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VERANDEREN
U heeft het tweede nummer van Uitdaging in uw
handen, die tot stand is gekomen onder het nieuwe
bestuur en redactieteam. In onze redactievergadering
van december konden we het eerste nummer bewonderen en evalueren. We hebben toen besloten in kleine stapjes wat zaken te veranderen. Ook kregen wij
bij het bespreken van de inhoud van dit nummer de
gedachte dat ‘veranderen’ ook een interessant handvat zou kunnen zijn bij het schrijven van de nieuwe
artikelen. Dat is verschillende van onze redacteuren
dan ook goed af gegaan. Zo leest u in dit nummer verschillende artikelen over wat ‘veranderen’ voor mensen heeft betekent en hoe je verandering in gang kunt
zetten.
Uitdaging zelf is ook aan het veranderen. Alles moest
opnieuw bekeken en beoordeeld worden. Waar ga je
als redactie mee door en met welke artikelen stop je.
Niet bepaald een makkelijk proces, maar wel een die
gaandeweg zijn vorm krijgt op de website en in deze
en volgende kranten.

Missie
Wij zijn als uitgevers en redactie van de krant heel
dankbaar voor de vrijwillige inzet van de vele redactieleden die hun artikelen pro deo geschreven hebben. Dit allemaal met het doel om onze missie ‘chris-

tenen in hun geloof opbouwen en hen met elkaar
verbinden’ verder vorm te geven. Hoewel we al over
een flink team beschikken, zijn we vooral nog op zoek
naar een aantal mensen die eigen nieuws artikelen en
verslagen voor de website (www.uitdaging.nl) willen
gaan schrijven. Heeft u ervaring en belangstelling?
Stuur een e-mail naar: redactie@uitdaging.nl.
Veel leesplezier.
TEAM UITDAGING.

Oproep: Geldzaken Uitdaging
We krijgen nog met enige regelmaat berichten
door dat lezers van Uitdaging hun gift hebben
overgemaakt naar Manna-Vandaag of Stichting
Maximum Life. Deze website is nu verleden tijd
en de stichting Maximum Life is opgeheven.
Daarom deze oproep voor de lezers die in het
verleden een machtiging aan deze stichting afgegeven of zelf een automatische overschrijving
geregeld hadden.

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

Uitdaging aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor goederen
of diensten die in deze krant door
adverteerders worden aangeboden.

Hieronder staat de NIEUWE INFORMATIE, zodat,
wanneer u Uitdaging wilt (blijven) steunen, u
uw giften in het vervolg naar de juiste bankrekening over kunt maken.

Overname
Overname van artikelen en/of
illustraties uit Uitdaging of vanaf de
website is uitsluitend toegestaan na
toestemming van de hoofdredacteur.

Uiteraard zijn ook losse giften van harte welkom
en zeer noodzakelijk om deze mooie bediening

TEAM UITDAGING

Stichting Uitdaging
Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer

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

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.
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Hartelijk dank alvast voor uw steun!

Nieuws

• Stacaravans • Chalets • Kamperen • Bungalows • Familiehuizen
Verkrijgbaar in de boekhandel, op
everread.nl of via 0343 594495

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

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek
(Number in Scripture) verscheen in 1894 en geldt als
standaardwerk. Het boek is verdeeld in 2 hoofddelen.
Het 1e gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de
getallen in de Bijbel; met algemene informatie daarover
en de bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden. Het
2e (en grootste) deel gaat over de geestelijke betekenis
van allerlei specifieke Bijbelse getallen.

Vroegzomerarrangementen!

Van 5 tot 19 juli 2019 zijn onze vroegzomerarrangementen.
In deze periode zijn alle faciliteiten geopend. Geniet van ons
overdekte zwembad met glijbaan en whirlpools.
Of kom gezellig eten in onze plaza! Elke ochtend zijn
er verse warme broodjes in onze winkel.

Maak gebruik van deze geweldige actie!

Kampeerplaats
Stacaravan
Chalet
Bungalow

2 weken, 2 pers.
2 weken
2 weken
2 weken

Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,7 cm - 9789066943094 - € 17,50

€ 198,€ 644,€ 943,€ 840,-

OVERDEKT
ZWEMBAD MET
GLIJBAAN EN
WHIRLPOOLS

Kijk ook eens op everread.nl naar de ‘Aanbiedingen’

De SPRUIT - De Bijbel geeft een viervoudige be-schrijving

van de Heere Jezus Christus. Hij is Degene, Die tweeduizend
jaar geleden als de Vernederde op aarde was (de Knecht),
maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de
Verhoogde (de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als
wij aan vlees en bloed deel had (de Mens), maar Die boven
alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid!

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944244 - € 5,50

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

0523-26 13 03
kleinebelties.nl

SCHAKELS in de zending
MORGENPROGRAMMA 10.30 – 12.00 UUR thema is Papoea Nieuw Guinea
MIDDAGPROGRAMMA 13.30 - 15.00 UUR Diverse workshops
Inloop 10.00 UUR, kinderprogramma voor 4-12 jaar, kom gerust ook voor 1 dagdeel

ZENDINGSDAG 13 APRIL 2019
PLAATS: POLDERMOLEN 7 PAPENDRECHT
HAMBURGER VERKOOP TBV ZENDINGS PROJECT
INFO www.ethnos360.nl info@ethos360.nl 0628949885
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Website Keurmerk Medair en Red een
Kind gaan meer
Christelijke Zorg
samenwerken
trok meer dan
‘Sneller en efficiënter hulp
bieden in noodsituaties’
100.000 bezoekers
Een keurmerk voor christelijke
zorg? Ja, dat bestaat. Christelijke
zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De meerwaarde
van christelijke zorg ontstaat in
situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven.
Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de
zorg die aansluit bij uw identiteit.
Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken
vanuit de christelijke identiteit, is
door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke
Zorg ontwikkeld. Het Keurmerk
Christelijke Zorg is een aanvulling
op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg. Op de
website IkZoekChristelijkeHulp.nl
staan meer dan 1.550 christelijke
zorgaanbieders en hulpverleners.
Een deel daarvan heeft het keurmerk, herkenbaar aan het logo.
Zoeken is uiteraard gratis. In het

afgelopen jaar is de website, voor
de eerste keer, door de grens van
100.000 bezoekers gegaan.

De meerwaarde van het Keurmerk Christelijke Zorg
Wie bewust naar een christelijke
zorg- of hulpverlener gaat, heeft
daar verwachtingen van. Een organisatie/zorgverlener die zichzelf christelijk noemt, doet daarmee een belofte. Een belofte die
lastig te controleren is. Identiteit
leg je namelijk niet gemakkelijk
langs een meetlat.
Het Keurmerk Christelijke Zorg is
een manier om identiteit inzichtelijk te maken. Het Keurmerk Christelijke Zorg staat voor zorg waarin
de christelijke identiteit duidelijk
herkenbaar is. Instellingen/zorgverleners laten met het Keurmerk
zien dat ze investeren in identiteit
en hun belofte aan de cliënt hierin
waarmaken.
Bron: IkZoekChristelijkeHulp
www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Hulporganisaties Red een Kind en
Medair gaan nauwer samenwerken.
Bij rampen en crises maken de beide christelijke organisaties gebruik
van elkaars expertise en netwerk.
De organisaties kennen elkaar al
langer. Voor de hulp voor kinderen
en gezinnen in Congo werkt Red een
Kind sinds vorig jaar in twee gebieden: in Zuid-Kivu en in de Kasaï. In
deze laatste regio zat Red een Kind
nog niet, en Medair wel. “Het was
niet meer dan logisch dat we Medair gevraagd hebben om vanuit hun
locaties en met hun mensen het
programma uit te voeren”, vertelt
Andries Schuttinga, directeur van
Red een Kind. “Onlangs tekenden
beide organisaties een strategische
samenwerkingsovereenkomst om
ook in andere noodsituaties intensiever samen te gaan werken.
Medair werkt sinds 1989 in veel
plaatsen in de wereld waar nood
en crisis is. Red een Kind helpt
kinderen en gezinnen in armoede
en nood. “Daarin versterken we
elkaar”, vindt ook David Verboom,
directeur van Medair International.

“We hopen dat we door elkaars
kennis en netwerk te gebruiken,
nog efficiënter en slagvaardiger
kunnen opereren. In het geval van
Congo beschikte Red een Kind over
fondsen voor Kasai, en wij over een
veldkantoor, deskundige staf en
kennis van deze regio. Daardoor
konden we in actie komen toen de
voedselsituatie in deze regio dramatisch verslechterde”, aldus Verboom. Door deze samenwerking
hebben Medair en Red een Kind
meer dan 2500 ondervoede kinderen en zwangere vrouwen kunnen
helpen en zijn de faciliteiten van
twee klinieken sterk verbeterd.
Zowel Medair als Red een Kind zoeken vaker samenwerking met andere organisaties. Zo is Red een Kind
lid van het Christelijk Noodhulpcluster, EU Cord en van de Dutch
Relief Alliance. Medair is lid van EU
Cord en van de Integral Alliance, een
internationaal samenwerkingsverband van 22 christelijke noodhulpen ontwikkelingsorganisaties.
Bronnen: Red een Kind / MEDAIR
www.redeenkind.nl & nl.medair.org

De eindtijdgemeente is nog naakt
Hoeveel mensen die zich christenen noemen,
vereren Maria of andere heiligen? Hoeveel
van hen denken ‘er wel te komen’ door
goede (dode) werken? Veel christenen weten
niet eens of ze behouden zijn vanwe-ge
de uitverkiezingsleer van Calvijn. Reformatorische christenen belijden dat baby’s
in zonde worden ontvangen en geboren en
kinderen des toorns zijn! Als zelfs elementaire kennis van God en zijn gerechtigheid niet
aanwezig is, hoe zal dan zijn gemeente tot
volle wasdom kunnen komen? Reeds aan Kaïn
zegt God dat hij over de zonde moet heersen
(Gen. 4:7), hoeveel te meer de gelovigen
in Christus? Maar welke kerk belijdt dit?
Uitgeverij Wes Stonehens – Prijs € 13,00 ISBN
9789491026096
www.wesstonehens.org/uitdaging
Laat ons mensen maken naar ons beeld
Dit boek laat het plan van God zien, zoals
de Bijbel die schetst van Genesis tot en met
Openbaring. Vanaf het moment dat God zegt
dat Hij wezens gaat maken naar zijn beeld,
die over de aarde moeten heersen, houdt Hij
dit voornemen vast en eindigt zijn plan met
het laten heersen van de (herstelde) mens
over de aarde in het duizendjarig rijk.
In het laatste hoofdstuk van Openbaring
wordt bekend gemaakt dat de heiligen als
koningen zullen heersen tot in eeuwigheid.
Uitgeverij Wes Stonehens – Prijs € 16,50
ISBN 9789491026508
www.wesstonehens.org/uitdaging

Christen, overwin
Dit boekje laat je zien welke obstakels er
op de weg des Heren kunnen zijn en hoe je
die kunt overwinnen. Het is een strijd tegen
de zonde en lasten die de kinderen Gods zo
gemakkelijk in de weg staan. Denk niet dat de
strijd in de eerste plaats tegen demonen gaat.
Nee, het gaat om de strijd tegen de oude
mens, die eigenlijk allang dood zou moeten
zijn. De overwinning op deze oude mens krijg
je pas wanneer je achter Jezus aangaat, jezelf
verloochent en je kruis opneemt. Dat kruis
is het werktuig waar je de oude mens mee
moet doden.
Uitgeverij Wes Stonehens – Prijs € 14,00
ISBN 9789491026935
Zie voor de onderwerpen het inkijkexemplaar:
www.wesstonehens.org/uitdaging
Het godsbeeld van de antroposoﬁe
Onderwerpen: • De Christus-vraag •
Geesteswetenschap • Reïncarnatie • Karma
• Evolutie en rassenleer • Jezus Christus • De
geestelijke wereld, zoals de Bijbel die schetst
• Engelen en demonen • Het plan van God.
De vraag of antroposoﬁe een christelijke
of occulte stroming is, wordt in dit boek
beantwoord.
Uitgeverij Wes Stonehens – Prijs € 12,00
ISBN 9789491026911
www.wesstonehens.org/uitdaging

Wes
Stonehens
uitgeverij

Paradijs voor kinderen & Oase voor de ouders

Camping Beloofde Land - Voorthuizen
www.beloofdeland.nl

zending
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Beter dan ivoor of goud
Ervaringen uit Ivoorkust
door Bram Krol
Met spanning keken we uit naar de
nachtelijke bijeenkomst. Niet voor
het eerst. Maar tot hiertoe waren
de reacties van de mensen lauw geweest. “Dit keer is het anders,” zei
Augustin. Maar hij is een echte optimist. Wat zou het gaan worden?
Zioguineu ligt net op het oostelijke
randje van het woongebied van de
stam Dan in Ivoorkust. Het dorp telt
tegen de 3000 inwoners. Er zijn vier
kerkjes, alle klein. De meeste mensen hier volgen het occulte volksgeloof. Een paar anderen zijn moslim.
Van de kerk moeten ze niet veel
hebben. Dat is al vaker gebleken.
Dit keer was de opkomst groot.
Een paar honderd mensen verzamelden zich op het pleintje voor
de lagere school. Je kunt hen alleen ’s avonds bij elkaar krijgen,
als iedereen thuis is van een hele
dag ploeteren op hun ver afgelegen
veldjes. Bij het licht van twee grote
lampen konden we de schare mensen nauwelijks zien. Maar ze deden
enthousiast mee met de liederen
van een kerkkoortje en van een stel
jongeren. Dat was mooi.
Na mijn toespraak vroeg ik aan
de toehoorders wie van Gods vergeving nodig had. Ik verwachtte
er niet zoveel van. We werken
al vier jaar in die plaats en hebben er maar weinig enthousiasme
ontmoet. Maar dit keer stormden
de mensen naar voren, zeker 150
groten, ook nog tientallen kinderen
jonger dan 12. Het waren er zo veel
dat ik vreesde dat de boodschap
niet goed was over gekomen. Maar
ik vergiste me.
Onder tranen vertelden mensen
dat ze gezocht hadden, en gezocht,
maar niets hadden kunnen vinden. Geen houvast, geen zekerheid,
geen levensgeluk. Geen geest of
afgod had hen iets kunnen bieden.
Daarom hadden de dorpelingen

met een zekere afgunst gekeken
naar de grote bijbelgroep van Augustin. Die mensen waren wel blij.
Moesten ze die weg soms gaan?
Wij waren ons niet bewust van hun
overwegingen. Augustin wel, en
daarom had hij een goede hoop op
een gezegende evangelisatiebijeenkomst. Hij had gelijk. Wij waren in
het begin niet zo blij met zijn keuze
voor een evangelisatiebijeenkomst.
Dat vereist veel organisatie. Je moet
stoelen huren, en dat is niet goedkoop. Je kunt toch gewoon met de
mensen gaan praten, bij hen aan
huis? Maar na afloop gaven we Augustin groot gelijk.
Meer dan 10% van de volwassen
bevolking van het dorp Zioguineu
nam die avond een reusachtige
stap. Zij wilden Christus volgen. In
één klap verdubbelde het aantal
christenen. Maar hoe moet je zoveel mensen opvangen? Ik was er
niet gerust op.
Twee weken later zagen we Augustin weer, voor een momentje, op
onze terugreis naar het verre Abidjan, een autorit van bijna 15 uur.
“Hoe gaat het nu met al die men-

sen?” Die vraag moest ik echt even
kwijt.
Het antwoord was meer dan verbluffend. “O, ik heb ze in drie grote
groepen ingedeeld en aan elke
groep een groepsleider toegewezen. Ze komen elke week samen!
Iedereen is heel erg betrokken.”
Volgens Augustin doen alle 150
mensen mee, en melden zich zelfs
nieuwe belangstellenden aan. Zioguineu is diepgaand veranderd!
Dat is de vrucht van ons werk in
Ivoorkust. Jarenlang hebben we
veel geld en tijd geïnvesteerd in het
opzetten van nazorggroepen en het
opleiden van kringleiders. Nu loopt
het als een trein. Duizenden nemen
deel aan nazorglessen, waar het
overal in de Ivoriaanse kerken aan
ontbrak. Als gevolg van onze laatste
reis zijn daar weer ongeveer 1.000
belangstellenden bij gekomen.
Het bijzondere is dat de deelnemers
aan de nazorg binnen enkele weken
meer bijbelkennis hebben dan de
meeste kerkleden. Bovendien worden ze goede evangelisten. Vrijwel
elke nazorgroep ziet op haar beurt
mensen tot geloof komen. Soms

zetten ze nieuwe bijbelgroepen op
in afgelegen plaatsen. Het is een
zich uitbreidende olievlek.
We constateerden de afgelopen jaren enkele zwakten in de Afrikaanse
kerken. Ze zijn zwak in evangelisatie, vooral in persoonlijke evangelisatie, en hebben voor de nieuwkomers geen passende opvang. Dat
is nu precies de bijdrage van onze
zendingsgroep (Stichting Facilite)
aan de kerken. Evangelisatie, en dan
het liefst persoonlijke evangelisatie
door middel van gesprekken, en nazorg. Overal slaat het aan.
In Agboville, één van de grootste
steden van het land, hadden we
een Gemeentegroei conferentie
voor predikanten. Maar niemand
wilde meedoen met de evangelisatieavond. “Dat werkt hier toch
niet!” zei iedereen. We gingen naar
een dorp in de buurt, waar één van
onze teamleden mensen kende.
Die avond kwamen 87 mensen tot
geloof! Daarna zijn we er nog twee
keer geweest, beide keren met
een verbluffend resultaat. Daar is
nu (door een bevriende kerk) een
grote dochtergemeente gesticht.
Net als in Nederland denken de
kerken hier vaak dat evangelisatie
vergeefse moeite is en schuiven ze
de opdracht van Jezus aan de kant.
Totaal verkeerd gedacht! “De oogst
is groot,” zei Jezus. Wij herhalen
dat woord vaak.
712 mensen zagen we tot geloof
komen, of althans die wens aangeven. Toch is evangelisatie niet het
hoofdbestanddeel van ons werk.
De nadruk ligt vooral op de vorming van predikanten en nazorgwerkers. Of de oogst groot is? Wat
denk jij er zelf van?
Website: www.bramkrol.com
(Ook voor het verslag van de laatste
zendingsreis)

boeken
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Wat wil de Nederlandse Bijbellezer...?

Vier locaties voor vakanties en conferenties
www.betteld.nl
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Na de verschijning van de Nieuwe
Bijbelvertaling in 2004 zag de ene na
de andere Bijbelvertaling het licht:
de Naardense Bijbel en de eendelige
Bijbel met Kanttekeningen (Statenvertaling van de GBS 1618/1619 met
kanttekeningen van 1657). Later
volgden de Herziene Statenvertaling (2014), de Bijbel in Gewone Taal
(2014) en de Bijbel met Uitleg en als
laatste de Basisbijbel (in eenvoudig
Nederlands) van 2016.
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Omdat de introductie van een nieuwe vertaling altijd een à twee jaar
nazingt, is het aan het begin van 2019
nu een mooi moment om nu eens
te kijken wat de stand van zaken is.
Wat beklijft, wat niet? Hoe zien we
dat terug in de Bijbelverkoop en in
de vragen die in onze boekhandels
en webwinkels worden gesteld?

Verrassing: De King James Version nog altijd aan kop
Eerst zoomen we nog wat verder
uit. Onderzoek van de Indiana University liet zien dat de King James
vertaling voor meer dan 50 % van
de Amerikaanse Bijbellezers nog altijd de eerste vertaling is waar men
naar grijpt. Een veel kleiner percen-

tage kiest voor de New International Version (19%) terwijl de overige
vertalingen als de NRSV, NAB en
The Living Bible samen een aandeel
hebben van minder dan 10%.
Waarom is dat zo terwijl er toch
zoveel meer toegankelijke en modernere vertalingen beschikbaar
zijn? David Murray (van het onderzoek van Indiana University)
noemt in zijn interpretatie van de
onderzoeksresultaten onder meer
de volgende mogelijkheden:
• Traditie bij lezers zijn opgegroeid
met de KJV.
• Wantrouwen ten aanzien van
vrijzinnige theologische opvattingen van de vertalers. Een
nieuwe vertaling wordt vaak gezien als het opgeven van de vertrouwde leer.
• Te veel interpretatie. Moderne
vertalingen lijken vaak meer
een interpretatie te zijn dan
een letterlijke weergave. Hoewel de oude KJV wat moeilijker
te begrijpen is, geven mensen
de voorkeur aan deze sobere
woord-voor-woord vertaling.
• Weerstand. Nieuwe Bijbelvertalingen die al te rigoureus zijn

ingevoerd, hebben vaak schade
aangericht in gemeentes waar
mensen niet goed zijn geïnformeerd over introductie ervan.

Zien we in Nederland een vergelijkbaar patroon?
Hoewel dit nog niet in een vergelijkbaar onderzoek is gepresenteerd, lijkt het erop dat ook in Nederland juist de meer orthodoxe
vertalingen de wind mee hebben.
Wij zien dit terug in de volgende
ontwikkelingen:
• De Herziene Statenvertaling
heeft een duidelijke plaats gekregen. Behalve in de kringen waarvoor de HSV bedoeld was, is deze
ook goed geland in evangelische
gemeenten en baptistenkerken.
• Er is een stagnerende vraag naar
de moderne vertalingen als de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en
de Bijbel in Gewone Taal. Door
de vertaalprincipes en theologische opvattingen komen deze,
vaak (te) klinisch en/of afstandelijk over, in het bijzonder voor
orthodoxe gelovigen.
• De herwaardering van Het Boek
als toegankelijke Startersbijbel
past in dit beeld. Hoewel de taal

hedendaags is, is de beleving en
de eerbied behouden gebleven.
De nieuwe rode letter edities voegen een extra element toe aan een
Bijbel die wordt gezien als het geïnspireerde Woord van God.
• In 2018 verscheen een nieuwe,
verbeterde uitgave van de als
zeer betrouwbaar bekendstaande Telos Vertaling van het Nieuwe Testament. Deze kreeg een
goede ontvangst bij gelovigen
die Bijbelgetrouwheid hoog in
het vaandel hebben staan.
• Het is veelzeggend dat in de
NBV-revisie van 2022 een aantal vertaalkeuzes wordt heroverwogen of teruggedraaid.
Zo komen de eerbied kapitalen
(hoofdletters voor persoonlijke
voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige
Geest) terug en worden teksten
waar veel interpretatie in doorklinkt concordanter vertaald.

Hoe gaan we in toekomstige vertalingen het evenwicht vinden
tussen begrijpelijkheid én betrouwbaarheid?
De Gereformeerde Bijbel Stichting
werkt aan een Bijbel met synonie-
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Iedereen zijn eigen tent

men. De GBS blijft van mening dat
de Statenvertaling niet gewijzigd
mag worden. Er wordt tegelijkertijd wel ingezien dat de afstand tot
deze vertaling uit 1773 voor nieuwe generaties lezers steeds groter
wordt. Een alternatief is dan om de
oude Statenvertaling niet te moderniseren, maar beter uit te leggen. Dit gebeurde al met de Bijbel
met Uitleg waar een grote hoeveelheid achtergrondinformatie werd
opgenomen.

Synoniemenbijbel
Een andere manier om de Statenvertaling toegankelijker te maken,
is het aanbieden van synoniemen
voor moeilijke woorden. Dat is
waar nu aan gewerkt wordt: onderaan de pagina worden van
moeilijke of in onbruik geraakte
woorden, vergelijkbare woorden
aangeboden. De Bijbel met synoniemen verschijnt naar verwachting eind 2019.

Een nieuwe vertaling?
Een heel ander geluid klonk in het
Nederlands Dagblad van 23 maart
2018. De Katholieke theoloog Archibald van Wieringen bepleit daar
een geheel nieuwe vertaling van
het Oude Testament. Matthijs de
Jong, hoofd vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap, valt hem
hierin bij. De teksten waar we sinds
de vondst van de Dode Zee-rollen
over beschikken, zijn vele malen
ouder dan de oudste overleveringen die toen bekend waren. Eerst
zal echter overeenstemming moeten worden bereikt over een nieuwe standaard van de Hebreeuwse
tekst en dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

Het is uitermate boeiend om verder te onderzoeken welke vertalingen men in Nederland prefereert.
Onze google-analytics rapportages
laten een beeld zien, wat ons aan
het denken heeft gezet (zie hieronder). Als boekverkopers gaan we
daar ook over in gesprek met de
Bijbelgenootschappen.
Ons onderzoek zegt ons dat de Nederlandse gelovige eigenlijk elke
nieuwe of andere Bijbelvertaling
wel interessant vindt. Maar behoorlijk terughoudend is als het gaat om
wijzigingen in de tekst. Het rumoer
over de voederbak in plaats van de
kribbe is daar slechts een voorbeeld
van en laat zien dat vertaling en
emotie vaak samengaan.
Via onze Google Analytics resultaten konden wij over het hele jaar
2018 ongeveer 337.500 zoekvragen
detecteren over specifieke Bijbelmerken. Daar hebben we een top
11 uit samengesteld:
(Aandeel van zoekvolume in %)
1 Herziene Statenvertaling (34,5%)
2
Bijbel in gewone Taal (16,6%)
3
Nieuwe Bijbel Vertaling (14,6%)
4
Statenvertaling (9,6%)
5
Naardense Bijbel (5,5)
6
Willibrordvertaling (5,3%)
7
Basisbijbel (4,8%)
8
Het Boek (4,4%)
9
NBG ‚51 (3,9%)
10
Groot Nieuws Bijbel (0,5%)
11
Telos-vertaling (0,4%)
Enkele opmerkingen bij deze top 11:
1. Dit overzicht zegt niets over verkoopcijfers, maar laat zien hoe er
op Google wordt gezocht. De vragen verschillen per regio, maar

daar kunnen op dit moment nog
geen betrouwbare conclusies
aan gekoppeld worden. Wel blijft
het beeld over het gehele jaar
2018 vrij stabiel, inclusief de gebruikelijke zomerdip.
2. De HSV staat met stip op nummer 1. Wil de voorzichtige gebruiker deze combinatie van
leesbaarheid én betrouwbaarheid? Een uitgave waarin deze
vertaling samen met de Psalmen
uit 1773 is gepubliceerd, doet de
verspreiding ervan waarschijnlijk geen goed.
3. De vraag naar de Nieuwe Bijbelvertaling loopt terug. Veertien
jaar “nieuw” zijn valt ook niet
mee en er bleken nogal wat gebruikers over te stappen naar de
Bijbel in Gewone Taal.
4. 
De Statenvertaling heeft met
de Bijbel met Uitleg (BMU) een
nieuw elan gekregen en weet
haar plek nog goed te bewaren.
De vraag of alle zoekers naar de
Statenvertaling daarvoor Google
gebruiken is niet eenduidig te
beantwoorden.
5. De positie van de Willibrord vertaling is voor ons een eye-opener
en sluit goed aan bij de opmars
van het Rooms-katholieke boek.

6. 
De plek van de Basisbijbel is
eveneens verrassend! Met een
beperkt budget is toch veel aandacht gegenereerd. De intentie
van een moeder die een leesbare
Bijbel voor haar kinderen wilde,
blijkt veel weerklank te vinden.
7. De comeback van Het Boek kan
een signaal zijn dat de zoeker
naar een Bijbel vooral kijkt naar
dat wat hij al weet!
8. Dat de NBG ‚51 haar positie (nog)
weet te behouden wordt vooral
toegeschreven aan het blijvende
gebruik in de Surinaamse geloofsgemeenschappen.
9. Een grappig detail is dat bijna 2/3
van de zoekers naar de Nieuwe
Bijbelvertaling dat doet via de afkorting NBV. Die Bijbelvertaling is
erin geslaagd om een unieke identiteit te ontwikkelen. De HSV is
wel een bekend begrip, maar legt
het wat zoekresultaten betreft nog
steeds af tegen van de Hamburger
Sport Verein. De BGT is inmiddels
ook wel een staand begrip in de
christelijke wereld, maar er wordt
vaker op BGT als Basisregistratie
Grootschalige Topografie of als
Britain Got Talent gezocht.
10. Als we bedenken dat de Telos
vertaling pas in september is
uitgekomen, dan zou de top-10
haalbaar moeten zijn.

De oorspronkelijk blog werd
geschreven door Erik Verhagen
van Boekhandel de Schuilplaats in Alblasserdam en aangevuld o.a. met cijfermateriaal
en analyses door Jo van Dorp
van Ichthusboekhandel die
ook kritisch meelas.

Auteur en bijbelleraar Esther Noordermeer heeft een boek geschreven over wat de Bijbel ons
vandaag te vertellen heeft over relaties. Zo blijkt de Bijbel zelfs iets te zeggen over gehuwd latten
en zelfbevrediging.
DOOR KLAAS KUIJPER

In de ‘De hemelse relatiecoach’ behandelt Noordermeer thema’s die betrekking hebben op
relaties en seksualiteit zoals single zijn, uithuwelijken, samenlevingsvormen en zelfbevrediging. Noordermeer koos enkele thema’s, maar
liet ook bewust bepaalde onderwerpen uit het
boek. “Met dit boek wilde ik niet elk onderwerp
behandelen dat met relaties te maken heeft,
zo gaat dit boek niet over het huwelijk zelf en
niet over hoe je omgaat met elkaar als man en
vrouw. Daar gaan genoeg andere boeken over. Ik
wilde graag nieuw licht laten schijnen over een
aantal onderwerpen, door deze tegen het licht
van de Bijbel te houden en er achter te komen
wat de Bijbel er over te vertellen heeft. Want
dat is mijn drive: de Bijbel in zijn context uitleggen. We geloven heel veel dingen automatisch,
omdat we dat bijvoorbeeld geleerd hebben van
onze ouders, maar kloppen al die zaken die we
vanzelfsprekend vinden wel? Ik zie mij zelf als
een kritische Bijbelonderzoeker en wil graag
mijn ontdekkingen delen met anderen.”
Klokkenluider
Noordermeer stelt zich als doel om de Bijbel in
zijn context uit te leggen, maar ze heeft nog een
doel. “Ik zie mensen verworpen worden om-

dat ze niet passen in ons plaatje. Bijvoorbeeld
mensen die vanwege een echtscheiding geen
plek meer in de gemeenschap hebben. Of omdat een stel samenwoont en niet getrouwd is.
Op basis van de Bijbel wordt er veel geoordeeld
en veroordeeld. Veel christenen lijden hieronder
en ik zie mij zelf als een klokkenluider om deze
vorm van onrecht aan de kaak te stellen. Denk
ook aan jongeren die een juk dragen vanwege
schuldgevoel om zelfbevrediging. Verder vind
ik dat singles een andere plek in de gemeente
zouden moeten innemen dan dat ze nu doen.”
Een eigen tent
“Wat ik ook een belangrijk thema vind, is dat
we teveel van het huwelijk verwachten. Wij
zijn idyllisch over relaties: hij/zij moet mij gelukkig maken. Als man en vrouw leven we op
elkaars lip in hetzelfde huis, met als gevaar
dat we ons eigen leven of onze identiteit kunnen verliezen. Onze huizen met één huiskamer
zijn ook zo gebouwd dat het moeilijk is om een
plek voor jezelf te creëren en privacy te hebben.
Is het vreemd dat er zoveel echtscheidingen
plaats vinden? In de Bijbel was dit anders. Man
en vrouw hadden hun eigen tent en waren dus
gehuwde latters. Ik ben er erg voor dat ieder
zijn eigen ruimte (zijn eigen tent) heeft. Je moet
kunnen putten uit je eigen identiteit.”

De hemelse relatiecoach
ISBN: 9789082147032
Prijs: € 21,00
Aantal pagina‘s: 217 blz.
Het boek is overal verkrijgbaar.
Meer info: www.enoordermeer.nl
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Mag ik bij u op
bezoek komen?
Niet voor een tupperware party,
waarvoor u vrienden had uitgenodigd. Herinnert u zich nog de
gezellige middagen of avonden
met kennissen en vrienden en het
praatje van de verkoper van tupperware. Soms was de ontmoeting
belangrijker dan het onderwerp.
Eigenlijk twee vliegen in een klap.
DOOR MARRIE VAN DER FEEN

Dat kan het zijn als u mij uitnodigt
om wat te vertellen en een filmpje
te vertonen over de toestand in de
favela‘s van Rio de Janeiro, waar ik
met Gods hulp aan het werk mag
zijn om de noden van de mensen
daar te verkleinen. Inmiddels zijn er
meerdere partijen bij dit werk betrokken zoals stichting Petra, stich-

ting Aprisco en Teen Challenge.
In de sloppenwijk Juramento
hebben we het gebruik van een
pand, waar locale muzikanten
lesgeven aan jongelui uit de favela. Behoeftige ouderen krijgen
er kleding, voeding en voorlichting, vrouwen leren er naaien
en bekwamen zich op de computer of in andere zaken om
hun brood te kunnen verdienen.
Vanuit de Assembleia de Deus
worden er discipelschapstrainingen gegeven, die voorkomen dat
jongelui geronseld worden door
de drugsdealers, die het in de
favela voor het zeggen hebben.
Er zijn tal van plannen voor activiteiten, die jong en oud moeten
helpen niet alleen om in de favela
te overleven, maar om te leren le-

ven tot eer van God en tot welzijn
van henzelf en anderen.
Aan de hand van foto‘s en film
vertel ik u over de mensen in
de favela‘s van Rio de Janeiro,
zodat u net als ik van hen gaat

houden en hen wilt helpen.
Nodig s.v.p. uw vrienden, familie
en kennissen uit voor zo‘n Braziliaanse avond of middag. Ik kom
graag bij u langs. Neem contact met
me op: info@stichtingpetra.nl.

Elle Limebear van ‘best kept secret’

naar voorprogramma Elevation Worship
Als ze zingt, spitst het publiek
de oren. Elle Limebear heeft een
stemgeluid wat haar op dit moment hard op weg helpt naar een
grote toekomst. Het enthousiasme
over de zangeres en aanbiddingsleidster groeit in Amerika en haar
thuisland, het Verenigd Koninkrijk, met de dag. Haar rol in het
collectief Bright City en haar aanstekelijke solo werk, wat een brug
slaat tussen pop en aanbidding,
hebben haar klaargestoomd voor
de oversteek naar het Europese
vasteland.
Op 28 mei 2019 maakt het Nederlandse publiek uitgebreid kennis met haar. Groot Nieuws Radio
presenteert in samenwerking met
EventsForChrist een avond met
Elevation Worship in de IJsselhallen in Zwolle, en Elle Limebear verzorgt het voorprogramma.

Het concert van Elevation Worship
is nu al één van de grootste aanbiddingsavonden in Nederland dit
jaar. Duizenden bezoekers krijgen
er met Elle Limebear een voorprogramma bij dat staat als een
huis. De zangeres is weliswaar
een onbekend gezicht voor het
merendeel van het publiek, maar
de zangeres heeft meer connecties dan je zou denken. Als dochter van Delirious?-zanger Martin
Smith reisde ze al jong mee met
haar vader (ook naar Nederland)
en maakte ze uiteindelijk ook zelf
de stap naar het podium. In haar
woonplaats Brighton raakte ze betrokken bij Bright City; het aanbiddingscollectief van de gelijknamige
kerk die door Martin Smith ook in
ons land geïntroduceerd werd.
Elle schrijft muziek voor de nieuwe
generaties. Haar stem en liedjes

klinken alsof ze een doorgewinterde veteraan is en ze is inmiddels
hard op weg, dat te worden. Ze
nam eerder al muziek op met One
Sonic Society, Martin Smith, Bright
City en Guvna B en werkt momenteel aan haar eerste solo album.
De belangstelling komt wellicht
ook door haar overtuiging. Als
jeugdleidster en aanbiddingsleidster in haar eigen kerk zag ze de
kracht van muziek dichtbij, om
deze later ook over de hele wereld effect te zien hebben. Het gaf
haar de vrijheid om aanbidding en
popmuziek te benaderen vanuit
een geloof in de zeggingskracht en
impact van muziek en kunst in het
algemeen.
Met Elle Limebear heeft Elevation
Worship er een voorprogramma
van formaat bij. Een ‘best kept secret’ dat die dag een onvergetelijke

indruk belooft te maken op het
Hollandse publiek. Mis het niet!
Kaarten voor het concert van Elevation Worship & Elle Limebear
zijn verkrijgbaar vanaf € 27 via
www.eventsforchrist.nl of tel.
0297-237172.

Datum en lokatie
Groot Nieuws Radio presenteert:
Elevation Worship (voorprogramma Elle Limebear)
Dinsdag 28 mei 2019
IJsselhallen (Rieteweg 4), Zwolle

Bijbelstudie
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Wat is liefde?

DOOR ARIE-JAN MULDER

God is liefde, het evangelie is een
boodschap van liefde, en onze belangrijkste opdracht is lief te hebben. Maar wat is liefde?
Jezus zegt in Matt. 22:35-40:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief
als uzelf. Deze twee geboden zijn de
grondslag van alles wat er in de Wet
en de Profeten staat.’
Wij mensen zijn vrij om al dan niet
in God te geloven. God dwingt ons
niet om in Hem te geloven. Maar als
we in God geloven, dan ligt er wel
een gebod voor ons klaar, namelijk
het gebod om Hem en onze medemensen lief te hebben. Dat is een

opdracht en dus niet vrijblijvend.
Is dat niet vreemd om te zeggen
dat je iemand moet liefhebben, en
dat je daarin geen keus hebt? Je
kan toch niemand dwingen om een
ander aardig te vinden? Stel je voor
dat een moeder tegen haar dochter
zegt: “Heb je die jongen gezien die
hier verderop in de straat woont?
Daar moet jij verliefd op worden”.
Dat zou een belachelijke opdracht
zijn. Gevoelens van liefde laten
zich niet afdwingen.
Daarmee is meteen duidelijk dat de
opdracht om God en mensen lief te
hebben niet gaat over onze gevoelens. Het gaat er niet om iedereen
lief te vinden, maar lief te hebben. Dat
zijn twee verschillende dingen. We
hoeven ons dus niet verplicht te voelen om iedereen aardig te vinden.
Maar we moeten daarentegen wel
alle mensen liefhebben, ook de
mensen die we niet aardig vinden.

“Je kan toch niemand dwingen om
een ander aardig te vinden?”
God houdt van iedereen en dat
moeten wij dus ook doen. Onze liefde voor mensen moet als het ware
neutraal zijn, in die zin dat het geen
verschil maakt wat we voor mensen
voelen of wat we van hen vinden.
De liefde die God vraagt is geen gevoel, maar de keus om het goede te
willen voor de ander, telkens weer.
Voor elke ander. De keus om met
open ogen, zonder oordeel, naar
die ander te kijken. Ook naar die
moeilijke, lastige, onbetrouwbare
en harteloze ander. Dat is een pittige opdracht! Maar als God het van
ons vraagt, moet het mogelijk zijn
om daar een heel eind in te komen.

De keus voor God is dus per definitie ook een keus voor de naaste.
Het is als het ware één pakket. Als
een mens voor God kiest, dan krijgt
hij tegelijk al zijn medemensen erbij. God is niet los verkrijgbaar.
Dat betekent heel concreet dat
onze liefde voor God zichtbaar
wordt in hoe we met anderen omgaan. We eren God in de eerste
plaats met ons gedrag, met hoe
we omgaan met mensen. Dat is
hoe onze liefde voor God zichtbaar
wordt. Je zou kunnen zeggen: God
wordt zichtbaar in de ontmoeting
met de ander. Dat is een opdracht
waar we allemaal mee aan de slag
kunnen!

Zending

31 maart 2019

Housefires, aanvang 20.00 uur
Basiliek, Veenendaal
Tickets: € 15,(excl. reserveringskosten)

Bekend van het lied ‘Good Good Father’
Tickets te bestellen via eventsforchrist.nl
EVENTS FOR CHRIST
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Schoon water verandert alles!
Zonder voldoende schoon drinkwater is het voor gemeenschappen
in Tanzania onmogelijk om vooruitgang te boeken. Ze zitten vast in
een vicieuze cirkel van armoede en
ziekte, niet bij machte om hier zelf
uit te komen. Schoon water verandert alles. Een nieuwe toekomst
van hoop en leven begint. Daarom
biedt GAiN Water for Life hulp door
het boren van diepwaterbronnen.
GAiN werkt samen met lokale en
landelijke overheden om schoon
water te brengen in streken waar
het schone grondwater zo diep
zit dat de mensen er zelf nooit bij
kunnen. De Afrikaanse teams werken in hun eigen land, in de eigen
cultuur. Zij geven door hun leven
en werken een praktisch getuigenis van hun christelijk geloof in de
waarde van ieder mens.
Bij het rondtrekken van dorp naar
dorp horen de GAiN-teams regelmatig dat ze geschiedenis schrijven. Waar eerder veel gezondheidsproblemen voorkwamen vanwege
het consumeren van vervuild water, zijn deze verleden tijd doordat
er voldoende schoon water binnen
handbereik is. Door de toegang
tot fris water is het voor zulke gemeenschappen mogelijk om vooruitgang te boeken.

Nieuwe hoop in Tanzania
Kimawe in het zuiden van Tanzania
is zo’n dorp waar dit soort veranderingen plaatvond. Liggend in een
heuvellandschap was er in het droge seizoen dringend water nodig.
De inwoners werden gedwongen
om soms tot wel drie uur te reizen
om hun 20-liter-containers te vullen met vervuild water. Op een gegeven moment groeven de jongelui
van het dorp zelfs meerdere diepe
gaten met de hand, maar zonder
succes.
Eén van de GAiN Water for Life
teams in Tanzania kwam naar Kimawe en sloeg er een diepwaterbron en bracht verandering! Naast
schoon water kwam er tijd vrij voor
het gezin, voor het verbouwen van
voedsel in de tuin en/of om naar
school te gaan. De gezinnen in dit
dorp varen er wel bij omdat de
vrouwen nu meer tijd hebben voor

De inwoners
werden
gedwongen
om soms tot
wel drie uur
te reizen om
hun 20-litercontainers te
vullen met
vervuild water.
het huishouden zodat de kinderen
vrij zijn om naar school te kunnen.

Waterbron zorgt voor nieuwe school
Het maken van bakstenen is een
belangrijke bron van inkomsten
in het zuiden van Tanzania, de
grondsoort is er goed voor. De klei
wordt zacht gemaakt, in rechthoekige vormen geperst, gedroogd en
daarna gebakken. Het grootste probleem hierbij is dat er veel water
voor nodig is… water dat in veel
dorpen moelijk te krijgen is. Chilaile was hierbij tot voor kort geen
uitzondering. Water was vooral in
het droge seizoen bijna niet te vin-

den, het water zat op zo’n 60 meter
onder de grond. Nadat GAiN hier
een diepwaterbron sloeg kwam er
ook een geweldige verandering in
dit dorp.
De pomp is nu omringd door stenen
die liggen te drogen. Het dorp is van
plan om die te gebruiken om een
nieuw schoolgebouw te bouwen.
Maar het is niet alleen een op economisch terrein waar Chilaile is veranderd. Het schone water heeft ook
een enorme impact op de gezondheid van de mensen in het dorp. Veel
van hen leden aan water gedragen
ziektes als dysenterie en cholera,
maar nu ze schoon en ziektekiemen-

vrij water in het dorp hebben is ook
daar een einde aan gekomen.
Meer informatie
https://www.gainhelpt.nu/water

christenvervolging
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‘Nigeriaanse
kerken bidden
voor verkiezingen’
1 Noord-Korea
Esther (om veiligheidsredenen niet herkenbaar in beeld gebracht) werd drie jaar door Boko Haram gevangen gehouden

9 Iran

2 Afghanistan

Bijna vijf jaar geleden haalde Nigeria het nieuws vanwege de ontvoering van 276 meisjes. De terreurorganisatie Boko Haram ontvoerde
de schoolmeisjes uit de plaats Chibok. Van de oorspronkelijke groep
‘Chibok-meisjes’ leven nog steeds
112 meisjes in gevangenschap bij
Boko Haram. Eind februari zal Nigeria opnieuw in het nieuws zijn
vanwege de presidentsverkiezingen.

5 Pakistan

4 Libië

10 India
6 Soedan

7 Eritrea
8 Jemen
3 Somalië

KLAAS MUURLING,
PERSVOORLICHTER OPEN DOORS

Latijns-Amerika

Uw hulp is cruciaal in 2019
In de vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging worden meer dan
245 miljoen christenen vervolgd. Uw broers en zussen hebben uw gebed
en structurele hulp hard nodig. Help mee.
Ga naar opendoors.nl/ranglijst

BID, GEEF, GA
IBAN NL08 INGB 0000 007733 | opendoors.nl

Esther (20) werd in 2014 net als
de Chibok-meisjes ontvoerd. Ze
werd ruim drie jaar gevangen gehouden en uitgehuwelijkt aan een
Boko Haram-strijder. Toen ze zeven maanden zwanger was, wist ze
te ontsnappen. Eenmaal terug bij
haar familie werd haar dochter geboren. De reacties waren niet overwegend positief. Meermaals kreeg
ze te horen dat haar baby een ‘Boko
Haram-baby’ was. Dankzij hulp van
de plaatselijke kerk en traumazorg
via Open Doors kwam er rust in het
leven van Esther.
Open Doors bracht half januari de
nieuwe Ranglijst Christenvervolging uit. Nigeria staat op nummer
12 van de lijst. Tien jaar geleden
stond het land nog op de 32e plek.

Meeste geweld
Als er puur zou worden gekeken
naar geweld, dan zou Nigeria op

nummer 1 van de Ranglijst Christenvervolging staan. Door de lagere scores op vaak onzichtbare
onderdrukking in bijvoorbeeld de
persoonlijke en familiesfeer komt
Nigeria uit op plaats 12.
Het geweld tegen de kerk in het
islamitische noorden van het land
is al jaren heftig. In de afgelopen
vijf jaar werden honderden christenen ontvoerd en er werden bijna
13.000 vermoord om hun geloof.
Dit geweld is vooral toe te schrijven
aan Boko Haram, vooral actief in
het noordoosten, en Fulani-herders
die christelijke dorpen in het midden van het land overvallen. Ook
werden sinds 2015 meer dan 800
kerken en gebouwen van christenen aangevallen en vernield.
Christelijke martelaren in Nigeria
2015
2484
2016
4028
2017
695
2018
2000
2019
3731
Totaal
12.938
Geweld in verkiezingstijd
De kerken in het noorden van Nigeria vrezen dat ze voor en tijdens de
verkiezingen in februari en maart
opnieuw te maken krijgen met geweld. Bij vorige verkiezingen was
dat ook het geval.
Na de uitslag in 2011 kwamen
moslimjongeren in veertien Nigeriaanse deelstaten in actie. Ze

vermoordden zeker
1.000 mensen en
74.000
Nigerianen
sloegen op de vlucht.
Meer dan 400 kerken
werden platgebrand.
De strijd om het
presidentschap gaat
vooral tussen de
huidige
president
Muhammadu Buhari
Bijbelstudie met weduwen. Hun mannen werden ver(76) en de opposimoord door Boko Haram
tieleider Atiku Abubakar (72). Over en
weer klinken er bediensten. Het gebedsthema is dat
schuldigingen van het beïnvloeden
de verkiezingen in vrijheid, eerlijk
van de verkiezingen en het uitloken vredig zullen verlopen. Bakwe
ken van geweld.
vervolgt: “Namens de Nigeriaanse
Christenen vormen de meerderkerk vraag ik alle christenen om
heid in het land en hebben de
mee te bidden. Jullie laten ons zien
meeste zetels in het parlement. Om
dat we één zijn in Christus. God
deze reden werden eerder christehoort jullie gebeden en zal jullie
nen in verkiezingstijd aangevallen.
belonen.”
Dit gebeurde vooral in de staten
Plateau, Taraba, Nasarawa en FedeFoto’s Open Doors.
ral Capital Territory (de hoofdstad
Abuja) om daarmee christenen te
verhinderen te gaan stemmen.

Christenen zijn doelwit
Kerkleider Ibrahim Bakwe vertelt
Open Doors: “Elke keer als er verkiezingen zijn, is er veel angst onder christenen, omdat ze zo vaak
doelwit zijn geweest.” In heel Nigeria wordt daarom gebeden en
gevast. Sommige kerken besteden
volop aandacht aan de verkiezingen in hun doordeweekse ere-

In samenwerking met lokale
partners en kerken ondersteunt Open Doors de kerk in
noord- en midden-Nigeria.
Sprekers van Open Doors komen graag naar uw kerk voor
een presentatie of preek om
verdere toelichting over het
werk te geven. Meer informatie: opendoors.nl/presentatie.

mensen

Chalets
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Christelijk Vakantiecentrum

ruimte, in het mooie Twente.
Kijk voor aanbiedingen op de website.

is uw betrouwbare adres

voor gezondheidsklachten.

www.dekroezedanne.nl
De Heelhoeve levert honderden

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

BESTEL NU JE TICKETS OP EVENTSFORCHRIST.NL

kwalitatief hoogwaardige
vitaminen, mineralen, kruiden en

Natuurgeneeskundig
Gezondheidscentrum de Heelhoeve
natuurlijke gezondheidsproducten.
Bekwame therapeuten
Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum
de Heelhoeveen
is een erkend centrum met vestigingen in Lunteren, Bunnik en Enschede.
artsen christen.
adviseren
u o.a.is in:
Alle medewerkers zijn beleidend
Gods Woord
levend geworden in Jezus Christus, dat is ons fundament waaruit wij leven en werken.
Wij houden ons niet• vermoeidheidsklachten
bezig met homeopathie, bioresonantie,
energetische behandelingen
of therapieën met een paranoramale
• overgangsklachten
achtergrond.
• spijsverteringsklachten

• hart- en vaatziekten

Onze aanpak is er op gericht om de werkelijke oorzaken van uw
• gewrichtsklachten
ziekte of klachten te diagnosticeren en om deze vervolgens op een
• neerslachtigheid
natuurlijke wijze te behandelen.
• verminderde
weerstand
Behandelwijzen zijn: orthomoleculair,
fytotherapie,
APS, diëtetiek
en lifestyle coaching. • Zowel
kinderen als volwassenen met de
allergie
meest uiteenlopende •klachten
kunnen terecht bij de Heelhoeve,
overgewicht
zo ook voor moeilijk behandelbare- en chronische aandoeningen.
Ook is het mogelijk Consultplaatsen:
een preventief gezondheids-check (bodyscreening) uit te laten voeren wanneer u geen klachten heeft. Dit is
Almelo, Amersfoort,
een controle om eventuele beginnende problemen op te sporen
Sint Annaland
voordat dit kan leiden tot klachten. Als ontregelingen in het

Een leven vol hoop

Werken op een ziekenhuisschip

Lois, Ruben en Eveline

Mijn naam is Ria Bos. Ik kom oorspronkelijk uit
Friesland en ben IC verpleegkundige.
In september 2014 ben ik vertrokken vanuit
Nederland om te gaan wonen en werken op
een ziekenhuisschip voor de kust van Afrika. Ik
werk voor Mercy Ships, een organisatie die al
40 jaar hoop en genezing brengt naar de allerarmsten door middel van ziekenhuisschepen.
Ik woon aan boord van het schip de Africa
Mercy. De Africa Mercy vaart voor de kust van
Afrika. Aan boord doen we gratis operaties en
bieden we medische training voor chirurgen,
verpleegkundigen en operatiekamer teams.

VOOR HET EERST IN NEDERL AND

19.30 UUR - VANAF €20 EXCL. €2 RES. KOSTEN

Gezondheidscentrum
Kom genieten van de Heelhoeve
rust en de
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Heelhoeve Natuurlijk gezond
Natuurgeneeskundig
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lichaam vroegtijdig worden bijgestuurd dan kunnen veel ziekten
worden voorkomen.
Ook kunt u bij de Heelhoeve laboratoriumonderzoeken laten
uitvoeren, te weten: bloed, urine, ontlasting, speeksel en op
(essentiële) voedingsstoffen, zoals vitaminen, (spoor)elementen,
aminozuren. Bloedafname kan ook plaats vinden in uw woonplaats.

Heelhoeve Natuurlijk gezond

Bel: 0546 - 45 26 12

Afspraken kunnen
van 08.30 - 12.30 uur telefonisch worden gemaakt.
Natuurgeneeskundig
•Centraal
voor landelijk
een consult
met één
Gezondheidscentrum
Heelhoeve
telefoonnummer
0546-452612. Ook kunt u een
is uw betrouwbare adres
van
onze
natuurgeneeskundige
email sturen (info@heelhoeve.nl) of het
voor gezondheidsklachten.
artsen/therapeuten
contactformulier
invullen op onze website.
De Heelhoeve levert honderden
kwalitatief hoogwaardige
• voor bestellingen
mineralen,
vitaminen,
Wij
nemen
dan contact met
u op.kruiden en
• voor
informatie
natuurlijke gezondheidsproducten.

De behandelingen worden door bijna alle
therapeuten
zorgverzekeraarsBekwame
(deels)
vergoeden als u
artsen adviseren u o.a. in:
aanvullend verzekerd bent.
• vermoeidheidsklachten
• overgangsklachten
• spijsverteringsklachten
• hart- en vaatziekten
• gewrichtsklachten
• neerslachtigheid
• verminderde weerstand
• allergie
• overgewicht

Zie ook onze website: www.heelhoeve.nl
Bel: 0546 - 45 26 12
• voor een consult met één
van onze natuurgeneeskundige
artsen/therapeuten

Op 27-jarige leeftijd kreeg ik te horen dat ik
vervroegd in de overgang (menopauze) was
gekomen en dat ik als gevolg hiervan onvruchtbaar was. Een periode van verdriet
volgde, waarna mijn man en ik op zoek gingen naar Gods waarheden uit de Bijbel over
ons leven. We ontdekte dat Jezus niet alleen
heeft afgerekend met onze zonden, maar ook
met onze onvruchtbaarheid! Deze openbaring veranderde ons gehele denken en handelen voor wat betreft de gegeven diagnose.
Niet langer zagen wij onszelf als onvruchtbaar, maar vruchtbaar - door de striemen van
Jezus. Kort hierna zijn wij op een natuurlijke
manier spontaan zwanger geworden!

Na

Ge
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u
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De
mensen voor vertaling tussen de patiënten en

medische personeel.
kw

Sinds augustus 2018 ligt het schip in Conakry, Guivit
Aan boord ben ik verantwoordelijk voor het

nea. Elke zomer varen we naar een nieuw land.

zeer afwisselende baan. Het team dat ik leid,
bestaat uit 17 mensen. Dagelijks zien we patiënten en maken we beslissingen of we mensen
kunnen helpen aan boord met een gratis operatie. Het is bijzonder om aan boord te mogen
werken en wonen.
Ik leef samen met meer dan vierhonderd verschillende mensen aan boord uit meer dan dertig verschillende landen. We spreken allemaal
Engels aan boord en werken samen met lokale

in armoede leven en mensen weinig toegang
hebben tot ziekenhuizen en operaties. Dit
zorgt ervoor dat veel ziektes uit de hand lopen
en mensen jaren met enorme gezwellen rondlopen en andere schrijnende klachten. Het is
mooi om hoop te mogen brengen naar mensen
die geen hoop meer hadden.

omdat hij dit niet langer kan combineren met
zijn predikantschap in België.

zending in Nederland.
Ook woonde hij meerdere jaren in Zimbabwe. Het bestuur
van SDOK is dankbaar
voor de benoeming
van ds. Van der Veen,
die officieel plaatsvindt op 24 april 2019.

leiden van de patiënten selectie. Het is een Guinea is een prachtig land waar veel mensen
nat

Be
art

Gedurende ons zoekproces vond ik weinig
informatie over wandelen in geloof voor
een (wonder)baby. Ook kon ik geen opbouwende getuigenissen vinden. Het verlangen
groeide om het hebben van een kinderwens
en onvruchtbaarheid binnen de christelijke
wereld bespreekbaar te maken en om kennis
uit de Bijbel hierover te delen. Daarom heb ik
ZWANGER &SZO opgericht, een platform voor
christelijke stellen die kampen met onvruchtbaarheid. Mijn hart is dat ook zij persoonlijk
ontdekken wat Jezus voor hen heeft gedaan
en wat dat betekent voor hun leven op het gebied van vruchtbaarheid. Je relatie met Jezus
verdiepen door het kennen van het Woord, is
mijn ultieme doel van ZWANGER &SZO.
Onze zoektocht heeft onze visie veranderd op
hoe een dagelijks leven met Jezus eruit kan
zien. Een leven met Hem betekent voor ons
persoonlijk een leven vol hoop en rust, op alle
terreinen van ons leven – niet alleen op het
gebied van vruchtbaarheid. Omdat Hij alle
beloftes vervulde, doordat Hij zijn leven voor
ons gaf!
EVELINE,
BEHEERDER VAN WWW.ZWANGERENSZO.NL

•
v
•
o
De komende tijd hoop ik voor u te mogen
•
s
schrijven over
mijn leven aan boord.
•
h
•
g
SDOK krijgt nieuwe bestuursvoorzitter
•
n
•
v
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) krijgt De predikant was
•
een nieuwe bestuursvoorzitter, ds. H.J. van der lange tijd a
bestuurslid
Veen uit Sliedrecht. De huidige voorzitter, Ds. en voorzitter van IZB,
•
o
A. Th. Van Olst, draagt het voorzitterschap over de vereniging voor

C
o
De nieuwe voorzitter is predikant van de Her-

Alm
vormde Gemeente van Sliedrecht (PKN). Ds.
Van der Veen gaat in mei met emeritaat en is
Sin
bijzonder betrokken bij het werk van de stichting die zich wereldwijd inzet voor vervolgde
christenen. “Deze broeders en zusters leren
ons wat het volgen van Christus inhoudt, ondanks de omstandigheden.”

Bron: SDOK
Website: www.sdok.nl

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

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

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

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

Uw tweede thuis in Twente

📞📞


0546 – 57 98 65
www.bungalowparkhogehexel.nl

✔ Diverse bungalows
& landhuizen
✔ Overdekt
zwembad
✔ Kleinschalig &
gemoedelijk

✔ Gezellige horeca
✔ Rust & ruimte
✔ Nabij unieke
natuurgebieden
✔ Zondagsrust

|
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Lesgeven te midden van terreur
Hoe geef je les aan kinderen in
een gebied waar Boko Haram
heerst en waar de Fulani moslims
als doodseskaders het land doorkruisen?
Veel leerkrachten in Nigeria hebben klassen vol met getraumatiseerde kinderen. Veel leerlingen
hebben de moorden nog op hun
netvlies staan. Sommigen hebben
het duivelse dobbelspel meegemaakt van de Boko Haram: het spel
waarbij een dobbelsteen bepaalt
hoe het volgende slachtoffer wordt
afgeslacht.
Het is moeilijk voor te stellen hoe
je in een dergelijk gebied kan leven. Toch pakken veel Nigerianen
de draad weer op. Door de emotionele trauma’s worden problemen
regelmatig weggedronken en de
opgedane stress afgereageerd op
vrouw en kind. Onder de kinderen
zijn de beschadigingen overduidelijk merkbaar. Veelvuldig huilen,
uitzonderlijk agressief gedrag, niet
meer willen of kunnen praten, opnieuw weer bedplassen, je komt
het continue tegen.
Wat dit land nodig heeft is traumahulpverlening. Nu is deze er in
beperkte vorm. Je hebt trajecten
van 2-4 dagen voor volwassenen.
Dit is vaak veel tekort maar het is
iets. Voor kinderen was er tot voor
kort helemaal niets. Stichting Kids
in Crisis heeft daarom het initiatief
genomen om hier verandering in te
brengen. Tijdens een interview met
oprichtster Claudy Regterschot hoor
ik haar vol passie vertellen over hoe
deze stichting het levenslicht vond.
Het begon tijdens een vakantie in
Italië. Ze ging naar een samenkomst
waar een spreker vroeg wie er voor
de kinderen in Nigeria wilde zijn.
Deze vraag liet haar niet los. Om
te ontdekken of dit iets voor haar
is, reist ze in 2014 naar Nigeria.
Onderweg naar de projectlocatie
wordt hun auto stopgezet. Schoten
klinken, de mensen in de auto voor
hen worden vermoord. Ondanks dit

De enorme motivatie van de deelnemers om deze trainingen te volgen wordt glashelder als in oktober
2018 tijdens een traumatraining
plotseling overal in de stad aanslagen zijn. Het gegil van mensen, de
sirenes en schoten zorgen ervoor
dat het moeilijk is voor de cursisten om zich te concentreren. Toch
zijn ze vastberaden om door te
gaan. Zolang ze maar telefonisch
bereikbaar zijn, is dit voor hen belangrijker.
‘Little Musa’ heeft samen met zijn mama 2 jaar gevangen gezeten in een kamp van de
Boko Haram. Ze waren net gevlucht toen Claudy ze voor de 1e keer ontmoette in 2018.

afschuwelijke voorval laat Claudy
zich niet uit het veld slaan. Na een
gesprek met de directeur van Open
Doors (deze organisatie werkt onder een schuilnaam in Nigeria) ontvangt ze een bevestiging van God.
De vraag is dan: waar begin je? Het
gaat namelijk om tienduizenden
kinderen die hulp nodig hebben.
Ze beginnen met de bouw van een
school. Ook wordt in Nederland de

stichting Kids in Crisis Foundation
opgericht. Nu, een paar jaar later,
gaat ze drie tot vier keer per jaar
naar Nigeria om daar leerkrachten,
hulpverleners (van kindertehuizen en vluchtelingenkampen) en
kerkleiders te trainen in traumahulpverlening aan kinderen. Dit
ondanks de diverse aanslagen die
ze inmiddels van dichtbij heeft
meegemaakt.

Ze ging naar een samenkomst waar een spreker vroeg
“wie iets wilde gaan doen voor de kinderen in Nigeria....”

Je kunt meer lezen over deze stichting
op: www.kidsincrisisfoundation.nl

Hoe kunnen mensen in Nederland helpen? Er is veel nodig:
ten eerste gebed dat God dit
land herstelt. Daarnaast zijn
ze opzoek naar een opslagplaats voor ons materiaal en
naar diverse vrijwilligers. Ook
donaties zijn welkom.
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Leven na de dood
Met de zonde van Adam en Eva is
de dood de wereld in gekomen. Zowel de fysieke dood, als ook geestelijke dood; dood op ieder terrein
van het leven. Dood in relatie met
God, dood in relatie met familieleden, dood in hoop, dood in dromen.
Misschien kamp je met een ernstige
ziekte, met echtscheiding, met verslaving, met depressie, met ernstige
financiële tekorten, met een huwelijk dat al jaren geleden zijn glans
verloren heeft, met een arbeidscarrière van 12 ambachten en 13 ongelukken. Je ziet geen uitweg meer en
op zijn best probeer je nog wat van
je leven te maken. Je zingt de rit wel
uit. Maar de hoop op verandering
heb je al opgegeven. En God? Die
lijkt volledig verdwenen. Dat is een
vorm van dood. Gelukkig is er voor
ons die geloven wel hoop op verandering. Die hoop ligt verborgen in
de opstandingskracht van Jezus.

nen 8:11 staat dat de Geest van
Hem Die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in ons woont. De opstandingskracht van Jezus is dus in
ons! Maar die opstandingskracht
werkt niet automatisch. Die werkt
pas wanneer we er zelf aanspraak
op maken. Het is net als met het
elektriciteitsnet; de elektriciteit
staat tot onze beschikking, maar
we moeten zelf de lichtschakelaar
indrukken om de lamp te laten
branden. Hoe dat werkt met de opstandingkracht van Jezus kan geïllustreerd worden aan de hand van
het verhaal van de opwekking van
Lazarus, uit Johannes 11.

zarus en zijn zussen, aankwam,
bleek dat Lazarus al vier dagen in
het graf lag. Martha kwam Jezus
tegemoet en zei tegen Hem dat
Lazarus niet had hoeven sterven
als Hij er geweest was. Maar ze
nam het Hem niet kwalijk en erkende Jezus nog steeds als Heer.
Toch geloofde ze niet meer dat
ze haar broer in dit leven terug
zou krijgen. Lazarus was dood en
begraven en dat had ze geaccepteerd. Toen ging ze terug naar huis
en vertelde ze haar zus Maria dat
Jezus naar haar vroeg.

Huilen
Maria zat nog steeds thuis, waar
allemaal mensen bijeen waren om
haar te troosten met hun verlies. Ze
had wel gehoord dat Jezus onderweg was, maar zij was niet zoals
haar zus Hem tegemoet gelopen.
Maar toen Martha haar vertelde
dat Jezus naar haar vroeg, kwam
ze wel naar Hem toe. Maria vertelde Jezus hetzelfde als haar zus.
“Heer, als U hier geweest was, zou

mijn broer niet gestorven zijn.”
Maar waar Martha nog enigszins
op Jezus gericht was, was Maria dat
helemaal niet meer. Zij was alleen
met haar verdriet bezig. Zij kon alleen maar huilen. Zij kon de dood
van haar broer niet accepteren.

Reëel
Toen Jezus haar verdriet zag, kon
Hij niet anders dan meehuilen, ook
al wist Hij hoe het af zou lopen.

Maria wist dat niet. Zij zag alleen
een leven zonder haar geliefde
broer. Ze zag niet in dat Jezus hier
verandering in kon brengen. Sommigen van de mensen die om hen
heen stonden zeiden: “Hij kon blinden laten zien. Had Hij dit niet kunnen voorkomen?” Ook voor deze
mensen was de dood een brug te
ver. Dat was over de grens. Genezing hielden ze nog voor mogelijk,
maar dood is dood. Lazarus was gestorven en begraven. Het was voorbij. Ze moesten reëel zijn. Het was
zoals het was.

Steen
Maar niet voor Jezus. Hij zei: “Neem
de steen weg.” Martha, degene die
de dood van haar broer al geaccepteerd had, zei tegen Jezus: “Heer, hij
ruikt al, want hij ligt hier al voor de
vierde dag.” Voor Jezus was het probleem niet dat Lazarus al rook, maar
het stinkende denken van Martha.
Zij dacht zoals de wereld dacht.
Martha had geloof nodig om Jezus
te kunnen zien werken. Die steen
moest eerst van het graf. Anders zou
Lazarus er nooit levend uit kunnen
komen. De steen van ongeloof moest
van het graf van haar hart. Daar had
zij de hoop immers al opgegeven.

Leugens

Toen Jezus stierf, droeg Hij de zonde
van de wereld. De vloek die op ons
was, heeft Hij op Zich genomen. Met
Zijn lijden en sterven heeft Hij voor
ons een eeuwige verzoening met de
Vader bewerkt en de vloek, die door
de zonde op de wereld lag, verbroken. Vanaf het moment dat wij tot
geloof in Jezus komen en Hem als
Heer en Heiland van ons leven aannemen, zijn wij gerechtvaardigd.
Wij staan dan zonder schuld voor
God de Vader, want Christus heeft
alle schuld van ons afgewassen met
Zijn bloed. Wij zijn dan Gods kinderen en erfgenamen van de belofte
geworden. We zijn dan bevrijd van
de vloek die door Adam in de wereld is gekomen.

Jezus was bevriend met Martha,
Maria en hun broer Lazarus. Op een
dag kreeg Jezus het bericht dat zijn
vriend Lazarus ziek was. Jezus was
niet geschokt, want Hij wist hoe
het af zou lopen. Hij wist dat de
dood niet het einde zou zijn, maar
dat God verheerlijkt zou worden.
Zijn opstandingskracht zou zichtbaar worden. Toen Jezus het bericht
hoorde, ging Hij niet meteen naar
Lazarus om hem beter te maken,
maar Hij wachtte nog een paar dagen. Toen vertelde Hij zijn discipelen dat Lazarus sliep en dat Hij hem
wakker zou maken. De discipelen
dachten dat Jezus het had over een
fysieke slaap, maar Jezus bedoelde
dat Lazarus was gestorven. Voor Jezus is er alleen geen verschil. Voor
ons zou dat er ook niet moeten zijn.
Helaas zijn we zo besmet met het
denken van de wereld, dat het verschil er voor ons wél is. Dat begreep
Jezus, en daarom zei Hij tegen Zijn
discipelen dat Lazarus sliep. Anders
zouden ze meteen geen hoop meer
hebben gehad.

Wat is dit herkenbaar voor ons leven. Hoe vaak gebeurt er niet iets
ergs in ons leven en wij denken:
God had het kunnen voorkomen,
maar Hij heeft het niet gedaan?
Dus was het Zijn wil. Ik leg me er
bij neer. De Heer is soeverein. Hij
doet wat Hij wil doen. Aan mijn
situatie kan Hij niks meer veranderen. Het is te laat. De doctoren hebben mij immers al opgegeven. De
diagnose die ik heb gekregen, is officieel. Mijn huwelijk is nu eenmaal
over. Ik heb simpelweg geen diploma’s. Ik ben slechts een vrouw. Ik
ben te jong, ik ben te oud. Ik heb
gewoon geen ervaring, dus wie wil
mij nog hebben? Dit zijn allemaal
leugens. Jezus zegt namelijk: “Alles
is mogelijk voor wie gelooft.” Jezus
is de Waarheid en spreekt altijd de
waarheid. Alle gedachten die anders zijn dan Jezus’ gedachten, zijn
leugens, gedachten van ongeloof.
Ze vormen een steen op je hart.

Opstandingskracht

Geaccepteerd

Door Zijn opstanding, heeft Jezus
de dood overwonnen. In Romei-

Toen Jezus met zijn discipelen in
Bethanië, de woonplaats van La-

Gerechtvaardigd
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“Geloof dat Jezus leven kan brengen in
iedere dode situatie, ook in die van jou”

Gestorven

DOOR RINEKE PETERSON

|

Heerlijkheid
We kunnen allemaal stenen van ongeloof op ons hart hebben liggen.
Daardoor hebben we geen vertrouwen meer dat God nog iets zou kunnen of willen doen in onze situatie.

Als jij zo’n steen op je hart hebt, en
je hebt je al neergelegd bij je dode
situatie, dan zegt Jezus tegen je:
“Haal die steen van je hart.” Geloof
dat Jezus leven kan brengen in iedere dode situatie, ook in die van jou.
Maar dat kan Hij alleen doen als jij
die steen van je hart haalt. En zodra
jij er voor kiest om die steen weg te
halen, kan Hij spreken in je leven.
Dan zal er wil leven kunnen komen
in je dode situatie.

Activeren
De opstandingskracht van Jezus is
dus weliswaar in je leven aanwezig, maar om die te activeren, zal je
eerst moeten gaan geloven dat Jezus
nog steeds iets kan en wil doen. Hoe
hopeloos de situatie ook lijkt. In Romeinen 12:2 staat: ‘En wordt niet
aan deze wereld gelijkvormig, maar
wordt innerlijk veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om
te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ Door je denken te
laten vormen naar het denken van
Jezus, worden leugens in je denken
ontmaskerd en komt de hoop van
de Waarheid ervoor in de plaats.

Vrij
Toen Jezus Lazarus opwekte, kwam
deze niet stralend naar buiten gehuppeld. Zijn handen en voeten waren nog vastgebonden in grafdoeken.
Die moesten eerst losgemaakt worden voordat Martha en Maria hun
broer terugkregen. Misschien heeft
de opstandingskracht al gewerkt in
je leven, maar moet je jezelf eerst
nog ontdoen van de grafdoeken die
je nog gebonden houden. Pas dan
kun je echt vrij zijn. Praat hier met
de Heer over. Hij zal je graag laten
zien waar jij nog gebonden bent, zodat je helemaal vrij kunt zijn.
De Heer is waarlijk opgestaan!
Hij leeft ook nu!
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Bijbelstudie

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest.
Psalm 103:1-3

Erediensten - Sterk onderwijs en kinderdienst
Iedere zondagochtend om 10:00 uur. Vragen? Bel: 071-3031260

DOOR EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

David spoort zichzelf aan, om met
heel zijn hart en heel zijn wezen,
God te prijzen. Hij prijst de HEERE,
voor wie Hij is en voor al wat Hij
doet, en hij wil niet één van de
weldaden van God vergeten. David
noemt dan vijf zegeningen op, die
door de genade van de HEERE tot
hem gekomen zijn.
Hij zegt: ‘Zo is mijn machtige God,
mijn Helper!’ waarbij hij de nadruk
legt op het woordje al. ‘Ik wil niet
vergeten dat Hij al mijn zonden,
mijn ongerechtigheid vergeeft.’
Vervolgens zegt hij in een adem: ‘Ik
wil niet vergeten dat Hij al mijn ziekten geneest. Hoe Hij mijn lichaam
weer sterk maakte en mij genezing
schonk. God is een God die vergeeft,
maar ook een God die geneest!’

Vergeving en genezing onze proclamatie

1e en 2e zondag van elke maand om 19:00

Iedere 3e zondagavond van de maand om 19:00 uur in Warmond.

De God van Wonderen raakt de zieken aan

Zie overige onderwijsdiensten onder: ‘Diensten in het land’.

Dagelijks drinken van het
water van de Geest

Jezus door God gezonden, om te
genezen

de belofte dat als wij onze zonden
belijden, Hij getrouw en rechtvaardig
is om onze zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is door het bloed van Jezus
Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt
van alle zonden – 1 Johannes 1:7-9.

Met de vergeving komt ook de volgende zegen tot ons: genezing!

IJlst - Onderwijsdienst
over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de
zieken
Zondag 24 maart 10:00
Volendam - Onderwijsdienst
over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor
de zieken
Vrijdag 12 april 19:30
Deventer - Onderwijsdienst
over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor
de zieken
Woensdag 1 mei 19:30

€9

Wijk bij Duurstede
Genezingsdienst
Vrijdag 24 mei 19:30
Wijk bij Duurstede
Onderwijsdienst over ‘Geloof
en Goddelijke genezing’ met
gebed voor de zieken
Zondag 26 mei 10:30

SPECIALE DIENSTEN
IN WARMOND

€9

GROOT VOORJAARS SEMINAR
Dinsdag 9 april 19:30
Wat betekent het: 7 boze
geesten komen terug als het huis
leeg is

Als de mens zich afvraagt: zou God het kunnen
doen? dan spreekt God Zich duidelijk en altijd
vanuit Zijn onbegrensde mogelijkheden uit: ‘Zou
er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?’ Genesis
18:14.
De God van wonderen geeft ons belangrijke
richtlijnen, hoe wij een wonder van genezing
kunnen ontvangen. Deze richtlijnen laten je zien,
welke stappen er genomen moeten worden om
Zijn genezende kracht te kunnen ervaren.
Daarnaast lees je in dit boek een veel getuigenissen
van wonderen van genezing. Elk wonder zegt ons:
Jezus is Dezelfde. De getuigenissen sporen ons aan
om ook richting Jezus, richting het wonder te gaan.

OVERWIN DE
HINDERNISSEN

DIE U VAN UW GENEZING
AF KUNNEN HOUDEN
Jan Zijlstra schreef dit boek speciaal voor mensen
die op zoek zijn naar antwoorden op vragen die zij
hebben. Zeker als dat vragen zijn die ontstaan naar
aanleiding van onbeantwoorde gebeden.

Antwoorden zullen we moeten zoeken in het
Woord van God, waar de Geest van God licht zal
geven op de vragen in bepaalde situaties. Als wij
vragen hebben over gebeden die onbeantwoord
blijven, dan laat de Geest van God ons in het
Woord de weg zien die wij moeten gaan om die
hindernissen te overwinnen, die het antwoord op
ons gebed tegenhouden. Jezus moedigt ons aan
Evangelist Jan Zijlstraom te zoeken en belooft dat wie zoekt, zal vinden.

OVERWIN DE GEHAZI
HINDERNISSEN HOE HIJ ZIJN BEDIENING MISTE

Een heel aantal woorden in de Bijbel
zoals, al, alles, alle, altijd, elk, ieder, overal,
voortdurend, laten ons zien wat wij door
Jezus Christus bezitten, namelijk, een
ongekende grote rijkdom.

DE GOD
VAN
WONDEREN

DIE U VAN UW GENEZING
AF KUNNEN HOUDEN

Deze woorden gebruikt de Heer steeds in Zijn
Woord om duidelijk te maken dat Hij ‘alles voor
allen’ bedoelt. Keer op keer zien wij in het Woord
het onbegrensde wat voor ons bestemd is, en wat
Hij ons in onbeperkte mate geeft.
Toen wij opnieuw geboren werden, ontvingen

Christus, en al wat Christus is, in ons leven.
Het getuigenis wij
dat
Kolossenzen 1:27 zegt: “Christus in ons”.
Dit is niet een
Jezus Christus Dezelfde
is deel, maar de volheid van Christus

predikt al meer dan
De vragen die op ons af komen hoeven wij niet
50 jaar het Evangelieuit de weg gaan. Daarom is dit boek geschreven,
van Jezus Christus. zonder een beschuldigende vinger naar iemand
te wijzen en zonder iemand te veroordelen. Maar

ISBN: 978-90-820815-8-9

Wij gaan ontdekken in dit boek dat God de Bron

van alles is, en dat God heel nadrukkelijk tot ons
Met de Wings of Healing
houd hij evangelisatie-zegt:
en dat alles voor allen is.
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van Uitgeverij
de
Wings of Healing
levende God, zodat Postbus
het
20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
getuigenis zal klinken dat
info@wingsofhealing.nl
Jezus Christus Dezelfde is.
ISBN: 978-94-92777-00-3

JAN ZIJLSTRA
Boek_Wonderen_Cover1.indd 1

Wat misschien het meest tot ons spreekt is zijn
dramatisch einde; hij werd melaats. Op die dag
stopte het dienaarschap van Gehazi en ging
zijn bediening verloren. Daar ging echter een
aaneenschakeling van falen aan vooraf.

Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan 55
jaar het Evangelie van
Jezus Christus.
Met de Wings of Healing
houdt hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de kracht van de levende God, zodat het getuigenis zal klinken dat Jezus
Christus Dezelfde is. Daarnaast is evangelist Zijlstra
ook een begenadigd bijbelleraar en geeft hij onderwijs
in uiteenlopende onderwerpen, om gelovigen de
volle kennis over Christus
bij te brengen.

Dit boek gaat over de karaktereigenschappen die
nodig zijn om een dienaar van de man Gods te zijn.
In het leven van Gehazi zien wij dat die eigenschappen zich niet ontwikkelen en dus niet
toenemen. Eerder nemen zij af. Het karakter van
Gehazi, het vleselijk leven, wordt steeds duidelijker
en het brengt hem uiteindelijk melaatsheid.
Gehazi’s falen wordt belicht vanuit 2 Koningen 4
en 5 vanaf het moment dat hij binnenkomt in het
huis van de Sunamitische totdat hij melaats wordt.
Een belangrijk boek dat ons tot waarschuwing
zal zijn.
Uitgeverij Wings of Healing
Postbus 20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
info@wingsofhealing.nl
ISBN: 978-90-820815-9-6

JAN ZIJLSTRA

Het Avondmaal is één van de grootste zegeningen,
die tot ons zal komen, als wij het op de juiste wijze
tot ons nemen.

Als wij die volle zegen willen ervaren, dan zullen wij
allereerst de betekenis van het Avondmaal moeten
weten. Weten wij dit niet, dan zal de zegen van het
Avondmaal maar zeer beperkt tot ons komen of
geheel door ons gemist worden.
Jezus had een sterk verlangen om met Zijn discipelen het eerste Avondmaal te vieren. Hij verlangde
dat de zegen die daaraan verbonden is, tot hen zou
komen. Voorafgaand aan het Avondmaal had Jezus
in Johannes 6:54 gezegd: ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn
bloed drinkt, heeft het eeuwige leven’.

Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan
55 jaar het Evangelie
van Jezus Christus.
Met de Wings of Healing
houdt hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
levende God, zodat het
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.

Zoals Israël door het bloed van het Pascha verlost
werd, zo worden ook wij door het bloed van Jezus
verlost. Zoals Israël door het Pascha te eten genezen werd waardoor zij Egypte niet gebogen, maar
rechtop en gezond verlieten, zo zullen ook wij door
het Avondmaal genezing ontvangen.
Uitgeverij Wings of Healing
Postbus 20
2350 AA Leiderdorp – Holland
info@wingsofhealing.nl
ISBN: 978-90-820815-7-2

Met de Wings of Healing
houd hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de kracht van de
levende God, zodat het
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.

JAN ZIJLSTRA

JAN ZIJLSTRA

JAN ZIJLSTRA
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Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan
55 jaar het Evangelie
van Jezus Christus.

JAN ZIJLSTRA

Met de Wings of Healing
om te helpen om datgene te overwinnen, wat de
houd hij evangelisatie- en
zegen tegenhoudt.
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
Uitgeverij Wings of Healing
levende God, zodat het
Postbus 20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.info@wingsofhealing.nl

die wij ontvangen hebben.
Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer danDaarbij zegt het Woord heel duidelijk: “Al het
55 jaar het EvangelieMijne is het uwe.” Dit is alleen mogelijk door de
van Jezus Christus. relatie die wij met Hem hebben.

Gehazi is geen succesverhaal tot navolging, maar wel een
verhaal dat belangrijk voor ons is. Het is ons tot waarschuwing
en laat ons zien waar Gehazi faalde en hoe hij zijn bediening en
bestemming miste.

JAN ZIJLSTRA

Uitgeverij Wings of Healing
Postbus 20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
info@wingsofhealing.nl
ISBN: 978-90-820815-2-7

Deze en andere waardevolle boeken en cd’s zijn verkrijgbaar:
- in de diensten van Wings of healing
- via webshop.wingsofhealing.nl
- in de evangelische boekenwinkels

GODDELIJKE GENEZING in het HEILIG AVONDMAAL

Door heel de Bijbel heen zien wij dat God een God
van wonderen is. Zonder wonderen zou de Bijbel
een boek als alle andere boeken zijn. Wonderen
spreken van Gods bovennatuurlijke kracht en
getuigen van een levende God.

Wie het Koninkrijk van God zoekt,
ontdekt het leven. Wie iets anders
zoekt, zal ontdekken dat de vraagtekens
onoplosbaar zijn.

GEHAZI HOE HIJ ZIJN BEDIENING MISTE

DE GOD VAN
WONDEREN

Lees de getuigenissen van de
God van wonderen of bekijk de
laatste editie op onze website.

Alle vragen die evangelist Jan Zijlstra
kreeg, vroegen om een antwoord.

Bevrijdingsdienst
Zondag 24 maart 19:00
God wilt dat u rechtop zult gaan

Het getuigenis dat Jezus
Christus Dezelfde is

Abonneer u op het magazine

Antwoorden op wat ik
hoorde en zag

JAN ZIJLSTRA

Voor meer inspirerende boeken en
artikelen van de schrijver verwijzen we naar de advertentie van de
Wings of Healing

IJlst - Genezingsdienst
Vrijdag 22 maart 19:30

Dit boek gaat over de reis van het volk
van Israël vanuit Egypte, waar zij van het
afgodische water dronken, tot hun aankomst in het beloofde land waar de Rivier
Gods hen overvloedig zou zegenen. En ook
voor ons is dit de route tot aan de volheid
van het water die voor ons bestemd is en
dat we daarom dagelijks moeten drinken
van het water van de Geest.

ALLES voor ALLEN

David kende Exodus 15:26. Hij kende de vier belangrijke principes die
beginnen met ‘ALS’.
“Als u aandachtig luistert naar de
stem van de HEERE, uw God, en
doet wat juist is in Zijn ogen, als
u Zijn geboden gehoorzaamt en al
Zijn verordeningen in acht neemt,
dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over
Egypte gebracht heb, want Ik ben
de HEERE, uw Heelmeester.”
David riep tot zijn God om genezing en God genas hem: “HEERE,
mijn God, ik heb tot U geroepen en
U hebt mij genezen” – Psalm 30:3.
Genezing is verbonden aan vergeving. Willen wij genezing ont-

Bunschoten
Onderwijsdienst over ‘Geloof
en Goddelijke genezing’ met
gebed voor de zieken
Woensdag 13 maart 19:30

JAN ZIJLSTRA

Henk Nepveu kreeg in het ziekenhuis in Alkmaar te horen, dat hij
een agressieve vorm van longkanker
had, veroorzaakt door asbest. Genezing was uitgesloten en Henk had
niet lang meer te leven. Na veel zoeken naar behandelingen en moge-

Hij geneest al uw ziekten

DIENSTEN IN HET LAND

Tilburg - Genezingsdienst
Vrijdag 17 mei 19:30

OVERWIN DE HINDERNISSEN

Zoals U Hem voor vergeving kunt
vertrouwen, mag u dat ook voor
uw genezing doen.
De eerste stap naar onze genezing
is ons hart voor Hem openen, onze
zonden belijden, en toestaan dat
Hij ons reinigt. Menigmaal heb ik
gezien hoe mensen genezing ontvingen nadat zij het met God in
orde hadden gemaakt.
Psalm 103:3 noemt twee dingen
in één adem: “Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten
geneest.” God heeft ons beide zegeningen beloofd: als u de eerste
zegening ontvangt, dan zult u ook
de tweede zegening ontvangen.

lijkheden voor genezing, hoorde hij
van de genezingsdiensten. Hij besloot ernaartoe te gaan en daar vertelde hij over zijn ziekte. Toen hem
de handen opgelegd werden hoorde
hij de woorden: “Henk, Christus is
het leven, en zijn woord is het leven.
Ontvang het nu in Jezus naam.”
Weer terug in het ziekenhuis voor
onderzoek, kreeg hij van verbaasde
artsen te horen dat zijn longen helemaal schoon waren en er geen
kanker meer te vinden was. Henk
werd wonderbaarlijk door Jezus
Christus genezen.

Alleen door Hem is er vergeving,
zoals 1 Petrus 2:24 ons zegt: “Die
Zelf onze zonden in Zijn lichaam
gedragen heeft op het hout, opdat
wij, voor de zonden dood, voor de
gerechtigheid zouden leven. Door
Zijn striemen bent u genezen.”
Door het geloof mogen wij aanvaarden dat Jezus onze zonden, ons
leed, en onze ziekten voor ons aan
het kruis droeg. Dit is wat Jesaja
53:4-5 ons leert.
Als God zegt: ‘Ik ben de HEERE uw
Heelmeester’, dan is er genezing
voor ons.
Jezus zei in Johannes 15:7 “Vraag
wat u maar wilt en het zal u ten
deel vallen.” Wat vooraf gaat aan
de vervulling van deze belofte, is
dat wij in Hem en Zijn Woord blijven, en alles wat de relatie tussen
Hem en ons in de weg staat, in orde
te maken met de Heer.
Dit is de weg die bewandeld moet
worden naar genezing.
Exodus 15:26 begint niet met: “Ik
ben de HEERE uw Heelmeester”,
maar met: “Als u aandachtig luistert
naar de stem van de HEERE, uw God”.
God spreekt in Zijn Woord en laat ons
daarin de weg naar genezing zien.
De zegen van genezing is verbonden met Gods Woord.
God zei tegen Israël: ‘Doe dit en
leef, dan ontvangt u het leven.’
Jezus zegt tegen ons: ‘Als u in Mij
blijft en in Mijn Woord blijft.’
Op dit Woord zullen wij ontvangen.

JAN ZIJLSTRA

Eerst zal er een einde aan onze zondeschuld moeten komen zodat er
geen beschuldiging meer zal zijn.
Alles wat de relatie met God verbroken heeft, moet hersteld worden.
Het kruis van Golgotha is de oplossing voor iedere zonde. God gaf ons

Onderwijsdiensten - over Geloof en Goddelijke
Genezing en met gebed voor zieken

DE GOD VAN WONDEREN

David zei tegen zichzelf: ‘Ik mag
deze twee belangrijke zegeningen
niet vergeten.’
Ten eerste sprak hij de zegen uit die
hij voor zichzelf ontvangen had. Tegelijk proclameert David met deze
Psalm dat de zegen voor iedereen
is, als hij zegt ‘uw ziekten.’
David wist dat zolang de zonden
niet vergeven zijn, andere zegeningen niet tot ons kunnen komen.
Door heel de Bijbel heen zien wij
dat als de mens vasthoudt aan de
zonden in zijn hart, hij lijnrecht tegenover God staat.
Zonde is in strijd met Gods wil en
handelen, en gaat tegen het Woord
van God in. Het zijn juist onze zonden, die scheiding maken tussen
God en mensen, zegt Jesaja 59:2.

vangen, dan zullen wij Hem, Die
vergeeft, de Redder, in ons leven
moeten laten komen.
Dezelfde Christus die ons verlost
en onze zonden vergeeft, wil ons
ook van onze ziekten genezen.

0218WOH_Omslag_Allesvoorallenfin.indd 1
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Bekijk onze volledige agenda op www.wingsofhealing.nl/agenda
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boeken

BOEKEN

Gerald Troost lanceert eerlijk boek
Bij Uitgeverij Gideon verscheen in januari het boek ‘Tevoorschijn (eerlijk
over mij en jou)’ van zanger en spreker Gerald Troost. Gerald is de veertig gepasseerd, een leeftijd waarop
veel mensen terugkijken op hun leven en nadenken over de toekomst.
In dit persoonlijke boek kijkt Gerald terug op de bewogen jaren die
achter hem liggen, en neemt hij de
lezer mee naar zijn eigen hoogteen dieptepunten, van het verlies
van zijn kleine broertje Jarnoud tot
de zorg om zijn dochter Rosa. Van
de middelvinger die hij opstak naar
zijn schoonmoeder tot zijn opsluiting in een politiecel. Natuurlijk
vertelt hij ook over zijn leven als

artiest en over zijn relatie met God.
Toch is ‘Tevoorschijn’ geen biografie. Geralds belevenissen bevatten
belangrijke lessen, en vormen zo
een spiegel voor de lezer, zodat
die kan leren van zijn of haar eigen ervaringen. Hoe ga je om met
teleurstellingen? Hoe leef je onder
leiding van de Heilige Geest? Hoe
ontdek je wat Gods plan is met
jouw leven en hoe je mag dienen in
een onvolmaakte kerk? Gerald vertelt een eerlijk verhaal over zichzelf, in de hoop dat jij ook eerlijk
naar jezelf kijkt.
Over de auteur
Gerald Troost (6 maart 1978) is
muzikant en schrijver. Als vijftien-

Veel mensen, ook gelovigen, hebben vliegende schotels gezien.
Sommigen beweren zelfs daarin
meegenomen te zijn door ‘buitenaardse’ wezens. Dat bevestigt de
overtuiging dat er hoog ontwikkeld leven bestaat in het heelal.
Dit onderwerp wordt kritisch onderzocht in de film ‘Aliens ontmaskerd’ uitgegeven door WEETmagazine. Hoe is dat gedaan?

Wilde verhalen
Vooral in de jaren ’30-’60 van de
vorige eeuw waren er allerlei berichten over ‘buitenaardse’ activiteit. Het bracht zelfs de overheden
in beweging. Dit werd ook gekoppeld aan ideeën dat buitenaardse
wezens de mensheid wilde overheersen en dat de overheid het
publiek verzweeg wat zij daarover
wisten.

Opbouw film
Na een introductie komt Gary Bates
aan het woord die lang onderzoek
deed naar Ufo’s (Unidentified flying objects). Hij schreef de bestseller ‘Alien intrusion’ en hierop is
deze documentaire gebaseerd. Hij

wijst erop dat in het midden van de
vorige eeuw verschillende geleerden overtuigd waren dat er hoog
ontwikkeld leven op Mars zou zijn.
Wij weten inmiddels wel beter. De
aandacht voor buitenaards leven
was ook ingegeven door Sciencefiction (SF) boeken, waarvan diversen zijn verfilmd, zoals StarWars
en Star Trek. Sommige van deze
schrijvers hadden het niet altijd
volledig mis. Een deel van hun
technologische fantasieën zijn inmiddels gerealiseerd. Vermakelijke
entertainment. Probleem is echter
dat de meeste van de SF verhalen
uitgaan van de Big-Bangtheorie
(dat het heelal is ontstaan vanuit
een plotselinge explosie van een
superkern) en Evolutietheorieën.
Met die populaire SF verhalen worden die theorieën geloofwaardig
gemaakt. Alsof het waar zou zijn
of dat er geen andere theorieën
bestaan over het ontstaan van leven. De nadruk wordt gelegd dat
buitenaards leven bestaat en dus
moeten de uitgangspunten van die
theorieën juist zijn.
UFO rapporten onderzocht
Verschillende
wetenschappers
geven hun kijk op het onderwerp
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Anker in de storm
jarige werd hij verliefd op Nelinda
Koudijs. Al bij één van de eerste
dates beloofde Gerald met haar te
trouwen. Waarmee ze eerst nogal
werd overrompeld, maar wat later
wel werkelijkheid werd. Nelinda
zingt mee in de band, is co-writer
van een aantal songs en helpt bij
administratie en organisatie. Samen hebben ze drie kinderen.
“Of ik nu een lied schrijf, een coaching gesprek voer of een reis
maak, mijn missie is altijd dezelfde: mijn achternaam eer aan doen.
Mensen aanmoedigen en inspireren. Ook in tijden als het leven pijnlijk aanvoelt.”

Tevoorschijn, eerlijk over mij en jou
Gerald Troost
hardcover, 128 pag.
ISBN 9789059991347
€ 14,95
Uitgeverij Gideon Hoornaar

Gevaar van ‘buitenaardse’ wezens
DOOR MARCO VAN PUTTEN
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en er wordt ook gekeken naar het
werk van het wereldwijd opererende organisatie MUFON (Wederzijds
Ufo Netwerk) waar Ufo rapporten
worden bewaard en bestudeerd.
Daaruit blijkt, net zoals andere onderzoeksprogramma’s vaststelden,
dat verreweg de meeste rapporten
verklaarbaar zijn. Een klein deel
blijft echter onverklaarbaar. Het
betreft dan vrijwel altijd rapporteringen van getrainde mensen, zoals
piloten, of aannemelijke getuigen.
De geestelijke dimensie
Waarom zou het alleen gaan om
ruimteschepen? Kan het ook wat
anders zijn? Immers, kunnen zulke
ruimteschepen bestaan? Belangrijker nog, kan hoogontwikkeld buitenaards leven sowieso bestaan? Dit
wordt uitgebreid besproken. Net zoals Evolutietheorieën, vereisen Ufo’s
en buitenaards leven een pseudogeloof. Daarvoor is niet alleen geen
sluitend wetenschappelijk bewijs.
Allerlei zaken worden aanvaard die
tegen de wetenschap ingaan.
Uiteindelijk wordt vastgesteld dat
‘buitenaardse wezens’ geestelijke
fenomenen zijn. De niet-stoffelijke
dimensie die contact legt met de
stoffelijke gepaard gaande met nega-

Anna Nicholson keert terug naar
Chicago om te trouwen met haar
rijke verloofde William Wilkinson.
Hij heeft beloofd meer aandacht
te hebben voor haar nieuwgevonden geloof, maar in de praktijk
neemt hij zijn belofte niet erg
serieus. Anna wordt meegezogen
in de voorbereidingen van haar
huwelijk, maar probeert ondertussen te achterhalen wat er met haar
biologische moeder is gebeurd en
wie haar echte vader is. Ze groeit
op in weelde bij haar adoptieouders. Wil ze alles op het spel zetten om de waarheid te vinden?
In Holland woont Anna’s oma
Geesje. Haar leven wordt op z’n kop
gezet als haar gevraagd wordt om
Cornelia, een Nederlands meisje
bij haar te laten logeren. De grootvader van het meisje verblijft bij
buurman Pieter en Derk. Het contact tussen Geesje en de weduwnaar verloopt niet erg soepel. Meneer Den Helder is dominee, maar
Geesje ziet weinig liefde in zijn
omgang met zijn kleindochter. Een
verborgen pijn is meegenomen uit
Nederland en Geesje doet haar best
de wonden te laten genezen.

Lezers van haar vorige boek ‘Dochters van de kust’ schreven brieven
aan Lynn Austin dat ze wilden
weten hoe het zou aflopen met
de hoofdpersonen uit dat verhaal.
Eigenlijk wilde de schrijfster dat
zelf ook wel en zo ontstond het
vervolg: ‘Anker in de storm’. Dit
verhaal wordt wisselend verteld
vanuit het perspectief van Anna en
van Geesje. Dat wordt duidelijk bovenaan elk hoofdstuk aangegeven.
Het is geschreven in de tegenwoordige tijd waardoor de afstand tot
het verhaal verdwijnt. De zinnen
van de schrijfster zijn mooi opgebouwd, verlopen soepel en vormen
een levendig geheel met de dialogen. Vanaf het begin wordt de lezer
het verhaal ingetrokken. Het liefst
wilde ik het boek heel langzaam
lezen om zo lang mogelijk met de
hoofdpersonen te kunnen optrekken. Anna, Geesje en Derk zijn
hartverwarmende karakters.
Het hart van Anna bevindt zich op
twee plaatsen. Gevangen in haar
rijke leventje verlangt ze naar de
eenvoud van haar oma’s leven.
Door haar geloof is ze anders over
dingen gaan denken, maar het

wordt niet op prijs gesteld als ze het
geroddel van haar vriendinnen aan
de kaak stelt of wat wil doen voor
de minderbedeelde medemens.
Ze probeert zich dapper staande
te houden tijdens de in haar ogen
nutteloze activiteiten, maar leidt
eigenlijk een dubbelleven als ze
stiekem de deur uitvlucht op zoek
naar haar wortels. En haar zoektocht heeft consequenties.
Haar zachtmoedige grootmoeder
Geesje kwam zelf ook op zeventienjarige leeftijd vanuit Nederland
naar Amerika en daarom ontfermt
ze zich over Cornelia. De wijze raad
die ze geeft, wordt niet altijd in
dank aanvaard, dus moet ze soms
een wacht voor haar mond zetten.
Toch weet ze veel te bereiken door
haar zichtbare liefde voor God en
voor anderen. Zij laat zien dat je
ook op latere leeftijd nog iets kan
betekenen in het leven van anderen. Anker in de storm is een geweldig verhaal, maar vooral heerlijk geschreven door Lynn Austin.
Ook al is dit het tweede deel, alle
informatie die voorafging en nodig is om het verhaal te kunnen

volgen, is aanwezig. Toch raad ik
aan voor het leesplezier om eerst
‘Dochters van de kust’ te lezen.
Lynn Austin heeft al ruim vijfentwintig romans op haar naam
staan. Anker in de storm kwam uit
in een luxe uitvoering met harde
kaft op in november 2018 bij KokBoekencentrum Uitgevers. De Engelse titel is Legacy of Mercy.

ISBN: 9789043530477
Uitgeverij: KokBoekencentrum Fictie
Uitvoering: Hardback
Omvang: 416 pagina‘s

Liberale Messiaanse insteek
DOOR MARCO VAN PUTTEN

tieve elementen. Opmerkelijk genoeg
blijkt dit ook in de Bijbel beschreven.
Evaluatie
Dit is een professionele, interessante en mooie documentaire over
een onderwerp dat gelovigen in de
war kan brengen. Het onderwerp
wordt vanuit verschillende perspectieven gedetailleerd, ontnuchterend, inspirerend en Bijbelgetrouw uitgelegd. Er wordt ook een
verband gelegd met de eindtijd.
Een must have.

Aliens ontmaskerd.
2019, WEET-magazine.
Distributie: NEEMA Media B.V.,
Amersfoort, c.109 min.,
€ 14,99, ISBN: 9789492925107.

Veel gelovigen verbazen zich door
het groeiende aantal Joden dat de
Here Jezus aanneemt. Dit geeft ook
hernieuwde interesse in de Torah
(de Oudtestamentische ‘geboden’).
Maar over de Torah bestaat ook veel
verwarring. In het boekje ‘Het ultieme doel van de Thora’ geven drie
Joden, die in de Here Jezus geloven
en in Israël wonen, hun kijk op de
zaak. Hoe hebben ze dat gedaan?

wordt uitgegeven door de Stichting
‘Israël en de Bijbel’ en de Vrije Baptisten gemeente van Drachten.
Na een inleiding volgen 4 hoofdstukken en een conclusie die ingaan
op het onderwerp. De meeste aandacht gaat naar de betekenis van de
‘Wet’ van Mozes en de Mondelinge
Leer (rabbinale overlevering). Uitgebreide voetnoten geven diepteinformatie. Het boekje sluit af met
een dankwoord. De auteurs hebben
veelal gebruik gemaakt van de HSV,
maar hebben daar wel kritiek op.

Boekanalyse
De auteurs zijn allen werkzaam bij
het Israel Bible College. Daar hebben
ze minstens 10 jaar academisch onderzoek gedaan naar de Joodse identiteit van gelovigen in de Here Jezus
en de betekenis van de Joodse Wet
en Traditie. Ze hebben het resultaat
van hun studie op eenvoudige wijze
kort samenbracht in dit boekje. Het

Niet wat het schijnt
De auteurs hanteren merkwaardige
definities. Ze geven de vijf boeken van
Mozes, meestal Pentateuch genoemd,
de vergriekste naam ‘Thora’. De ‘geboden’ van het Sinaïtische verbond
geven ze de omstreden naam ‘Wet’.
In de Inleiding stellen ze terecht dat
de Here Jezus de striktheid van de Bij-

bel, niet versoepelt maar verscherpt.
Deze ‘Rabbi’ leerde Zijn leerlingen
ook om de leer van de Farizeeën, de
latere rabbijnen, na te volgen (Mt
23:2-3). Dit lijkt helemaal in lijn met
wat de meeste Messiaanse gelovigen
vinden. Maar dit boekje geeft toch
een andere bijdrage aan de discussie. De ware ‘Thora’-navolging zou
slechts het geloof in de Messias zijn.
Dat bevestigt de klassiek christelijke
boodschap. Gelovigen zouden niet
naar de ‘Wet’ geleidt moeten worden, want die zou vervangen zijn,
maar naar de Messias, het ultieme
doel van de ‘Thora’. Alsof de ‘Thora’
zonder de ‘Wet’ zou kunnen. Dit is
wellicht het zwakste punt in hun betoog. De ‘Wet’ is namelijk evenveel
Woord van God als de ‘Thora’.
Messiaanse gelovigen zouden door
Gods Geest zelf kunnen bepalen hoe
ver ze gaan in het navolgen van ‘Wet’
en Traditie om zendingsredenen, maar

toch tot Jodendom behoren. De auteurs stellen ook expliciet dat ‘Wet’ en
Traditie strijdig zijn met de Messias.
Evaluatie
Dit is een interessant boekje, maar
helaas met slechts een christocentrische conclusie. Jodendom wordt
grotendeels gedeeltelijke of onjuist
uitgelegd. Zo zou de ‘Wet’ van Mozes
van aanvang aan de instandhouding
van het Sinaï-Verbond niet hebben
kunnen garanderen. De Bijbel wijst
op een ernstiger probleem (Rm 8:7).
Ook zou Joodse identiteit uitsluitend
bepaald zijn door afstamming. Niet
door godsdienst. Dat is Liberaal Jodendom. Een zoekregister ontbreekt.
Bar, E., S.D. Postell en E. Soref,
Het ultieme doel van de Thora.
2016, Stichting Israël en de Bijbel,
Harmelen, c.55 pagina’s,
€ 5,-, ISBN: 9789089080004.
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Wat is inspiratie?

Dat God op een bijzondere wijze met Zijn Geest
mensen inspireert, is eeuwenlang kenbaar.
Maar hoe ‘werkt’ dat? Duidelijk is wel dat Zijn
werk en Zijn volk daardoor onverwoestbaar
zijn. Wat staat erover in de Bijbel?
DOOR MARCO VAN PUTTEN

Inspiratie (Latijn) betekent ‘ingeving van een
geest’. Het werd van oudsher begrepen als iets
dat van buiten de mens komt. Tegenwoordig betekent inspiratie echter passie, motivatie of een
beter inzicht hebben. Dat wat aanzet tot creativiteit en nieuwe energie. Iets vanuit de mens zelf.
In Bijbelse zin gaat het vooral om de ‘bovenmenselijke’ inspiratie die afkomstig is van God.

Woordstudie
In het Oude Testament (OT) wordt inspiratie
aangegeven met de woorden ‘ja‘er panajw’, Hij
zal Zijn Aangezicht laten schijnen’ (Num. 6:25;
Jes. 60:1). Daarmee wordt bedoeld dat God iets,
zoals inzicht of raad, overdraagt in de gelovige
voor een specifieke bedoeling (Jes.
2:3).
In het Nieuwe Testament (NT)
worden de samengestelde woorden ‘hupo-mnesei’, indachtig maken (Joh. 14:26) en ‘theo-pneustos’,
door God ingegeven’ (2 Tim. 3:16)
gebruikt. Een speciale openbaring die God geeft.

mensen, ook de gelovigen, worden afgekeurd in
vergelijk met God (Ps. 14:3; 53:3 (4); Rom. 3:12).
In de Bijbel gaat het om inspiratie van God. Hij
heeft er een doel mee. Maar omdat de mens beperkt is zal de inspiratie die God geeft altijd een
beperkte uitwerking hebben. Toch is Zijn inspiratie een wonder en tegelijk ook Gods grote genade, dat Hij dit doet en zo mensen bij Zijn werken
betrekt. Hij wil ook dat gelovigen daardoor elkaar
vertrouwen en inspiratie toetsen.

Goddelijke inspiratie
Reden van inspiratie
Van oorsprong woonde God op aarde en was inspiratie overbodig. Hij trok Zich echter naar de
hemel terug toen de mens afvallig en boosaardig werd. Hij verscheen daarna soms aan gelovigen en sprak ook wel rechtstreeks met Zijn Stem
tot hen (Num. 7:89). God zond ook engelen en
profeten naar de gelovigen met een boodschap.
Maar door de afstand van God tot gelovigen ging
Hij hen inspireren en zo onder en door hen werken, waardoor het OT kon ontstaan.

in een gelovige (Ex. 31:3; 36:1). Het is dus persoonsgebonden. Goddelijke inspiratie heeft ook
te maken met de karakteristieken van de Heilige
Geest. Die zijn bijvoorbeeld onderzoeken (Ps.
139:3; 1 Kor. 2:10), onderscheiden en het aanzetten tot verandering. Mensen kunnen dan ‘bovenmenselijke’ dingen, wonderen en tekenen begrijpen en doen, wat toont dat het van God komt.
Noodzaak van inspiratie
Hoe noodzakelijk Gods bemoeienissen met Zijn
volk zijn, blijkt uit de geschiedenis van Israël. Als
God niets deed, dan ging Israël ten onder in eigen
zonden. Maar Gods optreden was niet alleen bedoeld om hen ‘op de rails te houden’. Soms was
het ook om hen op het hogere pad te wijzen, terwijl Israël op de goede weg (Torah) was.
De Here Jezus kondigde aan dat de vervulling
met de Heilige Geest de mens geestelijk tot leven zou brengen (Joh. 6:63; 1 Kor. 15:45). De
stoffelijke mens had dat nodig om werkelijk God
van nut te kunnen zijn. De Bijbel is daarvoor van
cruciaal belang, maar ineffectief zonder Gods
inspiratie die het doet begrijpen
en in praktijk brengen. Gods inspiratie heeft op zijn beurt de Bijbel
nodig omdat het alleen ‘werkt’
binnen diens kaders. De Bijbel zet
ook aan tot Gods inspiratie en tot
gebed daarvoor (Ps. 13:3; 19:8).
Inspiratie van God staat niet op zichzelf. Het
heeft een nut, een doel en zet aan tot verandering in allerlei vorm. God zal het bevestigen,
wat ‘bewijst’ dat de verandering waartoe het
inspireert door God gewild is. Dat maakt het
gezaghebbend. God zegent het niet alleen, maar
maakt het ook ‘aanstekelijk’. Het mag niet beperkt blijven tot de geïnspireerde gelovige, maar
moet Gods volk in beweging zetten en veranderen zodat Hij steeds meer geëerd en gediend
wordt en zij deel krijgen aan Zijn Plan.

Van oorsprong woonde God op
aarde en was inspiratie overbodig.

Menselijke inspiratie
Dit is inspiratie vanuit de menselijke ‘geest’. We
nemen maar aan dat de mens zo’n ‘geest’ heeft.
In de oudheid waren mensen zich echter bewust
van het bestaan van allerlei goede en kwade
geesten buiten de mens, die veel machtiger bleken dan zij. Maar tegenwoordig is dat ‘bijgeloof’
losgelaten. In de Bijbel wordt deze menselijke
inspiratie echter afgewezen als te beperkt, want

Pas met de komst van de Here Jezus werd de
afstand weer verkleind. Na Zijn terugkeer tot
de Vader kon Hij de Heilige Geest op alle gelovigen uitstorten. Die werden opnieuw geboren
tot geestelijke mensen. Inspiratie kon daardoor
doorbreken als nooit tevoren. Zo ontstond het NT.
Inspiratie en Gods Geest
Goddelijke inspiratie komt van de Heilige Geest.
God geeft dan door de Geest iets van Zichzelf
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Groeien en bloeien

Het is weer voorjaar! Het is mijn
favoriete seizoen, waar ik verlangend naar uitkijk. Heerlijk om de
vogeltjes ‘s ochtends weer te horen
zingen, te zien hoe bloemen hun
kopjes weer boven de aarde steken
en de bomen uitlopen. En hoe het
zonnetje alles vrolijker maakt. Net
als toen ik jong was, vind ik het
nog steeds mooi om zaadjes in de
grond te stoppen en te zien hoe ze
na een tijdje uitkomen en opgroeien tot prachtige planten. Zaadjes
en stekjes kun je niet zomaar in
het wilde weg rondstrooien en vervolgens verwachten dat ze vanzelf
opkomen en prachtig gaan bloeien.
Zo is het ook met kinderen. Ze komen niet zomaar vanzelf tot volle
bloei. Hoe wijzer wij met hen omgaan, hoe beter we hen ‘voeden’,
beschermen en voldoende groeiruimte geven, hoe meer zij tot
bloei komen. De ontwikkeling van
kinderen verloopt door verschillende fasen, die elk een eigen aanpak vragen. Zoals een boom met de
juiste begeleiding steeds meer takken en bladeren ontwikkelt en uiteindelijk vrucht draagt, zo ontwikkelt een kind ook eigen talenten,
vaardigheden en mogelijkheden.
Door hem zorgvuldig te snoeien en
te begeleiden zal hij vrucht gaan
dragen in de levens van anderen.
Heel kort wil ik je meenemen in
een aantal van deze groeifasen, die
je kunnen helpen om kinderen te
laten groeien en bloeien.

Ingrediënten voor deze veiligheid
zijn met name: vaste gewoonten,
rust in huis, gezonde lichamelijke
nabijheid van ouders en ouders die
goed reageren op de signalen die
hun kind geeft.

dat, Hij is toch de baas?’ Kleuters
denken vaak dat volwassenen alwetend zijn; alsof wij hun gedachten kunnen lezen en al weten wat
ze op school hebben mee gemaakt,
ook al waren wij daar niet bij.

Peuters

Basisschoolleeftijd

Als kinderen eenmaal hebben leren lopen en kruipen, gaat er een
wereld voor ze open. Er is zoveel
te ontdekken! Dat brengt hen automatisch in conflict met hun ouders, die niet alles goed kunnen
vinden wat hun kleintje wil. Als
ouders grenzen stellen, kunnen
peuters behoorlijk tekeergaan. Hoe
duidelijker en voorspelbaarder de
regels zijn en hoe rustiger en duidelijker ouders tegen hun kind zijn,
hoe makkelijker het voor hem is
om de grenzen te kennen en te accepteren.

Tijdens hun periode op de basisschool ontdekken kinderen dat zij
niet alles evengoed kunnen en dat
ze niet overal de beste in zijn. Ze
krijgen te maken met succes- en
met faalervaringen. In de groep
(op school, op de sportclub en in
de kerk) neemt de één de rol is als
haantje de voorste, een ander als
clown, vredestichter of degene die
de kat uit de boom kijkt. Langzaam
krijgen zij (en wij) meer zicht op

Veiligheid kent twee aspecten:
‘kom maar’ en ‘toe maar’. Bij baby’s
ligt de nadruk nog op de veiligheid
en geborgenheid die jij als ouder
biedt (‘kom maar’). Peuters hebben het daarnaast nodig om de
wereld te mogen ontdekken. Om
op dingen te mogen klimmen of in
het bos of op een speelveldje rond
te mogen banjeren. Zo kunnen ze
ervaren dat het veilig is in de wereld om zich heen en leren ze daar
hun weg te vinden (‘toe maar’). Die
twee aspecten – een veilige terugvalbasis en met een veilig gevoel de
wereld in kunnen gaan – blijven in
de fasen hierna belangrijk.

Baby’s
Al voor een kind geboren wordt,
is het ontvankelijk voor liefde, geborgenheid en veiligheid. Wanneer
een baby ter wereld komt, is hij
volkomen afhankelijk van de zorg
van zijn vader en moeder. In deze
fase staan veiligheid en geborgenheid centraal. De veiligheid (of
ónveiligheid) die een kind ervaart,
vormen als het ware de diepste
wortels waar vanuit de rest groeit.

Kleuters
Voor kleuters is alles mogelijk in
hun denken. Dit wordt ‘magisch
denken’ genoemd. Fantasie en
werkelijkheid lopen in hun denken wat door elkaar. Een fiets kan
bijvoorbeeld iets stouts doen of de
pop ‘vindt dat niet leuk’. Papa is de
sterkste van de wereld. En de wonderen van Jezus? Niet zo erg indrukwekkend: ‘Natuurlijk kan Hij

De ontwikkeling van kinderen
verloopt door verschillende
fasen, die elk een eigen
aanpak vragen
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Het mogen stellen van vragen,
geeft ruimte voor deze zoektocht
en houdt ook de communicatielijn
open tussen ouder en kind
wie ze zijn, welke talenten God hen
heeft gegeven en welke karaktereigenschappen er in hen zitten.
Het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat je waarde niet afhankelijk is van je prestaties of talenten.
Dat je waardevol bent om wie je
bent, niet om wat je doet. Dit geldt
zowel voor kinderen die succeservaringen opdoen in hun prestaties,
als voor hen met faalervaringen.
Kinderen die veel bevestiging en
waardering ontvangen voor wat
ze presteren, kunnen hun zelfvertrouwen daaraan gaan koppelen.
Kinderen die faalervaringen opdoen in hun prestaties, kunnen een
negatief zelfbeeld ontwikkelen en
het gevoel er niet toe te doen. De
kunst is om te ontdekken waar het
kind goed in is en waar het plezier
in heeft, en het de ruimte te geven
om daarvan te genieten en erin te
groeien.

trouwbaar zijn, zijn kenmerken die
een tiener feilloos signaleert en die
maken dat hij zich bij iemand veilig
en geaccepteerd voelt of niet.
Stapje voor stapje groeit een kind
toe naar het op eigen benen staan.
Wat kun je uitkijken naar dat moment, dat ze in volle bloei staan.
Heb je erover nagedacht welke
vrucht je graag wilt dat hij dan
draagt? De mooiste is de vrucht die
voortkomt uit het volgen van Jezus.
In relatie met God komt je kind pas
echt tot bloei: ‘Maar het is God die
alles uiteindelijk tot bloei brengt’
(1 Kor. 3:7).

Tieners
Tieners zijn hun eigen mening aan
het vormen en hebben ruimte nodig om die goed te kunnen ontwikkelen. Ze stellen kritische vragen,
testen grenzen en proberen van
alles uit. Het mogen stellen van
vragen, geeft ruimte voor deze
zoektocht en houdt ook de communicatielijn open tussen ouder
en kind. Door een tiener serieus te
nemen en uit te dagen, kun je hem
het vertrouwen en de bevestiging
geven dat zijn mening waardevol
is en dat je daar belangstelling voor
hebt. Tegelijk heeft een tiener nog
bescherming nodig en duidelijke
grenzen. Doen wat je zegt, voorleven wat je preekt en eerlijk en be-

Wietske Noordzij is (pleeg)
moeder en ontwikkelingspsychologe. Samen met haar collega Erik Smit heeft ze de organisatie Raise Up opgericht.
Ze geeft trainingen, schrijft
boeken en artikelen en geeft
advies en coaching over alles
wat met opvoeden, pastoraat,
kinderen en jongeren te maken
heeft.

34

|

agenda

CYAN Kringloop
in Heerhugowaard

mensen

Marleen Stelling,
ambassadeur van de Kerkennacht:

“Geloof kun je op heel
veel manieren uitdragen”
EO-presentator en journalist/schrijver Marleen Stelling wordt de ambassadeur van Kerkennacht 2019. Vanaf voorjaar 2019 is zij het gezicht van de landelijke campagne die de Raad van Kerken uitrolt om bij
plaatselijke kerken, raden van kerken en andere organisaties aandacht
te krijgen voor dit tweejaarlijkse evenement.

Wat is Kerkennacht?
Kerkennacht is een evenement dat elke twee jaar plaatsvindt, van 21 tot
23 juni 2019 voor de achtste keer. Kerken van allerlei snit openen hun
deuren en laten een weekend lang zien wat ze in huis hebben. Het is
bedoeld als initiatief om mensen die nooit in een kerkgebouw komen
de stap over de drempel te laten wagen, over kerkmuren heen te kijken.

Thema: ‘Is dit óók kerk?’

Op de foto zie je Stephan Barendse, directeur van Teen Challenge, en
Lisette Kruk, bedrijfsleider van CYAN Kringloop, voor het pand van de
nieuwe winkel staan. Zaterdag 2 maart j.l. was het zover en opende
CYAN Kringloop zijn deuren in Heerhugowaard. De winkel van 1000 m2
biedt alles wat je van een kringloopwinkel kunt verwachten, en meer.
De opbrengsten komen ten goede aan het werk van Teen Challenge, zoals Life Center en The Gate.

Wat geef jij een nieuw leven?
CYAN Kringloop gelooft in een tweede kans voor mens, milieu en maatschappij. We bieden dagbesteding en werkervaringsplekken; we geven
gebruikte goederen een tweede leven of recyclen de materialen; en we
steunen lokale goede doelen.
CYAN Kringloop is de kringloop van en voor Heerhugowaard. We steunen lokale goede doelen om het welzijn van de inwoners van Heerhugowaard te bevorderen. Ook bieden we in de winkel een koffiecorner waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
De winkel van CYAN Kringloop zal vijf dagen in de week open zijn
(dinsdag t/m zaterdag). Daarnaast haalt CYAN Kringloop goederen op
afspraak op en komt er naast het pand een kledingcontainer waar mensen ook buiten openingstijden kleding kunnen doneren.

Feestelijke opening
De feestelijke opening van CYAN Kringloop was op zaterdag 2 maart.
Wethouder Jan van der Starre heeft de winkel officieel geopend. Daarna
kon het publiek kennismaken met CYAN Kringloop: gezellige sfeer en
goede prijzen. Bovendien kregen de gasten op deze feestelijke dag gratis
koffie en versnaperingen, sfeervolle muziek en vermaak voor alle leeftijden.
CYAN Kringloop is onderdeel van Teen Challenge Nederland.
Bekijk ook de website www.cyankringloop.nl en like CYAN Kringloop op
Facebook (www.facebook.com/CYANKringloop/).

Met de introductie van een ambassadeur wil de landelijke stuurgroep
het thema ‘Is dit ook kerk’ op een frisse manier op de kaart zetten. Marleen Stelling wil als ambassadeur kerken enthousiast maken om mee te
doen: “Laat zien waar je kracht ligt, wat je te bieden hebt voor de wijk.
Voor veel mensen die nooit een kerk bezoeken, is de kerk saai en stoffig. De Kerkennacht is de uitgelezen kans om het tegendeel te bewijzen.”
Uitdaging aan plaatselijke kerken
Marleen wil lokale kerken graag uitdagen om op zoek te gaan naar de
kracht van hun gemeenschap. Pak uit met kunstenaars uit de buurt. Laat
markante buurtbewoners op de preekstoel staan. Organiseer een cursus
schapen scheren en haal ondertussen geld op voor de betrokken stichting. Geef lokale initiatieven ten behoeve van ouderen, vluchtelingen,
gezinnen een podium. Geloof kun je op heel veel manieren uitdragen,
wees creatief!”
Anders dan Kerkproeverij
Kerkennacht is anders dan Kerkproeverij in de zin dat het niet de zondagse eredienst centraal staat. Mensen worden slechts uitgenodigd om
binnen te komen en te zien of te beleven wat de kerk in hun woonplaats
te bieden heeft.

Avontuur met God

“Mijn ogen gingen
open voor de noden
van de mensen om
mij heen”

Als kind zocht ik het avontuur al op.
Ik was voor niets en niemand bang,
een echte waaghals dus.
Als puber en later als jongvolwassene keek ik naar het leven van
christenen om mij heen, met name
in mijn kerk, en ik kwam tot de
conclusie dat het vrij saai was. Ik
ging dus al vroeg mijn eigen gang
en zei de traditionele kerkgang
vaarwel. Op een van mijn wereldreizen kwam ik in contact met de
eigenaar van een off-road racing
team in de USA. Hij bood mij aan
om als technicus in het team te
komen werken. Dat was het begin
van een groot avontuur, de vervulling van een jongensdroom.

Geroepen
Na het overlijden van mijn vader
kwam ik, door zijn getuigenis, tot
levend geloof en kregen mijn wereldreizen en mijn werk als ‘race car
technician’ een heel andere invulling. Mijn ogen gingen open voor de
noden van de mensen om mij heen
en ik kreeg steeds meer het gevoel
dat ik werd geroepen daar iets aan te

Veranderen

Teen Challenge
We kwamen in contact met het
werk van Teen Challenge in Californië en werden daar vrijwilligers.
We ontdekten dat Teen Challenge
wereldwijd mensen in nood wilde
helpen, ook in ons ‘eigen’ Europa.
In 2011 richtten mijn vrouw en

ik stichting ‘Traveling Light’ op.
Het is een organisatie die ernaar
streeft om mensen die in christelijke
verslavingszorg, opvang, rehabilitatie, outreach en gemeentestichting
werkzaam zijn, te ondersteunen en
bovenal te bemoedigen.

Verre van saai
Dat is het grootste avontuur tot nu
toe gebleken. Het christelijk leven
dat wij leven, is verre van saai! Ja,
ik sleutel nog steeds aan auto’s om
in mijn onderhoud te voorzien en
ook om collega’s te bereiken met
het evangelie.
JAN VERSCHOOR
WWW.TRAVELING-LIGHT.NL

getuigen van de levende God door
middel van muziek. Ik heb nooit
van het woord ‘artiest‘ gehouden,

en ook nooit de bedoeling gehad om
me als zodanig te presenteren. Toch
ontkom je er niet aan dat mensen
extra op je letten, iets van je vinden
en je vooral zien als ‘die jongen die
zingt‘. Je muziek krijgt snel een grotere plaats dan de bedoeling is en de
vraag die ik me telkens moet blijven
stellen, is: “Welk koninkrijk ben ik
aan het bouwen?” En ook: “Wie ben
ik als ik niet meer zou zingen?”

mag hebben. Eenvoudig met Hem
te leven is de hoogste roeping.
Ik kan stad en land afrijden en
druk zijn ‚voor Hem‘, maar ik mag
nooit vergeten dat de werkelijke
rijkdom uiteindelijk ligt in het
leven met Hem. Onlangs werd ik
nog bepaald bij wat Jezus tegen
Maria zei: “Slechts één ding is nodig!”, namelijk aan Zijn voeten te
zitten.

Dan word je extra bepaald bij de
identiteit die je als kind van God

CHRISTIAN VERWOERD
WWW.CHRISTIANVERWOERD.NL

Wat verandert mij?
Daar weet ik wel iets op te zeggen.
Wat mij voortdurend verandert, is
het besef dat de liefde van God nooit
in ons begripsvermogen past. Die is
per definitie onbegrijpelijk voor ons.
Maar er zijn flarden die we soms tot
ons mogen nemen en daar groei ik
van. En als ik een beetje groei, verander ik. Want dan leer ik misschien om
anders tegen dingen en gebeurtenissen aan te kijken. Met meer liefde. Dat
merk ik bijvoorbeeld bij het schrijven
van een oudejaarsconference.
Naast het bespreken van concrete
gebeurtenissen behandel ik daar
ook structurele lijntjes. En als ik
dan bijvoorbeeld lekker de kerk
in de maling aan het nemen ben,
besef ik tegelijkertijd hoe mensen
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“Welk koninkrijk ben ik aan het bouwen?”

Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat ik met mijn eerste eigen
liedjes op weg ging naar een producer. De vraag was of hij het zag
zitten iets met dit materiaal te
doen. Ik was erg blij dat hij met zijn
enorme muzikale talenten aan de
slag wilde met deze nummers. Wat
volgde was de productie van mijn
eerste cd ‘Your return will come’.
Nu, tien jaar later, is muziek een
dagelijkse bezigheid geworden en
mag ik wekelijks op veel plaatsen

doen. Mijn werk deed ik met groot
plezier, zeker nu ik God aan mijn
zijde had, en ik begon te bidden om
richting voor de toekomst van mijn
leven en dat van mijn vrouw.

|

zich steeds weer inzetten voor het
Koninkrijk. Dan word ik bescheiden
en besef dat we elkaar vreselijk hard
nodig hebben en het bovenal van
God mogen en moeten verwachten.
God is namelijk zelf de Grote Veranderaar. Hij zorgt ervoor dat je nooit
tegen de muur kapot hoeft te lopen.
Ergens opent Hij dan toch een deur.
Maar alles wat om je heen gebeurt
en wat je dan in zo’n oudejaarsvoorstelling de revue probeert te laten
passeren, dóet natuurlijk iets met je.
Ik ben zelf een sterk gevoelsmens en
kan nog steeds oprecht boos worden
of verontwaardigd zijn als er weer
dingen gebeuren die helemaal niets
met Gods liefde te maken hebben.
Dat hoop ik ook nooit te verleren,

“De liefde van God
gaat ons verstand
te boven”

want dan word je zo’n berustend
oud mannetje dat zijn schouders
ophaalt en bij zichzelf zucht: “Ach
ja, zo gaat het nu eenmaal”. En dan
ga ik er vast nog achteraan roepen
dat vroeger echt alles beter was… ik
moet er niet aan denken!
Ik geloof in een God die de wereld

nieuw wil maken, die mensen wil
veranderen, die hoop wil geven op
de zwartste plekken van de aarde.
Daar past alleen maar bij dat ik
me door Zijn liefde laat vullen om
steeds meer te veranderen naar Zijn
beeld. Heerlijk om niet te hoeven
vastroesten uit angst voor het onbekende! Het avontuur van Gods
liefde is het mooiste veranderingsproces dat een mens zich kan voorstellen. O nee, dat is het juist: het is
ónvoorstelbaar!
ROB FAVIER
WWW.ROBFAVIER.NL

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

Homecoming

& Southern Gospel Event 2019
Met groot projectkoor en orkest

Special guests: Country Trail Band & Kirsten Alting

Vakantie
voor het
- gezin
hele
Gezellig en betaalbaar

17 mei 2019
Verrijzeniskerk - Zwolle

Aanvang 19.30 uur
Tickets: € 12,50
Tickets te bestellen via
eventsforchrist.nl

18 mei 2019
De Basiliek - Veenendaal
19 mei 2019
Gebouw Leger de Heils - Vlaardingen
EVENTS FOR CHRIST

www.oldemeyer.nl of bel 0523-262805
Hardenberg - Rheeze

Doorstart van
zanggroep Gideon
Zanggroep Pro Deo heeft als doel
getuigen te zijn van Jezus Christus
door middel van zang. Dit doel ontlenen wij aan het Bijbelboek Handelingen van Apostelen, hoofdstuk
1 vers 8b:
“en u zult Mijn getuigen zijn, zowel
in Jeruzalem als in heel Judea en
Samaria en tot het uiterste van de
aarde.“
Wij willen als getuigen zingen in
kerken, culturele gebouwen, tenten, zieken- en verzorgingshuizen, op campings en voor mensen
met een verstandelijke beperking,
alsmede tijdens evangelisatie-,
jeugd-, opendeur-, welkom- en
gehandicaptendiensten. Oftewel
wij zingen voor iedereen die Gods
Woord wil horen.

Wij zingen in principe Bijbelgetrouwe geestelijke liederen in het
Nederlands. Dit onder begeleiding
van accordeon en snaarinstrumenten.

Gideon

Eerste oefening van Zanggroep Pro Deo. Fotograaf: Dolinda Oskam uit Lexmond.

Zanggroep Pro Deo is ontstaan,
nadat de Zang- en muziekgroep
Gideon is gestopt. Een aantal oudleden vonden het getuigen door
middel van zang zo belangrijk, dat
zij besloten de nieuwe zanggroep
te starten.

De repetitie is op de 1e zaterdag van
de maand in het Dorpshuis Brandpunt, Torenstraat 2, 4243 JA Nieuwland. Dan oefenen wij van 13.45 uur
tot 16.45 uur. Halverwege is een
pauze voor een kop koffie/thee.

Oefenen
Eénmaal in de maand oefenen wij
diverse liederen uit ons repertoire.
De eerste keer was dit in de maand
februari 2018 (zie de foto bij dit
artikel).

U bent van harte welkom en kunt
gerust een aantal keren vrijblijvend
de repetities meemaken. Er wordt
wel van u verwacht, dat u ons doel,
zoals die op de website is beschreven, onderschrijft. Neem wel even

contact op om zeker te zijn, dat de
repetitie doorgaat.

Zangleider
We zoeken nog een zangleider die
zich Pro Deo voor onze zanggroep
wil inzetten.

Bron: Zanggroep Pro Deo
Website: www.zanggroepprodeo.nl
Contactadres:
optredens@zanggroepprodeo.nl

Help Uitdaging verder op weg
Het team van Uitdaging heeft haar
best gedaan om weer een gedrukte
krant voor u te produceren. Het resultaat heeft u in uw hand. De missie van Uitdaging is ‘christenen in
hun geloof opbouwen en hen met
elkaar verbinden’. Ons team gelooft
in deze missie!

Luca Genta, Joel Slagtand, J.W. Buitenhuis en Tomas Sagström.

Hoewel hun werk bij Uitdaging volledig pro deo is, komen we met de
inkomsten van advertenties en het
huidige giftenpatroon niet rond.
Wat onze maandelijkse inkomsten
betreft, hebben wij nog een flinke
inhaalslag te maken.

Wilt u ons steunen?

De krant gaat ook deze keer weer
naar zo‘n 10.000 lezers toe, en dat
zijn mensen die Uitdaging al jarenlang ontvangen. Om de krant
te kunnen blijven drukken hebben wij echter dringend uw hulp
nodig! Het bestuur van de Stichting vraagt of elke lezer minimaal
1x per jaar een vrijwillige bijdrage
over wil maken. Het maakt niet uit
hoe groot dat bedrag is, alle bijdra-

Met liederen als: ‘Daar ruist langs
de wolken’, ‘Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere’, ‘Ere zij
het Lam’, ‘O zoete naam’, ‘Ik ben
een kind van God’, en andere.

Maak dan een gift van minimaal 15
euro over op bankrekening:
IBAN NL47INGB0009069644 ten
name van Stichting Uitdaging,
Aalsmeer.
gen zijn van harte welkom en dragen bij aan het welslagen van onze
missie.

Voor wat hoort wat!
Voor giften boven de 15 euro hebben wij de CD “Hymns” van Eric
& Tanja Lagerström en vrienden
beschikbaar gekregen om als bedankje naar u toe te zenden.
De CD bevat liederen uit o.a. Glorieklokken en Johannes de Heer.

“Hymns“ laat deze oude liederen
op een bijzonder warme, liefdevolle en frisse manier horen. Van een
adembenemende sfeer van verwondering tot uitbundige dankbaarheid. Het brengt goede oude
herinneringen tot leven, en geeft
ons ook weer een nieuwe liefde
voor onze geweldige God.
Geniet van deze CD met Eric &
Tanja Lagerström en hun vrienden
Bertina Grijpstra, Iwan Sahertian,

Geeft u s.v.p. in de omschrijving
‘GIFT HYMNS’ aan en stuur een
mailtje (info@uitdaging.nl) met
vermelding dat u een gift heeft
overgemaakt en graag de CD
‘Hymns’ wilt ontvangen. Vergeet
niet gelijk uw adresgegevens in dat
mailtje even te vermelden.
Alvast bedankt voor uw gift!
TEAM UITDAGING

nieuws
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Jemen is in grote nood!
Dorcas start in 2019 met hulp aan Jemen

Door een allesverwoestende oorlog
verkeren 22 miljoen mensen in nood.
14 miljoen dreigen te verhongeren.
Elke 10 minuten sterft een kind.
Dorcas komt in actie. Helpt u mee?

Wist u dat zich in Jemen de grootste humanitaire ramp van de eeuw voltrekt? Cijfers van
de Verenigde Naties laten zien dat er elke tien
minuten één kind overlijdt. Voor veertien miljoen dreigt de dood vanwege ondervoeding.
Bescherming en hulp is nodig voor 22 miljoen
mensen. Daarom zeggen wij als Dorcas: Jemen
is in grote nood en we komen in actie! In dit artikel beantwoorden we vijf veelgestelde vragen.

Voor 12 euro kan iemand in Jemen
een maand te eten krijgen.

Waarom gaan jullie juist nu aan het werk in
Jemen?

Ik doneer voedsel voor:
1 pe

2 pe

e

e

Geef nu! Op www.dorcas.nl/jemen of via NL04 RABO 01 06 2500 00

De cijfers liegen er niet om. Miljoenen mensen
dreigen te sterven en er is nauwelijks hulp aanwezig. Dat kunnen we niet accepteren. Doordat
we een betrouwbare partner hebben gevonden
kunnen we voor langere tijd in Jemen werken.
Bovendien hebben we jarenlange ervaring in
het Midden-Oosten, juist ook in conflictgebieden zoals in Syrië en Irak. We hebben ook een
kans: doordat het op andere plekken beter gaat,
komt er capaciteit vrij die we kunnen inzetten
in Jemen.
Wat is er eigenlijk aan de hand in Jemen?
Vier jaar geleden begon een burgeroorlog als
strijd tussen de Jemenitische overheid en sjiitische Houthi’s. Inmiddels wordt deze burgeroorlog strategisch gebruikt in het conflict tussen
Saoedi-Arabië en Iran. En dit conflict is weer
verweven met belangen van Westerse landen,
waaronder Nederland.

En, de burgers zijn de dupe. Als oorlogstactiek worden voedselvoorzieningen vernietigd.
De economie is volledig ingestort en gezondheidszorg is er niet meer. Ziektes als cholera
verspreiden zich razendsnel. Vooral ouderen en
jonge kinderen zijn hier door ondervoeding niet
meer tegen bestand, en overlijden. Kinderen die
het wel overleven lijden er vreselijk onder, omdat ze een ontwikkelingsachterstand oplopen
en omdat het (jarenlang of blijvend) gevolgen
heeft voor hun lichamelijke gezondheid. Dat
betekent dat er een hele generatie kinderen
verloren dreigt te gaan aan mentale en fysieke
beschadigingen.

Wat heeft Jemen het meest nodig?

Welke hulp geeft Dorcas nu in Jemen? En
doen jullie dat zelf?
We willen 850 zeer kwetsbare families voedsel, water en medische zorg geven. Dit kost
12 euro per persoon per maand of 48 euro per
familie. Deze hulp houdt hen in leven en biedt
nieuwe hoop. Zo geeft het kinderen een kans op
een gezonde ontwikkeling van hun hersen- en
lichaamsfuncties, zodat zij daadkrachtige burgers worden die hoop kunnen bieden voor de
toekomst van Jemen.
Jemen is door bezette toegangsgebieden zeer
moeilijk bereikbaar. Daarom werken we samen
met een betrouwbare lokale organisatie: International Training and Development Center
(ITDC). Deze organisatie werkt al jaren in Jemen.

- Gebed. Bid voor Jemen, bid voor het land, voor
de inwoners en voor de hulpverleners. Bid
voor vrede.

Hoe willen jullie in de toekomst in Jemen
werken?

- Collectieve verontwaardiging. In Jemen
woedt een oorlog die door mensen in stand
wordt gehouden. We kunnen niet langer stil
blijven. Met collectieve verontwaardiging
kunnen we internationale partijen in beweging krijgen.

Door de samenwerking met ITCD zijn we
in staat om voor de lange termijn in Jemen
te investeren. Samen met hen, de Jemenieten en andere hulporganisaties kijken we
wat het meest nodig is voor de toekomst. Wij
willen dan bijvoorbeeld investeren in voedselzekerheid, onderwijs en vakopleidingen.

- Voedselhulp. Er is nu voedselhulp nodig om
te voorkomen dat dit conflict nog meer slachtoffers maakt. Voor 12 euro geeft u één persoon
een maand voedsel.

Wilt u meer weten over onze partnerorganisatie
ITDC? Op onze website leest u een interview met
Jonathan, een van de programmacoördinatoren:
www.dorcas.nl/jemen.

Zending

lou fellingham
and band + the Choir Company

vrijdag 5 april
Verrijzeniskerk - Zwolle

zaterdag 6 april
Breepleinkerk - Rotterdam

Sinds het begin van 2018 heeft
CAMA Zending elf nieuwe zendelingen uitgezonden. Het is voor CAMA
Zending, de achterban en betrokkenen een grote verrassing dat er maar
liefst elf nieuwe zendelingen onderweg zijn naar de minst bereikte volken wereldwijd. CAMA Zending is
dankbaar voor deze groei. De groep
zendelingen vanuit CAMA Zending
is in één jaar gegroeid van 48 in
2018 naar 59 in 2019.

Van Adrian Snell

Datum: 20 april 2019
Aanvang: 20.00 uur

zondag 7 april
De Basiliek - Veenendaal

Aanvang: 20:00 uur
Ticket: € 19,50 (incl. res. kosten)

B E S T E L T I C K E T S V I A E V E N T S F O R C H R I S T.N L O F B E L 02 9 7 -2 3 7 1 7 2
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CAMA Zending zendt elf nieuwe zendelingen uit

Moor Valley Vocal Band

Vocal Group Filiae

|

The Passion

Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2
Kaarten à € 17,50 bij eventsforchrist.nl
20 april 2019, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Met medewerking van: Gospelkoor Revelation,
Vocal Group Filiae en de Moor Valley Vocal Band

Verrijk het leven
van een ander,

De nieuwe zendelingen worden uitgezonden naar gebieden en volken
waar het christelijk getuigenis nog
gering is. Zo gaan de nieuwe zendelingen werken in Jordanië, India,
Senegal, Cambodja en Portugal. Het
doel is om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te
maken en om hen samen te brengen in missionaire gemeenten.
CAMA Zending gelooft dat elk
persoon de kans moet hebben om

Jezus te leren kennen. De grootste
nood, armoede, onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze
kans krijgt. Door het uitzenden van
zendelingen brengt CAMA Zending
hier verandering in. “Het feit dat
we in 2019 met elf zendelingen gegroeid zijn is dan ook een enorme
winst voor Gods Koninkrijk. We
zijn verbaasd, verbluft, maar vooral
positief verrast dat God ons elf
nieuwe helden heeft geschonken.
Wellicht is het menselijk gezien
onmogelijk, maar ook in 2019 hopen we weer nieuwe zendelingen
uit te kunnen zenden, juist naar de
minst bereikte volken”, aldus Marcel Oosterkamp (relatiemanager
zendelingen).

CAMA zendelingen Jowan en Lieneke Okker, samen met hun gezin worden in 2019 uitgezonden naar Senegal.

Meer weten over onze zendelingen?
Bekijk dan hier camazending.nl/
pionier/) het magazine “De Pionier”
of kijk op www.camazending.nl
voor meer informatie.

Interserve start uitZENDbureau waar geloof werkt

en dat van
jezelf

Word vrijwilliger!
Ontmoeting zoekt mensen die een beetje tijd en aandacht willen geven aan onze cliënten. Wij zoeken
vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig hart. Daarmee kunnen we het verschil
maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe doen! Tegelijk is
het een ervaring die je eigen leven diepgaand verrijkt. Ben je beschikbaar (al vanaf 2 uur per maand)?
Neem contact met ons op!

ontmoeting.org/vrijwilliger

Midden januari startte Interserve
de campagne ‘Het uitZENDbureau
waar geloof werkt’. Interserve
biedt christenen de mogelijkheid
om hun talenten in te zetten door
te solliciteren naar een baan in Azië
of de Arabische wereld.
Interserve is ervan overtuigd dat
geloof en werk samengaan. Daarom wil zij de komende jaren meer
beroepskrachten gaan uitzenden,
zowel voor korte als lange termijn.
In het werkgebied van Interserve
wonen meer dan 5 miljard mensen, van wie de meesten nog nooit
het evangelie hebben gehoord.
Directeur Arco de Leede: “Tijdens
elke reis in Azië word ik overweldigd door de enorme hoeveelheid
mensen die nog nooit een christen
in levenden lijve hebben ontmoet.
Als Nederlandse christenen mogen
we nog altijd een bijdrage leveren
aan Gods Koninkrijk in Azië en Arabische wereld. Bij Interserve geloven we in onze unieke aanpak om
mensen die in Jezus geloven in hun

beroep uit te zenden.
Zij tonen Jezus’ liefde
in en door hun werk
en leven. Door die ontmoetingen veranderen
mensen!”
Met de campagne ‘het
uitZENDbureau waar
geloof werkt‘ kiest
Interserve voor een
persoonlijke aanpak.
Samen met potentiële
kandidaten gaat Interserve op zoek naar
een werkplek waar zij
tot hun recht komen.
Bovendien worden zij
goed voorbereid en
toegerust op het wonen en werken in een
andere cultuur.
Interserve realiseert
zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar het buitenland
te gaan. Daarom wil zij christenen
inspireren om ook in Nederland
hun geloof te laten werken.

Interserve zendt al ruim 165 jaar
christelijke beroepskrachten uit
naar Azië en de Arabische wereld.
Zij getuigen van hun geloof door
gewoon aan het werk te zijn. Ze

bouwen persoonlijke contacten op
en ondersteunen de lokale kerk.
INTERSERVE
WWW.INTERSERVE.NL

Levenslessen
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Veranderen is Leven
Wees eerlijk: veranderen is lastig.
We moeten daarvoor leren, ploeteren, twijfelen, terugvallen en
doorzetten.

www.friedensstimme.nl
ONDERSTEUNT RUSSISCHE EVANGELISTEN

Gedreven door het Woord
In Rusland en de omliggende landen leven miljoenen mensen die onbekend
zijn met het evangelie. Friedensstimme ondersteunt evangelisten zodat zij
hen het evangelie brengen. U kunt ons helpen met uw gebed en uw gaven.

ING: NL26 INGB 0004 1323 34

|

RABOBANK: NL23 RABO 0322 4325 88

Volgens onderzoek aan University
College in Londen zijn onze hersenen geprogrammeerd om zoveel mogelijk te automatiseren en
duurt daardoor het aanleren van
een nieuwe gewoonte minimaal 21
dagen. Na ongeveer 43 dagen is er
een begin van een nieuwe gewoonte en na gemiddeld 66 dagen is een
nieuwe gewoonte een automatisme geworden. Wil je dus een
nieuwe gewoonte aanleren en een
oude afleren, dan moet je zo ongeveer 66 dagen dezelfde gedachte
of hetzelfde gedrag gericht toepassen. Dat kost veel energie en tijd.
Maar het resultaat is dan wel dat je
een gewoonte hebt af- en/of aangeleerd. Van buitenaf naar binnen.
Om te kunnen veranderen moeten we ons bewust worden van
het feit dat we willen veranderen. Dit geldt niet alleen voor
psychologische/emotionele
veranderingen
en
maatschappelijke veranderingen maar ook
voor geestelijke veranderingen.
Je gaat op een gegeven moment
dingen herkennen die je wilt veranderen. Zodra je daarvan bewust
bent, erkent en aanvaardt, kun je
er iets mee. Dan pas kun je kijken
naar wat je ervan vindt, wat je erbij voelt, wat je er mee wilt en hoe
je het gaat aanpakken. Dat is een
vaste cyclus bij het in gang zetten
van elke verandering.
Toch zijn er ook veranderingen die
makkelijker of vanzelf gaan.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
baby in het eerste levensjaar: daarin leert deze méér dan in bijna de
hele rest van het leven en dat gaat
redelijk vanzelf.
Ook zijn er veranderingen die van
binnenuit gebeuren.
Kijk maar eens naar de wedergeboorte door de Heilige Geest, waardoor we leren wandelen met God.
Het oorspronkelijke beeld van God
wordt in ons hersteld. We krijgen
nieuwe kennis, nieuwe inzichten,
nieuwe verlangens. Onze diepste

kern, ons hart, verandert. Wij waren dood door onze zonden, maar
God heeft nieuw leven gegeven
(Efeziërs 2:1). En dat nieuwe leven
gaat groeien, en groei betekent verandering.
Die verandering kan op een radicale manier plaatsvinden zoals bij
Saulus, die Paulus werd, maar soms
gaat veranderen ook meer geleidelijk. Dat is het werk van de Heilige
Geest die waait waarheen Hij wil.
In de Bergrede (Mattheüs 5-7) vertelt Jezus over de wet van het Koninkrijk van God. Hij heeft die wet
vervuld en in Zijn Geest mogen wij
de Bergrede in praktijk brengen.
We leren zo niet te leven volgens
de normale gedachten van deze
wereld over wat wel of niet goed
is, maar om te leven ín liefde tot
de Vader. Ook mogen we leren om
niet langer bezorgd te zijn over dit
leven, maar te vertrouwen op de
liefde van de Vader.

Zo blikken we ook naar Pasen, hét
feest van de grote Verandering.
De verandering van de dood naar
het Leven van Jezus, en daardoor
ook de mogelijkheid voor ons om

te veranderen van geestelijk dode
mensen naar mensen die mogen
Leven vanuit Zijn volheid. Zo is veranderen leven, maar is Leven ook
veranderen.

Heidi Bronkhorst is eigenaar van en werkt bij:
- ProFides - praktijk voor Psychologie, Integratieve Psychotherapie en Coaching

- Trainingscentrum Midden Nederland - van waaruit zij trainingen geeft aan dominees,
voorgangers, pastoraal werkenden en hulpverleners over
onderwerpen die gerelateerd
zijn aan zowel psychologie als
theologie. De training ‘Gewond
door het Leven’ , over traumahulpverlening is daar één van.
- www.profides.nl
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Ook deze berg bedwing je wel...
Met je fiets in weer en wind door het zand,
de modder of de sneeuw ploegen: de meeste
mensen zullen het niet graag doen. Maar
veldrijders genieten er van en ze nemen
graag de uitdaging aan om na een uur ploeteren op het podium te raken. Jolien Verschueren is zo iemand. De 28-jarige inwoonster
van het Vlaamse Kruishoutem was de afgelopen jaren succesvol in haar sport: zo behaalde ze twee seizoenen geleden een zilveren
medaille op het Europees kampioenschap,
net achter huidig wereldkampioene Sanne
Cant. Maar net toen haar sportieve en professionele carrière goed op gang kwam, trok een
slechte medische diagnose een behoorlijke
streep door haar toekomstplannen. Maar ook
al is Jolien momenteel ‘op achtervolgen’ aangewezen, ze is vast van plan terug te keren.
Een moeilijk proces, waarbij ze voluit op God
wil vertrouwen.
DOOR DON ZEEMAN
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Veldrijden is voor het gezin Verschueren een
echt familiegebeuren. Vader Franky reed
vroeger regelmatig wedstrijden en dan legde
Jolien haar eerste rondjes af op een kindercrossfietsje. Toen bleek dat ze behoorlijk veel
talent had, stak vader veel tijd in de begeleiding van zijn dochter. Hij werd haar trainer,
mecanicien, chauffeur, … Intussen studeerde
Jolien ook voor kleuterleidster en ze werkt al
ruim zeven jaar voor de School met de Bijbel
als sportjuf. Ze kan er haar passie voor kinderen
kwijt, maar ook haar diepgewortelde geloof.
Kwaadaardig ...
Wie een groot deel van zijn leven op twee wielen doorbrengt, loopt veel risico om te vallen.
Bij Jolien was dat niet anders. Dat kon al eens
een sleutelbeenbreuk of een hersenschudding
opleveren. Drie jaar geleden werd er na zo’n
ogenschijnlijk onschuldige val een hersenscan
gemaakt, gewoon voor de zekerheid. De foto
bracht aan het licht dat er iets in haar hoofd
zat dat er niet hoorde. “Niets om zorgen over te
maken, zolang het niet groeit,” liet de dokter weten. Maar na drie jaar werd het ‘vlekje’ groter,
en stelde de arts een hersenoperatie voor. Hij
schatte de kans dat het gezwel goedaardig zou
zijn op 70 of 80 procent. Maar na de ingreep
was het verdict: ‘kwaadaardig’. Dat was een
schok, vertelt Jolien: “Natuurlijk was ik er niet
gerust in. Je weet niet wat er allemaal op je af
gaat komen. Anderzijds had ik het gevoel: ik mag
het loslaten en het aan God overlaten. Ik merk dat
als ik op God vertrouw - en ik de steun krijg van
mijn entourage - ik de behandeling redelijk goed

Toen bleek dat ze
behoorlijk veel talent
had, stak vader veel
tijd in de begeleiding
van zijn dochter.
verdraag. Behalve de vermoeidheid zijn er gelukkig weinig bijwerkingen – er zijn mensen die veel
meer last hebben van een chemobehandeling. Ik
kan zelfs al weer regelmatig op de fiets zitten.” Jolien had al lang het verlangen om te leren meer
op God te vertrouwen en om een getuige te zijn
in haar omgeving. Voor beide zaken heeft ze nu
volop gelegenheid. Het nieuws van haar ziekte
kwam al snel in de media, en bij ieder interview
vertelt ze over de kracht die ze van God mag
ontvangen. In die zin opent haar ziekte onverwacht veel deuren.
Perspectief
Hoewel Jolien zich bewust is van de ernst van
haar ziekte, behoudt ze het perspectief op een

volledig herstel. Of er ooit nog grote overwinningen in het veldrijden inzitten, weet
ze niet: “Ik droom wel van een grote overwinning: de Belgische kampioenentrui of een
overwinning op het EK of het WK. Maar dan
vraag ik me ook af: Ga ik echt gelukkiger zijn,
als ik dat bereikt heb?” Opnieuw goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven is
nu de eerste prioriteit. Zo staat ze al weer
regelmatig voor de klas en er staan opnieuw
(lichte) trainingen op haar programma. Ze
hoopt dat de strijd tegen de kanker de mooiste overwinning zal opleveren. Dat gevecht is
niet altijd gemakkelijk, maar het ligt niet in
de aard van Jolien om de strijd snel op te geven: “Ik mag gewoon dankbaar zijn dat het al
zo goed gaat. Er zijn makkelijke dagen, er zijn
moeilijke dagen. Soms valt het tegen als er iets
niet klopt met de bloedplaatjes of met de witte
bloedcellen. Op een bepaald moment was er
ook te veel vocht in mijn hoofd en moest ik een
extra operatie ondergaan.” Ook al verloopt de
behandeling goed, dokters zullen niet snel
verklaren dat iemand genezen is van een
hersentumor. Jolien zal dus nog heel lang
medisch opgevolgd moeten worden. Daarom
is de kracht die ze uit haar geloof put ook zo
belangrijk: “Ik voel de kracht daarvan en ik
ervaar ook hoe belangrijk het contact met andere christenen is. Ze bidden voor je, en je weet
dat je altijd bij iemand terecht kunt. Maar
vooral: als ik alleen ben, dan weet ik dat God
er altijd is en dat ik voortdurend Iemand heb
om mijn zorgen mee te delen. Gewoon het gevoel
dat je er niet alleen voorstaat, ik denk dat dat het
allerbelangrijkste is.”
Als veldrijdster schittert Jolien vooral in de
crossen waar er veel loopgedeelten zijn en
waar er stevig geklommen moet worden. Niet
voor niets kreeg ze de bijnaam ‘Koningin van
de Koppenberg’ – naar de venijnige heuvel in
de Vlaamse Ardennen waar ieder jaar een bekende wedstrijd doorgaat en die ze al twee keer
gewonnen heeft. De vechtersmentaliteit die ze
daar toonde, wil ze ook in het dagelijks leven laten zien. Haar supporters zijn er vast van overtuigd dat ze opnieuw wedstrijden zal rijden en
haar vrienden zeggen: “Je hebt de Koppenberg
beklommen, en deze berg bedwing je ook wel ...”

Het verhaal van Jolien is binnenkort uitgebreid te beluisteren in een aflevering van
‘Melk & Honing’ op Trans World Radio. Surf
daarvoor naar www.twr.be en klik op ‘Radioreeks Melk & Honing’ – aflevering 5.

Joris & jij

Gods geheim

Bijbelstudie

het verborgen woord...
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De weg naar verzoening

Op deze pagina zijn 5 letters verstopt!

Gods kernfusie

In de vorige en volgende kranten van Uitdaging, zijn op deze
‘Joris & jij’ pagina steeds een paar letters verstopt.
Zoek alle letters, zet ze in de juiste volgorde en kraak de code!
De eerste 2 letters (uit de vorige krant) zetten we alvast op de
goede plek. Mail je antwoord naar info@jorisgebedskranten.nl.

Alle goede inzendingen worden beloond met een leuke prijs.

Dus doe mee en kraak de code!
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TIP!

DOOR JAAP BOOIJ

De bekende weg

mens. De vuurdoop van het lijden
is in essentie te vergelijken met
een kernfusie. ‘Het samensmelten van de kernen van verschillende atomen, waarbij een andere,
zwaardere kern wordt gevormd.
Het proces kan slechts aan de gang
gehouden worden onder extreem
hoge temperatuur en druk, zoals
die rond het middelpunt van een
ster heersen. Om kernen te laten
samensmelten is er een grote kinetische energie nodig om de kernen
bij elkaar te brengen. Pas wanneer
de kernen dicht genoeg bij elkaar
komen kan de afstotende kracht
tussen positieve kernladingen tenietgedaan worden en vindt er fusie plaats’ (Wikipedia).

Met Pasen gedenken wij, hoe de
Here Jezus de straf die wij verdienden op Zich genomen heeft door
aan het kruis zijn leven te geven
als verzoening voor onze zonden.
Deze boodschap zal straks vanaf
vele kansels en spreekgestoeltes
tot ons komen. Een traditionele
boodschap die algemeen bekend
is, maar die ook vanuit een andere
benadering kan worden belicht.

Accentverschillen
Er zullen accentverschillen zijn, afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de denominatie. In de meeste orthodoxe
gemeentes zal de nadruk worden gelegd op de ernst van de zonde. En op
de diepe tragedie van het lijden aan
het kruis. Met de vermaning vooral
dankbaar te zijn, dat de Heer de
toorn Gods heeft weggedragen. Aan
de andere kant van het spectrum bevinden zich de meer vrijzinnige gelovigen, die niet goed uit de voeten
kunnen met boetedoening. Zij praten
liever over het goede voorbeeld dat
Jezus heeft nagelaten. Het accent ligt
op naastenliefde. Met de oproep elkaars onderlinge verschillen in liefde
te verdragen. Verzoening heet daar:
eenheid van alle mensen, ongeacht
hun religie en geaardheid.

Gezichtspunten
Alle preken over Pasen hebben een
gemeenschappelijke noemer: het
gaat om wat Jezus Christus voor ons
heeft gedaan aan het ‘ruwhouten’
kruis. Zeg maar de buitenkant van
het lijden. Een benadering vanuit de
mens, met een beroep op de emotionele kant ervan. Er wordt bijna nooit
dieper ingegaan op de binnenkant
van het lijden. Het eigenlijke proces
dat leidde naar de verzoening tussen
God en mensen. Hoogste tijd dus om
daar eens aandacht aan te besteden.

De schepping van de Bruidsgemeente
Er zit een aspect aan Golgotha,
waarbij zonde en straf geen rol
spelen. In Genesis 2: 21 en 22 le-

zen we, hoe God een diepe slaap op
de mens liet vallen en uit een rib
van de man de vrouw schiep. Van
zonde was toen nog geen sprake.
De ‘tardema’ is eigenlijk een eufemisme voor de doodsslaap. Alle
lichamelijke functies, inclusief de
harstslag, worden uitgeschakeld.
We zien hierin een beeld van de
dood van Christus. Hoewel zijn lichaam was gestorven, trad er geen
ontbindingsproces in. Tijdens deze
doodsslaap schiep de Vader uit
Hem zijn Bruid. Na zijn opstanding
zei Hij dan ook tot zijn broeders:
“Ik vaar op tot mijn Vader en uw
Vader, tot mijn God en uw God”
(Joh. 20:17). De kinderen Gods zijn
letterlijk een rib uit zijn lijf.

Het lijdensproces
Paulus gaat dieper in op de ‘binnenkant’ van het lijden in zijn brief aan
de Efeziërs hoofdstuk 2:14-16. Daar
beschrijft hij het eigenlijke proces,
dat zich in Hem afspeelde. Hij heeft
de vijandschap weggebroken en de
twee tot één nieuwe mens geschapen. Over welke twee heeft hij het?
De meest voor de hand liggende uitleg is de verzoening tussen Israël en
de heidenen binnen één kerk. Maar
deze vereniging is niet het proces
zelf, maar het gevolg ervan. Wat gebeurde er in zijn ziel?

Twee naturen

De verzoening

Tijdens zijn rondwandeling op aarde sprak de Heer op twee manieren
over Zichzelf.
Enerzijds vanuit zijn Goddelijke natuur, in de ‘Ik’-vorm, als gezaghebbend. “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is... maar Ik zeg u...!” (Matth.
5). “Mij is gegeven alle macht in
de hemel en op de aarde.” (Matth.
28:18). Aan de Joden openbaarde Hij
Zich in Joh. 8:58 als de Mozaische ‘Ik
ben’ (éjèh). En anderzijds sprak Hij
over Zichzelf als ‘de Zoon des mensen’, de ‘Bar enesj’ uit Daniel 7:13.
Deze twee naturen waren van elkaar
gescheiden door een ‘tussenmuur’.
Beter vertaald met ‘hekwerk’, waar
je doorheen kunt kijken. Er was wel
communicatie mogelijk, maar geen
directe aanraking. Dit verklaart,
waarom Jezus zowel de Goddelijke
almacht als de menselijke zwakheden met Zich meedroeg. ‘Hij heeft
zijn Gode gelijk zijn niet als een roof
geacht’ (Phil.2:6), dat wil zeggen:
Hij heeft in zijn lijden niet teruggegrepen op zijn Godheid, maar heeft
‘door het lijden gehoorzaamheid
geleerd’ (Heb. 5:8).

Het was vanaf het begin Gods plan
om zijn Zoon met de mensheid te
verenigen tot één nieuwe mens,
Hoofd en Lichaam, Bruidegom en
Bruid, bestaande uit zowel Joden
als de volken. Dit plan kon na de
val van Adam alleen worden volvoerd door de confrontatie aan te
gaan met de gezindheid van het
vlees, die vijandschap is tegen God
(Rom. 8:7). In dit alles heeft Hij
Gods naam geheiligd, zoals Hij ons
leert in het Onze Vader. Zelfs aan
het kruis zong Hij Gods lof, zo goed
en zo kwaad als het ging. Daarom
hoorden de mensen Hem de Psalmen citeren. Één zin uit Psalm 22
daaruit is ons bekend geworden.
‘Eli, Eli, Lama sabachtani’. Het was
de jammerklacht van de gevallen
mens die opklonk uit het diepste
van zijn ziel. Nu beginnen we te beseffen wat het inhield toen Hij riep
‘Het is volbracht’. Na zijn dood liet
Hij zijn lichaam niet achter in het
graf, maar nam het in de opstanding mee de verheerlijking in.

Kernfusie
Jezus heeft in Zichzelf zijn menselijke en zijn Goddelijke natuur
samengevoegd tot één nieuwe

En zo zal Hij ook terugkomen, niet
meer als de geslagene en verworpene, maar als de Koning der koningen en de Heer der heren. De
Bruidegom komt zijn Bruid halen!
Maranatha!

Jezus Christus is gisteren en
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!
Nico & Josta Aarnoudse hebben jarenlang
ervaring in het prediken van het Reddende
en Genezende Evangelie van de Heere
Jezus Christus. Zij geven onderwijs in
Goddelijke genezing, veelal uit hun eigen
ervaringen en door Openbaring die God
geeft, hoe God geneest en waarom God
geneest. Veel mensen werden onder deze
bediening gered, verlost van de boze en
genezen van allerlei kwalen en ziekten.
Zij hebben ervaren dat God oplossingen
geeft in de problemen met woorden van
wijsheid en kennis.
Wilt u Nico & Josta uitnodigen
om in uw samenkomst te
spreken, neemt u dan
contact met ons op.
Met Pasen gedenken wij het volbrachte werk
van de Here Jezus Christus. Hij stierf aan het
kruis om de straf te dragen voor onze zonden.
Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
onze smarten gedragen! Hij voldeed aan Gods
rechtvaardigheid! Op de derde dag stond
Hij op uit de doden!
In Zijn Naam moet nu gepredikt worden
bekering tot vergeving der zonden aan alle
volken, te beginnen in Jeruzalem, nadat
wij bekleed zijn geworden met de kracht
uit den hoge.
Goede vrijdag, de Kruisiging, valt op 19 april.
Eerste Paasdag, de Opstanding, valt op
zondag 21 april 2019.

Voor deze Paasdagen wensen wij u
alvast een Gezegende tijd toe !

GODS GENADE
DE VERGEVIN
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Gratis!
Ter kennismaking!

Setje 2 ﬂyers A5 gevouwen, “Je Bent Speciaal”
plus 1 boekje A6 “God houdt van U” (23 blz.).
En ze worden bij evangelisatie met
succes gebruikt.

Nico & Josta Aarnoudse
Voorgangers

Gods Genade Gebeds-& Genezingscentrum
Postbus 111, 2990 AC Barendrecht
Tel. 0180 - 617822
info@godsgenade.org

Bezoek ook onze website www.godsgenade.org voor veel bemoedigende en leerzame onderwerpen

