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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
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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
Esther Noordermeer
Wietske Noordzij
Roel Ottow
Rineke Peterson
Marco van Putten
Henk de Ruijter
Jan Smit
Leon van Steensel
Jacco Stijkel
David Uijl
Don Zeeman
Koos van der Ziel

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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VOORWOORD
Terwijl voor de meeste lezers van Uitdaging de vakantieperiode er al weer
op zal zitten, mogen sommigen misschien nog genieten van een verlate
vakantie in het begin van het najaar.
De redactieleden van Uitdaging hebben in de afgelopen zomerperiode hun
best gedaan om weer interessante artikelen voor u als lezer te schrijven.
Het is elke keer weer een boeiende
ervaring om zo alle artikelen weer bij
elkaar te zien komen en te constateren dat verschillende artikelen mooi
op elkaar aansluiten, zonder dat er
tussen de auteurs overleg is geweest
over de inhoud.
In dit nummer hebben we wat extra aandacht besteed
aan wat het betekent om als christen in het leven te
staan. Wij hopen dat we u daarmee kunnen bemoedigen en aansporen om het levenspad als christen te
bewandelen.
Wij zijn nu bijna een jaar onderweg met Uitdaging.
Eind september 2018 nam een nieuw team het werk
van Uitdaging over. Intussen is er alweer veel gebeurd:
de krant heeft wat kleine veranderingen ondergaan en
is, wat lay-out betreft, een stukje mooier geworden.
De website wordt bijna dagelijks voorzien van nieuwe
berichten, maar we hebben nog niet kunnen werken
aan de vernieuwing van ontwerp van Uitdaging.nl.
Daar hopen we binnenkort de eerste stapjes in te mo-

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

gen zetten. Zo wordt er op dit moment al wel wat testwerk gedaan om te zien welke lay-out goed aansluit
op het gebruik van de website. Onze statistieken laten
zien dat al meer dan 60% van onze bezoekers Uitdaging.nl bekijkt vanaf een mobieltje. Dat is natuurlijk
een feit die wij goed in de gaten willen houden en
wat ontwerp en gebruikersgemak graag op aan willen
sluiten. Dat is voor ons weer een hele Uitdaging ;-)
Voor de website zijn we op zoek naar correspondenten in verschillende delen van het land, die ons willen
voorzien van actuele informatie van gebeurtenissen
die in hun omgeving plaatsvinden. Belangstelling?
Neem even contact op met: redactie@uitdaging.nl.
Veel leesplezier toegewenst.

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

nieuws

|

5

Jezus leerde ons om te
zien naar slechtziende
en blinde mensen, zoals

De Ark verhuist opnieuw

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!

De Ark van Noach die al 3 jaar
werkloos aan de kade ligt aan de
Industrieweg in Krimpen a/d IJssel verhuist naar Israël. Dat wordt
de vierde bestemming van het imposante schip van bouwer Johan
Huibers.
Het bouwwerk is 122 meter lang,
30 meter breed en telt zeven etages. In het bouwwerk staan allerlei replica’s van Bijbelse dieren en
de Ark ging in 2012 open. “Vanaf
de eerste dag dat we hier aanmeren hadden we problemen”, zegt
Huiberts tegen RTV Rijnmond. Hij
mag van de gemeente Krimpen aan
den IJssel de boot pas openstellen
voor publiek als er een aantal aanpassingen zijn gedaan. Zo is onder
meer een bepaalde vergunning nodig, maar die kan hij niet betalen.
Er lijkt dus niets anders op te zit-

TEKST: HENK VAN DER WIJNGAARD /
FOTO’S: DAVID VONK

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

Bekijk alle vacatures op werkenbijcharim.nl

• Verzorgingsassistente
• Verpleegkundige
• Helpende
• Verzorgende IG

Maria Vinkenburg, (‘s-Hertogenbosch, 1926) is op 23 augustus
2019 in Nuland overleden. Zij was
een van de belangrijkste stimulerende krachten in de charismatische vernieuwing, die begin jaren
zeventig ook in katholiek Nederland op gang kwam.

TEKST: HENK VAN DER WIJNGAARD / FOTO: ARK VAN NOACH

David Vonk
‘Waarom nou ik’

Wij zoeken
diverse collega’s

Maria Vinkenburg overleden

“Criminelen maakten van mij een
meedogenloze vechtmachine. Ik
was een bondgenoot van de duivel,”
zo begint Vonk zijn verhaal. Vonk
was maar liefst 21 jaar verslaafd aan
onder meer alcohol en drugs. Als
drugscrimineel Vonk veroorzaakte
hij, in ruil voor geld, veel leed. Totdat een bijzondere ontmoeting met
koning David zorgde voor de ommekeer in zijn leven en hij zijn zelfmoordpillen door de wc spoelde.
Op 3-jarige leeftijd verhuisde David
met zijn vader en moeder van Rotterdam naar het Zeeuwse dorpje
Oosterland. Zijn vader was de derde
generatie in een corrupte familie.

ten dan verkassen. Nadat hij eerder
zonder succes probeerde de boot
in Rio de Janeiro of Seoul te krijgen,
meldden geïnteresseerden uit Israël zich. “Dat vind ik wel erg mooi”,
zegt Huiberts. “Er is een plaatsje in
de stad Hadera, aan de rivier. Daar
wil ik graag aanmeren en de Ark
openstellen.”
Volgens Johan is het niet te vraag óf,
maar wanneer de boot naar Israël
gaat. “Ik ben twee weken geleden
teruggekomen na gesprekken met
investeerders en de gemeente. Eigenlijk zijn ze dronken van de Ark
geworden, zo mooi vinden ze het.”
Huiberts hoopt dat de boot volgend
voorjaar naar Israël gaat. “Dat zou
geweldig zijn.” Een afscheidsopening voor die tijd in Krimpen aan
den IJssel zit er niet in. “Daar krijg
ik geen toestemming voor. Dat is
wel een teleurstelling.”

“Mijn vader heeft van
huis uit geen goed
voorbeeld gekregen.
Hij wist niet wat het
betekende om in een
liefdevol en warm
gezin op te groeien.”
Vonk sloot zich op
latere leeftijd aan bij
een criminele organisatie. Regelmatig
werd hij als agressief jochie op lastige
klanten afgestuurd.
“In 2006 ontmoette ik Paulien.” Die
nodigde hem uit om een keer mee
te gaan naar de kerk. Vonk, in eerste instantie terughoudend, besloot
toch een keer mee te gaan. “Ik had
niks te verliezen en in de kerk bleek
de sfeer ongedwongen en de preek
over koning David veranderde zijn
leven. De mensen behandelden
elkaar vriendelijk. Ze waren geïnteresseerd in elkaar. Iemand sprak

In 1974 leert zij deze vernieuwing
kennen en in 1976 is ze medeoprichter van de Stichting Bouwen
aan de Nieuwe Aarde (die in 2001
haar naam veranderd in Stichting
Katholieke Charismatische Vernieuwing). In 1977 zegt ze haar baan als
mentrix in het ziekenhuis te Veghel
op om in Eindhoven te gaan wonen
en werken in het dienstencentrum
van deze stichting in Eindhoven. Zij
coördineert dit dienstencentrum
tot begin jaren negentig.
Vanaf het begin in de jaren zeventig
is ze lid van de Pastorale Kerngroep
van de Katholieke Charismatische
Vernieuwing (KCV), waarin ze tot
1990 ook secretaris is. Vanuit deze
Kerngroep maakt ze ook deel uit van
het bestuur van de oecumenische
Charismatische Werkgroep Nederland (CWN) en werkt ze mee aan de
jaarlijkse conventies van de CWN.

zelfs over God als
een Vader.”
“In mijn leven vol
dieptepunten
en
wanhoop vroeg ik
me af: ‘Waarom
nou ik?’ en op het
moment dat ik het
niet meer zag zitten
leerde ik God kennen, die mij een liefdevolle basis gaf die
altijd had ontbroken.
Daardoor lukte het mij volledig af
te kicken en een nieuw leven op te
bouwen”. Vonk kreeg onverwachts
antwoord van God vanuit de Bijbel.
“Nu is het mijn doel om mijn levensverhaal te vertellen, zodat iedereen
kan horen wat God in mijn leven teweeg heeft gebracht.
“Ik ben bekeerd en wil iedereen
meegeven dat bij God niks onmoge-

Samen met pater André Beijersbergen sM begeleidt ze zeker vijftig
retraites. Tijdens Nationale Open
Dagen van de KCV leidt zij vaak de
lofprijzing en presenteert ze het
programma. Ze schrijft meer dan 62
artikelen voor het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde en zit
ook jarenlang in de redactie ervan.
“Maria was iemand van het eerste
uur met een zeer indrukwekkende
bijdrage voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing, we zullen
haar missen,” schrijf Gerlo Sogtoen, de voorzitter van de Pastorale
Kerngroep bij haar overlijden.
Maria Vinkenburg heeft haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld.
Meer over haar leven op
www.kcv-net.nl

lijk is. Ik wil het evangelie van Jezus
Christus door middel van mijn persoonlijke getuigenissen en het delen
van mijn levenservaring verspreiden.
Het is mijn overtuiging dat iedereen
door de kracht van het geloof los kan
komen van de afhankelijkheid aan
verslavingen. De negatieve ervaringen uit mijn verleden gebruik ik om
jongeren voorlichting te geven”.
Inmiddels is de stichting ‘Waarom
Nou Ik?’ opgericht en geeft Vonk
lezingen in kerken en op scholen
om inhoud te geven aan wat hij zijn
nieuwe opdracht noemt. Zijn levensverhaal is tevens verwoord in
het boek die dezelfde titel ‘Waarom
nou ik’ meekreeg.
Over zijn bijzondere levensverhaal is
een lied uitgebracht met de titel ‘Ik
wacht op mijn vader’ (https://www.
youtube.com/watch?v=rJdrP8qfa
y0&feature=share). Het lied wordt
gezongen door Wouter Seinen.
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Ark Mission ‘hét verhaal van Christelijk poppentheater
liefde, hoop, en vergeving’
boeiend voor jong tot oud
TEKST: HENK VAN DER WIJNGAARD /
FOTO: ARK MISSION

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van
liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door Matteüs 25 vertelt
men dit verhaal aan de mensen in
moeilijke situaties. Aan de arme,
de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling omdat juist
deze kwetsbare groep het ‘t hardst
nodig heeft. De stichting werkt in
het binnen- en buitenland.
Het begon met één man, één
droom, één visie. Ruim 100 jaar
geleden. Marinus Heule, een rijke
en succesvolle vastgoedhandelaar
geboren in Amsterdam, had een
droom. Dag in dag uit werd hij
geconfronteerd met de moeilijke
leefomstandigheden van anderen,
veroorzaakt door grote armoede
en sociale ongelijkheid. De armen
waren zo bezig met overleven dat
er geen ruimte meer was voor een
evangelische boodschap van persoonlijk geloof. En hij ontwikkelde
een visie. Hij legde zich toe op het
gratis weggeven van bijbels en materialen die de Bijbelse boodschap
verduidelijkten. Want diep vanbinnen wist Marinus dat juist het verhaal van de Bijbel hoop zou bieden
in deze omstandigheden. Zo werd
Ark Mission (onder de naam Vereniging tot Verspreiding van de
Heilige Schrift (VVHS)) in 1913 opgericht door Marinus Heule.
Ark Mission is al jaren betrokken bij
evangelisatiewerk in Wit-Rusland.
Zo steunt men de kinderkampen in
Cerykau, Verbovichy en Berezino.
Ook maken ze een dagboek voor

jongeren. Op die manier helpen ze
met het vertellen van het verhaal
van geloof, hoop en liefde aan jonge
mensen in een vaak vergeten gebied.
Jolanda Kromhout bezocht het kindervakantiekamp van Father Alexander, gesteund door de stichting. De
hartenballonnen zijn een teken van
Jezus’ liefde. Deze kinderen leven
vlakbij het Tjernobylgebied. Er is veel
armoede daar, maar tijdens het kamp
genoten ze met volle teugen! Op de
foto is een meisje te zien met Bijbelse
materialen die met steun uit Nederland konden worden verspreid.
Jolanda kwam razend enthousiast
terug. “Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel er gedaan kan worden
met een klein beetje geld,”vertelt
ze, “en hoe hard onze ondersteuning nodig is”.
De kinderkampen bieden een bijzondere ervaring voor deze kinderen. Er is sport en spel en veel
gezelligheid. Omdat de kinderen
thuis niet over Jezus horen, is het
Vakantiebijbelkamp een unieke
gelegenheid om hen in aanraking
te brengen met het verhaal van de
Bijbel. Ark Mission maakt dit kamp
dan ook graag mogelijk.
“Er is veel armoede hier in Verbovichy (dit ligt in het Tsjernobylgebied
waar nog steeds de gevolgen van de
kernramp, jaren geleden, worden
ondervonden). De hoop die de kerk
biedt, geeft moed en kracht en dat
wil ik aan de kinderen hier laten
horen. Daarom organiseer ik de kinderkampen, dit jaar voor de tweede
keer. Zo komen kinderen die nooit in
de kerk komen, in aanraking met de
hoop en de liefde van God”. (Father
Alexander, pastor in Wit-Rusland).
Website: www.arkmission.nl
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Christen worden…

TEKST EN FOTO’S: HENK VAN DER WIJNGAARD

De theatervoorstellingen van het
christelijke poppentheater Poppenenmeer kenmerken zich door vlot
spel, humor, afwisseling, muziek,
geluidseffecten en een duidelijke
christelijke boodschap.
Sinds 1983 is de Nieuwerkerkse
Carla Vis actief met haar poppentheater en inmiddels treedt zij op
in het hele land met voorstellingen
als het ‘Mysterie van de moestuin’,
‘Dé reis van je leven’, ‘Je bent uitgenodigd!’ en ‘Inspecteur Hoezo
zoekt het uit!’
Haar man Eric is betrokken bij het
werk van Mercy Ships. Drie dagen
per week werkt hij op het kantoor
in Rotterdam. Daarnaast werkt hij
3 weken per jaar als operatieassistent op de Africa Mercy. Met de

opbrengsten uit Poppenenmeer
bekostigen ze deze reizen. “We vinden het belangrijk om te delen van
wat we ontvangen. Daarom gaat
10% van elk optreden naar Mercy
Ships, een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die
met een hospitaalschip kostenloos
medische zorg geeft in de armste
landen in Afrika. In 2018 kon Poppenenmeer van haar opbrengsten
een bedrag van € 4000,- schenken
aan Mercy Ships.
De afgelopen jaren heeft het theater ook meerdere keren tot volle tevredenheid mogen optreden voor
de bijzondere cliënten van ASVZ,
Stichting Sprank, Stichting Estinea,
het Herman Frantsenhuis en Stichting Profila Zorg en doen dit met
veel plezier.

Groot Nieuws Radio te
ontvangen via Ziggo
TEKST: LUKAS KRAMER

Groot Nieuws Radio zendt vanaf maandag 2 september ook uit via het
digitale zenderpakket van Ziggo. Abonnees kunnen het christelijke radiostation ontvangen via kanaal 860 op de mediabox.
Uitzenden via Ziggo was een langgekoesterde wens van luisteraars. Wilfred
Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio, is blij dat Groot Nieuws Radio daarom nu ook via Ziggo te ontvangen is. “We zijn continu op zoek naar
nieuwe mogelijkheden om ons bereik te vergroten. Via Ziggo kunnen we
nu 3,4 miljoen huishoudens bereiken met een positief christelijk geluid.”
Op 1 januari 2019 stopte noodgedwongen het uitzenden via de middengolf.
In 2018 werd daarom volop campagne gevoerd om luisteraars te helpen
‘verhuizen’ naar digitale kanalen, zoals het luisteren via de app, website,
DAB+ en interactieve tv. Bij Groot Nieuws Radio is dagelijks christelijke
muziek te horen. Ook zijn er overdenkingen en Bijbelstudies te horen en
spreken presentatoren met gasten en luisteraars over hun leven met God.
Website: www.grootnieuwsradio.nl

TEKST EN FOTO’S: ARIE-JAN MULDER

Veertig jaar geleden ging het heel slecht met
mij. Ik was al bijna tien jaar verslaafd aan
verdovende middelen, mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid waren sterk achteruit
gegaan en ik leefde een uitzichtloos leven. Op
een bepaald moment drong het tot mij door
dat ik dat niet lang meer zou volhouden. Ik
sleepte mij de trappen van mijn Amsterdamse
bovenwoninkje af en strompelde naar de telefooncel op de hoek. Daar belde ik mijn moeder, en vroeg haar om mij op te komen halen.
Dat wilde ze graag doen. Maar ze zei: ‘als ik je
kom halen, ga ik wel met je bidden hoor!’ Ik
antwoordde dat ik alles best vond. Toen ik bij
haar thuis op de bank lag, bad ze een eenvoudig gebed voor mij. Vanaf dat moment was ik
clean en had ik geen behoefte meer aan drugs.
En dat is sindsdien zo gebleven. Een geweldig
wonder.
En toen was ik dus christen. Maar ik besefte
nauwelijks wat dat betekende. Ik had alleen een
negatieve keus gemaakt: ik wilde af van mijn
verslaving die mij steeds dichter bij de afgrond
bracht. Maar ik had geen positieve keus gemaakt voor God of voor Jezus en ik had nauwelijks besef van Gods liefde. Dat kwam allemaal
pas later, toen ik bewust als volgeling van Jezus ging leven en steeds meer onder de indruk
raakte van Gods liefde.

Voor mijn bekering had ik niet speciaal een
verlangen naar God, maar wat ik zeker had was
een afkeer van alle ellende in mijn leven. Diep
in ons allemaal is immers een besef van goed
en kwaad. Ik wist heel goed dat er veel verkeerd
was in mijn leven en daar wilde ik bij weg. Later
ben ik gaan begrijpen dat afkeer van het kwaad,
en verlangen naar het goede, een mens automatisch Gods kant op stuurt. Want ook al had ik
nauwelijks oog voor God, ik worstelde blijkbaar
wel zijn kant op. En hij had oog voor mij, zoals hij oog heeft voor ieder mens, en hij was zo
goed om mij te ontmoeten. Wat een liefde!
Ik heb daar wel van geleerd dat er geen standaardmanier is om God te vinden. Ieder mens
gaat zijn eigen weg en God gaat zijn eigen weg
met ieder mens. Kijk bijvoorbeeld naar Paulus.
Ik had tenminste nog het besef dat ik verkeerd
bezig was en iets anders wilde, maar Paulus
twijfelde totaal niet aan zijn eigen gedrag. Hij
was uit volle overtuiging bezig met het vervolgen van christenen toen God hem ineens tot de
orde riep. En ja, toen God zo in zijn leven verscheen kwam hij tot inkeer, dat wel. Maar het
initiatief lag helemaal bij God. God reageerde
kennelijk op Paulus’ onderliggende verlangen
naar het goede, ook al zocht hij dat op een heel
verkeerde manier.
Persoonlijk vind ik het wel heel mooi dat er
geen vaste manier is om christen te worden. Dat

past bij de grootheid en de veelkleurigheid van
God, en bij de grenzeloosheid van zijn liefde,
die altijd weer op de specifieke behoeften van
het individu is gericht. Daarom zijn er eindeloos
veel verschillende verhalen van mensen over
hun ontmoeting met God. Maar het gemeenschappelijke element in al die boeiende en leerzame verhalen is dat we na die ontmoeting, hoe
die dan ook verloopt, van God gaan houden. Dat
geldt voor mij, voor Paulus, voor ons allemaal.
Zoals de Bijbel zegt: ‘wij hebben lief omdat God
ons het eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:19). Dat
is een diepe waarheid die ons doet beseffen dat
het uiteindelijk allemaal genade is.
Eigenlijk lijkt God wel op mijn moeder: die bleef
ook altijd van mij houden, al die jaren dat ik
verslaafd was, en eigenlijk niets van haar wilde
weten. En toen ik eindelijk in beweging kwam,
was zij er voor mij. Zij hield van mij voordat ik
weer leerde om van haar te houden. Dat had ze
van God geleerd. En dat is waar we allemaal in
mogen groeien wanneer we weer in Gods armen terecht zijn gekomen: de ander liefhebben,
het goede voor de ander willen, ook al heeft de
ander ons niet lief. Net zoals God dat doet. Dat
is christen worden: we krijgen genade en kunnen van daaruit genade gaan uitdelen. Uiteindelijk is dat toch de kern van de relatie met God.
Ten diepste komen we niet bij God om iets te
krijgen, maar om te leren geven. Een christen is
iemand die uitdeelt wat hij zelf heeft gekregen.

muziek
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Eerlijke Nederlandstalige
muziek maken over
het leven

De waarheid en liefde van
God toegepast op alle
terreinen van het leven

STILLE
MARS
VOOR HE T

LE VEN
D.V. 16 NOVEMBER 2019
JAARBEURS UTRECHT

AANVANG
12.00 UUR

SPREKERS O.A.:
Kees van der Staaij (SGP) | Gert-Jan Segers (CU)
Jos Leijenhorst (Prolife) | Ervaringsdeskundige

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SCHREEUWOMLEVEN.NL

Gerald Troost geeft vragen en hoop de ruimte op nieuwe cd ‘Alles Nieuw’

Zendingswerk Middernachtsroep

TEKST: LEON VAN STEENSEL /
FOTO’S: GERALD TROOST

Tijdschriften | Boeken | CD‘s | Israëlkalender | Samenkomsten

Nieuws uit Israël

Middernachtsroep
Actuele Bijbelse Profetie

Wilt u op de hoogte blijven
van de gebeurtenissen in en
rondom Israël? Informatie over
wat er werkelijk gaande is,
zonder dat het door de media
verdraaid wordt? Abonneer u
dan op ons tijdschrift ‘Nieuws
uit Israël’.

Bent u geïnteresseerd in Bijbelse profetie? Dan bent u bij
ons op het juiste adres! In het
tijdschrift ‘Middernachtsroep’
schrijven onze auteurs over
het Profetische Woord en over
actuele gebeurtenissen in het
licht van de Bijbel.

Op onze tijdschriften kunt
u zich via een machtiging
op basis van een gift van
€ 16,00 of een hoger bedrag,
per jaar abonneren.

Op onze tijdschriften kunt
u zich via een machtiging
op basis van een gift van
€ 16,00 of een hoger bedrag,
per jaar abonneren.

voor meer informatie kijk op www.middernachtsroep.nl

Middernachtsroep
Actuele Bijbelse Profetie
www.middernachtsroep.nl | Maart 2019

ECOLOGISCHE RELIGIE VERSUS KENNIS VAN GOD

Kunnen wij het
milieu redden?

Als je je muziek laat inspireren
door het leven, heb je nooit gebrek aan inspiratie. Voor zanger
en liedjesschrijver Gerald Troost
bleek dat opnieuw tijdens de afgelopen periode. Verhalen en
reacties van luisteraars zorgden
voor nieuwe liedjes, maar ook ingrijpende gebeurtenissen in zijn
directe omgeving. De Veenendaler
besloot het resultaat ook op een
nieuwe manier op te nemen, in
het Amerikaanse Nashville. Het
resultaat is, toepasselijk getiteld,
‘ALLES NIEUW’.
‘ALLES NIEUW’ ontstond tijdens
een intensieve tijd voor Gerald
Troost. Zijn nieuwe boek ‘TEVOORSCHIJN’ verscheen en hij bracht
in samenwerking met Reyer een
remix album uit met bewerkingen van zijn liedjes. In zijn directe
omgeving werd het overschaduwd
door het overlijden van zijn zwager. Verschillende liedjes op ‘ALLES
NIEUW’ gaan hierover, zoals ‘BENT
U MIJ VERGETEN?’ en ‘4 SEIZOE-

NEN VAN GEMIS’. “Met dat laatste
lied wilde ik me verplaatsen in de
gedachten van mijn zus. Hoe ze
in alle seizoenen dingen om haar
heen ziet, de zon die schijnt, kinderen die spelen... en dan denkt: was
je maar hier om dit te zien.”
‘JE LAATSTE DAG’ is ook zo’n indringende lied. Het haakt in op de
vragen en emoties bij gewichtige
thema’s als gemis en zelfmoord. “Ik
bedenk het me wel eens op begrafenissen: wat ging er door de mensen heen op hun laatste dag? Waar
werden ze mee geconfronteerd?
Heb je de juiste keuzes gemaakt
in het leven? Zijn ruzies bijgelegd?
Leefde je het leven waarvoor je
geroepen was? Het lied ontstond
vanuit die gedachten, maar stelt
daarmee ook een vraag naar de
luisteraar. Er komen veel reacties
op als ik het live speel.”

De ‘zwaardere’ liedjes staan op
het album naast aanmoedigende
liedjes als ‘MACHTIGE STRIJDER’,
‘EER VAN MIJN LEVEN’ en ‘OOK DIT
GAAT WEER VOORBIJ’.
“Ik wil met een album als dit alle
aspecten van het leven laten horen” aldus Troost. “De vragen stellen, hoop bieden. Dat blijft mijn
doelstelling als artiest: eerlijke Nederlandstalige muziek maken over
het leven. Het lied ‘OOK DIT GAAT
WEER VOORBIJ’ ontstond spontaan
toen we het album opnamen in
Nashville: geïnspireerd door reacties van luisteraars die een moeilijke tijd doormaakten.”
De titel haakt niet alleen in op de
nieuwe liedjes en het besluit om
naar Amerika te gaan voor de opnames. Het heeft ook een geestelijk
element. “Als we alles overgeven

Ik bedenk het me wel eens op
begrafenissen: wat ging er door de
mensen heen op hun laatste dag?

aan God en Hem vertrouwen, worden we van binnenuit vernieuwd”
zegt Troost. “Het lied ‘EER VAN
MIJN LEVEN’ gaat daar ook over,
hoe je ervaart dat God de bron is
van alles en je daarom alles doet
tot eer van Hem.”
Door ‘ALLES NIEUW’ in Nashville
op te nemen, ontstond een verfrist
geluid onder begeleiding van producer Henk Pool en ervaren Amerikaanse studiomuzikanten. “Als
jongen was ik al gefascineerd door
Nashville” zegt Gerald. “Het is de
thuisstad voor zoveel artiesten die
ik waardeer. We wilden mijn eigen
stijl hoorbaar laten blijven, maar
die echte ‘Nashville sound’ ook de
ruimte geven op dit album.”
Lang zit Gerald Troost niet stil. ‘ALLES NIEUW’ wordt de komende
maanden gepresenteerd met een
concert tour in samenwerking met
www.zingenindekerk.nl. Daarnaast
worden voorbereidingen getroffen
voor het twintigjarig jubileum van
Gerald Troost als artiest. Meer details hierover worden binnenkort
bekend gemaakt.

vlaanderen
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Breken en bouwen zonder zorgen

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

AA N VA N G 2 0.0 0 U U R

Zo. 29 september 2019, Veenendaal
Aanvang 19.30 uur, Baptistengem.
De Verbinding, Schutterij 2
met Sisters Vocal Band
Za. 5 oktober 2019, Leek
Aanvang 19.30 uur, De Hoeksteen
Lindensteinlaan1
met Gospelkoor Testify

Za. 12 oktober 2019, Hoogezand
Aanvang 19.30 uur, Vredekerk
V.d. Duyn van Maasdamweg 2016
met Dabar Gospelkoor en
Chr.Brassband Elad
Vr. 8 november 2019, Amersfoort
Aanvang 19.30 uur, De Brug
Schuilenburgerweg 2
met Forever Worship

Vr. 11 oktober 2019, Surhuisterveen
Aanvang 19.30 uur, De Fambou
Vr. 15 november 2019, Alphen a/d Rijn
Groningerstraat 40
Goede Herderkerk, Ten Harmsenstr.14
met Joy for People Gospel Choir
met Sound of Celebration

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

ISRAËL - ALIJAH - WORSHIP
E B e n e z e r O P E R AT I E E X O D U S — C O N F E R E N T I E

Wie zijn dezen, die daar komen
aangevlogen als een wolk, als
duiven naar hun til ?
Jesaja 60:8

1 - 3 november 2019
bij Ellel Ministries in Baak
vroegboek korting tot 30 sept:

Neem je zelf lakens en
handdoek mee dan krijg je
een korting van € 12,50.

op basis van 2 pk: € 155,- all-in
(2x diner, 2x ontbijt, 2x lunch, koffie/
thee/frisdrank).

Daarna € 175,opgaven: info@ebenezer.nl
Met Martin & Norma Sarvis van Succat Hallel uit Jeruzalem.

E e n c h ri st e l i j k e o rg a n i sa t i e d i e het J ood se vol k hel p t t erugker en na a r Isra ël

TEKST & FOTO’S: DON ZEEMAN

Begin september waren het niet
alleen de leerlingen van ‘Den Akker’ die wat zenuwachtig aan het
nieuwe schooljaar begonnen.
Deze School met de Bijbel in het
landelijke Lommel (België) staat
voor een grote opgave: de constructie van een nieuw gebouw.
Daarom is het ook voor de leerkrachten, de directie en het bestuur best spannend. Toch is de
wetenschap dat er bij zo’n project heel wat mis kan gaan, geen
reden om bezorgd te zijn, net zo
min als het feit dat er nog heel
wat geld moet binnenkomen om
alle rekeningen te betalen. Het
lijkt wel of ze in deze school niet
echt verwonderd zijn als er een
mirakel gebeurt. Al blijft het allemaal een hele uitdaging.
Het verhaal van deze basisschool
begon 25 jaar geleden. Ouders uit
verschillende evangelische kerken in de ruime regio rond Lommel voelden de behoefte aan een
school met echte aandacht voor het
Gods Woord. Een zoektocht naar
een geschikt gebouw leverde geen
resultaat op. Tijd om het roer om
te gooien, besefte ook een van de
initiatiefnemers Martin Symons:
“Ik las in Jeremia de tekst waar
staat: koopt u een akker. Het drong
tot ons door dat we niet naar een
gebouw moesten blijven zoeken,
maar naar een stuk grond waar we
een school op konden zetten”. Binnen korte tijd werd een perceel ge-

vonden dat niet lang daarvoor nog
een akker was geweest. Daarmee
was de naam voor de school al snel
gevonden. Maar ook het begin van
het schooljaar kwam snel dichterbij. Bijna niemand dacht dat het zou
lukken, maar als bij wonder waren
binnen een maand de lokalen klaar.
De tijdsdruk en het beperkte budget
lieten alleen een geprefabriceerde
constructie toe, maar ook al waren
deze ‘containerklassen’, zoals ze
vaak smalend beschreven worden,
geen luxe, ze voldeden prima. Bovendien was iedereen er van overtuigd dat er binnen enkele jaren
iets beters zou komen. Dat bleek
gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Uniek
Scholen met de Bijbel zijn uitzonderlijk in België. In de hele provincie Limburg zijn er maar drie.
De meeste andere scholen behoren tot het katholieke netwerk, of
worden ingericht door de overheid
– de ‘staatsscholen’ zoals ze ook genoemd worden. Er bestaan nogal
wat vooroordelen over de Scholen
met de Bijbel. “Veel mensen denken dat de leerlingen hier gehersenspoeld worden en dat ze de hele

dag alleen maar met de Bijbel bezig
zijn”. De school zelf focust liever op
de voordelen: een instelling waar,
naast degelijk onderwijs volgens
de officiële leerplannen, de Bijbelse
waarden en normen zo veel mogelijk worden toegepast. Bovendien
een school in een groene omgeving – de ongerepte natuur is nooit
ver weg in Limburg. De rust in de
woonwijk waar de school zich bevindt, wordt alleen maar verstoord
door de schoolbussen die de leerlingen brengen en halen.
Directrice van Den Akker is Jelle
Ketelbuters. Ook het feit dat zij hier
sinds een paar jaar het reilen en
zeilen van de school in goede banen
tracht te leiden, is wonderlijk. Jelle
stond vroeger voor de klas en was
daarna heel wat jaren hoofd van
een ‘staatsschool’. Een taak die zo
zwaar was, dat ze besloot het onderwijs definitief te verlaten. Kort
daarop kreeg ze de vraag om zich
kandidaat te stellen als leidster van
om de Lommelse School met de
Bijbel, maar daar wilde ze niet op
ingaan, tot ze tijdens een vakantie
in Portugal een boek van Corrie ten
Boom tegenkwam: Niet ik, maar
Christus. Ze las het in één keer uit
en begreep dat de terugkeer naar
het onderwijs Gods wil was.

aan het feit dat er weinig muren
zijn zodat leerkrachten kunnen samenwerken en de leerlingen niet
te veel in ‘vakjes’ opgedeeld worden. Maar vooral de gebedsruimte
is een unicum. Bestuurslid Marieke
Verberckmoes legt uit: “Onze school
moet een ontmoetingsruimte met
God hebben. We hebben daarom
ook het initiatief genomen om het
bidden aan te moedigen. We hebben
echt een cultuur van gebed nodig”.
Nog een paar maanden en het bouwen gaat beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn om op hetzelfde terrein les te geven én te bouwen. De
speelplaats wordt in die periode gehalveerd en het lawaai zal de lessen
storen. Voor veel praktische zaken
moet een oplossing gevonden worden, maar het personeel wil niet
bezorgd zijn. Directrice Jelle citeert
opnieuw Corrie ten Boom: “In Gods
Woord staat: Maakt u niet bezorgd
over de dag van morgen. Doet u dat
toch, dan bent u ongehoorzaam en
dat is zonde”. Het bouwen van de
nieuwe school en het afbreken van
de tijdelijke klassen betekent dat
een droom uitkomt. Toch kan het
werk af en toe ook een nachtmerrie
zijn. Maar daar wil Jelle Ketelbuters
niet van wakker liggen. En zo gaat
de school een tijd van breken en
bouwen zonder zorgen tegemoet.

Een opvallende gebedsruimte
Na jaren wachten werden nu alle
vergunningen verleend voor de
bouw van de nieuwe school. Wat
het meest opvallende is aan het
ontwerp? Je zou kunnen denken

Wie meer wil weten over Den Akker of de school op een of andere manier wil ondersteunen,
kan meer informatie vinden op
www.SchoolMetDeBijbel.com.

Levenslessen
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ABORTUS IS

NIET DE

De waarheid en liefde van
God toegepast op alle
terreinen van het leven

O P LO S S I N G
50% kiest voor abortus
vanwege ﬁnanciën

“... ik kreeg hoop, al wist ik dat het
super moeilijk zou worden ﬁnancieel
gezien. Maar op dat moment wisten
we ook dat we de juiste keuze hadden
gemaakt ...”
Ongewenst zwanger zijn en geen uitkomst zien omdat het
ﬁnancieel niet te overzien is? Door middel van het sponsorplan
worden vrouwen een jaar lang geholpen met luiers, kleertjes,
voeding, shampoo, etc. voor hun kindje. Dat geeft de vrouwen
ruimte om niet voor een abortus te kiezen en tijd om samen met
een buddy te kijken naar structurele oplossingen. Help zwangere
vrouwen om hun kindje te krijgen.

Abortus is geen oplossing, red een kind met ons sponsorplan.
Stichting Schreeuw om leven NL41 INGB 0000 0090 79

K
KEE RRSSTTTTOOUURR 22001189

theKersttour
Christmas
3e
metCollection
repertoire
van
TomParker
Parker
of Tom
met band, solisten en groot projectkoor
van The Choir Company

Voor meer info:
tiny.cc/sponsorplan

035 621 42 05
contact@erishulp.nl
www.erishulp.nl

SARAH LIBERMAN

& band + projectkoor The Choir Company

25 OKTOBER
REGENBOOG
HARDERWIJK

26 OKTOBER
BREEPLEINKERK
ROTTERDAM

K A A R T E N VA N A F : € 2 0 , 0 0
13 DECEMBER
Surhuisterveen
20RDECEMBER
(Pauluskerk)
2 1 DI E
C E M B E R |(Flambou)
AMERSFOO
T | K R U IISGouda
PUNT
KERK

14 DECEMBER
Rodenrijs
2 2I Berkel
D E Cen
EM
B E R | (R.K.
Z WKerk)
O L L E21| DECEMBER
V E R R I J ZI EMeppel
N I S K (Oude
E R K Kerk)

2 3 D IEHarderwijk
CEMBER
| VLAARDING
N | M A R IAHoogezand
N A T H A K(De
E RVredekerk)
K
15 DECEMBER
(Regenboog)
22EDECEMBER

Bewuster
leven

27 OKTOBER
LEG
AALSMEERDERBRUG

A A N VA N G 2 0 . 0 0 U U R

Reserveer kaarten via events4christ.nl of bel 0297-237172

Tickets (vanaf € 17,50) en meer info via www.eventsforchrist.nl.

TEKST: HEIDI BRONKHORST /
FOTO: PIXABAY.COM

Het lijkt wel of tegenwoordig iedereen bezig is met ‘bewuster leven’.
Er zijn talloze bestsellers die ons
leren hoe we onszelf kunnen verbeteren. Deze vertellen dat we vol
passie en ijverig moeten zijn. We
moeten goed eten, efficiënter werken, ons brein gezond houden, onze
sterke punten uitbuiten, meer en
beter fitnessen, mindfulness oefenen, superkinderen opvoeden, onze
ecologische voetafdruk verkleinen
én onze huizen ‘ontspullen’. De lijst
met dingen die we ‘moeten’ doen is
oneindig. Deze goedbedoelde boeken bevatten zeker goede tips die
kunnen zorgen voor een verbetering van ons leven en werken.
We zijn met z’n allen op zoek naar
het beste van het beste, en zelfhulpboeken zijn daar geweldig voor.
Maar wanneer ik een goede boekwinkel in loop en ál die boeken zie
staan, of een goede boekenwebsite

Maar juist als christen moet je
toch voldoen aan Bijbelse regels?
doorpluis, dan word ik bij voorbaat al moe… we moeten zóveel…
Zelfs de boeken over mindfulness,
rust vinden, aandachtig leven, ontstressen, gezond leven enzovoort
geven mij het gevoel van ‘moeten’
en dus stress. In mijn praktijk zie
ik regelmatig mensen die onderuit
gegaan zijn, die opeens bijna níets
meer kunnen, die het allemaal niet
meer zien zitten. Dit zijn dan niet
alleen mensen die druk – drukker
– drukst zijn, maar ook mensen
die álles geprobeerd hebben, misschien vele zelfhulpboeken gelezen
hebben op een bepaald gebied. Alle
regels volgen. En toch…
Wat dan? Zijn die zelfhulpboeken
dan niet goed? Ja, natuurlijk zit er
veel waarheid wel elk en wijsheid

in, maar het grote geheim om baat
te hebben bij al die wijsheid, zit in
het dicht bij jezelf blijven. Luisteren naar de stem binnenin je. Maar
juist als christen moet je toch voldoen aan Bijbelse regels? God wil
toch dat we bidden, evangeliseren,
bijbelstudie doen, naar kerk en
kringen gaan…
Ja, maar…
Van God hoeven we niet een lijstje
te hebben wat we af kunnen vinken,
het enige waar Hij naar op zoek is,
is jouw ‘hart’. Moeten we dan niet
bezig zijn met het ‘goede’? In Filippenzen 4:8 staat: ‘Wat waar is, wat
edel is, wat goed is, wat puur is, wat
mooi is, wat bewonderenswaardig
is – alles wat uitstekend of prijzenswaardig is - denk aan zulke dingen’.

Dus ja, maar als we God zoeken in
alle drukte en veelheid dan mogen
we weten: ‘Ik bén genoeg zoals ik
ben!’ Je bent Zijn original design,
zó heeft Hij je bedoeld. Geen enkel
streven zal je ooit vrede brengen.
Je kunt geen problemen oplossen
die in je eigen hart zijn geworteld.
Maar God kan het! Dus geef jezelf
ruimte. Gun jezelf rust. Laat God in
de kieren van je hart komen. Laat
Zijn liefde in de donkere hoeken
komen. Dát is waar verandering
plaatsvindt. Dát is waar onze geest
wordt vernieuwd.
Jouw waarde heeft niets te maken
met je prestaties. Je ware identiteit
is geworteld in Iemand die perfect
is, en Hij kent je beter dan dat jij
jezelf kent. Jij bent volledig uniek.
Wat voor de ander helpt, hoeft dus
niet voor jou te gelden. Alleen God
kent de juiste weg voor jou. Vertrouw op Hem. Hoe méér je Hem
toelaat, hoe méér genezing je zult
ontvangen en hoe meer je Zijn
liefde uitstraalt. Laat jouw reis écht
van jou zijn.
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Elly & Rikkert 50 jaar

“Mooi geweest”

het Onze Vader op muziek zetten en hadden
dezelfde melodie. We hebben altijd onze eigen
insteek gehad, maar zijn daarin wel naar elkaar
toegegroeid. Als het gaat om Bijbelteksten is je
persoonlijkheid van minder belang, ga je wat
vrijer schrijven, dan merk je wel het verschil in
benadering.
Dat hebben jullie nu 50 jaar volgehouden en zijn
nu bezig met een afscheidstournee. Verdwijnen
jullie nu helemaal van het toneel?
Elly: Nee, dat niet, want we blijven nog wel wat
kleine dingetjes doen.
TEKST EN FOTO’S: JAAP BOOIJ

Rikkert, wat heeft jou gemotiveerd om artiest te
worden?
Rikkert: Ik had interesse in taal en ben ooit begonnen met studentikoze cabareteske dingen.
Toen ik Elly leerde kennen, kwam de poëzie om
de hoek kijken. Zij had een meer sprookjesachtige visie en woordkeus. We hebben samen een
leuke mix gevonden daarin. Toen we christen
werden, is ook dat verhaal in de liedjes terechtgekomen, met name veel kinderliedjes. Tegenwoordig maak ik allerlei soorten liedjes, ook
cabaretprogramma’s.
Jullie hebben verschillende achtergronden en waren eigenlijk altijd al op zoek. Rikkert, hoe kwamen
jullie in het vaarwater terecht van het evangelie?
Rikkert: Door de Bijbel te lezen. Ik zocht in allerlei boeken en godsdiensten en een van de

boeken die ik las was de Bijbel. Het begon al met
de prachtige poëtische taal van de profeten. Met
name in het Nieuwe Testament de persoon van
Jezus Christus, die liet mij niet los. Ik vermoedde dat er iets was wat je niet pakken kon, maar
wat wel heel diep wezenlijk was, wat te maken
had met de oorsprong van je bestaan en met
je bestemming. Ik had nooit zoiets gelezen als
over Jezus Christus die zo genadeloos de mens
ontleedt en vanuit dezelfde persoonlijkheid de
mens omarmt en liefheeft en genadevol is. Dat
blijft mij fascineren tot op de dag van vandaag.
Dat is iets bovenmenselijks, dan raak je toch aan
het Goddelijke. Dat heeft geleid tot een moment
van overgave.
Jullie hadden een relatie met elkaar toen jullie nog
niet christen waren met elke een eigen invulling
van je leven en opeens hadden jullie een gezamenlijke overtuiging. Kun je ook zeggen, Elly, wat er

toen veranderd is? Of juist bevestigd is wat er toen
al was?
Elly: Ja, zeker bevestigd. Daarvoor waren we
maatjes, we maakten muziek, en volgens de Bijbel was hij ineens mijn man en moest ik hem
ook die plek geven. Als we dan onenigheid hadden, gingen we bidden. Dat was ook voor het
eerst.
Rikkert: We woonden toen ook samen met allerlei mensen in één huis door omstandigheden.
En ervoeren een diepe broederschap met elkaar.
Toch ging het niet goed. Je kunt wel broeders
zijn, maar als je niet dezelfde Vader hebt, dan
werkt het niet. Dat heeft in onze relatie een
enorme rol gespeeld. Omdat we dezelfde Vader
hebben, krijgt alles meer betekenis.
Hadden jullie ook die gezamenlijkheid in het maken van liedjes?
Rikkert: Ja, een voorbeeld: we wilden een keer

In het begin van jullie christelijk repertoire waren
jullie behoorlijk fundamenteel in het geloof, in de
verkondiging van de waarheid, toch wel een beetje
confronterend. Daarmee afscheid nemend van jullie oude repertoire. Later verenigden oud en nieuw
zich in een nieuwe vorm van creativiteit.
Elly: ja dat klopt. We kregen Bijbelstudie, waarin
ook hele stelligheden voorkwamen die je aannam en waarover je ging zingen. Later ontdek je,
dat niet alles stellig is.
Rikkert: We hebben wel heel veel geleerd in die
tijd. Met name over discipelschap. Het constateren van huichelarij, oppervlakkigheid, wat
wij nog steeds doen, waar ik me altijd heel erg
aan stoor, dat heeft daarmee te maken. Met de
eenvoud. Ik stoor me nog steeds aan mensen die
vreselijk ingewikkeld doen. Terwijl de Zoon des
mensen niet eens een steen heeft om zijn hoofd
op neer te leggen. Maar dat neemt niet weg, dat

bepaalde stelligheden, de fundamenten van het
christelijk geloof, wel stelligheden blijven. Hoe
je dat communiceert is dan punt twee. Van het
fundament hebben wij nooit afscheid genomen.
Dat zou ik ook niet willen. In het begin denk je,
ik moet mijzelf verloochenen, mijn persoonlijkheid opofferen aan het grotere geheel. Later
ontdek je, dat de unieke persoonlijkheid die jij
ook bent en die andere mensen ook zijn, een rol
mag spelen. Jezelf opofferen is niet hetzelfde als
jezelf geweld aandoen. Dat laatste moet je niet
willen.
Jullie hebben eigenlijke een dubbele muzikale bediening. Enerzijds de kinderliedjes, die de hoofdmoot vormen, en dan nog de liedjes voor volwassenen waarin je veel meer van jezelf kwijt kunt.
Vult dat elkaar een beetje aan of is er toch een bepaalde onbalans?
Elly: Voor ons zijn ze even belangrijk.
Rikkert: Er zitten twee kanten aan. De kinderliedjes worden ook gebruikt in koren en op
scholen, die gaan jaren mee. De ‘volwassen’
liedjes zijn meer chansons. Het tweede punt: de
liedje voor volwassenen zijn vaak wat steviger
kost, geven stof tot nadenken. Daar heeft niet
iedereen zin in of tijd voor.
Jij, Rikkert, bent nu meer de kant van het cabaret
opgegaan?
Rikkert: Ik doe cabaretprogramma’s omdat ik
het leuk vind de mensen te laten lachen. We
halen op het podium ook samen wel wat gek-

kigheid uit. Omdat de mensen ons als zodanig
samen kennen, de harmonie die we hebben met
ons tweeën, aanvaarden ze ook mij als ik daar
alleen sta als cabaretier en krijg ik veel sympathie. En kan ik ook heel ver gaan, want af en toe
ben ik best wat grenzen over gegaan. Dat hoort
er een beetje bij.
Elly: Ja, dat bedoel ik, die eigen creativiteit. Toen
we tot geloof kwamen hebben we dat terug
moeten vinden. Dan kom je erachter, hoeveel
schoonheid er is en dat je die ook mag gebruiken.
Rikkert: Maar die grote schoonmaak is wel
goed geweest. Die is wel nodig als je een verleden hebt waarin echt alles door elkaar speelt,
schoonheid en lelijkheid, licht en duisternis.
Dan moet je, met vallen en opstaan, weer opnieuw beginnen.
Welke boodschap zou je nog willen meegeven aan
de lezers van Uitdaging?
Rikkert: Waak alsjeblieft voor oppervlakkigheid
en onverschilligheid.
Elly: Ik heb maar één advies: heb lief!

Kaarten voor de jubileumtour te verkrijgen
via www.truetickets.nl
Voor de video van het volledige interview
zie onze website www.uitdaging.nl
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Een grimmige geschiedenis
De duivel verslagen in Ivoorkust
TEKST & FOTO’S: BRAM KROL

Het was een van die avonden die we zo goed kennen. Het was in een onbekend dorp, Glogleu. Het
dorpshoofd gaf toestemming om iets te vertellen over de afkomst van de stam. Tweehonderd
dorpelingen verzamelden zich om te luisteren,
en ook een zee van nieuwsgierige, lawaaierige?
kindertjes. We waren bij de stam Dan, met haar
bijbelse wortels. Het is februari 2019.
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kijk voor meer informatie op www.oosteuropazending.com
of mail naar info@oosteuropazending.com | steun ons met uw gift!

NL04 INGB 0000 0022 76 t.n.v. st. OostEuropa Zending Christian/Care East-West

Mijn verhaal over hun cultuur en hun afkomst
sloeg in als een bom. Zouden ze dan toch bijzonder zijn? Onder druk geklets van de toehoorders
kwam ik na een half uur toe aan mijn conclusie.
“Jullie zijn je God kwijt!” Zij geloven in één God,
maar daar houdt hun kennis op. “Wie wil Hem
vinden?” Dat wilden 16 mensen. Dat was het
begin van een lang verhaal...
Onder de toehoorders was een man van 80, een
gevreesd oud-strijder. Hij had machtige groepen
rebellen geleid in Liberia en later in zijn eigen
land, tot op hoge leeftijd. Daarom was hij uitgekozen om de ijzeren enkelband van zijn clan
te dragen, de clan Ya. De drager ervan wordt als
een koning behandeld. Iedereen moet hem gehoorzamen. Hij mag niet werken, geen gebruik
maken van gemotoriseerd vervoer en geen buitenstaander aanraken, want die zal ter plekke
doodvallen. Het meest opvallende is dat hij geen
kleren aan mag, op een schaamdoek na. Zonder
hem gaat de clan te gronde. Hij biedt veiligheid,
zelfs tegen kogels.
Denis Kouyabokouye was diep geraakt door de
oproep tot geloof. Hij kon er niet van loskomen.
Na twee maanden zocht hij contact met evangelist Marcel. Nog diezelfde dag gaf hij zich in
gebed over aan Jezus. De enkelband – die nooit
af mag! – begroef hij op een geheime plek. Toen

waren de rapen gaar. Dit moest zijn dood betekenen en ook die van Marcel. Een jonge kerel
uit het dorp sloop zijn huis binnen en rukte het
clanzwaard van de muur, ook al heilig. Hiermee
steek ik jullie allebei dood. Het is dat Denis, nog
steeds heel sterk, hem een enorme klap gaf met
een stuk hout... De indringer vluchtte, maar
keerde terug met 40 anderen. Ze wilden de eer
van de clan en haar tradities verdedigen. “Jullie
gaan eraan!” Het bleef bij woorden.
De gelovigen van Glogleu vreesden voor hun leven. Ze mochten niet meer samenkomen. “Jullie
vernietigen onze cultuur!” De Bijbelstudies met
de nieuwe gelovigen stopten. Niemand mocht
Denis iets te eten geven. Hij moest van honger
sterven. De christenen hebben hem toch geholpen, vooral zijn dochter, ook een nieuwe gelovige. Stiekem. In mei kwam het stamhoofd langs
voor een dorpsvergadering. Daar moest besloten worden wie Denis zou doodsteken.
Maar... het stamhoofd zei dat de god van de clan
dat moest doen, niet een mens. Dat was blijkbaar niet gebeurd. Is de God van de christenen
misschien sterker? Hij bezwoer iedereen van
Denis af te blijven. Anders zou de God van de
christenen misschien...? Dat was de onverwachte eindconclusie.
Marcel heeft de nazorgstudies weer opgevat. Intussen doen daar 23 mensen aan mee. Het aantal deelnemers groeit omdat de groep geregeld
evangeliseert. Denis is daar niet bij. Hij kan bijna
niets meer zien. Staar. Hij zou graag een arts bezoeken – maar hoe moet hij dat betalen?
Dit laat iets zien van mijn zendingswerk in Ivoorkust. Nooit vanzelfsprekend. Nooit simpel... Maar
adembenemend. Spannend. Groeiend.
Voor meer nieuws: www.bramkrol.com
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Een abortus en
dan gewoon
verder met
mijn leven...
Het nieuws op jouw moment
De beste artikelen uit een week Reformatorisch Dagblad, speciaal geselecteerd
voor jou. Prikkelende interviews, goede achtergrondartikelen en scherpe opinies.
De Week helpt jou om als christen in de samenleving te staan.

Bekĳk ons aanbod voor jou op: deweek.nl/uitdaging

3

IN CHURCH ACADEMY
Bijbelse toerusting voor drukke mensen

Verbreding van kennis
opleiding voor gemeentewerkers
gekwalificeerde docenten
online met begeleiding én
maandelijks klassikaal onderwijs
• keuze uit 1- tot 3-jarige opleiding
8 cursussen per jaar in 4 blokken
• instroom per blok is mogelijk
•
•
•
•

TEKST: KEES VAN HELDEN

Enige jaren geleden heb ik mijn
kindje laten weghalen en sindsdien weet ik gewoon niet meer
hoe ik verder moet met mijn leven. Ik mis de vader van mijn ongeboren kindje verschrikkelijk! Ik
was een positieve jonge meid van
23 jaar met ontzettend veel ideeën over mijn carrière en toekomst.
Maar al die dingen: school, werk
en paarden; ze lijken nu volkomen
onbelangrijk. Wat ik had gedacht:
een abortus, en dan weer gewoon
verder met mijn leven, is absoluut
niet gebeurd.

• leidt op tot VPE-Certificaat,
VPE-Licentie en
VPE-Diploma
www.vpeopleidingen.nl
info@vpeopleidingen.nl
0858-770662 (di-vr)
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De dag van de abortus was echt verschrikkelijk! Het is bijna niet uit te
leggen aan iemand die het niet ervaren heeft. Ik kwam de kliniek binnen en het leek daar wel ‘lopende
band werk.’ Alles moest ineens heel

snel, want ik was eerder aan de
beurt dan gepland. Hup naar boven.
Daar zei een zeer gefrustreerde verpleegkundige dat ik op moest schieten, want ik was al binnen een paar
minuten aan de beurt. Snel kleren
uit, badjas aan en daar stond ik dan.
Er werd een vrouw naar binnen gereden, die ik beneden nog had zien
zitten met een vriendin. Diezelfde
vrouw, die beneden nog zo rustig
was, kwam nu volkomen in paniek
de kamer in. Echt totaal van de wereld. Ze schreeuwde gewoon. Toen
zei iemand: ‘De volgende is Jessica.’
Op dat moment zei ik, inmiddels
ook al aardig in paniek: ’Ik wil niet
meer.’ Degene die achter mij stond,
zei: ‘Toe nou maar.’ Ik liep de operatiekamer in en moest op de stoel
gaan liggen, mijn benen in de lucht.
Daarna werden mijn armen en benen vastgebonden… ‘Voor de vei-

ligheid,’ zei de verpleegkundige. Ik
kreeg een spuit in mijn arm en weg
was ik. De arts zei nog: ‘Rustig maar,
het komt goed.’ Ik werd wakker,
maar niet op een normale manier.
Ik werd echt hardhandig wakker geschud door dezelfde verpleegkundige. ‘Hup wakker worden!’ Ik heb het
eerste half uur heel hard gehuild,
waarom precies weet ik niet. Kort
daarna zei ze dat ik uit bed moest,
iets moest gaan drinken en proberen naar het toilet te gaan. Ze deed
zo lomp! Een andere verpleegkundige, die een paar weken daarvoor

onderzoek bij mij had gedaan, was
wel heel lief. Ze gaf me een arm en
met haar heb ik een stukje gelopen.
Daarna mocht ik naar huis.
En nu ik hier zit te schrijven, weet
ik gewoon niet hoe ik verder moet.
Sinds kort ga ik weer naar de kerk
en dat geeft me een beetje kracht.
Ik heb gelezen over jullie ‘verwerkingstraject.’ Ik wilde er eerst niet
aan denken, maar nu zou ik wel
heel graag met mensen in contact
willen komen die hetzelfde hebben
meegemaakt.

Dit verhaal is één van de velen waar wij wekelijks mee te maken krijgen bij Er is Hulp, de hulpverleningsafdeling van stichting Schreeuw
om Leven. Ook voor hulp na een abortus. In de week van het Leven van
10 t/m 16 november wordt er extra aandacht gevraagd voor de nood
achter een abortusoverweging. Kijk op www.weekvanhetleven.nl
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Jubilerende Christelijke
Kinderboekenmaand
TEKST: COEN VERBOOM / FOTO’S: BCBPLEIN

25-jarige Christelijke Kinderboekenmaand viert jubileum met
actie ‘Spaar voor je schoolbieb en
help kinderen in Kenia’.
In oktober wordt voor de 25e keer
de Christelijke Kinderboekenmaand gehouden. Een maand vol
activiteiten op school, de bibliotheek en in de christelijke boekhandel rond het thema ‘Op reis’. Er
verschijnen drie actieboeken, een
cd, een kinderboekenkrant en een
werkmap voor scholen. De centrale
start van de maand vindt plaats op
zaterdag 28 september op camping
Het beloofde land in Voorthuizen.

nen gedurende de maand oktober
sparen voor een geit van 25 euro.
Omdat een geit een belangrijke inkomstenbron vormt voor veel gezinnen in Kenia. Maar sparen voor
geiten betekent ook sparen voor de
eigen schoolbibliotheek. Tien procent van de het gespaarde bedrag
mag besteed worden bij de (christelijke) boekhandel om de schoolbieb aan te vullen. Scholen kunnen
zich aanmelden / actiemateriaal
bestellen op www.christelijkekinderboekenmaand.nl.

Actieboeken
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand verschijnen er

drie actieboeken, een cd en de kinderboekenkrant CRIDZ.
Voor de allerkleinsten is er het aansprekende prentenboek op rijm
Met Muisje Gijs op wereldreis van
Hanneke Mostert-Wensink en
Hester Nijhoff (ill.) (€ 6,95)
Voor de leeftijd 6-9 jr. heeft Liesbeth van Binsbergen Op wereldreis, Scouts in actie (€ 5,95)
geschreven. Een spannend boek
waarin Lau en zijn vrienden Luuk
en Laila op kamp gaan.
Leanne van Spronsen is de auteur
van Plan B, het actieboek voor de
leeftijd 9-12 jr. ( € 5,95). Emilia
bezoekt met haar moeder in de
zomer haar grootouders in Spanje.

Maar ze lijkt niet terug te keren.
Naast de actieboeken is er ook
weer een nieuwe Oké4kids cd (€
6,95) met o.a. het themalied Op
reis van Ron Schröder & Marianne
Busser, de tweede editie van de
kinderboekenkrant CRIDZ (gratis
exemplaar af te halen bij de boekhandel), de Werkmap voor scholen en de Gedichtenposter/kaart.

Jubileumactie

S PA A R M E E V O O R
G E IT E N IN K E N IA :

el waard!
• In Kenia is een geit ve
nhoef.
• Sponsor ook een geite
geit!
25 hoefjes = 25 euro = 1
t is voor
• 10 % van de opbrengs
onze schoolbieb!

In oktober is de 25e editie van de Christelijke Kinderboekenmaand, met als thema
Op Reis! Samen met Red een Kind organiseert BCB de campagne Spaar voor onze
schoolbieb en help kinderen in Kenia. Actieperiode 1 t/m 31 oktober 2019.
Lees meer over de actie en voorwaarden op www.redeenkind.nl/spaaractie of
kijk op: www.christelijkekinderboekenmaand.

Vanwege het 25-jarig jubileum
heeft BCB in samenspraak met
stichting Red een Kind een campagne opgezet voor scholen waar
lezen en delen hand in hand gaan.
Kinderen van de basisschool kun-

“Maar sparen voor geiten
betekent ook sparen voor
de eigen schoolbibliotheek.”

BCB
BCB is de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak. BCB zet zich in voor de collectieve promotie van christelijke boeken
en muziek en geeft onder andere actieboeken uit in de Week van het
Christelijke Boek en de Christelijke Kinderboekenmaand.
www.christelijkekinderboekenmaand.nl

Red een Kind
Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie,
in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen
in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen
met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red
een Kind werkt in India, Kenia, Ethiopië, Malawi, Burundi, Rwanda, DRC,
Oeganda, Zambia en Zuid-Soedan.
www.redeenkind.nl
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Verkrijgbaar in de boekhandel, op
everread.nl of via 0343 594495

Paulus - leermeester der heidenen - Op twee

plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is
aangesteld als “prediker, apostel en leraar van de heidenen”.
Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in
het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was.
In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen
dingen bekendmaken ...

Met groot projectkoor en orkest

Het Bijbelboek Esther - Dit Bijbelboek spreekt tot
de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende
verloop van de geschiedenis die erin staat. Gods Naam in het Oude Testament weergegeven met “HEERE” - komt
er niet in voor. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid
‘zichtbaar’ en van doorslaggevend belang voor de hier
beschreven verwikkelingen rond Zijn volk.

Country Trail Band

Vr. 25 oktober 2019
De Oesterschelp, Lindhoutstraat 1a, Tholen
Za. 26 oktober 2019
Het Kruispunt, Van Nesstraat 2, Alphen a/d Rijn

ontmoeting met een andere wereld

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944305 - € 5,65

ʻI Believe tourʼ - Feest van herkenning concerten met de

Aanvang 19.30 uu
r
Toegang Gratis,
wel kaarten rese
via www.eventsf rveren
orch
of tel. 0297-237 rist.nl
172

‘Missie Oeganda’:

N.S. de Graaf - 112 blz - 21x14,8 cm - 9789066944282 - € 11,25

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op everread.nl

Het voornemen van de eeuwen - Uitdrukkingen
als ‘de tegenwoordige boze eeuw’ of ‘de toekomende eeuw’
zijn vast wel bekend. Het zijn tijdperken die onderdeel zijn
van Gods plan. Neem je hier kennis van, dan ga je beter
begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen
zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel leest met oog
voor het plan van God, gaat er een wereld voor je open!

Zo. 27 oktober 2019
De Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944268 - € 5,65

De ingreep
Via mijn vriend Benjamin uit Kampala werd ik
geattendeerd op een ziekenhuis in Entebbe dat
zich richt op chirurgische correctie en rehabilitatie van orthopedische problemen. Een aantal
dagen later hebben we Jotham en zijn moeder
over laten brengen naar Kampala. Eenmaal gearriveerd bij het ziekenhuis werd hij onderzocht
door een arts en hebben we een röntgenfoto laten maken. De prognose was uiteindelijk, dat Jotham drie operaties zal moeten ondergaan binnen
een tijdsbestek van twee jaar. De eerste operatie
zou plaatsvinden op 14 juni en de laatste medio
2020. De kosten van de behandelingen/operaties
zijn inmiddels betaald. Tussentijds zal hij fysiotherapie krijgen en revalideren. De prognose is
dat hij na twee jaar volledig zal zijn hersteld. Dit
was geweldig nieuws en moest natuurlijk worden gevierd! We hebben hem toen ook maar
even ingewijd in onze geweldige westerse tradities... jawel, een bezoek aan KFC met patat en ijs
toe. Voor hem een volstrekt nieuwe ervaring!

TEKST EN FOTO’S: RUBEN BROUWER

EVENTS FOR CHRIST

Hoe het begon

DON MOEN
live met band en orkest

M

o

11 OKTober
den haag
Bethel
Int’L Church

12 OKTober
harderwijk
de regenboog

E

n
aanvang om 20.00 uur | kaarten vanaf €27

Reserveer nu via eventsforchrist.nl of bel 0297-237172

Al geruime tijd onderhoud ik via WhatsApp en
Facebook contact met een aantal christelijke vrienden uit Oeganda en Kenia. Ze nodigden mij dit jaar
uit om bij hen langs te komen. Samen met twee
vrienden ben ik in mei twee weken op reis gegaan.
Ons plan was om te helpen met het starten van
een project om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Geïnspireerd en gedreven door
woorden van Jezus (zie bijvoorbeeld Mattheüs
25:35-40) is onze ‘missie Oeganda’ ontstaan.

Wat we daar aantroffen
We hebben veel weeshuizen en scholen bezocht
en mensen in afgelegen dorpen kunnen voorzien van kleding en voedsel. Ook hebben we een
kijkje kunnen nemen in het leven van de mensen die wonen in een sloppenwijk van Kampala.
Dit heeft erg veel indruk op ons gemaakt. Veel
verworvenheden in Nederland zijn voor ons
vanzelfsprekend. Volkomen onterecht! Bijvoorbeeld onze dagelijkse warme douche zou voor
mensen in deze sloppenwijk een extreme luxe
zijn. Hier leven mensen met z’n zessen in kamers
van 3 bij 4 meter. De sanitaire voorzieningen in
deze ruimtes en sloppenwijk zijn mensonterend
te noemen. Het bijzondere is echter wel dat ik
zo ontzettend warm werd onthaald. Iedereen en
vooral de kinderen kwamen massaal juichend
op de ‘muzungu’ (blanke) afgerend. Ik ben nog
nooit door zoveel mensen tegelijk geknuffeld!

Jotham, een geval apart
Voordat wij uit Nederland vertrokken werd ons
verteld van een situatie van een achtjarige jon-

gen genaamd Jotham. Hij woont samen met zijn
moeder in een erg afgelegen dorpje in het noorden van Oeganda. Hij had een infectie aan zijn
been opgelopen. Door een gebrek aan medische
zorg was deze infectie verwaarloosd en in zijn
botten getrokken. Daardoor was zijn been vergroeid. Daarnaast ontstond er een grote open
wond. Na uren rijden over moeilijk begaanbare
wegen bereikten we uiteindelijk het dorp van
Jotham. De ontmoeting was emotioneel, maar
ook erg fijn. Het lot van deze jongen raakte ons
erg. Hij zou weer plezier moeten hebben en
weer moeten kunnen spelen met zijn leeftijdsgenootjes. Vanaf dat moment was het zoeken
naar een oplossing.

De voortgang van het project
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van ons tweeledig project: het starten
van een bakkerij om lokaal ondernemerschap te
stimuleren en het ondersteunen van de school
van Jotham. Dit betekent ook dat een 2e reis
reeds gepland staat. We hebben deze reis kunnen maken mede dankzij de enthousiaste inzet
van mensen die dit initiatief graag ondersteunen. Om dit in goede banen te kunnen leiden,
wordt er binnenkort een stichting in het leven
geroepen. Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar brouwer2013@gmail.com.
Welkom bij de club!
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Getuigen…
TEKST EN FOTO’S: ESTHER NOORDERMEER

Hoe leg je aan ongelovigen uit
waarom jij de stap hebt gezet om
christen te worden? Wat is je getuigenis? Met een duur woord heet
dat apologetiek: verantwoording
afleggen aan je omgeving waarom
je gelooft en wat je gelooft.
Geen getuigenis is hetzelfde. Logisch, de bekering is een persoonlijke gebeurtenis die voor iedereen
weer anders verloopt. Er is geen
geplaveid pad wat je aflegt en aan
het einde daarvan ben je christen. Bekering is nu eenmaal een
persoonlijk proces en een uiterst
subjectieve beleving. Dat is direct
de kracht van een getuigenis. Je
getuigt, vertelt wat er is gebeurd:
gebeurtenissen waarin jij de hand
van God hebt gezien. Uiteindelijk
trok jou dat over de streep of, traditioneler uitgedrukt, kwam je tot
overgave. Geen mens kan zeggen
dat het niet waar is, je hebt het immers beleefd. Deze subjectiviteit
is tegelijk ook de zwakte van elk
getuigenis. Wie kan verifiëren dat
wat jij hebt ervaren ook werkelijk
een God-geleid pad was? Elke gelovige zal dit beseffen. Een getuigenis
is krachtig, niet omdat het waterdicht is, maar omdat God er kracht
aan verleent. De subjectiviteit, de
zwakte van elk getuigenis, kan God
echter ook gebruiken, want het
is Zijn ‘specialiteit’ is om aan het
zwakke kracht te verlenen.
Eerst iets rechtzetten. Sommigen
menen dat wij moeten getuigen,

ook als het niet gewenst is of ongelegen komt. Dit op basis van 2
Timotheüs 4 vers 2: “Verkondig het
woord, dring erop aan, gelegen of
ongelegen” (NBG). Dit is een klein
stukje tekst uit een persoonlijk advies van Paulus aan Timotheüs om
dwaalleraars te weerleggen en bij
de juiste leer te blijven. Predik de
juiste leer ook als sommigen dat
niet bevalt. Dat bedoelt Paulus. Als
mensen vragen naar jouw geloofsovertuiging, geef dan thuis. Maar
deze tekst is geen oproep om het
geloof op te dringen aan ongelovigen.
Voor de één is de bekering een duidelijk grens, een mijlpaal: het leven
voor de bekering zag er heel anders
uit dan het leven erna. Zoals bij een
beauty make-over: voor … na. In
de foto na de make-over is de persoon maar moeilijk te herkennen
van de foto ervoor. Paulus is daar
een voorbeeld van. Dit soort mensen hebben iets ingrijpends beleefd. Ze hebben wat te vertellen!
Het is de meest getuigende tak van
het lichaam van Christus. Dan zijn
er ook mensen zoals Timotheüs,
opgevoed in het geloof en grootgebracht met het Woord. Zo iemand
gaat verder op het pad van zijn
voorvaderen. Ook zij hebben een
verhaal, maar dat heeft wat meer
weg van onderricht. Niet voor niets
is Timotheüs een jonge leraar in de
gemeente van Efeze. Tot slot is er
de groep ‘slow-growers’, ongelovigen die langzaam steeds meer van
God gaan zien. Ze gaan een keertje
naar een kerk, kijken de kat uit de

boom, besluiten wat vaker te gaan.
Ze doen eens een introductiekring
of alfakring en merken dat anderen hen al als christen benaderen
en zijn het daar eigenlijk wel mee
eens. Ook zij hebben een verhaal
of getuigenis, maar dat zal heel anders klinken dan dat van een Paulus of Timotheüs.
Daarnaast speelt onze persoonlijkheid een belangrijke rol. De een
komt eerst cognitief tot geloof, dat
wil zeggen dat het verstand leidend is. Ze doorzien met het verstand dat God waarheid is. Later
volgen er gevoelens als ontroering,
dankbaarheid of blijdschap. De ander roept tot God vanuit het diepst
van zijn ziel. Het verstand komt later. Door goed onderricht krijgt het
verstandelijk aandeel van geloven
ook een plaats.
Bekering lijkt zelfs onderhevig aan
mode en is gevoelig voor de geest
van de tijd. Hadden onze ouders
nog het idee dat de bekering een
keus was die tegen de stroom inging, tegenwoordig lijkt bekering
zelfs een beetje hip. Je krijgt applaus als jij voor Jezus kiest. Je bent
een soort held ‘Kijk mij eens kiezen!’ Ik chargeer natuurlijk, maar
zal het toelichten. In de Bijbel lezen
we dat het belijden van zonden een
onderdeel is van bekering en doop
-in de Bijbel horen bekering en
doop altijd bij elkaar-: En zij werden
gedoopt in de Jordaan terwijl zij hun
zonden beleden (Matt. 3:6). Dit zondebesef treedt lang niet altijd op de
voorgrond bij doopdiensten, laat

staan het belijden van zonden en
het verdriet daarover. Soms maak
je dat wel mee, een doop waarin
iemand werkelijk zonden belijdt
en … er gaat kracht van uit! Het
maakt indruk. De ene bekering is
de andere niet. Er is kwaliteitsverschil.
De ‘moderne’ mens neemt Jezus
aan om wat Hij voor hem/haar kan
betekenen. Dat kan in het begin zo
zijn, maar mag niet zo blijven. De
vraag Wat kan Jezus voor mij doen?
mag bestaan, maar moet op den
duur veranderen in Wat kan ik voor
Jezus doen? Evenzo de belijdenis
Waar ik ben, daar bent U zal vroeg
of laat moeten veranderen in Waar
U bent, daar zal ik zijn. God is niet
onze lakei die ons achterna loopt.
Het is andersom, wij zijn een lakei of dienstknecht van Hem. Het
is ook niet zo dat het Koninkrijk
van God van ons is of wordt. Het
blijft van het Koninkrijk van God.
Punt. Wij hebben daar alleen deel
aan. Hoe geweldig is dat! Je krijgt
deel aan iets dat niet van jou is. Ik
heb soms de indruk dat gelovigen
blijven hangen in de fase van watkan-Jezus-voor-mij-doen. Het lijkt
slechts nuance, maar dat is het
niet. Er zit een denkwereld achter,
de denkwereld van deze tijd.
De ouderen onder ons kwamen tot
geloof omdat de prediker zei dat je
zondig was en verloren ging. Dan is
Jezus in eerste instantie je Verlosser. Nu ligt dit anders. Voor moderne gelovigen is Jezus meer hun
Vriend. Als Jezus alleen je Verlosser
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hoe dan?
is en geen Vriend, dan ben je verlost maar eenzaam. Is Jezus alleen
je Vriend en geen Verlosser, dan is
dat gezellig maar het brengt je nergens. Beide relaties zijn waar! Eerst
je Verlosser, daarna je Vriend of andersom eerst je Vriend en daarna je
Verlosser. Als je maar ontdekt dat
het allebei waar is.
Ben je een Paulus, Timotheüs of
‘slow-grower’? Heb je een cognitieve persoonlijkheid of meer gevoelsmatig? En tot welke generatie behoor je? Het levert allemaal
verschillende getuigenissen op met
wisselende aantrekkingskracht op
ongelovigen. Wat voor gelovigen
geldt, is natuurlijk ook het geval bij
ongelovigen. Weten zij iets van het
geloof of helemaal niets. Heeft iemand een islam, new-age of atheïstische achtergrond? En ook dan zijn
er verstands- en gevoelsmensen
en komen ouderen uit een andere
tijd dan jongeren. Dat betekent dat
een Timotheüs die cognitief is aangelegd, heel andere woorden zal
kiezen wanneer deze getuigt tegen
een student die telkens zijn mobiel
checkt op nieuwe berichten of een
oude vrouw in een verzorgingshuis
die worstelt met doodgaan en het
bestaan van God.
Terug naar de vraag: “Getuigen,
… hoe dan?” Het antwoord op die
vraag hangt van te veel factoren
af om een zinnige leidraad te geven. Al schrijvende wordt het me
steeds duidelijker: Wat hebben we
het toch nodig dat Gods Geest ons
leidt!
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Elke dag een Bijbel
TEKST & FOTO’S: JO VAN DORP

Toen we ruim 20 jaar geleden begonnen met ons werk in een christelijke boekhandel, waren er twee
belangrijke uitgangspunten die
we vaststelden met ons bestuur:
de deur zou zo veel als mogelijk
openstaan en we zouden er voor
bidden om elke dag een Bijbel te
mogen verkopen.
Onze deur stond al die jaren inderdaad zo veel als mogelijk open.
Alhoewel, niet altijd letterlijk…
Terwijl ik dit schrijf is het buiten 35
graden en heb ik medelijden met
mijn collega’s die geen airco hebben. In de twee winkels waar wel
een airco is, blijft de buitendeur
dan dicht, maar geven we wel aan
dat het binnen lekker koel is.
Maar het andere punt: elke dag een
Bijbel verkopen? Als je dat vertelt
aan mensen, kijken ze je vaak ongelovig aan: Lukt dat…? We kunnen inmiddels vanuit de nodige ervaring daar het een en ander over
vertellen. Terugkijkend besef je dat
dat er inmiddels duizenden verhalen zijn van mensen die langskwamen om één of meer Bijbels te
kopen. Sommige verhalen zijn heel
gewoon. Hoewel… is een versleten
Bijbel vervangen voor een nieuwe
zo gewoon? Sommige verhalen
zijn minder alledaags: een man die
enigszins beschroomd vertelt dat
hij een paar maanden de gevange-

nis in moet en het advies gekregen
heeft om die tijd zinvol te gebruiken door de Bijbel te gaan lezen.
De man achter hem in de rij, was
zo genereus om die rekening te betalen. Een ander verhaal gaat over
een opa, die ‘per ongeluk’ in onze
winkel op het Journaal kwam toen
de Bijbel in Gewone Taal uitkwam.
Hij gaf aan dat hij voor al zijn kleinkinderen een Bijbel wilde hebben.
Dat bleken er best wel een heleboel
te zijn, maar hij betaalde met plezier. Want hij hoopte en bad samen
met zijn vrouw dat ook hun nageslacht op de dag van de wederkomst Christus zouden kennen.
Vanuit onze winkels hebben we
een speciaal programma om scholen te helpen bij het kiezen van

een Afscheidsbijbel als kinderen de
basisschool verlaten. Steeds meer
reformatorische scholen geven dan
Bijbels in andere talen zoals ZuidAfrikaans, Frans, Engels of Duits.
Want het is immers logisch dat
kinderen, zodra ze zelf kunnen lezen, al een eigen (Nederlandse) Bijbel hebben gekregen in hun gezin.
Basisscholen in een overwegende
multiculturele setting kopen dan
juist weer een ‘Bijbel in Gewone
Taal voor jou’. Vaak is een Bijbel onderdeel van het boekenpakket vanaf groep 7 en ook in 8. Na twee jaar
gebruik wordt die dan meegegeven
bij het afscheid. Kinderen zijn ermee vertrouwd geraakt en het is
dan echt hun Bijbel geworden.
Voor onze medewerkers is de ver-

koop van een Bijbel altijd heel belangrijk. Een standaardopmerking
na een Bijbelverkoop is: “Zo, ik mag
naar huis vandaag”. En het gebeurt
me heel vaak dat, als ik een winkel
binnenloop, een medewerker met
het opsteken van vingers laat zien
hoeveel Bijbels er verkocht zijn.
Verwarrend is soms wel hoe kerken omgaan met het aankopen van
Bijbels voor verspreiding. Uiteraard geven ze bij een huwelijk een
Trouwbijbel. Toch is onze ervaring
dat meer dan 70-80% van de kerken niet actief is in Bijbelverspreiding. Recent kregen we een vraag
van een nieuw te starten internationale kerk in de omgeving van
Amsterdam. Bij de basisuitrusting
voor een nieuwe kerk hoorde toch
echt wel een voorraad Bijbels. Om
uit te delen aan bezoekers, maar
ook om gasten mee te kunnen laten lezen tijdens de dienst. Er zijn
veel kerken die geen Bijbels voor
bezoekers achter in de kerk hebben
liggen. Als ze er al liggen, zien ze er
vaak niet meer zo aantrekkelijk uit
en geeft men vooral het signaal af
dat dit iets is wat er maar zijdelings
bij hoort. Vreemd genoeg komt dit
ook voor in kerken waar men het
belang van de Bijbel benadrukt.
Is Bijbelverkoop anno 2019 eigenlijk nog belangrijk? Iedereen heeft
toch de mogelijkheid om een app
te downloaden en de Bijbel op de
smartphone te lezen? De tekst

komt toch wel op de beamer tijdens de dienst. Trots laten sommige mensen elkaar de nodige,
al dan niet illegaal, gedownloade
Bijbels op hun telefoon zien. Onderzoek* laat zien dat wat de Bijbel ons zelf opdraagt, namelijk
dat het Woord ingescherpt wordt,
aanzienlijk makkelijker gebeurt
met behulp van een papieren editie, dan in een digitale vorm. Juist
het ontwikkelen van een goed geheugenspoor en het gedwongen
worden om teksten en passages in
hun context te lezen en te verstaan
zou elke predikant en voorganger
moeten aansporen om mensen te
adviseren tijdens een dienst of Bijbelstudie standaard een Bijbel in
boekvorm te gebruiken. Natuurlijk
als je snel iets in een andere vertaling wilt lezen ter vergelijk, kan
een app of een e-Bijbel heel handig
zijn. Maar inhoudelijk is het beste
middel nog steeds de papieren versie. En al eeuwenlang is duidelijk
dat selectief Bijbellezen, wat sterk
bevorderd wordt door digitale vormen, niet de beste manier is.
Praktisch staan bij ons de Bijbels
achter de toonbank en hebben
we ze binnen handbereik voor
advies en toelichting. Dat dit ook
een beetje ingegeven wordt door
ons verleden in de Haagse rosse
buurt is natuurlijk wel een factor.
Drugsgebruikers pikten in die tijd
graag Bijbels om van het dunne papier joints te draaien. Die plek bij

de toonbank levert wel heel veel
gesprekken op. De ene keer toen
iemand een Bijbel kocht als hulpmiddel bij het Nederlands leren.
Natuurlijk vraag je dan naar welke
kerk hij gaat om zo beter te kunnen adviseren. Blijkt de persoon in
kwestie ‘gewoon’ boeddhist te zijn!
Maar het blijft een prima manier
om Nederlands te leren…
En zo kan het een andere keer gebeuren dat je op een regenachtige
zaterdag, waarvan je weet dat het
aantal klanten wat beperkt zal zijn,
eerst om acht uur ‘s morgens een
mailtje beantwoordt van iemand
van 21 die een advies vraagt voor
de aankoop van een Bijbel. Opgegroeid zonder Bijbel was ze gaan
geloven in de woorden ervan. Een
paar eenvoudige tips zijn dan vaak
al genoeg. En terwijl het buiten
plenst van de regen, komt een man
schuilen met een achtergrond in de
kunstgeschiedenis. En omdat hij al
een Tenach heeft, wil hij toch weer
een volledige teksteditie van de Bijbel hebben. En als dan ’s middags de
zon doorbreekt, loopt een jongen
van 18 binnen die vindt dat hij een
Bijbel nodig heeft om te gaan lezen.
Elke dag een Bijbel verkopen is geen
prachtig klinkende economische
doelstelling. Zeker in de zakelijke
wereld waarin je je als christelijke
boekhandel beweegt. Het wordt
niet door iedereen ook goed begrepen. Misschien is het beter om te

zeggen dat dit een verwachting is,
waar je voor bidt, omdat je het Koninkrijk wilt zoeken. Het wonder is
dan dat het ons heel goed lukt om
dagelijks gemiddeld 3 of 4 Bijbels
te verkopen in onze winkels. En
elke week is er wel iemand die dat
voor de eerste keer doet in zijn of
haar leven en een avontuur begint
door naar die Woorden te luisteren
en ze te gehoorzamen.
Het is de laatste week van de vakantie en we zitten middenin
een tweede hittegolf. Deze week
brengt onze eigen vervoersdienst
70 exemplaren naar een RoomsKatholieke school. Ook werden we
verrast door een evangelische kerk
die een persoon 9 Bijbels schonk
als bemoediging voor zijn werk als
evangelist.
Als christelijke boekhandels dagen
we kerken en mensen uit om meer
Bijbels te verspreiden. Er wordt vaak
veel geld uit gegeven om als kerk
zichtbaar te zijn in de omgeving.
Websites, concerten, sport- en spelactiviteiten en nog heel veel meer.
Het is dan verbazend hoe weinig
de Bijbel die door haar boodschap
levens veranderend is, daarbij ingezet wordt. Christelijke boekhandels
worden op hun beurt geholpen als u
uw Bijbel daar koopt, zodat anderen
er ook terecht kunnen.
Auteur: Jo van Dorp, boekverkoper
bij www.ichthusboekhandel.nl.

*) Mark Tigchelaar, lezen, weten en niet vergeten (Spectrum Houten 2015, ISBN
9789000344321) en het boek
Digitale Dementie, hoe wij
ons verstand kapotmaken,
door Manfred Spitzer, (uitgave Atlas contact 2012 ISBN
9789045024332). Beiden zijn
deskundig als geheugenwetenschapper en waarschuwen vanuit een seculier gedachtengoed
voor de toename van analfabetisme en geheugenproblemen.
Er is voldoende bewijs dat
onze productiviteit (en de
opslag in ons geheugen) door
digitale verwerking van informatie met 30% afneemt.
Het is een strategie o.a. vanuit
de antroposofie dat men het
opslaan van kennis in ons brein
(het ouderwetse memoriseren)
afwijst. Alle kennis is gestolde
waarheid in die leer en we
moeten kennis als dynamisch
zien en een objectieve waarheid bestaat dan niet langer.
Zaken die naar mijn overtuiging
rechtstreeks ingaan tegen hoe
de bijbel ons probeert kennis
bij te brengen. Wij lopen in de
winkels dagelijks tegen ontstellend gebrek aan kennis op over
de bijbel, zelfs bij trouwe kerkgangers en gemeenteleden.
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Onder invloed van ons denken

Matt Redman keert terug naar Nederland

TEKST: HANS GROENEBOER

TEKST: LEON VAN STEENSEL

Afgelopen week werd ik via mijn autoradio opnieuw geconfronteerd met programmamakers
die bijna wanhopig communiceerden dat het
gelukkig weer woensdag was. “We zijn weer
over de helft van de week” was hun boodschap.
Op vrijdag luidden zij het weekeinde weer in!
“We zijn weer vrij en kunnen weer leven”. Het
ware leven speelt zich af in het weekeinde! Als
ik naar deze berichten luister bekruipt mij een
gevoel van vervreemding! Zou het nu echt zo
zijn dat het grootste deel van de Nederlanders
de week doorploegt onder aanmoediging van
deze programmamakers opdat ze in het weekeinde eindelijk weer kunnen doen wat ze willen
doen? Zou het dan echt zo zijn dat zij vijf dagen in de week doen waar ze eigenlijk niet voor
willen kiezen, werken voor een baas omdat de
schoorsteen moet roken?

Zing de eerste tonen van ’10.000 Reasons’
(’10.000 Redenen’) en iedereen zingt met je
mee. Het is de kracht van de liederen van Matt
Redman, die mensen al decennia verbindt. En
dat is slechts één voorbeeld uit het rijke repertoire van de Britse aanbiddingsleider. Vertalingen van ‘The Heart Of Worship’ en ‘You Never Let
Go’ kregen, net als ’10.000 Reasons’, een plek
in liedbundels wereldwijd. Op 4 juni 2020 kan
in levenden lijve meegezongen worden met Matt
Redman zelf. Groot Nieuws Radio en EvensForChrist presenteren dan een aanbiddingsavond
met Matt Redman in de IJsselhallen in Zwolle.

Is het dan in het weekeind weer uitblazen en het
leven kunnen vieren? Verkopen zij de kostbare
uren van hun leven in ruil voor een klein beetje
geld en 25 vrije dagen per jaar? Ik hoop dat dit
geen juiste conclusie is. Ben ik dan een buitenbeentje als ik in mijn vakantie mijn werk mis?
Uiteraard kan ik intens genieten van vrije tijd,
op reis zijn en vakantie beleven, maar ik geniet
evenzeer van het werk waar ik iedere dag weer
mijn bed voor uitkom!
Kan werken betekenisvol zijn? Kunnen we
waarde toevoegen aan een organisatie, een samenleving en een betere wereld? Geloof in jezelf is de grootste kracht. Kun je tevreden zijn
met het moment in je leven! Kun je het moment
beleven? Waarom doe je wat je doet?
Hoe ziet jouw leven eruit? Wat wil je echt en
hoe kun jij verantwoordelijkheid nemen voor
jouw situatie? Veel van onze ervaringen worden
gedirigeerd door onze gedachten. Wat leren we
over werken? Is werken betekenisvol, kun je
van waarde zijn en is het waardevol om jouw
talent in te zetten voor een gemeenschappelijk
doel in de organisatie? Deze gedachten motiveren, waardoor het werkende leven er anders uit
gaat zien. Werken doe je het grootste deel van
je week; hoe belangrijk is het dat je juist daar
waarde en vervulling vindt?
Bewust worden van je gedachten is een thema
om tot verandering te kunnen komen. Denken is
het begin van mentale activiteit (alles wat met
gedachten of gevoelens te maken heeft). Je intelligente brein geeft een betekenis aan elke gedachte.
Die betekenis creëert een gevoel en dat gevoel
heeft een grote invloed op ons gedrag. Dus niet de

gebeurtenis is het die ons gedrag bepaalt (bv. werken), maar de betekenis die wij met ons brein aan
de gebeurtenis koppelen. Deze wijsheid wordt al
generaties lang doorgegeven door wijsgeren.
De Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (19132007) ontwikkelde op basis van deze wijsheid
een praktisch model (Rationele Emotieve Training) om mensen te helpen inzicht te verwerven
in hun gedachten om zodoende tot nieuw gedrag
te komen. Elk oordeel dat je hebt is het gevolg van
een betekenis die jij geeft aan een gebeurtenis. Je
bent het ergens wel of niet mee eens. Waar komt
die mening vandaan? Onze waarneming is geen
objectieve weergave van de werkelijkheid. Einstein ontdekte het al, de werkelijkheid is slechts
een illusie, maar wel een hele hardnekkige waarin we geloven. Als je geraakt wordt door een film
of een boek en emotioneel wordt bewijst dat dat
je geraakt kan worden door een illusie.
Wat je ziet is niet echt. Je kunt slapeloze nachten beleven door het kijken naar een horrorfilm.
Je gedachten en je emoties zijn in staat om je te
laten geloven in een werkelijkheid die lijkt op de
realiteit, maar wat feitelijk een toneelspel is. Je
kijkt naar de buitenwereld met jouw eigen filter. Die filter kleurt het beeld zoals jij het graag
beleeft of ziet. Dat noemen we met een mooi
woord paradigma. Deze paradigma staat voor
hoe we naar de werkelijkheid kijken en hoe wij
die beleven. Vanuit dat referentiekader vormen
zich jouw meningen. Jij interpreteert die mening
door jouw paradigma. Deze filter is dus van groot
belang, heeft invloed op je kijk op de wereld en
op jezelf. Welke invloed heb jij op je eigen filter?
Om mensen naar nieuw gedrag te coachen moeten we niet werken aan een andere omgeving,
maar aan het bewust worden van gedachten.
Omdenken heet dat met een populair woord. Jij
kunt van betekenis zijn op de plaats waar jij op
dit moment bent. Nieuwe gedachten zullen tot
nieuw gedrag leiden. Daaruit zullen nieuwe situaties geboren worden. Dat kan in de praktijk

betekenen dat iemand meer gemotiveerd in zijn
of haar werk staat of dat iemand op zoek gaat
naar werk dat beter bij hem of haar past.
Bij beide uitkomsten is de organisatie gebaat. Iemand die niet op de goede plek zit in het team of
in de organisatie zal “waste” produceren en dat
zal een negatief effect hebben op de samenwerking met andere collega’s. Die personen kunnen
beter verantwoordelijkheid nemen en een baan
zoeken die wel bij hen past. Iemand die disfunctioneert omdat hij of zij ongezonde gedachten
heeft geleerd, zal door nieuwe gedachten gemotiveerd raken en anderen meenemen in zijn of
haar enthousiasme. Nieuwe gedachten kunnen
leiden tot een krachtiger zelfbeeld en nieuwe
motivatie in het werk. Dat zal waarde creëren,
zowel in het persoonlijke leven als in de organisatie. Dat is altijd een win-winsituatie. Dat is
waar we op sturen bij coaching en training.
Het motiveert mij dagelijks om mensen in hun
kracht te zetten. Als coach en trainer ben ik
dagelijks bezig met deze uitdaging. Ik zie de
waarde van deze investering en krijg erkenning
van mensen die trainingen volgen en in coachtrajecten zitten. Zij kijken uit naar de gesprekken of de trainingsdagen omdat dit hen motiveert. Vaak ervaren zij dit als een cadeau!
In januari starten we weer met twee nieuwe
groepen in onze coachopleiding. Een groep in
Gorinchem en een groep in Drachten. De pilotgroepen die het afgelopen jaar gestart zijn
beginnen dan aan hun tweede jaar. Met groot
enthousiasme en een sterke groepsdynamiek
werken zij samen aan hun ontwikkeling en groei
als coach. Vanuit het contextuele gedachtegoed
zie ik hun enthousiasme groeien omdat ze in de
praktijk ervaren en leren hoe zij als coach mensen in hun kracht kunnen zetten!
Heb je interesse?
Op de website www.iDNA-scan.nl vind je informatie en data.

Het is bijna ondoenlijk om de bijdrage van Matt
Redman aan hedendaagse aanbidding te omschrijven. Vanuit bewegingen als Soul Survivor
en Passion sprak hij met herkenbare teksten
een nieuwe generatie aan. Als aanbiddingsleider bleek hij jong en oud bij elkaar te brengen.

Redman blijft consequent in wat hij doet: zijn
platform is nooit een doel op zich. De liederen
die hij brengt, wijzen keer op keer op het unieke
karakter van God en de relatie die Hij met ons
heeft. Redman verwerkte de inspiratie voor zijn
muziek in diverse boeken zoals ’10.000 Redenen’, wat een paar jaar geleden verscheen.

Redmans nuchtere en oprechte houding in zijn
muziek en teksten, zijn passie voor zuiverheid
in aanbidding en de herkenning bij de geloofslevens van miljoenen hebben van de Brit een
wereldwijd geliefde persoon gemaakt.
Verschillende van zijn liederen zijn in Nederland
opgenomen in de bundel Opwekkingsliederen
en ’10.000 Redenen’ staat al jaren in de top van
de Top 1008 van Groot Nieuws Radio. Maar Matt

Met het concert op 4 juni 2020 in de IJsselhallen in Zwolle keert Matt terug van een relatief
rustige periode. Hij nam een sabbatical en besloot minder internationaal optredens te geven. De laatste rustperiode gebruikte hij onder
andere om nieuwe muziek te schrijven, die komend jaar verschijnt. Ook maakte hij plannen
om vanuit Amerika (waar hij betrokken was bij
de Passion beweging en een kerk) weer terug
te verhuizen naar Engeland. Net op tijd voor
het optreden dus, waar de bekende liederen
als ’10.000 Reasons’ en ‘You Never Let Go’ niet
zullen ontbreken. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.eventsforchrist.nl.

Akoestische band The Bowery
gaat muzikaal in gesprek tijdens theatertour
ters liggen in het verlengde daarvan.” Dat de
combinatie van intiemere muziek en verhalen
krachtig is, blijkt wel uit het succes van theatershows als Springsteen On Broadway. The
Bowery zet met de komende tour dan ook een
stap die voorziet in een groeiende behoefte.
“Verhalen bepalen veel in onze muziek” aldus
Maasland. “Wij houden het vergrootglas op
onszelf en hopen in die omgeving dat het ook
bij de mensen binnen komt.” Kaarten voor ‘An
Evening With The Bowery’ zijn te bestellen via
www.truetickets.nl.

TEKST: LEON VAN STEENSEL

Het is een geweldige combinatie om de eerlijke en rauwe, akoestische muziek van The Bowery in haar element mee te maken: de echte
theatersfeer, waar de muziek heel direct met je
in gesprek gaat en de band deelt uit het hart
over het leven met al haar moois en moeite.
Tijdens de komende theatertour ‘An Evening
with The Bowery’ gaat muziek zo hand in hand
met verhalen die dichtbij komen. De tour langs
tien theaters door het hele land volgt op een
succesvol debuutjaar en biedt tegelijkertijd
een voorproefje van wat komen gaat. De kaartverkoop is gestart op www.truetickets.nl.
De uitreiking van de Zilveren Duif Award voor
Nieuwe Artiest van het Jaar en de heruitgave
op cd wegens groot succes van het debuut ‘Broken Jars’ lieten er al geen twijfel over bestaan:
The Bowery (Rokus Maasland en Ramon Scherrenberg) raakt gevoelige snaren en wint in rap
tempo fans. De akoestische muziek met folk en
(soms) rauwere randjes trekt dan ook de aandacht. Het is muziek die opvallend direct en
open is over de ‘ups and downs’ van het leven,
maar ook over de hoop die er in klinkt. The Bowery gaat met haar muziek een gesprek aan. En

met de komende theatertour doet ze dat directer
dan ooit. Tijdens de komende concerten zal The
Bowery, samen met cellist Ardie van der Knijff,
een programma brengen waarin de kracht van
muziek en de kracht van verhalen zich bundelen. Niet alleen repertoire van het debuutalbum,
maar ook bekende songs van andere artiesten
hebben een plek op de avonden. Bovendien laat
The Bowery nieuwe nummers van het komende
album in premiere gaan tijdens deze tour.
“De reacties op het debuut waren voor ons
overweldigend” aldus Rokus Maasland. “We
speelden de afgelopen tijd op verschillende
plekken in een wat intiemere setting voor groter publiek, maar ook veel in huiskamerconcerten. Dat sloeg bijzonder goed aan en thea-

11/10 Hilversum, All Art
17/10	Kampen, Stadsgehoorzaal
(LAATSTE KAARTEN)
18/10	Ermelo, Theater de Dialoog
14/11	Groningen, Der Aa Theater
15/11	Dedemsvaart, De Gashouder
16/11	Amersfoort, Icoontheater
20/11 Utrecht, Werftheater
21/11 Gouda, Theaterbakkerheij
23/11 Maassluis (UITVERKOCHT)
30/11 Dordrecht, Bonfire
(De concerten beginnen om 20:15 uur)

muziek
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Groot Nieuws Radio en Events For Christ presenteren:

MATT
REDMAN
Donderdag 4 juni 2020
20.00 uur
IJsselhallen, Rieteweg 4
Zwolle

Rob Favier – Niet Vanzelfsprekend (Ecovata)
TEKST: LEON VAN STEENSEL

Als Rob Favier een cd maakt, weet
je een paar dingen zeker: het staat
bol van teksten met een humoristische inslag, tussendoor geeft de
‘zingende dominee’ je een aantal
wijsheden mee en gevoelige liedjes

worden niet vergeten. Het is bijna
vanzelfsprekend. Dit nieuwe album
stelt wat dat betreft niet teleur. En
het valt op dat Favier niet alleen
muzikaal, maar ook tekstueel een
tandje volwassener lijkt geworden. ‘Blijf Bij Mij’ is een schitterend
liedje bijvoorbeeld, dat met veel

gevoeligheid het verlangen naar
Gods nabijheid beschrijft. Het kan
bestaan naast bijna onvervalst cabaret in ‘Ons Vingertje’ en ‘Kapelletje’, wat qua gevoel Toon Hermans
benadert. ‘Niet Vanzelfsprekend’ is
een van de betere albums van Rob
Favier.

David Leonard – The Wait (Integrity)
TEKST: LEON VAN STEENSEL

David Leonard was de helft van het
duo All Sons & Daughters, wat onlangs stopte. Daarvoor maakte hij
deel uit van live pop/rock bands als
Needtobreathe en Jackson Waters.
Met zijn solo album ‘The Wait’ combineert hij het beste van beide. Dan

is het wel even slikken om de bijna
experimentele keyboard lagen te
horen in de eerste paar tracks (vooral ‘Wanderer’ en ‘Signs of Life’). Pas
als Leonard een stap terug neemt in
‘Know Your Heart’ en ‘Come As You
Are’ komt het gevoel van All Sons
& Daugters weer even boven. ‘The
Wait’ is als geheel echter radicaal

anders en muzikaal interessant
genoeg om echt als vernieuwend te gelden. Liefhebbers
van goed geproduceerde pop
met electronische randjes en
teksten die duidelijk wortels
hebben in stille tijd hebben
hiermee een van de aanraders
van het jaar te pakken.

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where The Bluegrass Grows
(New Day)
MATT REDMAN KEERT TERUG NAAR NEDERLAND

TEKST: LEON VAN STEENSEL

Zing de eerste tonen van ’10.000 Reasons’ (’10.000 Redenen’) en
iedereen zingt met je mee. Het is de kracht van de liederen van
Matt Redman, die mensen al decennia verbindt. En dat is slechts
één voorbeeld uit het rijke repertoire van de Britse aanbiddingsleider.
Met het concert op 4 juni 2020 in de Ijsselhallen in Zwolle keert Matt
terug van een relatief rustige periode. Hij gebruikte deze onder
andere om nieuwe muziek te schrijven, die komend jaar verschijnt.
Net op tijd voor het optreden dus, waar de bekende liederen als
’10.000 Reasons’ en ‘You Never Let Go’ niet zullen ontbreken.

Als je opgroeit in Kentucky, groei
je op met bluegrass. Voor Steven
Curtis Chapman werd het hoog
tijd om die muzikale invloeden
eens ruim baan te geven. Een paar
jaar geleden presenteerde hij al
‘Deep Roots’ met bluegrass ver-

• Super early bird tickets tot 15 oktober a.s.
• Early bird korting tot 15 januari a.s.

Kijk voor meer info op www.eventsforchrist.nl of tel. 0297-237172

sies van zijn liedjes en hymns; nu
heeft hij dat album uitgebreid tot
‘Deeper Roots’ om de banjo los
te laten gaan op doorgaans pittige popliedjes als ‘Dive’ en de wat
veiligere ballads als ‘Cinderella’.
Chapman maakt van de gelegenheid gebruik om muzikale helden
(o.a.Ricky Skaggs) en familie (zijn

vader, broer en zoon) in te
schakelen. Het klinkt verrassend vertrouwd om country
en bluegrass te horen in combinatie met hymns als ‘Great
is Thy Faithfulness’ en ‘I’ll Fly
Away’. Maar de volgende keer
mag Steven Curtis vooral meer
eigen materiaal toevoegen.

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 (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

advertorial

Celebrating the songs
of Michael W. Smith
Met groot projectkoor en orkest

MUSIC FOR CHRIST KOOR & ORKEST MET KIRSTEN ALTING,
JONNY BOSTON EN AMAZING TEENS AND VOICES

16 november 2019
De Verbinding - De Schutterij 2, Veenendaal

Aanvang 19.30 uur
Entree € 12,50
(excl. reserveringskosten)

Tickets bestellen via
eventsforchrist.nl

17 november 2019
Maranatha Kerk - Prof. Mekelstraat 255, Vlaardingen
EVENTS FOR CHRIST
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Nieuwe hoop in eigen land

Artiesten vieren met grootse
muziekavond liederen van
Michael W. Smith

15 november 2019
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle

|

Vader Lek (49) zag in Albanië geen
enkele mogelijkheid meer op een
hoopvolle toekomst en wilde daarom zijn thuisland verlaten. Toen
hij door het zaaigoedproject van
Zending over Grenzen een nieuwe
kans kreeg om in zijn eigen land
een bestaan op te bouwen en zijn
familie te onderhouden, besloot
hij thuis te blijven. Nu kan hij tot
zegen zijn in zijn omgeving.
Hoewel Lek door zijn vader vernoemd werd naar de Albanese
munteenheid, was financiële zekerheid moeilijk te bereiken voor
hem en zijn vrouw Mbore. Lek en
zijn vrouw leven met hun vijf kinderen in een dorp vlakbij de Albanese havenstad Durrës. Lek vertelt:
“We leefden in diepe armoede en
ik kon niet zorgen voor mijn familie. Ik had geen baan, ik werkte alleen een paar dagen per maand en
soms nog minder.” Door het gebrek
aan financiële middelen, was Lek
niet in staat om het stuk land bij
zijn huis te bebouwen. “We hebben zo’n 350 vierkante meter land,
maar we konden niet eens graan
of groenten verbouwen, omdat we
geen geld hadden voor landbouwgereedschap of zaden. Het maakte
mij terneergeslagen en ik voelde
me vaak een nutteloze man.”

Thuisland verlaten
Net als veel andere arme en gedesillusioneerde Albanezen besloot Lek
zijn thuisland te verlaten om op zoek
te gaan naar een betere toekomst. Hij
wilde in Duitsland asiel aanvragen.
Albanië kent hoge een werkloosheid
en gezondheidszorg en onderwijs
zijn slecht georganiseerd. Deze uitzichtloze situatie zorgt ervoor dat
veel mensen het land willen verlaten
om ergens in West-Europa een beter
bestaan op te bouwen. “Ik wilde uit
mijn land en aan de situatie ontsnappen”, zegt Lek. “Ik voelde me hopeloos en mijn familie ook.”

Zaaigoed
Terwijl Lek bezig was met de voorbereidingen voor zijn vertrek,

is, hebben Lek en zijn familie nog
veel werk te doen. Ariana, familiecoördinator van Zending over
Grenzen, zegt: “Het zaaigoedproject is een enorme steun geweest
voor de familie. Dit is het tweede
jaar dat de familie geholpen wordt
met dit project. In het begin konden ze voorzien in hun eigen behoefte aan verse groente en een
beetje graan. Deze zomer konden
ze ook een deel van hun opbrengst
verkopen en voorzien in de behoeften van andere families.”

Delen van de liefde
Nu Lek het stuk land kan bebouwen,
heeft de familie nieuwe hoop voor
de toekomst gekregen. Het idee om
Albanië achter te laten, heeft Lek laten varen. “We zijn dankbaar, omdat
dit project ons geholpen heeft om
te werken en in onszelf te geloven.
Het moedigt ons aan om ons land
te waarderen, het te bewerken en
zaadjes te planten. Toen ik de eerste opbrengst van ons werk oogstte,
huilde ik gewoon. Het is geweldig!
We hadden ook de mogelijkheid
een aantal buren te helpen. Zij konden hun land ook niet bewerken en
wij ondersteunden hen. We delen
van de liefde die jullie ons gaven.
Moge God u zegenen!”

“Toen ik de eerste opbrengst
van ons werk oogstte,
huilde ik gewoon”
hoorden twee zusters uit de plaatselijke kerk over zijn besluit. Deze
kerk is een van de kerken in OostEuropa waarmee Zending over
Grenzen samenwerkt om steun te
bieden aan families die worstelen
met armoede. Zo kregen Lek en zijn
familie hulp aangeboden door middel van het zaaigoedproject. Via dit
project helpt Zending over Grenzen
kansarme mensen in Oost-Europa
op weg naar een bestaan waarin ze
niet meer afhankelijk zijn van hulp

van buitenaf. “Zending over Grenzen hielp mijn familie met werktuigen en zaaigoed”, zegt Lek, “En dat
gaf ons levenshoop.”

Oogst
Het is herfst als we Lek bezoeken.
De dagen zijn warm en de geur
van de geploegde aarde is het eerste wat opvalt als je bij Leks huis
aankomt. De druiven zijn nog niet
geoogst en hoewel de belangrijkste
oogst van de zomer binnengehaald

Najaarsconcerten met Zending over Grenzen
Naast het uitdelen van zaaigoed doet Zending over Grenzen nog veel meer. Wilt u meer
weten? Bezoek dit najaar een
van de concerten met Joke
Buis en diverse koren. Zending over Grenzen is er aanwezig en kan u meer vertellen
over hoe kansarme mensen in
Oost-Europa een kans op een
hoopvolle toekomst krijgen en
kracht vinden in de bemoedigende boodschap van het
Evangelie. Voor meer informatie over de concerten kijk op
www.zendingovergrenzen.nl/
concert.

boeken
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Het Omega-Dossier

Baptistengemeente Scheveningen
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TEKST: KLAAS KUIJPER

Het ‘Omega-Dossier’ is een lijvig
boek met als ondertitel ‘Op zoek
naar het DNA van Gods koninkrijk’.
In dit studieboek beschrijft Johan
Vink alles wat hij geleerd heeft tijdens zijn proces om los te komen
van oude zekerheden en te leren om
open te staan voor nieuwe ontdekkingen. Niet dat zijn proces en ontdekkingen dezelfde moeten zijn als
de onze, maar in dit boek wil Vink
echter zijn inzichten met ons delen.
Johan Vink is socioloog en spreekt
regelmatig in gemeenten. Hij is
voorganger geweest van de Vineyard gemeente in Wageningen.
Daarvoor heeft hij jarenlang bij
Youth for Christ en de Evangeli-

sche omroep gewerkt en heeft ook
nog even lesgegeven in het hoger
onderwijs. Nu geeft Vink als initiatiefnemer leiding aan het cross
mediale Omega project, dat bestaat
uit een omvangrijke website en dit
boek als uitgave. Dit project heeft
als doel om christenen te leren “op
een relevante en realistische manier in deze postmoderne cultuur
christen te kunnen zijn door vooral
te helpen het paradoxale karakter
van Gods Koninkrijk te begrijpen.”
Het ‘Omega-Dossier’ is geen boek om
van kaft tot kaft uit te lezen, maar om
je te verdiepen in het onbekende, om
kennis te nemen van thema’s waar je
nog niet eerder bij stil gestaan hebt.
Er is echter één thema dat telkens
terugkomt: paradoxen. Want het

hele leven, en zeker het geloof, zit vol
met paradoxen. Deze schijnbare tegenstellingen zijn nodig om niet verstrikt te raken in zwart-wit denken.
Centraal in het boek staat dan ook
de menswording van Jezus. De incarnatie laat zien hoe wij echt mens
kunnen zijn in deze wereld en in de
gemeenten. Het laat ook zien wie
God echt is en wil zijn voor ons. Heel
schematisch en met veel illustraties
biedt dit studieboek veel nadenkstof
om als christen in deze wereld te leven en hoe we ons verhouden tot het
Koninkrijk van God.
In de komende Uitdaging zal een
interview verschijnen met Johan
Vink waarin hij meer vertelt over de
achtergrond van dit boek en in de
edities daarna zullen artikelen ver-

schijnen waarin Vink thema’s uit het
Omega-dossier aan bod laat komen.

Het Omega-Dossier
Op zoek naar het DNA van
Gods koninkrijk
Johan vink
Omvang: 688 pagina’s
ISBN: 9789082830309
Prijs: € 24,95
Highway Media

www.baptistscheveningen.nl

De verborgen eenheid van de Bijbel
TEKST: JACCO STIJKEL

Nu stapelkorting bij Pelgrim!
Bij Pelgrim hebben we een grote partij boeken, cdʼs en dvdʼs, die we nu met
mooie korting aanbieden. We werken met stapelkorting, dat wil zeggen dat
je op de toch al lage prijzen een oplopende korting krijgt als je meer dan
1 artikel uit die categorie (boek of muziek) kiest.

Bij 1 boek uit deze categorie

CD OF DVD IN DEZE GROEP

Bij 2 boeken

3 CD/DVD voor

Bij 3 boeken

6 CD/DVD voor

Bij 4 boeken

10 CD/DVD voor

Zolang de (winkel-)voorraad strekt!

Zolang de (winkel-)voorraad strekt!

Pelgrim Epe Hoofdstraat 146, Epe, T. 0578-621 610
Pelgrim Hoogvliet Eeze 12, Hoogvliet, T. 010-472 2951
Pelgrim Rotterdam Nieuwe Binnenweg 420, Rotterdam
T. 010-476 2032
E-mailen kan ook: info@pelgrimonline.nl

Kijk op www.pelgrimonline.nl
in de rubrieken boeken en cdʼs
met mooie korting. Of ga naar
een van onze winkels.

In mijn boekenkast staat een kloek
werk: ‘Commentary on the New
Testament of the Old Testament’
van G.K Beale en D.A. Carson. De
auteurs laten zien hoe en waar citaten, verwijzingen en echo’s van
Oud Testamentische teksten in het
Nieuwe Testament voorkomen. Dit
boek is met name een naslagwerk.
Richard Hays schreef in 2016 zijn
boek ‘Echoes of Scripture in the
Gospels’ een leesbaarder boek over
dit belangrijke onderwerp. Het
is mooi dat er met ‘De verborgen
eenheid van de Bijbel’ nu een Nederlandstalig boek verschenen is
waarbij heel duidelijk wordt aangegeven hoe en op welke manier
de schrijvers van het NT gebruik
hebben gemaakt van het OT. Dr.
Lalleman,
Nieuwtestamenticus,
docent en decaan aan het Spurgeon’s College te Londen, weet duidelijk waar hij over praat. Hij schrijft
helder, duidelijk en compact. Dui-

Rectificatie

delijk is dat als je het NT goed wil
begrijpen, je niet om het OT heen
kunt. Sterker nog: kennis van het
OT is essentieel om de teksten van
de evangeliën, brieven etc. goed te
begrijpen. Het is daarom jammer
dat christenen soms het eerste deel
van de Bijbel terzijde schuiven. Nu
is het zo dat vertalingen van de Bijbel aangeven als er een vers wordt
geciteerd. Bijbellezers overkomt
het regelmatig dat de tekst anders in het OT-Bijbelboek staat. Dit
komt door gebruik van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de
Bijbel, maar ook doordat auteurs
met groot gemak Bijbelverzen uit
twee verschillende boeken aan elkaar rijgen (gecombineerde citaten). Dat komt op ons vreemd over,
maar in het NT gebeurt het veel.
Daarnaast is er sprake van verwijzingen en echo’s die niet zo duidelijk zijn, maar wel aan te wijzen
zijn. Door deze op te sporen legt
Lalleman heel mooie verbindingen
tussen beide testamenten.

Het boek valt uiteen in drie delen.
Belangrijke teksten voor het Nieuwe
Testament (vooral het gebruik van
de Psalmen vond ik erg leerzaam),
verschillende thema’s (bijvoorbeeld
de zondvloed,David, de rivier, getallen enz.) en de behandeling van de
27 Bijbelboeken van het NT (een selectie, waarbij Paulus bijvoorbeeld
één hoofdstuk vormt). Lalleman
houdt de hoofdstukken relatief kort.
Dat vind ik een pluspunt, want het
komt de leesbaarheid ten goede.
Aan de andere kant blijf je het gevoel houden dat hij vaak nog veel
meer had kunnen zeggen. De auteur
beseft dat terdege, en bij elk hoofdstuk worden boeken genoemd om
verder te lezen.

TEKST: MARCO VAN PUTTEN

staan zaken, zoals generaliserende
uitspraken over Israëli’s, die ik bij
nader inzien niet had moeten gebruiken. De recensie is te hard, te
scherp en ook kwetsend gebleken.

In de juli krant staat mijn recensie
van het boek ‘Het laatste uur’ van
de schrijver Amir Tsarfati. Daarin

Dat resulteert in een werk dat zowel een vraagbaak is hoe het NT
gebruikmaakt van het OT, als inspireert tot verdere verdieping.
Daarmee is ‘De verborgen eenheid
van de Bijbel’ een aanwinst op het
gebied van Nederlandstalige theo-

logie en aanrader voor eenieder die
meer van dit boeiende onderwerp
wil weten.

Het gebruik van het Oude
Testament in het Nieuwe Testament
Dr. Pieter J. Lalleman
Buijten & Schipperheijn Motief
320 pagina’s
Jaar van uitgave 2018
Prijs € 19,95
ISBN 9789463690164

Daarvoor biedt ik mijn oprechte
excuses aan en vraag ik vergeving.
Ik neem daarmee afstand van mijn
recensie, hopende dat dit de zaak
van Israël verder brengt.
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De Schuilplaats
in Thailand
Hierdoor kan therapeutische hulp
op eigen terrein aangeboden worden en kunnen gezamenlijke activiteiten houden worden.

Werkzaamheden

TEKST: ARIE-JAN MULDER /
FOTO’S: FAMILIE BAK

Familie en vrienden achter je laten
en verhuizen naar een ver land met
een heel andere cultuur en ander
klimaat, wie doet dat? Er zijn mensen die zoiets doen om er zelf beter van te worden, maar er zijn ook
mensen die dat doen om anderen
te gaan helpen. Zulke mensen zijn
Peter en Tatjana Bak uit Purmerend. Ze hadden allebei een baan,
om alsmaar nieuwe dingen te kunnen kopen, het huis steeds mooier
te maken, nieuwe kleren enz. Maar
langzaam groeide het gevoel bij
hen beiden dat dit niet de manier
was waarop ze wilden leven. Ze
hadden het verlangen zich in te
zetten voor hun medemens en de
liefde door te geven die zij zelf ontvingen.

Roeping en zending
Op een zondag in 2002 sprak zendeling Wout van de Bor (als gastspreker) in hun kerk, de Christengemeente Purmerend. Hij sprak
over zending en deed een oproep.
Zowel Peter als Tatjana voelden
zich enorm aangesproken, alsof
die oproep speciaal voor hen was.
Maar het probleem was dat ze alle
twee eigenlijk geen warme gevoelens voor zending hadden, want
dan moest je ver van je familie en
vrienden gaan wonen en dat was
voor hun een stap te ver. Maar in
de tijd die volgde veranderden hun
gevoelens en ze ervoeren dat God
hun harten warm maakte voor de
zending. En vier jaar later, na een
intensieve voorbereiding, werden
ze uitgezonden naar het noorden
van Thailand om daar ondersteunend zendingswerk te verrichten

in ‘De Schuilplaats’. Peter en Tatjana en hun drie kinderen, Chester
(1996), Jeremy (1997) en Nathan
(1999) lieten alles wat vertrouwd
en geliefd was achter om een
nieuw avontuur te beginnen. Dat
betekende: leren leven in een nieuwe cultuur, de Thaise taal machtig
worden en voor de kinderen: studeren op een Internationale school.

De Schuilplaats
Elke dag worden duizenden kinderen verkocht in seksuele slavernij.
Zij worden gedwongen tot prostitutie. Ook worden er elke dag
duizenden kinderen seksueel misbruikt door hun vader, familieleden
en vertrouwde vrienden. Al deze
kinderen zijn gepijnigd, gebroken
en verscheurd maar het ergste is,
ze zijn hulpeloos en alleen … eenzaam en zonder doel.

De Schuilplaats is een plek voor
meisjes die seksueel misbruikt zijn.
Door meisjes met dezelfde ervaringen samen te laten leven, hebben zij
een grotere kans op verwerking van
wat hen is overkomen. De leeftijd van
de meisjes varieert van 6 tot 18 jaar.
De Schuilplaats biedt de meisjes een
veilige woonplek, gezond voedsel en
fatsoenlijke kleding, de mogelijkheid
tot scholing, liefde en waardering,
onderricht in zelfredzaamheid en
nieuwe hoop voor de toekomst.
Er zijn drie huizen op het terrein
waarin per huis tien meisjes opgevangen kunnen worden. Het project telt op dit moment zesentwintig kinderen. Voor elk huis zijn er
vier leidinggevenden (‘moeders’)
die de dagelijkse gang van zaken in
goede banen leiden.
Verder is er een counselingsruimte
en een multifunctionele ruimte.

Peter en Tatjana maken allebei deel
uit van het team van de Schuilplaats.
Peter houdt zich onder andere bezig
met het onderhouden van alle woningen en de terreinen/tuinen, de
reparatie van voertuigen, huishoudelijke apparatuur en computers.
Ook draagt hij de zorg voor ontspanningsmogelijkheden, zoals de bouw
van speeltoestellen. Peter zorgt voor
veiligheid in en om de huizen en is er
als een vaderfiguur voor de meisjes.
Tatjana heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de Schuilplaats, zowel voor de administratie,
als het zorgen voor voldoende inkomsten. Ze onderhoudt daarnaast
de contacten met sponsors, vrijwilligers en belangstellenden en is verantwoordelijk voor de website en de
nieuwsbrieven van de Schuilplaats.
Daarnaast helpen ze allebei mee bij
het organiseren van feesten, sporten spelactiviteiten voor de meisjes.

En hoe beleven ze hun werk?
Peter: “Ik wil graag mijn kennis en
twee rechterhanden inzetten om bij
te dragen aan een goed en veilig leven voor de meisjes. Ook vind ik het
belangrijk dat de meisjes mogen zien
dat er ook mannen zijn die het goede
met hen voorhebben en er voor ze
willen zijn op de juiste manier”.
Tatjana: “Als gezin mogen we een
voorbeeld zijn voor de meisjes. Een
gezin waarin warmte en liefde is,
maar soms ook moeite en onenig-

heid, die we op een goede manier
proberen op te lossen. Het is belangrijk voor de meisjes om te ervaren
hoe een gezond gezin functioneert.
Naast onze taken in Schuilplaats geven we veel liefde en aandacht aan
de meisjes en laten we ze weten dat
ze belangrijk zijn”.
Als de meisjes binnenkomen en in
het begin schuw zijn voor iedereen,
dan is het mooi om te zien dat ze
na een paar weken beginnen op te
bloeien en stukje bij beetje vertrouwen gaan krijgen in de moeders. En
als ze na een poosje ook Peter gaan
vertrouwen en gezonde toenadering
zoeken, even plagen, een vraag om
hulp met huiswerk neerleggen of een
knuffel komen halen, dan weet je dat
ze weer hoop voor de toekomst hebben en dat hun zelfvertrouwen aan
het groeien is. Op zo’n moment besef
je dat je een lichtje in hun leven hebt
mogen laten schijnen.

Het project in de praktijk
Om 5:30 uur staat iedereen op,
dat is in Thailand normaal. Als
de meisjes hun taken uitvoeren,
kookt de leiding het eten (in Thailand worden alleen maar warme
maaltijden gegeten!). Na de gezamenlijke maaltijd gaan de meisjes
naar school. Een aantal meisjes
kan nog niet lezen en schrijven dus
wordt hen dit in De Schuilplaats
geleerd. Als ze er klaar voor zijn
gaan ze naar het onderwijs voor
volwassenen. Na schooltijd worden
er boodschappen gedaan, kleren
gewassen of wordt er meegeholpen
met koken. Op deze manier leren de
meisjes zelfstandig te worden. Aansluitend maken ze hun huiswerk, is

er tijd om te spelen en samen te zijn
of met elkaar te zingen en te bidden.
Het merendeel van de meisjes
die in De Schuilplaats hebben gewoond, zijn nu in staat om zichzelf
te redden en anderen te helpen. Velen van hen zijn getrouwd en hebben zelf kinderen. Doordat ze het
evangelie thuis verspreiden, zijn
een aantal van hun familieleden
christen geworden. Ook hebben
ze geleerd hoe ze kunnen vergeven en zijn ze in staat terug te gaan
naar hun familie die hen heeft verstoten om te zeggen: “Ik hou van
jou.” Dat zijn wel heel bijzondere
resultaten van dit mooie werk.

De balans
Het werk wordt op vrijwillige basis
uitgevoerd, waardoor Peter en Tatjana volledig afhankelijk zijn van
giften. Zij krijgen ondersteuning via
hun kerk (ongeveer 15%) en leven
voor de rest van giften van mensen
die het werk een warm hart toedragen. Op dit moment is er door
natuurlijk verloop wat tekort in de
sponsoring, dus nieuwe ondersteuners voor dit bijzondere project
zijn van harte welkom.

Hoe kijken Peter en Tatjana na al die
jaren terug op hun keuze om hun
betaalde banen op te zeggen en als
vrijwilligers de zending in te gaan?
Daarover zeggen ze: “We hebben
gehoor gegeven aan deze oproep
omdat we gehoorzaam willen zijn
aan God, met als grondslag voor ons
handelen de Bijbel, in het besef dat
we in alles afhankelijk zijn van God.
Natuurlijk kun je niet zonder geld
leven, maar de focus van alledag is
nu niet meer gericht op het eigen
ik, maar op de zorg van de meisjes.
We doen dit vrijwilligerswerk niet
voor onszelf, maar voor hen die het
hard nodig hebben, voor hen die
misbruikt zijn en geen eigenwaarde
meer hebben. Dat geeft een heel andere dimensie aan ons leven”.
En wanneer ze zien hoe het leven
van deze zwaar beschadigde meisjes weer een goede loop neemt,
dan geeft dat een voldoening die
niet in woorden is uit te drukken.
Voor Peter en Tatjana bepaalt dat
nu de balans in hun leven.
Meer info: www.familie-bak.com

Elke dag worden duizenden kinderen verkocht in seksuele slavernij.
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Eerstvolgende uitreiking Zilveren Duif Awards in 2021
TEKST: ZILVEREN DUIF / FOTO: LISA HOOGMOED, MASTERPIECE VISUALS

De eerstvolgende uitreiking van de
Zilveren Duif Awards zal plaatsvinden in 2021. Dat is door het
bestuur van de stichting Zilveren
Duif besloten na de evaluatie van
de afgelopen editie. Door de uitreiking tweejaarlijks te maken, haakt
het bestuur in op de ervaringen
en feedback op het gala van maart
jongstleden. Het bestuur zal een
paar veranderingen doormaken.
Voorzitster Jochebed Neuteboom
en bestuurlid Laura Mukrab nemen
afscheid om zich meer op eigen activiteiten te richten.
De feedback op de afgelopen uitreiking van de Zilveren Duif Awards
was overweldigend positief, laat
het bestuur van de stichting weten. De opzet van de uitreiking,
met meer live muziek dan ooit en
een uitbreiding van de categorieën,

De afwikkeling van deze jaargang
valt samen met het afscheid van
bestuursleden Jochebed Neuteboom en Laura Mukrab. “De inzet
van Jochebed en Laura is bepalend
geweest voor de afgelopen editie van de Zilveren Duif Awards”
zegt bestuurslid Leon van Steensel. “Wat zij aan productietalent en
inzet brachten, was uiteindelijk te
zien op het podium. Er is een fris
enthousiasme ontstaan voor de Zilveren Duif en we gaan de komende
periode gebruiken om de koers die
mede dankzij hen is ingezet, een
vervolg te geven.”

ook adverteren
in de Uitdaging?
Neem contact op met Eddy Morren van Morren Media
Bel 0318 - 25 30 20 of mail info@morrenmedia.nl

Van alle psalmen zijn intussen beamsheets beschikbaar op de website van DNP voor gebruik
in de eredienst. Het is de bedoeling dat er een
complete bundel wordt uitgegeven nadat de revisieronde is afgerond.

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
Stichting Dicht bij de Bijbel. In de afgelopen vijf
jaar is hard gewerkt aan de berijming van het
hele psalter. De stichting biedt u een berijming
die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst
blijft.

Het bestuur zal de komende maanden gebruiken voor verdere afwikkeling van deze jaargang en verkenning voor de activiteiten in 2020,
naast het aantrekken van nieuwe
bestuursleden. “De doelstelling
van de stichting Zilveren Duif biedt
ruimte voor meer activiteiten dan
alleen het gala” aldus Van Steensel. “We gaan onderzoeken welke
haalbaar zijn om te ondernemen in
aanloop naar de volgende editie.”

Over de Zilveren Duif
De Zilveren Duif Awards bestaan
sinds de jaren ’80 en zijn de onderscheidingen voor christelijke muziek
in Nederland en stimuleren de kwaliteit, diversiteit en authenticiteit
ervan. De Zilveren Duif is in de afgelopen jaren een samenwerkingsverband geweest van (grotendeels
christelijke) platenmaatschappijen,
media en muziekorganisaties.
Bron: www.zilverenduif.nl
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De Nieuwe Psalmberijming vrijwel voltooid
De Nieuwe Psalmberijming (DNP) gaat de laatste fase in. Alle 150 berijmingen zijn afgerond,
nu volgt nog een revisieronde.

zorgde voor meer diversiteit en een
groter enthousiasme onder deelnemende artiesten. Deze lijn wil het
bestuur voortzetten en ze heeft
mede daarom besloten tot een
tweejaarlijkse uitreiking. Dit betekent dat de eerstvolgende editie
van de Zilveren Duif Awards pas in
2021 zal zijn.

|

In 2014 nam Jan Pieter Kuijper uit Apeldoorn
het initiatief voor het maken van een nieuwe
berijming van de psalmen, op de gebruikelijke
Geneefse melodieën. Andere dichters sloten
zich bij het project aan: Arie Maasland, Adriaan
Molenaar, Jan Boom, Arjen Vreugdenhil, Titia
Lindeboom, Bob Vuijk, David Heek en René Barkema. Zij namen allen één of meer berijmingen
voor hun rekening.
Vanaf september start DNP met een revisieronde. In de daaropvolgende zes maanden worden

In veel gemeenten binnen onder andere de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de
Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) wordt
inmiddels regelmatig uit DNP gezongen. Diverse
voorgangers hebben hun ervaringen gedeeld op
de site van DNP.
steeds 25 psalmen getoetst aan de uitgangspunten. Hiervoor is een revisiecomité opgericht
waar dichters, theologen, musici en een neerlandicus aan mee werken. Daarnaast worden de
meelezers van de nieuwsbrief hierbij betrokken
en maandelijks uitgenodigd ook op de betreffende psalmen te reageren. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan via de website van De Nieuwe
Psalmberijming.

Meer informatie en inschrijven nieuwsbrief:
www.denieuwepsalmberijming.nl

Evangelisatie meer dan korte campagnes

Team

de, c.q. zich in bepaalde steden bij
hem aansloot. Het werd gevormd
door mensen als Barnabas, Lucas,
Timoteüs, Erastus, Gajus, Aristarchus en er zijn er volgens Lallerman nog meer geweest. “Paulus en
zijn mensen woonden op een centrale plaats (met name in Korinthe,
Efeze en tenslotte in Rome) en van
daaruit reisden teamleden naar de
omliggende steden en dorpen, vestigden zich er voor langere tijd en
bouwden een gezonde gemeente.”
De auteur wil niets van de grootheid van Paulus afdoen, maar een
belangrijk element daarvan was
juist dat die zich omringde met een
goed team. En daar ligt een les voor
de christenen van deze tijd, meent
Lallerman. “Voor ons betekent dit
dat mensen die effectief willen zijn
voor Jezus zich moeten afvragen
wat erin teamverband gedaan kan
en moet worden. En het betekent
ook dat niemand zo goed of zo speciaal is dat hij of zij geen team om
zich heen zou moeten vormen om
effectiever te werken.”

Lallerman vraagt ook aandacht voor
het team dat met Paulus meereis-

www.studiebijbel.nl

TEKST: JOHAN T. BOS / FOTO: PIXABAY.COM

Evangelisatie is meer dan haastig traktaatjes uitdelen en korte
boodschappen uitspreken, om vervolgens snel door te reizen voor
een campagne in het volgende
dorp. Dr. Pieter J. Lallerman, docent Bijbelse vakken aan Spurgeon’s College in Londen, stelt
Paulus als voorbeeld in het kwartaalblad Studiebijbel Magazine.
Volgens hem nam die meer tijd
om in steden te blijven dan men
denkt tussen zijn diverse zogenoemde zendingsreizen en werkte
hij met een team.
“Hij knoopte werkelijke contacten aan met de inwoners van een
aantal grote steden en nadat zij tot
geloof kwamen, besteedde hij veel
tijd aan hun opvoeding tot volwassen volgelingen van Jezus”, schrijft
hij. Tegenwoordig ziet hij tot zijn
vreugde ontwikkelingen in dezelfde richting. Effectieve evangelisatie
vraagt van christenen dat zij hun
huis en leven delen met mensen
rondom hen. “Als we beter naar het

voorbeeld van Paulus hadden gekeken, zouden we ook in de vorige
eeuw nooit gedacht hebben dat het
uitdelen van traktaatjes de naam
‘geloofsverkondiging’ verdiende.”

Eerst de Jood
Het evangelie moet naar zijn mening gepredikt worden onder zowel heidenen als Joden. Dat deed
ook Paulus, die in diverse plaatsen
eerst naar de synagoge ging, maar
daar doorgaans op veel tegenstand

kon rekenen. “Daarom richt Paulus
zich na verloop van tijd meer – of
alleen – op de heidense bevolking.”
Als gelovigen zich nu meer op hun
Joodse landgenoten zouden richten, ondervonden zij waarschijnlijk dezelfde tegenstand als Paulus,
denkt hij. “Maar moeten wij het
daarom nalaten?”

artikel
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De Kroeze Danne

Universum, leven,
bewustzijn
TEKST: RUDOLF VAN DER FEEN /
FOTO’S: PIXABAY.COM

Universum

Sfeervol in de natuur van Twente.
Verschillende accommodaties van
5 tot 1.500 personen.

www.dekroezedanne.nl

info@dekroezedanne.nl | Kappelhofsweg 14 | Ambt Delden | Tel.: 074 3771111
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Hoop doet leven

Aanvankelijk schiep Elohim een
woest, leeg en duister heelal. Enige
tijd later kwam het licht. Nu kun je
waarnemen (door de telescopen
van de astronomen), dat er een globale orde heerst in het universum.
Dat kan eigenlijk niet, want de
lichtsnelheid is eindig. Door middel
van het licht wordt de informatie
overgedragen. Deze informatie kan
dus niet overal tegelijk aankomen.
Voor de Creator was dat geen probleem......
Hij creëerde natuurconstanten zoals: zwaartekracht, lichtsnelheid,
elektromagnetische kracht etc.
Overal bepaalden de door Elohim
ingestelde 26 natuurconstanten de
gang van zaken in het heelal. Nu
zou ook het leven kunnen komen,
ware het niet, dat er maar twee
elementen waren: waterstof (H)
en helium(He) Voor het leven heb
je echter tenminste 4 elementen
nodig: koolstof, waterstof, zuurstof
en stikstof (C,H,O en N). Daarnaast
zijn er nog ongeveer dertig kleine
hoeveelheden van andere elementen noodzakelijk. Waar moesten die
vandaan komen, want die waren
nergens in het heelal? Zoals bekend
is, ontstonden er onder invloed van
de zwaartekracht sterren en sterrenstelsels, gemaakt van H en He.
Door de zwaartekracht kunnen de
atomen “klonteren”. In het binnenste van de sterren werd het miljoenen graden en daardoor begon
spontaan door kernfusie de vorming van zwaardere elementen. Dit
kon doorgaan tot en met ijzer (Fe,
26). De overige atomen tot en met
uranium (U, 92) werden gevormd in
novae en supernovae, ontploffende
sterren. De hitte en druk worden
dan groot genoeg. Zie John Gribbon. “Stardust. The cosmic recycling

of stars, planets and people.” 2001.
Zo verschenen alle 92 elementen in
het heelal en kon de Creator verder
gaan met het leven.

Leven
Toen Hij cellen wilde maken, die
konden delen, was er nog een obstakel. De quantummechanica (zoals de mechanica bijvoorbeeld het
gedrag beschrijft van tennisballen,
bemoeit de quantummechanica
zich met elektronen, fotonen etc.,
de quanta) verbiedt een systeem te
delen in twee identieke systemen!
Dit is het zogenaamde “no cloning
theorema”. Elohim schiep desondanks levende delende cellen!!!!
Dat leven was afhankelijk van een
universele code, een vier-letterige
taal en vertalingen naar een twintig-letterige taal (de 4 nucleotiden
van het DNA en de 20 aminozuren
die de eiwitten vormen).
De universele code, geldig voor
bacteriën tot en met mensen codeert de aminozuursequentie in
de basensequentie van het boodschapper-RNA. Zie “Karlson, “Modern Biochemistry,” blz. 147.
Er loopt geen weg van toeval naar
taal. Darwins toeval theorie, gerepresenteerd door een zogenoemde
Markov-ketting, kan geen code of
taal opleveren. Dit werd al honderd
jaar geleden door mathematici vastgesteld. Zie David Berlinski, “The
deniable Darwin”, 2009, blz. 123:
“It is worth noting that mathematical models based on Markov chains
cannot in principle generate the sentences of a natural language. This is
something known since the 1950s.”
Noam Chomsky en Karl Popper
kwamen tot dezelfde conclusie.
Behalve voor het heelal was er dus
ook voor het leven een ontwerper
nodig. Je kunt dat met het verstand
doorzien, zei de apostel Paulus (Romeinen 1:20). De physicus Fred
Hoyle ontdekte nog, dat uitgerekend

koolstof eigenlijk niet in voldoende
hoeveelheden gevormd kon worden
in de sterren. Dat kwam onder andere omdat 3 helium atomen elkaar
exact op hetzelfde moment zouden
moeten raken. Met 2 atomen is dat
geen probleem. Hoyle concludeerde,
dat er een zeer speciale voorziening
moest zijn getroffen, aangezien er
overduidelijk genoeg koolstof in
het heelal is. Hij liet dit in een geschikt laboratorium onderzoeken
en het bleek zo te zijn. Een uiterst
onwaarschijnlijke situatie, resonantie genoemd, zorgde ervoor, dat er
toch koolstof in grote hoeveelheden
kon ontstaan (Lawrence M. Krauss,
“Atom. An Odyssey from the Big
Bang to life on earth....and beyond”,
blz. 120). Zelfs de atheïst Krauss
spreekt van “nucleaire wonderen”!
Hoyle wees dus ook met grote beslistheid de toevallige mutatie en
toevallige selectietheorie (evolutie)
van de hand. Deze theorie kan niet
waar zijn!
Elohim heeft overduidelijk het leven ontworpen!
En terwijl codes en talen niet materieel zijn, want het is informatie,
zijn de dragers van de informatie
dat wel: het zijn moleculen, die
zoals bekend, vervaardigd zijn van
de in de sterren gevormde atomen.
Het leven bestaat dus uit materie
en informatie.

Bewustzijn
Het bewustzijn echter is zuiver
niet-materieel. Wat het wel is,
weet niemand (Christof Koch, “The
quest for consciousness – A neurobiological approach.”). Het standpunt van filosofen Lucas, Nagel,
McGinn etc. luidt: “Consciousness
cannot be understood by scientific
means”. Onderzoek ernaar is niet
mogelijk, want er is geen aanknopingspunt. Francis Crick schrijft:
“Bewustzijn is het grootste onopgeloste probleem in de biologie.” Hij

gaat ervan uit, dat het materieel is,
maar volgens vele onderzoekers is
dat niet zo. Zij stellen, dat bewustzijn niet onder de Schrödingervergelijking valt en dus niet door de
quantummechanica
beschreven
kan worden. Met andere woorden,
als iets geen materie is, kan het niet
door de natuurkunde e.a. onderzocht worden. Bewustzijn is niet
“natuurlijk”, maar dat is het leven
en het heelal ook niet, zoals hierboven beschreven.

Conclusie
Heelal, leven en bewustzijn zijn
geschapen door Jezus Christus (Hebreeën 1:2), die op het water liep,
doden opwekte en zelf uit de dood
opstond. Daarom kunnen de neurowetenschappers niet verder gaan
dan de neuronale correlaten van
het bewustzijn te zoeken, dat wil
zeggen de materiële aanknopingspunten. Heelal, leven en bewustzijn zijn afkomstig van God.
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Iedereen heeft invloed.
De Global Leadership Summit is
een unieke tweedaagse conferentie die elk jaar in augustus in Chicago plaatsvindt, en aansluitend
op ruim 900 locaties in 135 landen wordt georganiseerd. Daarmee
is het één van de grootste leiderschapsseminars ter wereld.
De organisatie van de GLS is in
handen van het Global Leadership
Network, voorheen Willow Creek
Association. Ontstaan vanuit de
rotsvaste overtuiging dat God onze
wereld verlost en herstelt via zijn
kerk, wil zij een platform van christenen zijn die van elkaar willen
leren en hun invloed willen aanwenden om in hun eigen omgeving
Gods koninkrijk te bouwen en de
wereld te transformeren. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen wint
als een leider zich ontwikkelt, en
groeit in leiderschap.

Iedereen
heeft invloed.
Inspiratie voor iedereen die zijn
omgeving positief wil beïnvloeden
en wil bijdragen aan verandering.
Neem je plek in op je werk, in de

In Nederland wordt de GLS nu inmiddels al een aantal jaar georganiseerd door Stichting Opwekking,

kerk en in de samenleving.
Kom naar de Summit om te
ontdekken hoe je je als leider
verder kunt ontwikkelen.

krachtig en vol leven te zijn. En om
haar gemeenteleden als levende
stenen te discipelen en toe te rusten, niet alleen voor een taak binnen de kerk, maar juist buiten de
kerk, thuis, op straat, op school, op
onze werkplek, kortom: overal.

Met o.a.:

Danielle Strickland
Pastor, auteur; op de bres
voor gerechtigheid

DRACHTEN | ROTTERDAM | AALSMEER | EINDHOVEN | VEENENDAAL

Bestel tickets via www.glsnederland.nl

die leiderschapsontwikkeling als
een van haar pijlers heeft. Gezond
leiderschap is immers essentieel

wil de kerk daadwerkelijk de hoop
voor de wereld om haar heen zijn.
De lokale kerk is geroepen om

Daarom richt de GLS zich op iedereen die betrokken is bij leiderschap
en/of zich hierin wil ontwikkelen,
met focus op persoonlijk leiderschap. Niet alleen kerkleiders maar
ook leiders in de kerk: christenen
die buiten de kerkmuren actief zijn
en impact hebben. Er is een gevarieerd programma, met sprekers van
wereldklasse die hun sporen hebben verdiend in wetenschap, maatschappij, kerk en bedrijfsleven. Zij
zijn via videoprojectie te volgen
en delen hun best lessons en reiken tools aan die direct toepasbaar
zijn in je eigen context. Naast de
toespraken is er in het programma
veel ruimte ingebouwd voor reflectie en nabespreking in teams en
rondetafelgesprekken.
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Kunstroos
TEKST: LEO DE VOS (VOORMALIG PROGRAMMAMAKER BIJ DE EVANGELISCHE OMROEP) /
FOTO’S: PIXABAY.COM

We moeten volmaakt zijn, zegt de
Bijbel. Die opdracht roept tegenzin en frustratie op. Maar is dat
nodig?
De Bijbel zegt dat we volmaakt
moeten zijn. Jezus zelf roept ons
daartoe op, met als reden dat we
dan zullen zijn zoals de Vader is.
Maar volmaaktheid is in onze beleving iets voor engelen of een uitzonderlijke, reeds lang gestorven
heilige. Het is in elk geval niet weggelegd voor normale stervelingen.
Toch mag je aannemen dat Jezus
het meent, en dat het over het gewone leven gaat. Waarom geeft Hij
anders zo’n opdracht?
De Bijbel reserveert de volmaaktheid niet voor buitengewone wezens. Of het nu gaat om de psalmof spreukendichter, de rijke jonge
man, leden van een bepaalde gemeente of gelovigen in het algemeen, van al die mensen wordt

gezegd dat een volmaakt leven tot
de mogelijkheden behoort. Paulus
gaat er zelfs vanuit dat de gelovige
gemeenschap op dat doel is gericht.
Als alles werkt zoals het moet, zegt
hij, dan bereiken we op een keer ‘de
eenheid van de volmaakte mens, van
de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus’
(Ef. 4:13). Johannes is het meest rigoureus. Voor hem is de volmaaktheid van de gelovige een gegeven,
en hij geeft ons daar de reden voor.
Die reden is de liefde. De liefde
vervolmaakt ons leven, want door
de liefde verdwijnt alle angst en
kunnen we zelfs de Oordeelsdag
onbevangen tegemoetzien, legt hij
uit. Johannes geeft ons daarmee
de sleutel in handen: volmaaktheid valt eenvoudig samen met de
liefde. En omdat elke gelovige zich
door de liefde laat leiden, deinst Johannes er niet voor terug om de gelovige volmaakt te noemen, niet als
een dure wens, maar als een feit.

vinden de liefde van onszelf nou
niet direct iets om over naar huis te
schrijven. De liefde die wij opbrengen sukkelt wat naar ons gevoel.
We vrezen immers van alles en erg
onbaatzuchtig is onze liefde niet
altijd. Er zijn niet veel mensen die
onbekommerd liefhebben en zichzelf zonder voorbehoud ‘uitdelen’
aan anderen. We komen dan ook
tot de conclusie dat alles verre van
volmaakt is. Dat heeft echter wel
consequenties. Door die negatieve
blik op onszelf is ook ons begrip
van de Bijbelse volmaaktheid aangetast. We vinden niet alleen ons
leven middelmatig, maar schuiven
daarbij de volmaaktheid zelfs ons
wereldbeeld uit, het is iets onwezenlijks geworden. De liefde is eruit
gesijpeld en wat je dan overhoudt
is zoiets als een uitgedroogd relikwie van onmenselijke proporties.
Gods volmaaktheid doemt voor
ons op als een marmeren beeld,
vreemd, ver weg en ongenaakbaar.

Het lijkt alsof we daarmee weinig
opschieten, want velen van ons

Dat is echter een vergissing. Bij
God zijn liefde en volmaaktheid

volledig met elkaar verweven. Hij
bouwde onze wereld als een liefdevolle kunstenaar, en kon tijdens
de schepping van de aarde niet
meteen zeggen dat alles ‘goed’ was.
Eerst heerste er duisternis en chaos. Allerlei dingen keurde Hij goed,
maar toen Hij Adam had geschapen, zei Hij dat het ‘niet goed is, dat
de mens alleen zij’ (Gen.2:18). De
schepping van de mens was under
construction. Toch beschouwen we
God als volmaakt.
Voor Jezus geldt hetzelfde. Hij was
volmaakt, dat geloven we, maar Hij
‘nam toe in wijsheid en grootte en
genade bij God en de mensen’ (Luc.
2:58). Dat staat er, en ook dat Hij
‘de gehoorzaamheid heeft geleerd
uit hetgeen Hij heeft geleden’ (Hebr.
5:8). Dat zijn processen in het leven
van Jezus! Kan dat als Hij volmaakt
was? Volmaaktheid is toch een staat
waarin je verkeert en niet een weg
ergens heen? Jazeker, het is Bijbels
gezien wel degelijk een weg, een
groeiproces, en als wij vinden van
niet, geeft dat heel goed aan dat het
woord volmaakt voor ons een heel
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Gods volmaaktheid doemt voor
ons op als een marmeren beeld,
vreemd, ver weg en ongenaakbaar.

andere betekenis heeft gekregen
dan die welke de Bijbel eraan geeft.
Volmaakt betekent voor ons: zonder gebreken, foutloos, perfect.
Maar dat houdt meteen in: zonder
groei, zonder vooruitgang, bewegingloos. Het is een eindstadium.
Wat in ontwikkeling is, kàn voor
ons gevoel nog niet volmaakt zijn.
Die visie heeft als consequentie dat
als Jezus volmaakt was, het eerste
stoeltje dat Hij maakte in de timmermanswerkplaats van zijn vader
oneindig veel beter geweest moet
zijn dan het beste meubel dat Jozef in zijn hele leven als vakman
had geproduceerd. Zo kijken we
ertegenaan. Maar dat is natuurlijk
onzin. Jezus heeft het vak gewoon
moeten leren.
We hebben een vervreemdend
beeld ontwikkeld van het begrip
volmaaktheid. Het is een artificieel begrip geworden, een vage
abstractie. Het is statisch, klinisch,
kil, onveranderlijk en steriel. Het
heeft geen link naar het leven,
naar de organische werkelijkheid.

Geen wonder dat we de volmaaktheid als onbereikbaar beschouwen.
Dit soort volmaaktheid zweeft in
de ijle ruimte, ver van elk warm
kloppend hart. Het heeft niets
aantrekkelijks. Vergelijk het met
een kunstroos. Die is perfect, àf!
Maar zet een kunstroos in een rozenstruik, en een bloemenkenner
haalt hem er zo uit - hij is te steriel, zo’n kille perfectie komt in de
natuur niet voor! Wie wil op die
manier volmaakt zijn? Het is een
wezensvreemd ‘ding’ voor ons geworden, dat we buiten onze belevingswereld hebben geplaatst. Erger is, dat we dit misvormde begrip
vervolgens toepassen op God, met
als gevolg dat wij voor ons besef de
levende bloemen zijn die bloeien
en verleppen, maar God een kunstroos is die tot in eeuwigheid aan
zichzelf gelijk blijft. Een plastic god.
De levende God presenteert zich
anders. De volmaakte doet soms
dingen die onvolmaakt zijn en
zelfs kwetsend voor het godsdienstige gevoel. Bij de profeten komen

we er sterke staaltjes van tegen.
De profeet Hosea moet zijn leven
delen met een prostituee - dat is
stuitend voor zijn omgeving. Ezechiël, zoon van een priester, moet
een koek bakken op een vuurtje
van gedroogde mensenpoep. Als
hij smeekt dat hij zich niet hoeft
te verontreinigen mag het ook
op koeienmest. Jesaja moet drie
jaar lang in z’n blote billen (Statenvertaling) rondlopen. Het lijkt
wel of God zijn eigen wetten even
parkeert. Maar Hij doet dit alleen
omdat Hij de mensen die Hem verlaten zo intens liefheeft, dat Hij ze
door een schokeffect wakker wil
schudden.
Liefde is de sleutel. De Bijbelse
volmaaktheid heeft alles met die
liefde te maken. Johannes zegt dus
niets nieuws. Gebrek aan liefde is
stilstand, een dode status, het begraven van talenten. Maar liefde is
leven, en dat betekent altijd groei.
Groei maakt onlosmakelijk deel uit
van het Bijbelse begrip volmaaktheid. Dat verwijst naar de groei tot
de geestelijke volwassenheid en

zelfstandigheid die Paulus ons voor
ogen schildert, in een persoonlijke
en intieme liefdesrelatie met God.
Volmaaktheid is Bijbels gezien de
dynamiek van het leven zelf.
Wij koppelen Gods liefde vaak los
van zijn volmaaktheid, evenals van
zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. God is heilig, rechtvaardig en
volmaakt, en dat zijn drie muren
geworden die pal voor Gods liefde
staan opgesteld, zodat ze die blokkeren. Om Gods hart te bereiken
moet je er eerst overheen klimmen. We zijn zulke zogenaamde
‘eigenschappen’ zelfs gaan zien als
tegenstellingen van Gods liefde.
Het zijn onwrikbare theologische
constructies geworden. Maar in
God bestaan zulke tegenstellingen
niet. God is één, zeggen we Israël
na, en Hij ziet ons ook graag zo, als
mensen uit één stuk. In zulke mensen werkt de liefde die voortdrijft,
onderwijst en doet groeien. We zijn
onderweg met God. De Nieuwtestamentische uitdrukking voor dat
levensproces is ‘volmaaktheid’.

Interview
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Werken aan de kwaliteit van uw leven
Cursussen

Koinonia verzorgd diverse cursussen door het hele land.
Alle cursussen zijn gericht op persoonlijke groei en
ontwikkeling van gaven en talenten.
Onze docenten worden allemaal gedreven door een persoonlijke
geloofsovertuiging en professioneel vakmanschap!
Kijk ook eens naar onze cursus:
Contextueel Pastoraat en Coaching!
Instromen voor aanvang van de tweede lesdag is nog mogelijk.

Therapie & coaching

Groeien en leren zijn belangrijke thema’s in de levensopdracht van
ieder mens. In het dagelijkse leven komen we allemaal onze eigen
individuele uitdagingen tegen. Onze therapeuten en onze coaches
zijn opgeleid om deze uitdagingen samen met u onder ogen te zien en
helpen u graag om deze uitdagingen om te zetten in daadkracht.
De opdracht voor ieder mens is kijken waar je vandaan komt,
be
bewust
zijn van waar je nu bent en werken aan verandering, zodat je
aan een nieuwe generatie door kunt geven wat voor jou belangrijk is.

Huwelijksweekend

“Je partner is je beste vriend” is het thema van onze huwelijks
weekenden. In een onstpannen sfeer werken wij met jullie als
echtpaar aan de kwaliteit van jullie vriendschap. Bewustwording is
het begin van de verandering. Je krijgt sleutels die jullie hepen om
je relatie verder op te bouwen en tussen de studies door is er
voldoende tijd en ruimte om samen de thema’s uit te werken.
Een gezellig weekend met andere echtparen in een ontspannensfeer,
maar ook veel leerstof!
Komende huwelijskweekend: 29 November - 1 December 2019

Heeft u verder nog vragen? Of interesse in een studieaanbod op maat? Neem gerust contact met ons op!

Meer informatie?
tel: 0183 63 85 95

www.Koinonia.nl

Email: receptie@koinonia.nl

Van zendeling tot koffiehandelaar

In 2013 besloten Joffrey en zijn vrouw om met
het gezin community werk te gaan doen. Was
het Google of God die een project in Costa Rica
aanwees als de beste plek? “Ik geloof sterk in
Gods leiding in deze dingen.” Het gezin pakte de
koffers voor een reis van 6 maanden en vertrok.

En de boeren richtten zich stuk voor stuk op
het meest succesvolle exportproduct van Costa
Rica: de koffieboon.
“Koffie wordt gemaakt van een bes die aan een
struik groeit. De meeste boeren verkochten de geplukte bessen aan een coöperatie. Ze hadden geen
idee hoe die bes op een dag koffie werd.” Joffrey
verdiepte zich in het productieproces van koffie:
de bes wordt gewassen en gedroogd, daarna worden ze gesorteerd op kwaliteit en gebrand.”
Door de bessen te verkopen in hun verse vorm,
voegden de boeren weinig waarde toe aan hun
product. De opbrengst van hun land was net voldoende om de arbeiders te betalen en hun gezin
minimaal te onderhouden. “Vanaf de coöperatie
verdwijnt de bes in een uitgerekte keten vol handelslagen die elk hun stukje winst mee willen
pikken. En dat terwijl de koffieprijs erg laag is.”

Verse bonen

De vergeten domeinnaam

Middenin het dorpje stond een kerk en daar
startte Joffrey met allerlei klussen voor de gemeenschap. Die gemeenschap werd voornamelijk gevormd door boeren en hun arbeiders.

De ervaring in Costa Rica zette Joffrey aan het
denken. Wat zou er gebeuren als hij, communicatieadviseur aan de Politieacademie, de bessen
zou laten wassen en drogen door de boeren? En

TEKST: DAVID UIJL /
FOTO’S: JOFFREY VERMEULE

Voor een zendeling die na een lange periode
in het buitenland weer terugkeert naar Nederland, kan het lastig zijn om de draad weer op te
pakken. Het Nederlandse tempo, de Westerse
carrièredruk en het stof op je sociale leven: het
vergt tijd om te wennen. Voor Joffrey Vermeule
en zijn vrouw liep dat heel anders. Zij kwamen
terug naar Nederland met een business plan.

hij zou ze van hen kopen? Hij kon ze in Nederland laten branden, verpakken en rechtstreeks
op de markt brengen. Dit idee nam hij mee terug
naar huis en na enig gepuzzel hakte hij de knoop
door. Tien jaar daarvoor had hij in een gekke bui
de domeinnaam zwartekoffie.nl op zijn naam
gezet en nu bleek dat niet toevallig.
Inmiddels levert Zwartekoffie op abonnementsbasis aan een mooie klantenkring koffie. De
boeren in Costa Rica leveren exclusief aan Zwartekoffie en krijgen een voortdurend groei- en
verbeterprogramma van Joffrey, die twee keer
per jaar naar hen toe komt. Bonen die niet goed
genoeg zijn voor de Nederlandse markt worden
al gebrand in het dorp en gebruikt voor eigen
consumptie. Ook drinken de boeren zelf hun eigen koffie, zodat ze trots kunnen zijn op datgene
wat ze produceren.
De boeren in het dorp krijgen dankzij de ‘direct
trade’ (directe handel) werkwijze een betere
prijs dan bij ‘fair trade’ (eerlijke handel). “Dat
geld gebruiken ze om hun plantage te verbeteren. Niemand rijdt in een Mercedes, ze voelen
een grote verantwoordelijkheid.”

NAJAARSCONCERTEN
ZENDING OVER GRENZEN
MET JOKE BUIS EN KOREN

Bestel snel
uw kaarten via
www.eventsforchrist.nl
Zending over Grenzen presenteert zes inspirerende concerten met
medewerking van zangeres Joke Buis, haar band en zeven lokale koren.
5 oktober

Spijkenisse

Ontmoetingskerk

met Gospelkoor Crossroads

18 oktober

Bunschoten

Adventkerk

met Gospelkoor Rejoice

8 november

Hoofddorp

Marktpleinkerk

met Interkerkelijk koor Desire

16 november

Almelo

Pniëlkerk

met Gospelkoor Onderweg

22 november

Apeldoorn

Hofstadkerk

met The Young Church Singers & Next Generation

29 november

Scheveningen

Bethelkerk

met YMCA Gospel Choir

Zending over Grenzen geeft stem aan kansarme, Oost-Europese kinderen, gezinnen
en ouderen door tijdens de avond te vertellen over het werk in Oost-Europa.
Lees ook het verhaal van het Albanese gezin van Lek in dit nummer van Uitdaging.
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