De Messias zal bijgestaan worden door bijzonder vrome gelovigen
(Op. 19:19).
3.	Tweede verdrukkingstijd
Als de roeping van de Messias is
voleindigd, zal dat getoetst worden
door satan opnieuw los te laten
(Op. 20:7). Dan blijken veel mensen veinzend de regering van de
Messias te hebben geaccepteerd.
In hun hart waren ze nog steeds
onbekeerd en verderfelijk boosaardig. Ook zullen veel gelovigen hun
geloof opgeven. Immers, satan was
dan wel gevangen genomen, maar
niet de demonen. Het Messiaanse
Koninkrijk blijkt dan nog niet het
uiteindelijke beloofde Koninkrijk
van God te zijn.
Zodra satan vrijgelaten is, zal die
een enorm leger kunnen vormen,
dit ophitsen en laten optrekken
naar de geliefde stad Jeruzalem
(Op. 20:9) waar de regering van de
Messias zetelt. Ze zullen de stad
omsingelen en teisteren. Maar ditmaal komt er vuur van God uit de
hemel neer dat het hele leger zal
verslinden.
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4. Nieuwe hemel en aarde
Dan draagt de Messias Zichzelf over
aan God (1 Kor. 15:28) en wordt
Gods eindoordeel voltrokken over
de oude Schepping met alles dat
erin is. Op de eerste plaats over de
satan en diens demonen. Zij worden
meteen in de poel des vuurs (de
hel) geworpen (Op. 20:10). De doden in het dodenrijk worden allen
opgewekt en voor Gods rechterstoel
gedaagd. Ware gelovigen worden
van boosaardigen gescheiden.
Dit oordeel vindt plaats op basis
van werken (naar Gods wil) en of
iemand ingeschreven was in het
Boek van de Levenden (Op. 20:1213). De boosaardigen worden in
de poel des vuurs geworpen. Dit is
de tweede, definitieve dood: voor
eeuwig bewust van God gescheiden.
Daarna zal God ook het dodenrijk
in de poel des vuurs werpen (Op.
20:14). Dat betekent dat mensen
niet meer zullen sterven. Daarna
vervangt God de oude Schepping
door een nieuwe (Op. 21:1). Daarin
krijgen de ware gelovigen voor
altijd toegang tot de wateren en
vruchten des levens (Op. 22:2)
en tot het nieuwe Jeruzalem (Op.
21:10-21). Daarbij verbleekt de hof
van Eden.
Evaluatie
De ‘eindtijd’ (be)treft dus juist de
ongelovigen: het betekent hun einde. Voor gelovigen staat het voor de
vervolmaking van Gods heilzaamheid waarin ze al zijn.

MORRIS CERULLO
INTROduceert...
Omdat God Geest is,
zult u uw mirakel en
impartatie ontvangen,
terwijl broeder Cerullo
een dynamische
boodschap brengt op
GROOT BEELDSCHERM.
Wanneer u dit krachtige
Woord van Gods dienaar
ontvangt, zal uw leven
– uw familie – uw bediening,
een nieuwe geestelijke
dimensie binnengaan.
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Nico & Josta Aarnoudse
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•

Uw Avond van

IMPARTATIE & MIRAKELEN
Gedurende 30 jaar zijn Nico & Josta Aarnoudse
niet alleen mijn vertegenwoordigers in Nederland
maar ook dierbare vrienden van Theresa en mij,
alsmede mede-arbeiders in Gods Koninkrijk
wereldwijd.
Ontvang hun gezalfde gebeden voor uw
leven en bediening deze avond, …
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MORRIS CERULLO WERELD EVANGELISATIE

ONTVANG uw verse zalving
ERVAAR Gods kracht
ONTDEK uw bediening
STAP in een nieuwe
geestelijke dimensie

• ONTVANG de wonderwerkende,
ongelimiteerde kracht van God

…en meer dan 15 jaar
dient Julian trouw aan mijn zijde,
genezende de zieken en verkondigende
het Woord van God.
Nu zend ik Julian naar uw
zijde voor uw
Miraculeuze doorbraak!!!

Kom en Ervaar Gods Miraculeuze Aanraking!
DONDERDAGAVOND 6 JUNI 2019
€10
PLAATS VAN SAMENKOMST : ELISABETHHOF 5, 2353 EW LEIDERDORP
AANVANG: 18 UUR (ZAAL OPEN 17.30 UUR) KANTINE OPEN OM 16.30 UUR
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