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Er is veel vraag naar vorming en
toerusting van gemeenteleden,
van voorgangers, van jeugd
en jongeren in Oost-Europa.
HOE helpt deze mensen
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ondersteunen. Daarnaast
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gedeeldgeloof kunt u
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ondersteunen. Wĳ kunnen
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ONT-MOETEN
Als redactie proberen we voor de inhoud steeds een
thema te bedenken, waarmee we de artikelen in de
krant een beetje richting kunnen geven. Dit keer is er
gekozen voor het woord ‘ont-moeten’ en het is verschillende redactieleden ook goed gelukt daaromheen een boeiend artikel voor u als lezer te schrijven.
Het is ook boeiend om te zien hoe die artikelen dan
tot stand komen, zonder dat er verder onderling over
gepraat of geschreven wordt. Alleen het thema zelf
wordt aangereikt en verder geeft het redactielid naar
eigen inzicht er kleur aan.
In het woord ‘ont-moeten’ zitten duidelijk meerdere
betekenissen. De eerste, met ‘niet meer moeten’ zal
velen in deze vakantieperiode best wel aanspreken.
Even los uit de dagelijkse sleur en even niets meer
moeten doen.
Maar de andere betekenis kost wel een kleine inspanning: elkaar tegenkomen. Voor ontmoeting is het wel
fijn om wat tijd vrij te hebben en met elkaar op te
trekken. Dat je daarbij lekker niets meer moet is een
mooie bijkomstigheid.
Voor onze krant spreken wij ook de hoop uit dat we u
mogen ontmoeten op een of meerdere van uw interesse gebieden. Dat er voldoende inhoud voor u tussen zit om eens rustig tot u te nemen. Niets moet natuurlijk, maar een leuke tip is wel om de krant na hem
gelezen te hebben eens door te geven aan iemand in
uw eigen omgeving die Uitdaging nog niet leest.

E-mail: redactie@uitdaging.nl

Steun Uitdaging

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

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

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

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

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

Stichting Uitdaging
Postbus 325
1430 AH Aalsmeer

Van de afgelopen Uitdaging krant hebben wij enkele
duizenden exemplaren kunnen uitdelen tijdens diverse evenementen in het land. Ook van deze krant zal er
weer een groot aantal uitgedeeld worden. Wij hopen
dan ook dat, wanneer u de krant op deze manier in
uw hand gekregen heeft, u zich op de gratis krant wilt
abonneren via: uitdaging.nl.
Het team van Uitdaging is op zoek naar mensen die
zich willen inzetten voor het schrijven van eigen artikelen voor de website van Uitdaging. Hebt u redactionele of journalistieke ervaring? Hebt u belangstelling om een of meerdere taken als vrijwilliger op uw
schouders te nemen? Neem dan even contact op met:
redactie@uitdaging.nl.
Veel leesplezier

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

nieuws
Prachtige blauwe golven
TEKST: RIA BOS

Kom
werken
bij zorggroep Charim

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

Zorggroep Charim is de christelijke zorgaanbieder
voor ouderen in omgeving Zeist en Veenendaal.

Bekijk alle vacatures op werkenbijcharim.nl

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!

Na bijna vijf jaar heb ik nog niet de
juiste worden gevonden om mijn leven aan boord te beschrijven. Elk jaar
rond deze tijd hebben we een grote
schoonmaak, pakken we alles in en
varen we weer een haven van een
Afrikaans land uit. We zeggen een
paar honderd ‘goodbyes’, omhelzen
tientallen mensen en verlaten een
land met een gebroken hart. Dat verbaast u misschien.
Het leven aan boord van de Africa
Mercy is een bijzonder leven. Ik weet
geen andere plek in de wereld waar je
samenleeft met 450 andere mensen.
Een schip waar op een werkdag rond
de 600 mensen aan boord zijn. Medisch personeel, lokale werkkrachten
en patienten. Het schip is een plaats
waar je bijna nooit alleen bent. Er zijn
altijd mensen om je heen. Mensen
die je familie worden, je vrienden, je
collega’s, je broeders en zusters en je
patienten. Allemaal samen werken
we in landen waar mensen moeten
‘vechten’ voor medische zorg. En niet
alleen voor medische zorg, ook voor
water, electriciteit, huisvesting en
geaccepteerd worden in de gemeenschap als je er anders uitziet. We
werken samen met de overheid van
elk land om ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van de medische zorg omhoog gaat en om operaties te doen die
in het land niet kunnen worden uitgevoerd onder betere omstandigheden. We delen kennis met de lokale
bevolking. Die deelt op hun beurt
kennis met ons over de cultuur en het
geloof. We leren van elkaar en gaan
van elkaar houden. Een gebroken hart

is wat we meenemen naar de oceaan
die we bevaren. Een gebroken hart
omdat we zijn gaan houden van de
mensen, van het land en de cultuur.
We hebben dromen voor het land.
Sommige van deze dromen zien we
uitkomen met de tijd. Andere dromen
nemen we mee in onze gebeden.
De dag dat we vertrekken is bitterzoet. Het is moeilijk uit te leggen hoe
het voelt als het schip de haven uitvaart. In rustig tempo laten we Guinea achter. De kade ziet er leeg uit.
Geen tenten meer en geen auto’s. We
zwaaien naar alle havenarbeiders en
bemanningen van andere schepen.
De scheepshoren maakt het definitief. Onze blik is gericht op de oceaan,
een ruimte die we de komende dagen
onze thuis zullen noemen. De plaats
waar het blauwe water, de stralende
zon en stille tijd een verband vormen
om mijn gebroken hart.
Mijn gebroken hart is een getuigenis. De scheurtjes hebben ruimte
gemaakt voor lijm. Lijm voor God om
Zijn zorg te laten zien. Hij gaat overal
mee naartoe. Hij voorziet in genezing
in de vorm van tijd, natuur, vrienden/
familie, muziek en nog zoveel meer.
Wanneer u dit leest, bidt dan voor de
mensen die we het afgelopen jaar
hebben mogen ontmoeten in Guinea.
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Lume lanceert Lightbox om vrouwen
te helpen hun geloof te delen
Op vrijdag 7 juni lanceerde de
vrouwenbeweging Lume een nieuw
concept: de Lightbox, een box met
producten die vrouwen helpt hun
geloof te delen. Dat gebeurde op
Opwekking, waar Dorina Nauta, de
eerste Nederlandse vrouwelijke
hoofdspreker op Opwekking, een
Lightbox in ontvangst nam.
De Lightbox is door zijn inhoud
uniek in Nederland en geïnspireerd
op de succesvolle abonnementsboxen, zoals deze er zijn voor kleding, lifestyle en eten. “Zie dit als
een geloofsvariant daarop: een box
met producten die jou helpt je geloof te delen”, vertelt Hagar Prins,
frontvrouw van Lume. “Bovendien
support je met de aanschaf van de
box direct een project van een Lume-vrouw in het buitenland; want
binnen Lume willen we elkaar ook
graag praktisch helpen. Volgens
het principe ‘share it forward’ gaat
van de bijdrage maar liefst de helft
naar een project waarin geloof delen centraal staat.” Vrouwen kunnen binnen het model kiezen voor
1 of 2 boxen per jaar en ontvangen
daarbij ook nog diverse extra’s zoals een wekelijkse bemoediging of
challenge en korting in de webshop.

Verlangen
Lume bestaat sinds 1 februari maar
wilde zich op Opwekking bekendmaken aan het grote publiek. “Het
thema ‘hoe deel ik mijn geloof’
spreekt veel vrouwen aan. We zien,
en ik ervaar dat zelf ook, dat veel
vrouwen het verlangen hebben

om meer met hun geloof te doen.
Maar ze voelen schroom of hebben
het simpelweg te druk. Vanuit het
principe dat iedereen Licht is, zoals
je dat in Handelingen 13:47 kunt
lezen, willen we vrouwen helpen
om op de plek waar ze al licht geven, hun geloof te delen.” En dat
slaat aan volgens Prins. “Inmiddels
is er al een mooie community van
vrouwen opgebouwd. En al bijna
40 vrouwengroepen hebben een
Lightswitchavond aangevraagd en
zo’n avond gehouden. Dat leverde
hele mooie gesprekken op over
dit thema. Maar er is ook behoefte
aan meer concrete tools. Daar is dit
concept een antwoord op.”

Over Lume
Lume is een beweging van vrouwen
wereldwijd die elkaar inspireren,
bemoedigen en helpen om vrijuit
en zelfverzekerd hun geloof te delen. Lume biedt hiervoor een online
community, concrete handvatten
en praktische tools, zoals de Lightswitchavond en nu de Lightbox.
Kijk voor meer informatie ook op
www.wijzijnlume.nl/join

GlobalRize bereikt via online beweging She Rises miljoenen vrouwen
Per dag worden meer dan een miljoen vrouwen bemoedigd door de
berichten van She Rises, een onderdeel van internetzendingsorganisatie GlobalRize. Veel vrouwen
leven met teleurstelling, omdat ze
niet kunnen voldoen aan de hoge
verwachtingen die de samenleving
van hen vraagt. De teksten en afbeeldingen van She Rises bemoedigen en helpen hen om zich bewust te worden van wie ze mogen
zijn. De cijfers spreken voor zich.

Alleen al de afgelopen week bereikten de afbeeldingen en teksten via
Facebook 6,5 miljoen vrouwen. Daarvan gaf bijna een miljoen een teken
van betrokkenheid door te reageren
op de afbeelding of deze te liken. Dat
resulteerde in 13.000 nieuwe volgers in één week. Grote getallen die
aangeven dat de boodschappen een
groot publiek aanspreken. De meeste
volgers van de Engelstalige berichten
komen uit de VS. Vanuit Zuid-Afrika
is een sterke groei zichtbaar.

“Uit de reacties die vrouwen geven,
blijkt dat velen in grote nood zijn.
Men kan niet voldoen aan de maatstaven die de samenleving oplegt
via sociale media, reclame en zelfs
via de kerk. Veel vrouwen leven
met het idee dat geloof verbonden
is met geluk en welvaart. Dat is in
de praktijk niet zo en dat levert een
innerlijk conflict op,” zegt Gerdina
Korf, teamleider van She Rises.
“We bemoedigen de vrouwen door
hen te wijzen op hun identiteit die

vastligt in God. Sta op, weet wie je
bent in Christus en dien van daaruit ook de ander.”
De berichten zijn een startpunt.
Het doel is dat de vrouwen verder
groeien in geloof door het volgen
van de online bijbelcursus die GlobalRize ontwikkeld heeft. Daarnaast bouwt She Rises aan een online community waarin vrouwen
elkaar kunnen inspireren. Onlangs
werd ook een Nederlandstalige
versie van She Rises gelanceerd.
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Interview met Ludie Postmus
Vertaalconsulent bij Wycliffe Bijbelvertalers

Ervaar je dit vertaalwerk ook als
een consequentie van de uitspraak van Jezus, dat het evangelie van het Koninkrijk eerst
moet worden verkondigd aan alle
volken voordat Hij komt?
Absoluut. Dat heeft bij mij altijd
duidelijk meegespeeld. Ik zie ons
werk als een poging om te gaan
naar de uithoeken der aarde. Om
alle volken te bereiken met het
evangelie. Want wij werken juist
in de kleinere taalgroepen die in
het grote geheel van zending en
evangelisatie vaak worden overgeslagen.
TEKST: JAAP BOOIJ / FOTO’S: LUDIE POSTMUS

Zou je iets willen vertellen over
jezelf, je achtergronden?
Ik ben een geboren en getogen
Groninger. Toen ik een jaar of negentien was ben ik bewust tot
geloof gekomen en een volgeling
van Jezus geworden. Op het gymnasium heb ik een liefde ontwikkeld voor de oude talen, met name
het Grieks. Ik was toen al via een
vriend in contact gekomen met
Wycliffe Bijbelvertalers. Daarna
heb ik gekozen voor een studie
klassieke talen met als bovenbouw
algemene taalwetenschap. In die
tijd ben ik getrouwd met Cornelie
die rechten heeft gestudeerd.

Dus je had al vroeg een roepingsbewustzijn voor de zending?
Ja, en mijn vrouw moest in het begin heel erg wennen aan dat idee.
We hebben er samen als echtpaar
echt naar toe moeten groeien. Intussen kregen we drie kinderen,
waardoor het op de lange baan
werd geschoven. In die tijd ben ik
heel bewust gaan bidden waar ik

dat werk zou mogen gaan doen.
Toen hoorde ik heel duidelijk een
stem die zei: “Tanzania”. Achteraf
kan ik me twee momenten herinneren als een soort bevestiging.
Ik was een keer met mijn 5-jarig
dochtertje in een winkel. Daar
stond een grote aardbol. Toen riep
ze: “Pappa, kijk hier wonen wij”
en ze prikte precies Tanzania aan.
De tweede keer was tijdens een
bezoek van een oudstenechtpaar
van onze toenmalige gemeente. De
vrouw zei: “Ik heb vanmiddag voor
jullie gebeden en volgens mij zegt
God dat jullie naar Tanzania moeten.” Dat was in 1997. Toen bleek,
dat de deur naar Tanzania nog gesloten was. Het hele Wycliffe-verhaal werd in de ijskast gezet. Nadat
ik jarenlang bij een IT-bedrijf had
gewerkt merkte ik in 2004 dat de
roeping voor Tanzania nog steeds
bij me leefde. De uitzending kwam

alsnog tot stand. De eerste periode
is lastig geweest, zowel op financieel als op persoonlijk gebied. Maar
omdat we zeker waren van onze
roeping hebben we het met Gods
genade kunnen volhouden, en God
heeft altijd voorzien.

Jullie hadden toen een gezin met
drie kleine kinderen. Heeft dat
nog complicaties opgeleverd?
Het was best een hele uitdaging,
vooral wat betreft de scholen. Onze
oudste was al twaalf, halverwege
groep acht. Onze kinderen werden midden in het schooljaar van
school gehaald. We kwamen eerst
in Dodoma terecht. Daar was een
Engelstalige school waar ze probleemloos aansluiting vonden.

Hoeveel talen kent Tanzania?
Zo’n 130 verschillende talen, variërend van ongeveer 30.000 tot ruim

een miljoen sprekenden. Eerst hebben we in een cursus van 4 maanden in Dodoma ook de nationale
taal, het Swahili, moeten leren. In
het clusterproject in Mbeya heb ik
me beziggehouden met het Nyakyusa en het Ndali. Het Nyakyusa
was vroeger de dominante voertaal
van Zuidwest-Tanzania. Eerst hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van de orthografie,
de schrijfwijze. De meeste talen
waren nog nooit op schrift gesteld.
Het Nyakyusa wel, het Ndali nog
niet. We verbeterden de leesbaarheid. Dit is het voortraject van elke
vertaalarbeid.

Welke Bijbelgedeelten hebben
jullie het eerst aangepakt?
We kozen eerst voor Ruth en Jona,
twee korte verhalen of ‘narratieven’. Die zijn heel geschikt voor
beginnende vertalers. We lieten de
eigenlijke vertaling over aan lokale
vertalers die hun eigen taal het
beste kennen en die we eerst hebben opgeleid, getraind en gefaciliteerd in hun vertaalwerk.

Het lijkt me een hele opgave om
de Bijbelse beeldspraak om te
zetten in de lokale beeldspraak.
Kun je een voorbeeld geven van
hoe iets vanuit Bijbelse context
wordt vertaald naar een Afrikaanse/Tanzaniaanse context?
De agrarische setting van het boek
Ruth staat bijvoorbeeld veel dichter bij hun eigen cultuur dan bij
onze westerse maatschappij. Zelfs
het Leviraatshuwelijk, het hele
idee van lossers, komt ook in Tanzania voor. Dat konden we gewoon
zonder verdere uitleg vertalen.

En wat waren de reacties van de
bevolking toen ze de Bijbel in
hun eigen taal hoorden?
Toen het boek Ruth klaar was en
werd voorgelezen, viel het de vertalers op dat de mensen toen ze
hun moedertaal hoorden helemaal
stilvielen en op het puntje van hun
stoel zaten te luisteren. Ze kregen
veel meer response. In een van de
taalgebieden, Malila, kwamen vele
niet-christenen naar de kerk om
maar hun eigen taal te horen.

Hoe heb je de vertaalslag kunnen
maken van het monotheïstisch
Jodendom van de Bijbel naar de
plaatselijke cultuur?
De oorspronkelijke cultuur in Afrika is animistisch. Men gelooft heel
sterk in de invloed van de voorouders. Er is geen concept van hemel
of hel, maar van het hiernamaals.
Daarnaast is er wel een besef van
een oppergod die ergens ver weg is,
maar die niet bereikt kan worden.
In het gebied waar wij werkzaam
waren, zijn eerst Duitse zendelingen
geweest. Vanuit de Lutherse kerk en
vanuit de Moravische kerk of Hernhutters. Zij hebben in het begin van
de 20e eeuw het evangelie gebracht.
Tanzania was namelijk een Duitse
kolonie. In mindere mate waren
er zendelingen uit de Anglicaanse
kerk. De Rooms Katholieke Kerk is
ruim vertegenwoordigd, maar is
niet zo actief met vertaalwerk. Er is
een oppervlakkige kennis van het
Christendom die niet heeft geleid
tot veranderde levens. Het animisme vormt de diepere onderlaag onder een dun laagje Christendom. De
statistieken geven niet de werkelijke
situatie weer. Onze hoop is dat vertaling van de Bijbel in de moedertaal
de mensen op een dieper geestelijk

niveau aanspreekt en dat daardoor
het evangelie dieper wortel mag
schieten en dat mensen God dieper
mogen leren kennen en getransformeerd mogen worden door Zijn
boodschap van liefde en genade.

Wanneer zijn jullie teruggekeerd
naar Nederland?
In 2013. We zijn er dus ruim 8 jaar geweest. Onze kinderen hebben in Dar
Es Salaam hun middelbare school gedaan. Hier konden ze een vervolgopleiding doen. Zo konden we als gezin
nog een aantal jaren samen zijn.

Hoeveel talen zijn nu door Wycliffe aangepakt?
Wycliffe werkt aan ruim dertig talen in Tanzania. We werken samen
met United Bible Societies, Pioneer
Bible Translators en Word for the
World om de taalgroepen in Tanzania te bereiken met de Bijbel in
hun eigen taal.

Wat zijn nu je werkzaamheden?
Ik ben vertaalconsulent geworden
en doe de eindcontrole van bijbelvertalingen. Eigenlijk begeleid ik
vertaalteams met de laatste stappen
naar een uiteindelijke vertaling. Mijn
werkgebied strekt zich nu uit over
heel Tanzania. Ik werk met zo’n 16
verschillende vertaalteams. We hebben pas het eerste Nieuwe Testament
in het Nyakyusa mogen uitbrengen.
Daar is ruim 12 jaar aan gewerkt.

Hoeveel mensen worden hiermee
bereikt?
Meer dan een miljoen.

Hoe wordt jullie werk nu ondersteund?
Door persoonlijke bijdragen van
trouwe vrienden en door verschil-

lende gemeentes. Mensen die zich
willen aansluiten, kunnen ons vinden op de website van Wycliffe
onder veldwerkers. Ondersteuning
van ons werk is altijd welkom,
want we krijgen als Wycliffe-werkers geen regulier salaris. Ik zie dit
werk als teamwerk: zonder onze
vriendenkring zouden we dit werk
niet kunnen doen. Mensen kunnen
ook een persoonlijke e-mail sturen
voor meer informatie. Als er behoefte aan is, kan ik ook lezingen
geven voor groepen over ons werk.

Heb je nog een persoonlijke boodschap aan de lezers van Uitdaging?
Vanochtend in mijn stille tijd las ik
Psalm 67:
“God, wees ons genadig en zegen
ons. Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen. Dan zal men op
aarde uw weg leren kennen. In heel
de wereld uw reddende kracht. Dat
de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen
van vreugde. Want u bestuurt de
volken rechtvaardig en regeert over
de landen op aarde. Dat alle volken
u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst
gegeven. God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen, zodat
men ontzag voor Hem heeft tot aan
de einden der aarde.”
Dit geeft heel mooi aan wat ten
diepste mijn drijfveer is: dat de
einden der aarde God mogen leren
kennen en Hem zullen loven.
Wat ik zou mee willen geven is te
bedenken wat dat betekent, dat
heel de aarde God zal loven en hoe
je daarin een aandeel mag hebben.
Hoe kun jij als individu daar een
steentje aan bijdragen.
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Don Moen weer naar Nederland
met nieuwe en vertrouwde muziek

TEKST: LEON VAN STEENSEL / FOTO’S: EVENTS FOR CHRIST
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Voor veel Nederlanders is Don Moen allang
geen onbekende meer. De muziek van de Amerikaanse aanbiddingsleider is hem dan ook
voorgegaan. Liederen als ´Give Thanks´ (´Breng
Dank Aan De Eeuwige´) en vooral ´God Will
Make A Way´ (´God Wijst Mij Een Weg´) kregen
een plek in de bundel Opwekkingsliederen, lang
voordat Don zelf regelmatig Nederland bezocht.
Wereldwijd raken zijn aanbiddingsliederen een
snaar: van Azië tot Amerika. Don Moen komt in
oktober weer voor twee concerten naar Nederland. In de Bethel International Church in Den
Haag en de Regenboog in Harderwijk zullen niet
alleen zijn bekende repertoire maar ook gloednieuwe liederen meegezongen kunnen worden.
Wie de geschiedenis van de moderne aanbiddingsmuziek onderzoekt, komt vanzelf de naam
van Don Moen tegen. De sympathieke Amerikaan inspireerde miljoenen gelovigen met een
serie albums en liederen op het Hosanna Music
label en baande de weg voor een nieuwe generatie. Het geheim van de aantrekkingskracht
van zijn liederen is duidelijk: eenvoud en oprechtheid. Don Moen weet met een simpele
tekst dicht bij de geloofsbeleving van anderen
te komen.

Het lied waar dat ongetwijfeld het meest mee
is gebeurd, is ‘God Will Make A Way’. De aanleiding om het lied te schrijven was tragisch. Don
hoorde dat zijn jonge neefje was omgekomen
bij een auto-ongeluk. Terwijl hij rouwde met
zijn familie, zocht hij naar woorden om in een
uitzichtloze situatie hoop te bieden. Hoe stond
God in een situatie als deze? Don worstelde
met de vraag en las op dat moment het Bijbelboek Jesaja 43: een tekst waarin God nabijheid
belooft en toezegt, een weg te banen door een
woestijn. Het was een belofte die de familie van
Don Moen nodig had. Hij schreef het lied en
zong het voor zijn familie. Aanvankelijk leek het
daarbij te blijven. Totdat iemand suggereerde
dat de boodschap van het lied breder gehoord
moest worden. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis. Wereldwijd wordt ‘God Will Make A
Way’ in kerken gezongen. Een paar jaar geleden
maakte Don een musical rondom het lied.
Tijdens zijn recente bezoeken aan landen als
Indonesië bleek weer eens hoe muziek taal- en
landgrenzen doet verdwijnen. De onverminderde kracht van zijn repertoire deed Don een
nieuwe reeks albums uitbrengen: ‘By Special
Request’, waarop hij zijn bekendste liederen opnieuw opnam en ze een verfriste muzikale jas
gaf. Tijdens zijn komende optredens in Neder-

land introduceert Don Moen niet alleen deze
liederen, maar ook gloednieuw materiaal. En op
veler verzoek krijgt hij weer ondersteuning van
het koor en orkest van United4Christ en Music4Christ onder leiding van Aad Contze. De combinatie van Don Moens liederen, uitgevoerd met
een koor en sfeervol vertolkt door een orkest,
bleek een schot in de roos tijdens vorige tours.
Kaarten voor de concerten zijn verkrijgbaar via
www.eventsforchrist.nl of tel. 0297-237172.

Don Moen, met koor & orkest United4Christ
en Music4Christ
Zaterdag 12 Oktober
Bethel International church
Robbijnhorst 197
2592 TS DEN HAAG
Vrijdag 11 Oktober
Regenboog
Bloemendreef 1
3845 KA HARDERWIJK
Beide avonden beginnen om 20:00 uur.

vlaanderen

UITNODIGING

Afsluitingsdienst
levenswerk van
Jaap en Swaantje Kooij

Jaap en Swaantje Kooij Gospel Ministries nodigt u uit voor de afsluitingsdienst van hun levenswerk. Jaap
en Swaantje zijn samen al meer dan 59 jaar voor God onderweg. Als zendelingen en evangelisten hebben
zij in tientallen landen en aan tienduizenden mensen het goede nieuws van Jezus Christus verkondigd.
Hun ervaringen en de jarenlange liefde en trouw die ze hebben betoond voor het Koninkrijk van God zijn voor
vele jongeren een bron van inspiratie.

Datum:
Zaterdag 28 september 2019
Plaats:
De Bazuin familiekerk
Nedereindseweg 4
3438 AD Nieuwegein
Programma:
10.30 uur inloop en
Fellowship met koffie/thee
11.00-13.00 uur Dienst
13.15 uur Lunch
Afsluiting
Deelname door reservering.
Opgave voor 16 september a.s. via:
E-mail: magodlieb@gmail.com
Info tel. 06 4447 8925 (Melle Godlieb)

Uw gastheer: evangelist Jaap Kooij
JAAP EN SWAANTJE KOOIJ GOSPEL MINISTRIES - WWW.JSKGOSPELMINISTRIES.NL
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Afscheid van het moeten…
en moeten vooral altijd gelukkig
zijn. Ze krijgen depressieve klachten wanneer ze het perfecte geluk niet vinden. Die enorme druk
om steeds het beste geluk van de
wereld te vinden, zorgt ervoor dat
mensen voortdurend moeten veranderen: gaat mijn werk me wel
voldoening blijven geven, moet ik
niet op zoek naar iets anders? Ze
moeten totaal tot hun recht komen in hun talenten, in hun creativiteit, in hun ambities. Ik spreek
regelmatig met mensen die op het
punt van trouwen staan en toch
twijfelen, want misschien is er op
de wereld nog een man of vrouw
die ze nog gelukkiger kan maken
…” Het echte ‘afscheid van het
moeten’ ziet Gerrit in de woorden
van Jezus: Kom tot Mij en Ik zal je
rust geven. “God wil ons bevrijden
van de druk van de mensen en van
alles wat op ons af komt. Het gaat
over het loskomen van altijd ergens aan te willen beantwoorden.
Zo krijg je oog voor genade. Zolang
je onder druk leeft, voel je niet de
onvoorwaardelijke genade en aanvaarding die God geeft. Als we ons
werkelijk aanvaard weten, komt er
ruimte, zodat we tot ons doel kunnen komen”.

TEKST EN FOTO’S: DON ZEEMAN

Vlaggen en slingers zijn er nog
niet te vinden, maar toch bereidt
Christelijk Centrum voor Vorming en Hulpverlening Bethesda
het veertigjarig jubileum voor. De
gespreksruimte van Bethesda is
te vinden op een van de hoogste
verdiepingen van een flatgebouw
in het Belgisch-Limburgse Genk.
De rust in het appartement staat
in schril contrast met de drukte
van het stadsleven beneden. Hier
vinden ook heel wat mensen rust
in een woelig leven. Want al is de
focus van het centrum in de afgelopen vier decennia herhaaldelijk
verschoven, de rode draad is altijd
een effectieve christelijke hulpverlening geweest.
In de jaren ‘70 ontstonden er in
Vlaanderen heel wat nieuwe evangelische kerken. De geestelijke
herleving ging gepaard met een
sterk verlangen om ook ten dienste te staan van de medemens en
de samenleving. Vooral de sterk
groeiende verslavingsproblematiek in die periode confronteerde
de maatschappij en de kerk met
heel wat vragen. Met veel enthousiasme, maar met beperkte middelen, probeerde een aantal christenen oplossingen aan te reiken. In
die tijd ging ook Bethesda van start.
Relatietherapeut Gerrit Houtman
maakte zowat de hele geschiedenis
van het centrum mee, inclusief verschillende verhuizingen. Hij beseft
dat de eerste jaren door redelijk
wat naïviteit gekenmerkt werden:
“We begonnen met de opvang van
drugsverslaafden en we gingen dus
zo’n beetje van start met het moeilijkste. Achteraf gezien was dat
misschien niet verstandig. We hadden beter wat meer kunnen nadenken over wat onze mogelijkheden
waren. Maar ja, het was de tijd van
enthousiasme en idealisme. Toch
zijn we dankbaar voor de mensen
die we hebben kunnen helpen, al

is er toen ook energie verloren gegaan of verkeerd ingezet”.
Door de jaren heen kwam het accent meer op ambulante psychosociale hulpverlening te liggen.
Het merendeel van de gesprekken
gaat tegenwoordig over relatieproblemen, over moeilijkheden op het
werk, over zaken als burn-out en
dergelijke. Zowel Gerrit als de andere medewerkers (Bethesda heeft
intussen ook een afdeling in Antwerpen en in Gent) schoolden zich
terdege bij in hun vakgebied. Hij
benadrukt nu het belang van een
gedegen opleiding, al is een eerste
vereiste om dit werk te doen toch
de passie voor mensen. En uiteraard is ook christen-zijn een must.

De druk van het geluk ...

Perspectief

Naast hulpverlening legt Bethesda
sterk de nadruk op vorming. Het
centrum geeft verschillende brochures en boeken uit. Naast de
gesprekken – en dat zijn er voor
Gerrit meestal zo’n vier of vijf per
dag – besteedt hij ook veel tijd aan
het schrijven. Een van de titels die
op zijn naam staan, luidt ‘Afscheid
van het moeten’. Gerrit: “We leven
in een maatschappij waar heel wat
druk op ons wordt gelegd. Vroeger lagen de verwachtingen van
de samenleving redelijk vast, de
normen en waarden waren duidelijk. Tegenwoordig moet je zelf
vorm geven aan je leven. Mensen
moeten overal het beste uithalen,
moeten al hun talenten gebruiken

Ook al spreekt Gerrit veel over rust,
zelf is hij nog niet echt van plan
om het veel rustiger aan te doen.
Hij heeft de pensioengerechtigde
leeftijd, maar toch hoopt hij nog
veel te kunnen doen. Zeg maar een
visie voor de komende dertig jaar.
“Ik hoop wel wat andere accenten
te kunnen leggen, bijvoorbeeld op
vorming. Er leven nog dromen in
mij die gerealiseerd kunnen worden. Ik geloof dat het beste nog
voor mij ligt, ook in dit leven. Er is
meer mogelijk dan wat we tot nu
toe gezien hebben”.

Meer info over Bethesda en het
jubileum: www.bethesda.be.

bijbelstudie
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Ontmoeting in de Tien Geboden
TEKST: ARIE-JAN MULDER / FOTO: PIXABAY

Toen sprak God deze woorden: “Ik
ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd”
(Exodus 20:1,2).
God heeft zijn volk bevrijd uit de
slavernij en gaat hen onderwijzen
hoe het leven van een verlost volk
eruit ziet. We noemen dit Bijbelgedeelte meestal ‘de Tien Geboden’. Dat is eigenlijk een beetje
vreemd, want het zijn feitelijk geen
geboden. De joodse traditie heeft
het dan ook terecht over ‘de Tien
Woorden’. Het eerste dat God hier
zegt is bijvoorbeeld een aan-bod en
geen ge-bod. Dit is hoe God zichzelf voorstelt aan zijn volk bij hun
eerste ‘ontmoeting’ in de woestijn.
En dat doet Hij met woorden van
liefde, van relatie: “je staat hier als
vrij mens, en Ik ben die God die
dat gedaan heeft, jouw liefdevolle
redder”. Dat zet de toon voor wat
volgt. Alles wat daarna nog gezegd
wordt, is een uitvloeisel van de bevrijdende boodschap van deze eerste woorden. Dit is een liefdevolle
ontmoeting, geen dwangbevel!
Hoe komt het dan dat wij dit als
een strenge toespraak zijn gaan
opvatten? Ik denk dat daar twee

oorzaken voor zijn. De ene zit in
de tekst zelf en de andere in onze
eigen manier van denken.
Om te beginnen met de tekst: in de
oude vertalingen staat vervolgens:
“gij zult niet... , gij zult niet...”. Wij
horen daarin een verbod: je mag
dit of dat niet doen. Maar dat staat
er niet. We moeten het gewoon
letterlijk lezen: als God jouw God
is, en jou bevrijd heeft, dan ben je
dankbaar en dan houd je van hem,
en dat verandert je gedrag. Deze
vorm van het Hebreeuwse werkwoord zou zelfs vertaald kunnen
worden met ‘willen’. God heeft jou
bevrijd en dan wil je niet meer stelen, doodslaan en al dat soort dingen. Je bent namelijk van binnen
veranderd. Het is de ontmoeting
met God die maakt dat je geen verkeerde dingen meer wilt doen!
Daarnaast is er ook nog iets in
onszelf dat er toe leidt dat wij de
Tien Woorden eerder als geboden
dan als een liefdesverklaring lezen. En dat heeft ermee te maken

dat wij sinds de zondeval angstige
en onzekere wezens geworden
zijn. En daarom proberen we onszelf voortdurend te beschermen
en zoeken we naar veiligheid. Dat
doen we in iedere situatie en in al
onze relaties, zelfs in onze relatie
met God. En als er iets is dat ons
een veilig gevoel geeft, dan is dat
duidelijkheid. We willen weten
waar we aan toe zijn.
Een fraai voorbeeld daarvan zag ik
eens in de krant, in een artikel over
klederdracht in Staphorst, en hoe
jonge mensen daarmee omgingen.
“Wij willen vrij zijn”, zeiden ze,
“en zelf kiezen wat voor kleren we
aantrekken. Dat hoeft onze omgeving niet voor ons te bepalen.”
Daar zit wel wat in natuurlijk.
Maar bij het artikel stond een foto,
en daar moest ik erg om lachen.
Je zag daarop een aantal meisjes
en het onderschrift luidde: “Voor
deze meiden geen klederdracht”.
Nee, inderdaad, ze droegen geen
klassieke klederdracht. Maar ze
hadden wel allemaal dezelfde spijkerrok, dezelfde laarzen, dezelfde

God vraagt niet om het volgen
van regels, maar om liefde.

haardracht en erg vergelijkbare
shirtjes. Dat vond ik veelzeggend.
Ze hadden zich losgemaakt van de
oude kledingregels en nu dachten
ze vrij te zijn. Maar ze hadden voor
zichzelf direct weer nieuwe regels
en een nieuwe klederdracht ingesteld, gewoon omdat wij mensen
daar nu eenmaal behoefte aan
hebben.
Maar God begint niet over regels,
maar over liefde. God is in ons leven gekomen en daarom willen we
uit dankbaarheid en uit liefde sommige dingen niet meer doen, en
andere juist wel. God vraagt niet
om het volgen van regels, maar om
liefde. God wil de mens ontmoeten
en dan mag de mens ont-moeten,
stoppen met moeten, stoppen met
slaaf zijn. God bevrijdt ons van
zonde maar ook van de regels die
wij onszelf opleggen, uit een misplaatste angst om het verkeerd te
doen. Liefde is de nieuwe en enige
regel in ons leven met God. Zoals
kerkvader Augustinus lang geleden
al zei: “Heb lief en doe wat je wilt”.
Als liefde de filter is voor ons denken en ons doen, dan willen we de
ander geen kwaad meer doen. Daar
hebben we dan geen regel en geen
‘moeten’ meer voor nodig. Wat een
bevrijdende ont-moeting!
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Ontspannen
opvoeden

TEKST: WIETSKE NOORDZIJ /
FOTO’S: PIXABAY

Toen mijn oudste geboren werd,
was het strikte advies dat zij afwisselend op haar linker- en haar
rechterzij moest slapen. Toen mijn
tweede geboren werd, was het not
done om hem op zijn zij te leggen:
hij moest juist op zijn rug liggen.
Naarmate mijn kinderen ouder
werden, bleek steeds weer hoe allerlei deskundigen soms compleet
tegenstrijdige
opvoedadviezen
geven. Opvoedstress kun je ervan
krijgen. Als deskundigen al niet
weten waar je goed aan doet, hoe
moet jij het dan weten? Dat maakt
onzeker. De druk op ouders om het
goed te doen, kan zwaar wegen.
Hoe kun je meer ontspannenheid
terugkrijgen in het opvoeden? Hoe
creëer je een basis die voldoende

houvast geeft, waardoor je ook af
en toe je schouders op kunt halen
en om een situatie lachen?

Kies je raadgevers
In Spreuken 11:14 staat: “Als er
geen wijze raad is, komt een volk
ten val, maar er komt verlossing
door een veelheid van raadgevers”.
Met meer mensen kun je tot betere
inzichten en besluiten komen dan
in je eentje. Dat geldt voor ons allemaal. Een teveel aan raadgevers
zorgt echter voor problemen. Door
de bomen zie je dan het bos niet
meer. In plaats van houvast krijg je
verwarring en chaos. Kies daarom
zorgvuldig welke mensen jij wilt
raadplegen als het gaat om opvoeden. Een belangrijke sleutel in deze
Bijbeltekst ligt in de woorden ‘wijze raad’. Niet alle raadgevers geven
wijze raad. Wees daarom selectief

Focus

uitdagingen). Het helpt als je onder
al die wisselende factoren aan de
oppervlakte een stabiele ondergrond hebt liggen. Die wordt gevormd door waarden waar je voor
staat. Zo is de regel dat mobieltjes
’s avonds beneden moeten blijven,
bedacht om een goede nachtrust te
bewaken. Het gaat om die nachtrust. Niet roddelen heeft te maken
met respect voor anderen en naastenliefde. Gezond eten met goed
voor je lichaam zorgen en gezond
blijven.

Als ouder ben je vaak druk met het
gedrag van je kind in alledaagse
situaties. Daarin heb je te maken
met de meest uiteenlopende omstandigheden en voorvallen, waar
je niet altijd op voorbereid bent.
Daarbij verandert alles voortdurend (weer een nieuwe game op
de markt, nieuw speelgoed, andere

Focus op de waarden die je wilt
overbrengen. Dat geeft rust. Ze
helpen je om in wisselende situaties en bij verschillende karakters
van je kinderen, de juiste keuzes
te maken. Hoe meer je bezig bent
om deze waarden over te brengen,
hoe duidelijker die worden voor je

als je naar anderen luistert. Misschien is het wijs om te schrappen
in het aantal websites, tijdschriften, blogs en boeken die je leest
en volgt. Je hebt meer aan drie betrouwbare mensen of organisaties
die je voorzien van goede raad, dan
het hele internet af te struinen en
uiteindelijk honderd verschillende
adviezen te krijgen waarvan de
helft elkaar tegenspreekt. Kies je
raadgevers zorgvuldig.

kinderen. Als ze met het opgroeien
ontdekken dat de regels en grenzen
in huis nauw verbonden zijn met
de waarden die voor jullie belangrijk zijn, dan zullen ze er bovendien
meer begrip voor hebben en eerder
geneigd zijn zich eraan te houden.

Het hart
Kinderen onthouden niet alles wat
je hebt gedaan en zeker niet al je
woorden, maar zij herinneren zich
vooral hoe je met hen bent omgegaan, hoe de band tussen jullie
was (is). De band tussen ouder en
kind gaat diep. Geen mens kan een
kind zo opbouwen of beschadigen als juist de ouders. Opvoeden
is niet een trukendoos uit de kast
trekken of een methode toepassen.
Opvoeden is een band opbouwen.
Spreuken 4:23 zegt: “Bescherm je
hart boven alles wat te behoeden
is, want daaruit zijn de uitingen
van het leven”. Wat een kind doet
of zegt, komt voort uit wat er in
zijn hart omgaat. Je kunt als ouder

druk zijn om het gedrag van je kind
in goede banen te leiden. Dat is
op zichzelf prima, maar het meest
zouden we ons druk moeten maken over de bron van dat gedrag:
wat er in hun hart omgaat. Wat
houdt je kind bezig? Wat denkt hij
over zichzelf, over anderen, over
God? Waar wordt hij blij van? En
waarvan boos of gestrest? Wat
heeft hij nodig om lekker in zijn vel
te zitten? En mag je kind ook af en
toe een kijkje hebben in jouw hart?

Schrap in je agenda
De tijd die je hebt met je kind is
beperkt. Van zijn geboorte tot zijn
achttiende verjaardag zijn het
maar 216 maanden. Of 936 weken.
Of 6.552 dagen. Die beperkte tijd
heb je om hem het leven te leren. Je
kunt het opvoeden van je kind dan
ook niet in de kleine ruimtes van je
agenda proppen, die er nog ergens
overblijven. Als je tussen alle drukte van het leven door ook nog ‘even’
een kind groot wil brengen, weet

je zeker dat je stress krijgt. Gods
Naam,  הוהיJHWH, betekent: “Ik
ben, Ik zal er zijn”. Simpelweg er
zijn voor je kind, heeft een enorme
impact. Laat ruimte in je agenda
over voor spontane momenten,
voor rust en aandacht, voor even
niets hoeven. Je rust er zelf van uit
(daar knappen je kinderen enorm
van op) en juist die ontspannen
momenten geven soms de mooiste
gesprekjes.
Laat het plezier van het opvoeden
niet van je roven! Je hoeft niet alle
wijsheid te bezitten of de perfecte
ouder te zijn. Je kind heeft vooral
jóu nodig. Dat jij er bent, dat jij
houvast biedt en dat jij oog voor
hem hebt. Dat hoef je niet in eigen kracht en wijsheid te doen.
God zegt: “Wees sterk en moedig,
schrik niet en wees niet ontsteld,
want de Heere, uw God, is met u,
overal waar u heen gaat” (o.a. Jozua
1:9). Dat geeft pas rust!

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.

Zending

Kijk mee met een zendingsreis

Vakantiemidweek 3, 12-16 aug., € 250,- p.p. all-in
Met Dick &amp; Mary Wolbers
Vakantieweek 4, 17-24 aug., € 395,- p.p. all-in
Met Johan &amp; Anneke Zijlstra (Incl. busreisje)
Vakantiemidweek 3 en vakantieweek 4 samen; 605,-

Pastorale themaweek, 14-21 sept., € 345,- p.p. all-in
Met Gerrit &amp; Jannie Leuvenink
Thema: “Eén mens met twee naturen” Zie Romeinen 8
Vrouwenconferentie, 30 sept. - 3 okt.,
€ 192,50 p.p. all-in
Met Jetty Nijveldt en Rita Meinema
Thema: “Gods proeverij”

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

Bezoek onze conferenties in Ter Apel!

Bemoedigingsweek, 31 aug.-7 sept. € 345,- p.p. all-in
Met Henk Schonewille en Henk en Ingrid Scholten
Verzorgd door Jan Boelhouwers en
Jan Hendrik Meinema
Thema: “Gods hand in het leven van Jacob”

|

TEKST & FOTO’S: BRAM KROL

Sinds 1979, al 40 jaar christelijke
hulpverlening in Vlaanderen.
Vanuit een hoopvolle en een
positief-waarderende visie voor
mensen en hun relaties.
met afdelingen in
Genk • Antwerpen • Gent

www.bethesda.be

info@bethesda.be

Hoe gaat dat, zo’n reis naar de Pygmeeën, diep verscholen in het eindeloze oerwoud van Kongo? Hier volgt een stukje uit een dagboek. Ik heb
’t nooit herlezen. Nu pas. Tijdens die reis kreeg mijn vrouw plotseling
weer kanker. Ik voelde het – al was telefonisch contact onmogelijk. Dat
werd een zware reis voor me... Lees je met me mee?
Om negen uur vertrekken we naar
Besaw, een dorpje met 200 inwoners. Onder een grote boom hebben we een bijeenkomst. Geheel
onvoorbereid. Bezoekers zijn hier
zeldzaam. Soms gaat er een week
voorbij, voordat hier een onbekende langskomt. Er zijn 65 belangstellenden, zonder de talrijke kinderen
mee te tellen. Ze zijn eerst wat afwachtend, bijna ongeïnteresseerd.
Maar gaandeweg ontdooien ze (bij
34 graden Celsius). Dieudonné vertaalt me. Als er een paar liederen
ontleend aan traditionele melodieën worden ingezet, springen ze
op en dansen, klappen en zwaaien.
Een Pygmee moet – nog meer dan
de Bantoe – zijn emoties uiten. Ze
kijken naar me. Een vreemdeling.
Wat is-ie wit. Hij is toch niet ziek?
Een lijkkleur... Als ik met hen meedoe, gaat er een golf van enthousiasme door de groep. “Hij is normaal,” concluderen ze.
Een preek van minder dan een uur
wordt niet geaccepteerd. We hebben bijna drie uur moeten fietsen,
over een hobbelig en door struiken
overwoekerd paadje om in Besaw
te komen. Daar heeft nog nooit een
preek geklonken. Er is nog nooit
een evangelist geweest. De mensen
hangen aan mijn lippen. Ze roepen
elkaar toe dat ze goed moeten luisteren. De lokale toverpriester is er
ook. Hij kijkt ernstig. Hij is zelfs ongebruikelijk stil. Pygmeeën praten
en kwebbelen de hele dag door, tot
ze in slaap vallen. Maar de toverpriester is verwikkeld in een zware
innerlijke strijd.
Ik kom aan het einde van de preek.
Ik heb veel voorbeelden gebruikt.

Soms stel ik een vraag aan de toehoorders, die zich steeds vrijer voelen en steeds luidruchtiger worden.
Nu is er nog één vraag over. “Wie
van jullie wil de Here Jezus leren
kennen?” Het blijft stil. De mensen
kijken rond. Aanvaarden ze deze
boodschap? Verwerpen ze hem?
Dit hebben ze nog nooit gehoord.
Zijn ze bang voor de wraak van de
geesten, die wonen in het water of
in oude, hoge bomen, die de wind
laten waaien en donderbuien veroorzaken. Ze kijken naar de toverpriester, bang om iets verkeerd te
doen. Hij kan geesten op je af sturen als hij kwaad wordt.
De priester van Besaw gaat staan.
Zou hij mijn vraag begrepen hebben? Zal hij de mensen bezweren
niet naar die vreemdeling te luisteren? Hij kijkt rond. Hij spreekt
zijn eigen taal, het Kitwa, ernstig,
langzaam. Wat zegt hij? De mensen knikken. Mijn vertaler luistert
met grote aandacht en vergeet mij
helemaal. Dan begint de hele groep
te dansen en te zwaaien en te roepen. Een vrouw huilt, met de baby
op haar rug gebonden. “Wij willen
allemaal die Jezus volgen. Je sprak
mooie woorden. Hij is goed. Maar
Hij was geen Pygmee. Was Hij dan
een Bantoe? Of wit?”
Die laatste vraag moet Dieudonné
maar beantwoorden, onze evangelist onder de Pygmeeën. Maar
ik begrijp ‘m wel. Als Jezus een
Bantoe is, dan is hij hun vijand. Is
Hij een blanke, dan moest hij toch
niets van Pygmeeën hebben? Wie
ter wereld geeft er om Pygmeeën?
Maar als Jezus echt van hen houdt
(zoals ik dat vertelde), dan moeten

ze bij Hem zijn. Dat vonden 60 van
de aanwezigen. De anderen moesten nog wat nadenken. En dan al
die vragen... “Waar woont Hij?”
“Welke taal spreekt Hij?”
Op de terugweg valt mijn trapper
eraf. Ik probeer de laatste kilometers met één trapper af te leggen.
Soms moet ik lopen door rul zand,
of heuvelopwaarts. De fietsenmaker woont 75 kilometer verderop...
Onderweg word ik gestoken door
rode mieren (die op de struiken
zitten, waar je langs schuurt). Jeuk,
overal jeuk. Toch val ik in slaap.
Maar dan, nog voor middernacht,
voel ik mijn hele lichaam jeuken. Ik
ga zitten. Ik hoor een zwak geluid,
dat ik niet kan thuisbrengen. Eerst
besteed ik er geen aandacht aan. Er
klinken altijd geluiden op uit het
regenwoud. Brulkikkers, cicaden,
vogels, apen of de jankende boommarter, die schreeuwt als een kind
in nood. Ik voel iets kriebelen. Ik
knip mijn zaklamp aan. Dan zie ik
het. Mieren, misschien wel tienduizenden. Ze vormen een dicht
tapijt op de vloer van aangestampte
aarde. Ze klimmen in horden over
mijn bed. Miljoenen mieren zoeken
hun weg, dwars door het dorpje
van Dieudonné (Bokota). Ik ren

naar hem toe. “Mieren!” Hij wekt
de anderen. Ze maken fakkels van
droge takken gedompeld in teer. Zo
buigen ze die invasie af. Levensgevaarlijk. Er gaan verhalen van peuters waarvan na een dag slechts een
geraamte wordt gevonden...
O, ik zou je nog meer willen vertellen, zoals van de eerste ontmoeting
met een Pygmee uit het gebied Nkaw
met 30 dorpen. Al 15 jaar zochten ze
naar het christelijke geloof, maar er
was niemand om hen iets te vertellen. Maar nu werken we dan eindelijk ook onder hen. Duizenden
in deze wereld zijn op zoek – maar
waar zijn de gidsen?
Verder nieuws: www.bramkrol.com

Uw 2e thuis op ons prachtige Bospark

Het “Belties Bospark” is een deel van
het Vakantiepark waar luxe mobiele
recreatiebungalows geplaatst worden. U kunt
kiezen uit drie verschillende modellen. Alle
modellen hebben een luxe uitstraling en zijn van
alle gemakken voorzien. De bungalows staan
midden in de prachtige Overijsselse natuur.
Vanuit uw bungalow geniet u van de
prachtige natuur en ervaart u
het echte buitenleven.

MOOI
AANGELEGDE
RECREATIEPLAS

RECREATIETEAM
TOT 30/8

OVERDEKT
ZWEMBAD
GLIJBAAN,
WHIRLPOOLS!

advertorial

|

19

‘Vakantiepark De Kleine Belties,
voor een vakantie uitdaging’

KAMPEREN?
MET PRIVE
SANITAIR!

• Recreatieteam aanwezig in schoolvakanties
• Verhuur Stacaravans, chalets, kampeerplaatsen,
familiehuizen en luxe camperplekken
• Zwemvijver, overdekt zwembad met whirlpools en
glijbaan, overdekt spelen, openlucht zwembad
• Uitstekende horeca en mogelijkheden tot zaalverhuur

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

In het prachtige groene Overijssel
ligt Vakantiepark “De Kleine Belties”, met het centrum van Hardenberg op fietsafstand. In 70 jaar is dit
familiebedrijf uitgegroeid van een
boerencamping tot een modern
vakantiepark met veel faciliteiten
zoals diverse horeca voorzieningen, een overdekt zwembad met
glijbaan en whirlpool. Tijdens de
schoolvakanties is er een enthousiast recreatieteam aanwezig en in
het winkeltje bakken wij elke ochtend verse broodjes.
In het voor- en naseizoen is het een
ideale plek voor de 55 plussers en

jonge gezinnen. Er zijn mooie fietsen wandelroutes door het mooie
‘Vechtdal’ en de vele evenementen
in Hardenberg zijn ook zeker een
bezoekje waard. De 55+ weken in
het voor- en najaar zijn een mooie
manier op leeftijdsgenoten te ontmoeten.
Het vakantiepark kenmerkt zicht
door de christelijke signatuur. Op
zondag kunt u genieten van een
rustige en ongedwongen sfeer. In
vakantieperiodes is er op zondagavond een sing-in en onze faciliteiten zijn zondags gesloten.
De kampeerders zijn nog steeds

welkom op het inmiddels luxe vakantiepark, waar vanaf 2018 ook
voor de campers speciale plekken
zijn aangelegd. Maar naast kamperen kan men hier ook verschillende mooie accommodaties huren, waaronder de nieuwe “Belties
Luxery Lodge” een sfeervolle kampeerbeleving.

en comfort, zoals een vaatwasser
en wasmachine, 2-3 slaapkamers,
badkamer en ruime keuken en
woonkamer. Vanuit uw bungalow
geniet u van de mooie bosrijke
omgeving en ervaart u het echte
buitenleven. De eerste 14 bungalows zijn inmiddels geplaatst. Deze
bungalows kunt u natuurlijk huren
maar deze zijn tevens ook te koop.

Uw tweede thuis in het Vechtdal!
Het ‘Belties Bospark’ is een deel
van Vakantiepark ‘De Kleine Belties’ wat helemaal opnieuw heringericht wordt. Er worden luxe
mobiele bungalows geplaatst. De
bungalows zijn voorzien van luxe

De verkoop is inmiddels gestart
en de eerste kopers genieten al
volop van hun eigen plekje. Kijk
op www.kleinebeltiesbospark.nl
voor meer informatie.

Camping val d‘Or, één van de mooiste
charmecamping in Luxemburg!

Camping val d’Or, een van de mooiste charmecampings in Luxemburg,
gelegen in de prachtige regio Eislek. Een gebied wat wandelen, ontspanning, cultuur en natuur centraal heeft staan. Een regio die vol
is met toonaangevende wandelingen zoals de Eislek en Escaprdenne
trail. De camping ligt midden in de
historie rondom slag van de Ardennen, plaatsen zoals Ettelbruck,
Clervaux, en Bastogne vertellen je
er alles over. De natuur in de bos-

sen rondom de camping of bij het
stuwmeer geven alle gelegenheid
om nieuwe dingen te ontdekken,
hier kunnen jullie je dan verbazen
over de wonderschone natuur.
Camping Val d’Or is een 4 sterren
ANWB camping, die rust en comfort bovenaan uw vakantie zet.
Met een up to date sanitairgebouw,
prachtige horeca faciliteiten, uitstekende verhuurmogelijkheden
en wonderschone kampeerplaat-

sen is het de camping bij uitstek
om uw vakantie te beginnen
Wij, Dirkjan en Liesbeth hebben
sinds 2018 overgenomen van de familie van Donk, na zo een prachtige
zomer kijken wij weer uit naar het
nieuwe jaar. Waar wij samen met
onze staf en partners, verder bouwen
aan nog een mooiere plaats. Met de
komst van nieuwe caravans, lodges
en safaritenten hebben wij nog meer
variëteiten voor de verhuur.

In de meivakantie en in de zomer
bieden wij in totaal 7 weken lang
recreatiewerk aan, ook zullen wij
in deze weken onze zondagse samenkomsten organiseren.
Wil jij ook net zoveel genieten van
de camping als alle anderen gezinnen, plezier hebben in de beek, of
op de trampoline, of juist de omgeving ontdekken? Tot snel dan!
www.valdor.lu
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Bijbelse archeologie:

oog in oog met het verleden
Joodse geschiedenis op deze plek
benadrukken.

TEKST EN BEELD: ALFRED MULLER

“Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochters van het einde der aarde” Jesaja 43:6

Ebenezer Operatie Exodus werkt in meer dan 50
landen aan de profetische vervulling van Gods
Woord: de terugkeer van Zijn volk uit alle landen!
Vraag ons gratis kwartaal blad aan:
info@ebenezer.nl // www.ebenezer.nl
NL42INGB0007620166

EBENEZER
OPERATIE EXODUS

Ebenezer heeft sinds 1991 meer dan 160.000 Joodse
mensen geholpen met hun alijah: hun terugkeer naar Israël!

JERUZALEM - De een ziet in een archeologische opgraving een hoop
stenen, een ander probeert zich
een voorstelling te maken van hoe
mensen vroeger hebben geleefd.
Dat laatste is mogelijk als iemand
goede uitleg krijgt van een deskundige.
Israël is vol archeologische opgravingen en er komen constant nieuwe vondsten bij. Soms betreft het
opgravingen die betrekking hebben op de tijd van de Bijbel en die
licht werpen op het leven destijds.

Maar dat wil niet zeggen dat wat
archeologen daar ontdekken niet
interessant of belangrijk zou zijn.
Integendeel: opgravingen bevestigen voortdurend dat de tempel
een centrale rol speelde in de tijd
van de Bijbel. Dit soort berichten
over Bijbelse archeologie krijgen
ook in Israël zelf en in het buitenland grote aandacht, met name als
buitenlandse media zich richten op
een christelijk publiek.
Studenten bij de opgraving van Khirbet Qeiyafa of Sha`arayim, een stad in Juda die
door David werd gebouwd. Foto: Vidar Norberg

ook adverteren
in de Uitdaging?

Alle opgravingen in Israël staan
onder toezicht van de Israëlische
Oudheidkundige Dienst. Het gaat
om twee soorten opgravingen. De
eerste zijn de zogeheten ‘bergingsopgravingen’.
De bevolking van Israël groeit
sneller dan die in andere landen,
omdat de gezinnen relatief groot
zijn. Steden en dorpen breiden
zich uit. Aannemers leggen wegen
aan, woonwijken, scholen en parken. Ze zijn bij de wet verplicht de
werkzaamheden te stoppen zodra

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

Sporen van verwoesting van de Tweede
Tempel bij de Tempelberg. Jezus voorspelde de verwoesting van de tempel.
Foto: Alfred Muller

ze op archeologische voorwerpen
stuiten. Archeologen moeten dan
een onderzoek instellen. Deze bergingsopgravingen vinden het hele
jaar door plaats.
De tweede soort zijn de researchopgravingen. Hoogleraren van universiteiten in Israël en andere landen leiden deze opgravingen. Het
gaat vaak om opgravingen op ‘tels’.
Dat zijn archeologische heuvels,
die verschillende verwoestingslagen hebben. Archeologen mogen
slechts een gedeelte van een tel onderzoeken. De komende jaren gaan
de technieken en de wetenschappelijke inzichten namelijk steeds
verder verbeteren. We hoeven
maar te denken aan de komst van
de grondradars: gedetailleerd onderzoek van de bodem zonder dat
onderzoekers deze hoeven open te
leggen.
Deze researchopgravingen vinden
vaak in de zomer plaats. Dat is
omdat wetenschappers dan hulp
kunnen krijgen van studenten. Studenten archeologie, Bijbelwetenschappen of theologie uit de hele
wereld brengen een aantal weken
in Israël door om mee te helpen. Ze
logeren in kibboetsen in de buurt.
’s Avonds luisteren ze naar lezingen

van archeologen. Door mee te helpen, kunnen ze extra studiepunten
verdienen.
Elk jaar vinden er een paar honderd
opgravingen plaats in Israël, vooral
bergingsopgravingen. Archeologen
schrijven over de ontdekkingen
in wetenschappelijke bladen. Als
het om belangrijke vondsten gaat,
maken universiteiten of de Israëlische Oudheidkundige Dienst de
ontdekkingen ook wereldkundig
via persberichten. De Israëlische
Oudheidkundige Dienst slaat de
voorwerpen op in opslagplaatsen.
Belangrijke artefacten komen ook
terecht in musea, zoals het Israël
Museum of het daarnaast gelegen
Bijbellanden Museum.
Soms klinkt het verwijt dat opgravingen een politiek doel dienen.
Politiek speelt inderdaad soms
mee. Dat is het geval bij de opgravingen rondom de Tempelberg.
Kritische archeologen in Israël zeggen dat archeologen daar veel doen
aan inlegkunde, om de nadruk te
leggen op de Joodse geschiedenis,
ten koste van de geschiedenis van
bijvoorbeeld de Kanaänieten of
moslims. De reden is dat de nationalistische organisatie Elad deze
opgravingen sponsort. Elad wil de

Dat was bijvoorbeeld het geval met
de opgraving van de weg die leidde
van het Badwater van Siloam naar de
Tempelberg. Deze weg bevindt zich
onder de huizen in de Arabische wijk
Silwan. Stadhouder Pontius Pilatus
liet de route aanleggen. Pelgrims liepen hierover naar de tempel nadat
ze een ritueel bad hadden genomen
in de vijver van Siloam. Het Nieuwe
Testament noemt dit badwater in Johannes 9, in de geschiedenis van de
genezing van een blinde man.
De grote stenen op een Romeinse
weg aan de zuidwestzijde van de
Tempelberg bevestigen dat de Romeinen de tempel verwoestten.
Jezus vroeg zijn discipelen toen Hij
de tempel uitging of ze de grote gebouwen op de Tempelberg zagen.
Hij zei (Markus 13:2, HSV) “Er zal
niet één steen op de andere steen
gelaten worden die niet afgebroken zal worden”. Deze vondst bevestigt de woorden van Jezus.
De statistieken op mijn eigen website (alfredmuller.net) laten zien
dat er grote belangstelling bestaat
voor Bijbelse archeologie en geografie. Via Google zoeken mensen
naar termen als ‘Berg Sion’, ‘Berg
van de Hemelvaart’, ‘Olijfberg’, of
‘Dode Zee’. Ze willen dan weten
wat daarover bekend is. Geen wonder: de archeologie doet ons het
verleden ontmoeten.

Cursus
Contextueel Pastoraat
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?

Thema’s:

Persoonlijke ontwikkeling en groei
Certiicering tot Contextueel pastoraal werker
Pastorale coaching

Contextueel pastorale hulpverlening
De Bijbel & psychologie
Emotionele afhankelijkheid
De kracht en onmacht van families
Invloed van manipulatie
Grenzen
Beroepshouding
Communicatie
En nog veel meer!

www.Koinonia.nl

Email: receptie@koinonia.nl

Voor wat hoort wat!

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

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

NL47INGB0009069644

ten name van Stichting Uitdaging, Aalsmeer.
Geeft u s.v.p. in de omschrijving ‘GIFT HYMNS’ aan en stuur een mailtje (info@uitdaging.nl) met vermelding dat
u een gift heeft overgemaakt en graag de CD ‚Hymns‘ wilt ontvangen. Vergeet niet gelijk uw adresgegevens in
dat mailtje te vermelden.
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Jubileumjaar The Choir
Company en samenwerking
EventsForChrist bekroond
met nieuwe uitvoeringen
‘The Young Messiah’
TEKST: LEON VAN STEENSEL / FOTO’S: EVENTS FOR CHRIST

De cursus is geschikt voor zowel persoonlijke groei als voor pastoraal werkers

Meer informatie?
tel: 0183 63 85 95

Muziek

Tom Parkers ‘The Young Messiah’ is geliefd in
Nederland. Zoveel heeft de massale belangstelling de afgelopen zeven jaar voor de uitvoeringen hiervan met The Choir Company wel
bewezen. Dit jaar trekken de projectkoren, met
solisten en begeleid door band, weer door Nederland voor maar liefst tien concerten. Een
groots slotconcert in Veenendaal brengt koorleden samen in een Mass Choir. Een mooie gelegenheid om ook een jubileum te vieren: dit
jaar bestaat The Choir Company twintig jaar.
Als het publiek minstens zo enthousiast is als
de band, zangers en zangeressen op het podium
dan weet je dat er iets bijzonders gebeurd. Tom

Parkers moderne bewerking van Händels ‘Messiah’ oratorium, ‘The Young Messiah’ mag je ook
gerust bijzonder noemen. Een muzikaal meeslepende vertelling van Jezus’ geboorte, lijden,
sterven en opstanding, die de boodschap van
het evangelie dichter bij mensen heeft gebracht.
Sinds 2012 brengt The Choir Company dit werk
in drukbezochte tours. Met behulp van koor,
band en solisten worden luisteraars meegenomen in het tijdloze verhaal dankzij Tom Parkers
bewerkingen zoals „Unto Us a Child is Born“,
„Every Valley“, „I Know that My Redeemer
Liveth“ en het majestueuze „Hallelujah“.
Dit jaar zijn er maar liefst tien concerten van
‘The Young Messiah’ en The Choir Company
viert er een jubileum mee: ze bestaat twintig
jaar. Onder leiding van Maarten Wassink heeft
het koor de afgelopen jaren ook een bijzondere
samenwerking ontwikkeld met evenementenorganisatie EventsForChrist. In die samenwerking worden artiesten uit binnen- en buitenland
naar Nederland gehaald. Voor de ondersteuning
op die avonden wordt vanuit The Choir Company een projectkoor samengesteld dat gedurende
een reeks repetitieavonden bekend raakt met
het repertoire en een echte band smeedt. De reacties van oud-projectkoorleden zijn niet voor
niets enthousiast; het zorgt voor mooie herinneringen op en naast het podium. Deze opzet

leverde al veel memorabele concerten op, zoals
de avonden met Gerald Troost (‘Stal van Mijn
Hart’), een paasproject met Bruce Kuhn, Adrian
Snell, Lou Fellingham, Don Moen en diverse Gaither Homecoming artiesten.
De avonden van ‘The Young Messiah’ zullen uit
twee gedeelten bestaan. Er is een deel voor de
pauze met bekende arrangementen van Tom
Parker uit zijn omvangrijke repertoire zoals
‘Journey’s End’, ‘Ouverture’, ‘The Ten Commandments’ en ‘Wings Of Gold’. Daarnaast worden
wereldberoemde liederen en filmmuziek passend verwoven in dit deel. Na de pauze wordt
‘The Young Messiah’ uitgevoerd.
Wegens groot succes is er opnieuw een groots
slotconcert in de Basiliek in Veenendaal met een
‘Mass choir’ dat zal bestaan uit koorleden van de
eerdere negen concerten. Zo goed als de ‘Young
Messiah’ tour een mooie traditie is geworden
voor koor én publiek, zo groot is de belangstelling. Mis het dus niet!
Kaarten voor de concerten kosten 20 euro p.s.
in de voorverkoop (excl. reserveringskosten).
Kaarten voor het slotconcert in de Basiliek
kosten 25 euro (excl. reserveringskosten) en
zijn verkrijgbaar via www.eventsforchrist.nl of
0297-237172.

De concerten zijn dit jaar op de volgende
plaatsen:
08 november
09 november
15 november
16 november
22 november
23 november
24 november
29 november
30 november
07 december

Waalwijk
Assen
Zuidland
Leerdam
Enter
Zwolle
Alphen aan den Rijn
Leek
Bergen op Zoom
Veenendaal

Aanvang alle concerten: 19.30 uur
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Ontmoeting
TEKST: JAAP BOOIJ / ILLUSTRATIE: ROEL OTTOW

Hoe kwamen we erop
‘Ontmoeten’ is één van die woorden, die iedereen kent, maar
waarvan niemand weet waar het
vandaan komt. Het is een uniek
Nederlands woord. Volgens het
Chronologisch Woordenboek (N.
van der Sijs) schijnt het voor het
eerst geregistreerd te zijn in 1265.
Iemand is er dus ooit mee begonnen. Daarna konden we er niet
meer mee ophouden.

Een goede start of einde verhaal
Woorden met ‘ont’ kunnen twee
tegengestelde bewegingen aangeven: iets kan beginnen (ontbranden), en iets kan stoppen (onthaasten). Zo bezien zou ‘ontmoeten’
dus betekenen, dat iets verplicht
begint te worden. Maar ook, dat
deze verplichting ophoudt. Als je
zes jaar wordt, ‘ontmoet’ je naar
school. Na je 18de ‘ontmoet’ je dan
het volgen van deze opleiding. Wie
‘ontmoet’ hoeft niet meer zo nodig.

Een goed begin is het halve werk
‘Ontmoeten’ is een begin van een
relatie. Het heeft verwantschap
met het Engelse ‘to meet’ dat wel
6 verschillende betekenissen heeft.
De ontmoeting kan toevallig zijn
(ik kwam hem tegen in de supermarkt) of georganiseerd (de zondagse samenkomst). Het kan ook
overdrachtelijk worden gebruikt:
twee parallelle lijnen ontmoeten
elkaar in het oneindige. Of ze daarna met elkaar trouwen, of weer
gaan scheiden, tja, het kan nog alle
kanten op…

Op zoek naar de ander
We gaan niet alleen naar de kerk
om God te ontmoeten, maar ook
elkaar. Daar zingen we dan het be-

kende lied ‘Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet.’ En na
afloop ontmoeten we elkaar in de
koffiekamer. De meest aandoenlijke pagina van de krant is die met
de contactadvertenties. Daar zien
we mensen zichzelf in de etalage
zetten in hun meest aantrekkelijke
outfit. In de hoop de ware Jacob of
Jacoba te ontmoeten.

hannes de Doper ontmoette Jezus
en zag het Lam Gods dat de zonde
der wereld weg zou nemen. Jezus
ontmoette Petrus en bouwde op
diens getuigenis zijn kerk. Petrus
van zijn kant achtte zich deze ontmoeting onwaardig: ‘ga weg van
mij, Here, want ik ben een zondig
mens’. Een ontmoeting met Jezus is
nooit vrijblijvend.

Zijn leven eindigde in waanzin.
Veel moderne artiesten bekennen
hun ziel aan de duivel verkocht
te hebben om rijk en beroemd te
worden. John Lennon zei dat de
geesten ongevraagd bij hem in en
uit liepen. Uiteindelijk een slechte
deal, want deze mensen zullen
uiteindelijk ook het lot van satan
delen.

Bijbelse ontmoetingen
In de Bijbel zien we voortdurend
mensen elkaar ontmoeten. Dit is
niet een elkaar toevallig tegenkomen, maar een treffen in een bepaalde configuratie. De ontmoeting tussen Adam en Eva was een
hartveroverende gebeurtenis. Hij
zag niet alleen haar uiterlijk (vlees
van mijn vlees), maar ook haar ziel
(been van mijn gebeente). Sindsdien is de geschiedenis der mensheid één grote dating site. Niet
alleen tussen mensen onderling,
maar vooral ook tussen God en
mens. Met nogal ingrijpende gevolgen.

Ontmoetingen aan gene zijde

Verschil moet er zijn

De Bijbel doet regelmatig verslag
van ontmoetingen met engelen.
Twee cherubs schermden na de
val de toegang af naar het paradijs. Abraham ontmoette de engel
des Heren. Daarna volgde de ondergang van Sodom en Gomorra.
Daniël en Maria hadden een ontmoeting met de engel Gabriël. Dat
veranderde hun leven drastisch.
Na zijn opstanding ontmoette Jezus
Maria Magdalena in de hof. Daarna
had Hij diverse ontmoetingen met
zijn discipelen. Eens verscheen Hij
aan 500 tegelijk. Johannes ontmoette de verheerlijkte Jezus op
Patmos. Het boek Openbaring was
daarvan het gevolg.

Misschien kunnen we de gelovigen
onderscheiden in twee groepen: zij
die Jezus kennen van horen zeggen
en zij die Hem persoonlijk hebben
ontmoet. Die laatste groep valt dan
weer uiteen tussen degenen op
wie Jezus zelf spontaan afkwam,
een gelukstreffer dus, en degenen die na een lange zoektocht
Hem eindelijk vonden. Er is een
indrukwekkend getuigenis van de
Franse filosoof Pascal: “Vuur: God
van Abraham, God van Izaäk, God
van Jakob, niet der filosofen en geleerden. Zekerheid, Zekerheid, Gevoel, Vreugde, Vrede God van Jezus
Christus.”

Om maar eens iets te noemen
Noach ontmoette God en redde de
wereld van de ondergang. Abraham ontmoette God en werd de
vader van vele volken. Mozes ontmoette God en leidde het volk Israël uit Egypte. David ontmoette
God en werd de koning van Israël.
Salomo ontmoette God en stichtte
een wereldrijk. Jesaja ontmoette
God en werd de grootste profeet
die Israël heeft gekend.
In het Nieuwe Testament vinden
echt wereldschokkende ontmoetingen plaats. De evangeliën staan
bol van confrontaties tussen Jezus
en zijn tijdgenoten, soms één op
één, soms in grote menigten. Jo-

Nu jij zelf
Er zit een bedenkelijk kantje aan
Ook gevallen engelen meldden
zich. In het paradijs moest satan
zich nog vermommen als slang. In
de woestijn kwam hij ongemaskerd op Jezus af om hem te verzoeken. Paulus had regelmatig last van
een engel des satans die hem met
vuisten sloeg.
Zo verschijnt hij ook aan mensen
om ze een voorstel te doen. Wie
daarop ingaat maakt een komeetachtige carrière, om tenslotte als
een vallende ster te eindigen. De
Duitse filosoof Nietzsche vertelde
over goden die over zijn ziel liepen.

Een gewetensvraag: kun je van jezelf zeggen, dat je Hem persoonlijk
kent? Zo niet, zou je Hem dan willen ontmoeten? Ik kreeg eens bezoek van een vriend met de klacht,
dat God voor hem zo ver weg was.
We zijn samen op de knieën gegaan. Twee weken later kreeg ik
een verbijsterd telefoontje: hij zat
in de auto en kreeg de ontmoeting
van zijn leven.
Vaak zoeken we God achter de
sterren, terwijl Hij zich aan onze
voeten bevindt, om die te wassen.
Hij is binnen handbereik voor iedereen die wil.

Een ontmoeting met Jezus is nooit vrijblijvend.
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Spannend... als je veilig wil lezen!?
geen sprake van seks is in de Bijbel, dat er geen geweld is en dat
mensen niet vanuit hun diepste
innerlijk tamelijk schokkende dingen kunnen zeggen tegen elkaar en
God, tot in de Psalmen toe.

TEKST, ILLUSTRATIE EN FOTO: JO VAN DORP

Romans en spannende boeken zijn
een geliefkoosd onderwerp om
over te praten. De één vindt iets
al gauw een driestuiverroman, de
ander meent dat romans teveel
geweld bevatten, weer anderen
vallen over de hoeveelheid seks in
thrillers. Mensen die in elk boek
grove taal of vloeken doorstrepen
(een nog wel eens voorkomende
gewoonte) zien zo’n boek dan soms
van kleur verschieten. Anderen
kunnen geen genoeg krijgen van
boeken en lezen alles wat ze maar
kunnen vinden.
Voor ons als christelijke boekhandelaar (m/v) is niet altijd duidelijk
wat de lezer wil: gaat het om inhoud of is alles wel goed als men
maar niet gestoord worden door
geweld, seks en vloeken in een
boek. Er is al langer een beweging
gaande die zich wil wapenen tegen
die drie elementen die vaak zo bepalend zijn voor romans en zeker
thrillers. Deze beweging (overigens
niet per se christelijk gemotiveerd)
kiest voor wat men in Amerika
‘Clean Reads’ is gaan noemen: een
boek waarin geen grove taal aanwezig is, geen excessief geweld en
als er slaapkamerdeuren in het verhaal zijn, dan behoren ze gesloten
te zijn. De reviewsite Goodreads.
com heeft zelfs een aparte rubriek
‘Clean Reads’ en in Amerika is er
een website met als motto: ‘Clean
Read No Guilt’.
Menig auteur in boekenland lijkt
zich te buiten te gaan aan grove
taal en vloeken. Seks en geweld
moeten dan verder voor een voortdurende actie zorgen. Een (terechte) reden voor veel mensen om te
kiezen voor christelijke romans.
Tegelijkertijd speelt dat christelijke
romans en thrillers juist nog wel
eens heel erg braaf kunnen zijn. Ze
presenteren soms een onwerkelijke wereld. Minstens de helft van
het leven van gewone mensen lijkt
dan niet in beeld. Niet voor niets
dat het aandeel ‘feel-good roman’

groot is bij christelijke uitgevers.
Maar staan christelijke boeken dan
voor escapisme? Moeten we ontsnappen aan de werkelijkheid, of
juist daar mee leren omgaan door
het kwaad onder ogen te zien?
Voor ons als christelijke boekhandelaren iets om over na te denken.
We willen daar graag met onze
bezoekers over in gesprek gaan bij
het maken van goede keuzes.
De discussie over de ‘clean read’
is van alle tijden. Horatius Bonar
(1808-1889), Puriteins predikant
was duidelijk: Vermijd romans, zij
zijn de literaire vloek van deze eeuw;
ze zijn voor de ziel, wat sterke drank
voor het lichaam is. Het lezen van
romans werd vaak gezien als tijdsverspilling. Het zou onnuttig zijn in
het licht van de eeuwigheid. Kerkelijke bibliotheken deden vroeger al
hun best om te voorkomen dat wat
in boeken stond, haaks zou kunnen
staan op waar men als gemeente
voor ging. Wat goed of fout is, is
bovendien nog eens heel cultureel
bepaald. In sommige kerkelijke
stromingen in Amerika is zoenen
voor het huwelijk al een brug te
ver, in andere christelijke kringen
kan er weer meer. Is het veilig als
er geen seks in een boek zit, als er
geen geweld voorkomt en als iedereen met twee woorden spreekt? Of
zetten we ons zelf daarmee in een
hoek van ‘raak niet, smaak niet,
roer niet aan’, christenen die maar

een hele bleke en zwakke afspiegeling vormen van de veelkleurigheid
van God?
Wat een ‘clean read’ is, zal iedereen
binnen de christelijke wereld willen ontlenen aan de Bijbel. Lastig is
daarbij dat die Bijbel nietsontziend
eerlijk is over de arglistigheid van
ons hart. Geweld wordt soms wel
erg expliciet beschreven in de Bijbel en nogal eens in relatie met
God gebracht. Bij passages waarin
het gaat over seks kun je er soms
wel heel veel bij voorstellen en
de weinig verbloemende taal van
Hooglied kan - om met de kanttekeningen bij de Statenvertaling te
spreken - maar beter na het dertigste levensjaar gelezen worden op
advies van de rabbi’s. De Kijkwijzer in Nederland gaat tot 16 jaar….
In die zin kiest de Bijbel niet voor
‘clean reads’ en ontstaat veiligheid
alleen door het grote verhaal van
de verlossing in Christus.
Als we één avond commerciële TV
zouden kijken, passeert meer seks,
geweld en lasterlijke taal dan wat
er in alle actuele christelijke boeken samen staat. We moeten dus
op één of andere manier met geweld, seks en grove taal leren omgaan, vanwege de wereld waarin
we leven. En we moeten de gedachten van God daarover leren
ontdekken. Niemand die de Bijbel
leest, zal kunnen volhouden dat er

Wat imponeert ons eigenlijk: iemand die, al is het met een grove
vloek, zegt waar het op staat, mensen die al of niet de ideale seks met
elkaar hebben of een sterke man
die anderen fysiek een lesje leert.
Of.... raken we onder indruk van
een karakter en keuzes die mensen maken in een gebroken wereld
waarmee het gelaat van Christus
zichtbaar wordt. Beroemde voorbeelden, waarin niet alleen de
mooie kant van de mens naar voren komt zijn de romans van Dostojewski en Endo. Fictie is een spiegel van de werkelijkheid en brengt
ons in een wereld waarin we meeleven en meedenken met personages. Daardoor ontwikkelen we
onze gedachten en worden keuzes
invoelbaar gemaakt.
Grove taal, geweld en seks zijn bovendien nogal eens de meer zichtbare uitingen die verzet oproepen.
Of de onderkoelde, vileine seculiere ondertoon in vrijwel alle media
niet een nog veel grotere bedreiging voor ons hart is, is een vraag
die in dit verband best wel eens gesteld én meegewogen mag worden.
Globaal zien wij in onze gesprekken in de winkels vier routes waarmee mensen keuze maken rond
hun leesgedrag:

Willen we constructief bezig zijn
met boeken, dan is de vraag niet
zozeer of we alles mogen lezen,
maar waarom we iets lezen. Want
als lezen iets is wat we doen om de
tijd te doden, of om spanning te ervaren, of om ons verlangen naar de
wereld te bevredigen, dan is er al
heel veel wat ons in geestelijke zin
bedreigt. De Bijbel blijkt dan vaak
heel expliciet te zijn over wereldgelijkvormigheid, leegheid en valse
romantiek en is daar bepaald niet
mals over. Die kant van de medaille
is in de wereld van de ‘clean reads’
en ‘feel goods’ minder zichtbaar en
dat is erg jammer.
Als we een richting zoeken: het
boek Lees! (2013) van Tony Reinke
bevat een hartstochtelijk pleidooi
om veel én vaak te lezen. Zijn criterium is: lees elke week minstens
één boek! In zijn berekening zou
een mens dan gemiddeld 2500
boeken in zijn of haar leven moeten lezen. Dat is slechts een fractie
van de miljoenen boeken die verschijnen. Om daarin goede keuzes
te maken geeft Reinke een lijstje
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der ogen te zien. Het betekent niet
dat we dan onze identiteit inleveren. Een goede (christelijke) roman
verdiept die zelfs!

Foto: Pixabay

van zijn prioriteiten. Hij zegt dan:
Ik lees
1. de Schrift
2. om Christus te leren kennen en
mij in Hem te verheugen
3. om meditatie te stimuleren
4. om mijzelf aan te sporen tot
persoonlijke verandering
5. om mijn werk beter te kunnen
doen
6. om van een goed verhaal te genieten.
Een keuze voor die uitgangspunten betekent een focus op groei in
geloof, ontwikkelen van kennis en
liefde voor God en onze naasten en

hoe we leiding kunnen geven aan
ons leven en dat van anderen. Daarmee krijgt het lezen van boeken
een constructief karakter en zijn
de prioriteiten helder. Daar passen slechte voorbeelden in boeken
niet goed bij en alles wat een ‘guilty
pleasure’ is al helemaal niet. Een realistische kijk op deze wereld is er
dan wel en hoe eerlijker die is hoe
beter. In deze wereld is nu eenmaal
niet alles mooi, fantastisch en geweldig. Dat maakt dat we romans
durven te lezen, waar we ons niet
altijd veilig bij voelen, die ons uitdagen om buiten onze comfortzone
te stappen, om de echte wereld on-

Auteur: Jo van Dorp, boekhandelaar bij Ichthusboekhandel.nl is
verantwoordelijk voor de tekst.
Erik Verhagen, boekhandelaar bij
Schuilplaatsboeken.nl, las kritisch
mee vanuit de dagelijkse praktijk.
Zij gaan, net als hun andere collega’s (m/v) in de christelijke boekhandel, graag met iedereen het
gesprek aan over goede christelijke
boeken.

Clean Read: (Definitie) een
boek waarin geen grove taal
aanwezig is, geen excessief
geweld en als er slaapkamerdeuren in het verhaal zijn, dan
behoren ze gesloten te zijn
De vraag is niet of we alles
mogen lezen, maar waarom lezen we….

Een Israëlische blik op de eindtijd
TEKST: MARCO VAN PUTTEN

Nog veel gelovigen begrijpen niet
waarom Israël in het einde der tijden
een belangrijke en centrale functie
heeft. Toch is het een van de redenen
waarom Joden de Here Jezus aannemen. Amir Tsarfati is zo iemand. Hij
beschrijft zijn levensverhaal en hoe
volgens hem de Eindtijd verloopt in
het boek ‘Het laatste uur’. Hoe heeft
hij dat gedaan?

Boekanalyse
1) 
totaal vermijden van alle wereldsgezindheid;
2) 
prioritering in leeskeuzes door
focus op groei en geloof;
3) vrijheid om alles te lezen (terwijl
je misschien toch niet alles zal
willen lezen)
4) 
wereldse / seculiere / zondige
elementen onder ogen zien om
zo aansluiting te houden of te
krijgen met de hedendaagse
mens en cultuur om hen nabij te
zijn om Christus wil.
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Tsarfati, een christelijk Bijbelleraar
uit Israël, legt in 13 hoofdstukken
de nadruk op profetieën over de
Opname van de Gemeente, de antichrist en de Grote Verdrukking.
Deze profetieën zouden geen geheimen, maar geheimenissen zijn. Die
zijn bedoeld om alleen gelovigen
inzicht te geven. Dit boek wil daarbij helpen. Hij legt enkele karakteristieken van profetie uit en geeft
de toepassing ervan in de huidige
actualiteit op basis van jarenlange

studie. Hij doet niet aan speculatie
en wil geen angst aanjagen, want
zijn inzicht zou juist hoop geven
in de groeiende chaos. God heeft
alles in Zijn macht en zal de Zijnen
beschermen. Zijn begrip van eindtijdsprofetie is nogal somber voor
de ‘achterblijvers’ op aarde. Zelf
verwacht hij echter voor de eindtijd
opgenomen te zijn in de hemel. Hij
legt uit hoe volgens hem in de Bijbel
de Opname beschreven staat. Eindnoten geven hoofdzakelijk internetverwijzingen. Het boek sluit af met
een korte biografie over de auteur.
Tsarfati heeft dit boek geschreven
met een evangeliserend doel, om gelovigen aan te zetten tot actie en om
verwarrende onderwerpen begrijpelijk te maken. De toekomst voor gelovigen zou glorieus zijn, want God
zou hen niet willen veroordelen of
voor toorn bestemmen, maar vrede
en feestvreugde geven. Hij geeft wat
informatie over zijn afkomst, zijn bekering en wat erna gebeurde.

Israël de sleutel
Volgens Tsarfati is de klok van de
eindtijdsprofetie gaan tikken na de
stichting van de staat Israël, want
het zou niet om Israëls geschiedenis
gaan, maar om haar toekomst. De
rol van het Westen zou uitgespeeld
zijn in het Midden-Oosten. Rusland
zou de nieuwe hoofdrolspeler zijn,
terwijl de Europese Unie de komst
van de antichrist zou voorbereiden.
Maar als Israël haar roeping om heidenen tot God te brengen, vervuld
heeft, dan zou ze niet meer nodig
zijn [!]. Israël zou geen eigen aparte
weg van verlossing hebben. Christenen zouden zending moeten bedrijven onder Israëlieten en het moeten
steunen met gebed en geld.

Evaluatie

heeft weinig geduld met andersdenkenden. Alleen zijn visie zou de
juiste zijn, maar die rammelt ook
hier en daar. De Bijbelcitaten komen uit verschillende Engelse (in
het Nederlands vertaald!) en Nederlandse vertalingen, maar het is
meestal niet duidelijk welke. Tsarfati geeft ook inzicht in het huidige Arabisch-Israëlische conflict.
Register(s) ontbreken in dit boek,
maar het is zeker een aanrader.

Kennis nemen van de Bijbelvisie
van Joodse christenen is belangrijk. Vooral als die uit Israël komen.
Kenmerkend voor deze mensen is
dat ze relatief bot, dwingend en
gefocust zijn. Tsarfati dus ook. Hij

Tsarfati, A., Het laatste uur. Een
Israëlische insider kijkt naar
de Eindtijd. 2019, Het Zoeklicht,
Doorn. 208 pagina’s, € 16,95
ISBN: 9789064512827.
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Michael W. Smith - Awaken (Rocketown Records)

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

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

Zijn recente worship album ‘Surrounded’ inspireerde Michael W.
Smith tot het organiseren van een
speciale aanbiddingsavond in een
stadion in Nashville. De avond
onder de naam ‘Awaken’ is nu op
dit live album terug te luisteren,
met een paar kantekeningen. Gelijk maar de meest opvallende: de

tracklist. Deze is voor de helft gelijk aan ‘Surrounded’ maar heeft
wel unieke highlights, zoals het indrukwekkende ‘King of Glory’ met
CeCe Winans en het fraai opbouwende ‘Waymaker’. Wie bij Smiths
concert was vorig jaar, heeft hier
een mooi souvenir aan; wellicht
nog meer dan ‘Surrounded’.

Op ‘Awaken’ vind je immers wel
de Smith klassiekers ‘Healing Rain’
en ‘Agnus Dei’. Aanschaf van beide
recente worship albums lijkt alleen
voor de grote fans weggelegd. Kun
je moeilijk kiezen, begin dan met
‘Awaken’ en beslis dan of de ‘Surrounded’ tracks aanspreken.

Dauw – Iets of Iemand (Independent / www.band-dauw.nl)

M E E R I N F O R M AT I E E N T I C K E T S V I A
E V E N T S F O R C H R I S T.N L O F B E L 02 9 7 -2 3 7 1 7 2

Muziek

●

Dvd’s

●

Boeken

●

Geschenken

Museum Helmantel
GRONINGER KERKEN – EUROPEES ERFGOED

SUPER ACTIE
Cd’s € 5,- p.stk.
10 cd’s voor € 15,-

De nieuwe band Dauw uit IJsselmuiden heeft voor luisteraars
wellicht een al bekende stem en
gezicht: Rémon Nentjes was frontman in The Servants, een groep die
opviel door proclamerende, evangeliserende teksten. Dauw heeft
die aanpak ook, maar dan iets an-

ders. Om te beginnen valt op dat
de leden goed op elkaar ingespeeld
zijn. De soms typisch Hollandse
valkuil om een lied vol te stoppen
met kwinkslagen, wordt hier vermeden. Het is bondig, to the point
en met overtuiging gespeeld. ‘Stel
Dat’ laat bijvoorbeeld een snijden-

de solo de tekst inleiden die een
zomaar een alternatief zou kunnen
zijn op Lennon’s ‘Imagine’. Sterkste
track op de bescheiden kennismaking is ‘Volg Mij Maar’, dat moeiteloos wegluistert. Tekstueel mag het
nog iets vloeiender, maar voor nu is
het statement gemaakt.

Martin Smith – Iron Lung (Integrity)
Wie Martin Smith volgt sinds hij
met Delirious? afzwaaide, weet dat
de Brit dicht bij de ‘lichtere’ worship van die band komt met zijn
solo werk. Zijn nieuwe band Army
Of Bones was hele andere koek:
zware club-rock met rechtlijnige
pop-arrangementen. Op ‘Iron Lung’

brengt Smith het samen. Eigenlijk
is het een worship album dat niet
zou misstaan in de betonnen rockzalen. Inhoudelijk draait het om de
metafoor van Smith die als pasgeboren baby niet ademde en in een
ijzeren long werd geplaatst. Muzikaal schommelt het tussen zwaar-

dere rock met diepe bas (‘Great And
Glorious’) tot aan epische worshiptracks als ‘Give Thanks For A Broken
Heart’. Martin Smith klinkt volwassener dan ooit. Een aanrader voor
wie Delirious? mist en zich afvraagt,
hoe de band zich allicht verder zou
hebben ontwikkeld.

Actie alleen geldig in onze winkels

Oproep

Kom naar één van onze winkels
of bestel via www.pelgrimonline.nl
Epe

Pelgrim Boekwinkel Koers
Hoofdstraat 146
8162 AR EPE
T: 0578-621 610
E: epe@pelgrimonline.nl

Hoogvliet

Pelgrim Boeken & Muziek
Eeze 12
3191 ER HOOGVLIET
T: 010-472 2951
E: hoogvliet@pelgrimonline.nl

Rotterdam

Pelgrim Boeken & Muziek
Nieuwe Binnenweg 420
3023 EW ROTTERDAM
T: 010-476 2032
E: rotterdam@pelgrimonline.nl

Voor meer informatie kijk op www.pelgrimonline.nl

Onder het orgel in de Mariakerk te Krewerd 1984 - 75 x 62 cm

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

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

2 mei t/m 26 oktober 2019
donderdag t/m zaterdag van 1 uur tot 5 uur
Museum Helmantel in de Weem, Abt Emopad 2, Westeremden
www.helmantel.nl • 0596 - 55 14 15

Stichting Uitdaging, IBAN NL47INGB0 0 09069644

muziek
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Elle Limebear

In de voetsporen
van haar vader

TEKST: LEON VAN STEENSEL / FOTO’S: EVENTS FOR CHRIST

Het massaal aanwezige publiek op het Outcry
Festival in Texas was in aanbidding. Een menigte met de handen omhoog en het hart vol van
God. In die menigte stond een tiener die op
dat moment een bijzondere, persoonlijke ervaring had. Elle Smith, de dochter van voormalig
Delirious?-frontman Martin Smith, hoorde een
stem spreken en wist op dat moment dat ze in
de voetsporen van haar vader zou treden.
Elle (spreek uit: Ellie) weet het nog goed. Uitkijkend over de menigte, aangespoord door een
aanbiddingsleider op het podium, hoorde ze
spreken: “Ik zal je in iets vergelijkbaars leiden.”
De jongedame wist waarschijnlijk beter dan wie
ook wat dit in de praktijk betekende. Ze groeide
op met een reizende vader die dankzij Delirious?
de wereld rond trok. Haar jeugdherinneringen
spelen zich af tussen podia en tourbussen. Zelf
besloot ze als jonge tiener om fotografie te gaan
studeren. Muziek was voor haar niet de passie die het voor haar vader was. De stem die ze
hoorde, veranderde dat echter. “Ik wist dat het
een stap in vertrouwen was. Maar mijn ouders
steunen ons als kinderen gelukkig in de richting
die we op willen. Anderhalf jaar geleden trouwde ik met Tom (Limebear). En ik kan terugvallen op mijn broers en zussen.” (Elle is de oudste
van zes) “Ik laat hen nu vaak als eerste nieuwe
liedjes horen.” Een andere leerschool was de
lokale kerk waar Elle lid van werd in Brighton.
Ze werd er jeugdleider en sloot zich aan bij het
aanbiddingscollectief Bright City. Langzaamaan
begon een rode draad zichtbaar te worden. Elle
Limebear maakt muziek voor een nieuwe generatie. Een generatie die soms in alle duisternis

om hen heen, moeite heeft het licht te vinden.
Het verklaart deels waarom Elles muziek het
ene moment meeslepende, intieme aanbidding
is en het andere moment vrijuit klinkt als popmuziek die je in het weekend in clubs hoort. “Ik
denk dat ik gewoon van dansen houd” fluistert
Elle toe als ze hierop gewezen wordt. “Muziek
is iets vreugdevols en je kunt mensen ermee op
reis nemen. Het is zoals ik ook naast het podium
ben. Ik dans en spring en zing.”
Nu ze anderhalf jaar de weg volgt die haar werd
voorgehouden, zijn een paar dingen al duidelijk voor Elle. “Ik speel zelf geen instrument,
dus moet ik vaak goed nadenken over hoe ik
de overgang tussen liedjes doe. Maar om eerlijk
te zijn, laat ik me vooral leiden door de Geest.
Hij weet wat Hij wil. En dat is maar goed ook,
want ik heb het gen van mijn vader dat ons allebei liedteksten laat vergeten (lacht).” Eind juni
stond Elle in het voorprogramma van haar eigen
vader, toen Martin Smith zijn nieuwe album
‘Iron Lung’ presenteerde met een concert in
Dordrecht. “Dat was surrealistisch” zegt ze. “Ik
heb zoveel van hem geleerd. Het is geweldig om
mijn generatiegenoten zich veilig te laten voelen. Ik zou het liefst met iedereen willen praten
over van alles. Ik hou ervan om mensen gewaardeerd en geaccepteerd te laten voelen.”
Elle Limebear zingt niet alleen voor anderen,
maar ook voor zichzelf. ‘Maker of the Moon’,
wat ze met Bright City schreef, herinnert haar
aan hoe God alles geschapen heeft en er een
doel in gelegd heeft. Het is een herinnering dat
de God die ze mag ontmoeten, dezelfde God is
die het universum bij elkaar houdt. Andere liederen ontstonden door vergelijkbare zelfreflectie. Het lied ‘Holding Me Still’, een van de eerste
singles van haar debuutalbum, ontstond toen

ze terugkeek op haar leven tot nu toe. “Ik besefte me toen dat de God die er voor me was
als klein meisje, nog altijd tot me spreekt. Het
is een mooi houvast om dat weer te zeggen nu
alles zo snel gaat.”
Met ‘snel gaan’ doelt Elle op het platencontract
dat ze tekende met een label in Amerika; amper
een paar maanden na het horen van de stem in
Texas. “Ik had er nog geeneens liedjes voor geschreven” zegt ze. Inmiddels staat het volledige
debuut gepland voor begin komend jaar. Met
haar kersverse huwelijk en een stroom reacties
op de eerste muziek, dringt de vraag zich op:
gaat het voor haar gevoel allemaal ‘te snel’?
“Ik moet hierin gewoon echt op God vertrouwen” antwoordt ze. “Om eerlijk te zijn hebben
we niets nagejaagd of ergens druk op gezet. Dat
dit nu allemaal op ons pad komt, noem ik echt
een ‘God-story’. Misschien voelt het allemaal
wel als een stroomversnelling die ik niet in de
hand heb, maar God weet wat ik aan kan, meer
dan dat ik dat zelf weet. Of ik misschien op termijn naar Amerika verhuis? Zeg nooit nooit,
maar we houden van Brighton, waar we nu wonen en geworteld zijn met onze kerk. We zijn
echt Brits, met een hart voor Europa. Wat mij
betreft woon ik er de rest van mijn leven, maar
we houden zeker ook van reizen, wat we in deze
periode steeds meer doen over de hele wereld.”
Het is bijzonder hoe snel dingen kunnen veranderen in zo’n korte tijd. De tiener die fotografie
studeerde en er net haar eigen bedrijfje voor
had opgezet, staat nu duizenden in aanbidding
te leiden, in de voetsporen van haar vader en
gehoorzaam aan de plannen die God haar heeft
voorgehouden. Elle Limebear gaat de toekomst
tegemoet met open vizier.

DE BETROUWBARE CYCLUSCOMPUTER

Chalets

Onze cycluscomputers berekenen
precies wanneer je vruchtbaar bent.

»

Natuurlijk

Volg je natuurlijke
cyclus. Zonder
hormonen en
bijwerkingen.

Natuurlijk
zwanger

» Simpel

» Betrouwbaar

Word wakker,
houd 20-30 tellen
de sensor in je
mond en... klaar!

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

Ga jij voor gezond
en betrouwbaar?

Interesse? Kijk voor meer informatie op:
www.ladycomp.nl
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De Kroeze Danne

Lady-Comp
Natuurlijke
controle

advertorial

Christelijk Vakantiecentrum

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

www.dekroezedanne.nl

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

De Kroeze Danne in de Hof van Twente,
een heerlijke plek voor vakanties!

Christelijk vakantie-en conferentiecentrum DE KROEZE DANNE
in de Hof van Twente, heeft in de
bijna 15 jaar van het bestaan bekendheid verworven, vooral op het
gebied van conferenties.

Maar de Kroeze Danne is meer:
Op het park is het heerlijk vertoeven voor de midweek-, weekendof vakantiegast. Een perfecte plek
om op adem te komen en van de
rust te genieten. Kinderen kunnen
spelen in het bos, in de speeltuintjes of ze maken kastelen op het
strandje. Zomers kan men zwem-

men in het zwembad. Kamperen
of een chalet huren behoort tot de
mogelijkheden. De kampeervelden
zijn ruim opgezet en zo ingedeeld,
dat men de keuze heeft tussen een
schuwplek in het bos of een plaatsje in de zon. Vooral in het voor- en
naseizoen huppelen de konijntjes rondom uw tent. U kunt ook
kiezen voor het comfort van een
chalet, dit is mogelijk in alle seizoenen. Er zijn naast de standaard
6-8 persoons chalets, recent ook
chalets geplaatst met een veranda
en 3 slaapkamers voor 2 personen.
Zowel de bestaande als de nieuwe

chalets zijn voorzien van badkamer
met douche en een ingerichte keuken. Het retraite chalet heeft zelfs
twee badkamers, waarvan één met
een bad. Dit chalet is zeer geliefd
bij de rustzoekers. Men kijkt uit op
het prachtige Twentse landschap.
De Kroeze Danne ligt centraal in
Twente, in de nabijheid van mooie
natuurgebieden. Het Fietsroutenetwerk komt vlak langs de Kroeze
Danne. Ook kan men wandelen op
het landgoed Twickel, waar men
vrij toegang heeft. Loop bijvoorbeeld de verrassende ‘Umfassungs-

weg’, dwars door de weide en over
een vlonder pad over de heide. Er
is een leuke landgoedwinkel en de
kasteeltuin is te bezichtigen. Stad
Delden en plaatsjes, zoals Ootmarsum of Diepenheim zijn zeker
een bezoekje waard. Verschillende
kastelen, galeries, kerken en musea
zijn hier te vinden.
Kijk op de website voor meer informatie: www.dekroezedanne.nl
Mail naar info@dekroezedanne.nl
of bel voor een reserveringsformulier: 074-3771111.

IN CHURCH ACADEMY
Bijbelse toerusting voor drukke mensen

kennis vermeerdering
opleiding voor gemeentewerkers
gekwalificeerde docenten
pinksteridentiteit
online met begeleiding én
maandelijks klassikaal onderwijs
• keuze uit 1- tot 3-jarige opleiding 8
cursussen per jaar in 4 blokken
• instroom per blok is mogelijk
• leidt op tot VPE-Certificaat, VPEr
zoek naa
Licentie en VPE-Diploma
Ben je op logische
theo
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o
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www.vpeopleidingen.nl
de
info@vpeopleidingen.nl
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!
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www.vpeopleidingen.nl
www.inchurchacademy.nl

Opnieuw een Uitdaging: Eerlijk Evangelie
Het is geen spelfout! Heerlijk Evangelie zou aangenamer klinken,
maar het gaat over wat Jezus zegt
in Matt 5:20: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan
die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der
hemelen voorzeker niet binnengaan.
Jezus waarschuwde voor de tijd dat
mensen de waarheid zouden gaan
koppelen aan hun eigen gevoel
voor wat wel of niet acceptabel is.
Hij waarschuwt nadrukkelijk dat
we uitsluitend naar Hem moeten
luisteren. De rest is immers afleiding en misleiding: een doodlopende steeg; ja erger nog: schone
schijn!
Als OostEuropa Zending hebben
we het voorrecht al meer dan 50
jaar mee te maken dat het Evangelie alles overtreft en overtroeft. Het
IJzeren en Bamboe Gordijn vielen.
Het Burka Gordijn wordt wegge-

Scheidsmuren wegbreken en Israël terug brengen naar Gods Vaderhart! Matthias van
der Weide op de Golan bij apocalyptische sculpturen

schoven in onze tijd. De sluier die
Paulus noemt en ons christenen
soms in raadsels gissen laat, wordt

steeds meer ontsluierd. Israël
wordt zichtbaar als volk dat terugkeert naar Gods vaderhart.

Maar nu dat eerlijke Evangelie. Dat
is een Evangelie dat niets achterhoudt van wat God door Jezus aan
ons heeft gezegd en gedaan. En dat
spreekt van het wel zowel als het
wee. Wie wil nu werkelijk de naaste zijn voor de medemens in nood?
De Samaritaan laat ons veel zien
van de juiste aanpak. Eerst naar
de gewonde toegaan en alles moet
even opzij om diens verzorging te
regelen. Het lijkt of er in deze tijd
geen gebrek is aan mensen die dat
begrepen hebben. Maar verzorging
is niet alleen maar zalf aanbrengen,
een maag vullen en onderdak bieden. De mensen leren breken met
zichzelf en het zondig leven, is de
kern van het Evangelie. Anders blijven ze een prooi voor ‘rovers’. Dat
geldt voor Schriftgeleerden en iedereen. Met minder kan niemand
toe. Onze missie is: Goed doen en
Gods waarheid koesteren.

interview
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Een intensieve
leerschool
met hoofdvak
Afhankelijkheid

Christelijk conferentiecentrum

De Kroeze Danne
TEKST: DAVID UIJL / FOTO’S: WILBERT PHILIPPO

Met zijn bedrijf LeaseVergelijker.nl bindt hij
succesvol de strijd aan met Autoweek en andere online vergelijkers. Wilbert Philippo is
marktleider en doet er alles aan om de voorsprong te houden. Wat doet bijna 20 jaar ondernemerschap met zijn relatie met God? En
lukt het nog om een privéleven te hebben?
“Als God me ooit de zending in roept, mag ik
vast niet naar Amerika!”

Ontmoet je God in jouw bedrijf?

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

www.dekroezedanne.nl

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

“Mijn bedrijf is zeker een plek waar ik in contact ben met God. Met name als ik terugdenk
aan de begintijd. Dat was een intensieve leerschool met als hoofdvak ‘Afhankelijkheid’. In
die periode stelde God zich op als Vader: Papa
tilt je op, Papa houd je weg bij een hete pan.
Het was zoals Paulus in de brief aan Korinthe
schrijft ‘voeden met melk en nog niet met vast
voedsel’. God stuurde heel direct. Later nam
dat af en werd ik meer op mezelf aangewezen
om beslissingen te nemen en mijn nek uit te
steken.
Een voorbeeld van zo’n direct contact met God
komt uit mijn eerste kerstvakantie als onder-

nemer. Ik liep toen financieel vast. Ik bad tot
God of Hij mij door dat eerste dal heen wilde
helpen. Die dag belde een vaste klant op met
de vraag of ik ook een ander soort dienst kon
leveren. Ik flapte eruit: ‘Dat kan ik, mits je een
jaar vooruitbetaalt.’ Dat deed hij en zo kon ik
zonder zorgen verder.”

Stappen in geloof
Inmiddels is LeaseVergelijker de grootste vergelijkingssite voor leaseauto’s. “Juist als marktleider worden de vraagstukken groter en zou ik
de stem van God duidelijk willen horen. Maar
ik ben getraind in de startjaren en Hij wil dat
ik nu zelf stappen zet. De laatste mijlpaal was
een flinke crowdfunding om ons merk verder
uit te bouwen. Dat voelt als een stap in geloof.
Dat ons gewenste bedrag in een paar uur was
volgeschreven, voelde als een bevestiging dat
het de juiste stap was.”

Loslaten
Kan Wilbert zijn bedrijf loslaten buiten kantooruren? “Ik ben redelijk strikt in de zondagsrust, sinds ik las ‚Ik zal voor jullie zorgen als
je mijn geboden bewaart en de sabbat in ere
houdt.’ Ik wil alles op zaterdag afgerond hebben, want de zondag is geblokt. De scheppings-

orde is er duidelijk ook in het belang van de
mens!”
En als God hem bijvoorbeeld de zending in
roept? “Als God heel duidelijk is: zeker weten!
Het liefst ga ik dan naar Amerika. Ik zou daar
technologie willen inzetten voor zendingswerk. Maar, dat wetende zou God me waarschijnlijk naar een land sturen zonder internet,
zodat ik geheel op Hem moet vertrouwen.”
Ook in Nederland is Wilbert actief met zending. “Ik organiseer met vrienden regelmatig
een Business Alpha. Elke Alpha leert wel iemand God persoonlijk kennen. Daar krijg ik
veel energie van!”

Wilbert (Willem Bertus) Philippo
Hillegom, 1967
Getrouwd met Ingrid
Vader van Joshua (25)
Ondernemer sinds 2001
Leasevergelijker.nl / LeaseTrader / InfoTrade
David Uijl (1973) ziet ondernemerschap als
ideale voedingsbodem voor geloof.
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Mijn gebed:
“Heer, zegen een nieuwe generatie werkers”
TEKST EN FOTO’S: JAAP KOOIJ

Mijn gebed: “Heer, zegen een
nieuwe generatie werkers, zegen ze
meer en groter dan onze generatie.”
God heeft vandaag een nieuwe
generatie werkers nodig. De oogst
is groot. God is bewogen over de
mensen.
Mattheüs 9:36-37 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming
over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen
zeide Hij tot zijn discipelen: De
oogst is wel groot, maar arbeiders
zijn er weinig.
Het is op mijn hart om een zegen te
bidden voor een nieuwe generatie
jonge werkers voor de Heer voor
vandaag. Mensen die in vuur en
vlam staan voor God.
De brandende braambos stond in
vuur en vlam, maar werd niet verteerd.
Laat de kracht van de Heilige Geest
door je heen werken. God vraagt, of

jij die brandende-braambos-persoon wilt zijn, die in vuur en vlam
staat voor God.
Dat is: vol van de Heilige Geest. De
Heilige Geest vervangt Jezus.
In Johannes 14:16 zegt Jezus zelf:
“Ik zal u een andere Trooster geven.”
Johannes 14:17 zegt dan: “Hij blijft
bij u en zal ín u zijn.” Hij doelde op
de Heilige Geest.
God vraagt iets van Mozes, wat hij
in eigen kracht niet kon doen. Maar
God had van Zijn Geest op Mozes
gelegd. Wij lezen bv in Numeri
11:17, waar God zegt: “Ik zal neerdalen, en een deel van de Geest die
op u is, die hij van God had gekregen voor deze moeilijk taak, nemen
en op hèn leggen.”
Dit is geen impartation (overdragen) wat Mozes betreft, maar God
doet het zelf.
Jozua heeft de staf van Mozes niet
overgenomen. Jozua had een eigen
leven met God. God gaf zelf aan Jozua instructies, leiding en inzicht.
In Numeri 27 lezen we het gebed
van Mozes voor een man. Numeri
27:15-17.

Dan in vers 18 lezen we dat God tegen Mozes zegt: “Neem Jozua, een
man van Geest vervuld”. Hoe mooi
is dat.
Er ligt een grote opdracht voor
een nieuwe generatie, geroepenen
door God zelf.
De Heilige Geest is hard nodig,
zoals op de eerste Pinksterdag in
Jeruzalem.
Handelingen 2:2-4 Daar was eensklaps geluid, daar was wind….
Ik denk ook aan Johannes 3:8: De
wind blaast, waarheen hij wil, en gij
hoort zijn geluid, maar gij weet niet,
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest
geboren is.
Ook was er op die eerste Pinksterdag een windvlaag. Let op: het
vervulde het gehele huis. Dat mag
uzelf zijn. U mag de tempel, “het
huis”, de persoon zijn.
Lees het doel van de tempel, uzelf
dus als u wil.
1 Korinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat
gij Gods tempel zijt en dat de Geest

Gods in u woont?
De Heilige Geest is God. Hij heeft
Gods natuur en karakter, en vertegenwoordigt als Trooster: Jezus.
En Die moet gezien worden, Zijn
kracht en Zijn liefde, Zijn ontferming en Zijn bewogenheid. Hij
waste de voeten van de werkers;
maar Hij vroeg ook wat zij niet in
eigen kracht konden doen. Hij zei
tegen de discipelen, toen de schare mensen achter Jezus aanliep:
“geeft gij hun te eten”
Zijn discipelen waren door Hemzelf
geroepen. Ook al zijn wij geroepen,
God kan ons iets vragen, dat we
niet in eigen kracht kunnen. Verleg
dan je grenzen in Zijn kracht.
Marcus 3:13 En Hij ging de berg op
en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en
zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er
twaalf aan.
Hij vraagt iets van zijn discipelen
wat zij niet konden doen. Zij hadden geen eten voor al die duizen-

den mensen.
Mattheüs 14:15 Bij het vallen van
de avond kwamen de discipelen tot
Hem en zeiden: De plaats (hier) is
eenzaam en de tijd is reeds verstreken; zend dan de scharen weg, dan
kunnen zij naar de dorpen gaan om
spijzen voor zich te kopen.
Maar daar was Jezus, Hij had hun
geroepen. Dus, Jezus, hoe moet
dat? Jezus kreeg vijf broden en
twee vissen die een jongen bij zich
had. Johannes 6:9
Dan zegt Jezus: “Brengt Mij die
hier.” Mattheüs 14:18
Hier is een sleutelgezegde van Jezus. Hij zegt: “Breng Mij wat je
hebt.”
Dit is het geheim van Zegen van
God op je leven. We lezen het vaker
in de Bijbel.
Denk aan de weduwe van Sarafat
en wat Elia haar vroeg. 1 Koningen
17:10-11
En Elisa zegt in 2 Koningen 4:2
“Vertel mij, wat hebt gij in uw
huis?”

Swaantje en ik hadden niets
anders dan beschikbaarheid
en een toegewijd hart vol
passie voor Jezus.
Wat heb je in je huis. Swaantje en
ik hadden niets anders dan beschikbaarheid en een toegewijd
hart vol passie voor Jezus. Wij gaven alles aan Hem. Zoals die kleine
jongen zijn vijf broden en twee vissen aan Jezus gaf.
Maar wat kun je met vijf broden en
twee vissen? Dat is niet eens genoeg voor de twaalf discipelen.
Mattheüs 14:19 zegt dan: Hij zag
op naar de Hemel, en sprak de Zegen
uit. Daarna brak Hij de broden en
gaf ze aan de discipelen, zo konden
zij de schare voeden.
Ook onze beschikbaarheid en passie, ons toegewijd hart, gaven wij
aan Jezus. Hij heeft het gezegend.
Lieve mensen, vandaag is voedsel
uit de Hemel nodig om de Geeste-

lijk hongerigen te voeden met ‘Het
Brood des levens’: Jezus!
Wat heb je in huis om Hem te geven? Hij wil het zegenen als je het
aan Hem geeft. Geef jezelf aan
Hem, alles, houd niets achter.
Februari 2019 was ik in Indonesië
om alles daar af te sluiten. Op de
terugweg naar huis, verbleef ik nog
een paar dagen in Singapore. Daar
bezocht ik een kerk en sprak met
twee jonge voorgangers, ze vroegen mij ineens: “Wat is je succes,
je Zegen?”
Mijn antwoord was een wedervraag: “Kennen jullie Ronaldo?”
“Jazeker” was hun antwoord. Ik zei:
“Voetbal is zijn leven. De Zegen van
God, kost je leven. Voor topsporters
is de sport hun passie en hun leven.
God is voor Swaan en mij, ons le-
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ven. We hebben beiden gegeven
wat we hadden. Dat was niets meer
dan wat die kleine jongen aan Jezus gaf: vijf broden en twee visjes.
Maar kijk wat Jezus er mee deed en
hoe Hij zijn discipelen het brood
liet uitdelen.”
Zo wil God een nieuwe generatie
Jozua’s zegenen. Geef wat je hebt
en Jezus zal het vermenigvuldigen
en zegenen.
Mattheüs 14:17 Zij zeiden tot Hem:
Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen.
Maar wat is dat voor duizenden
mensen?
Maar toen die vijf broden en twee
vissen in de handen van Jezus kwamen, bad Jezus een zegen. En een
wonder geschiedde.
Dat wil God doen met jouw beschikbaarheid, met jouw tijd en
energie, met jouw talent, met een
oprecht hart, zoals de discipelen
die het brood uitdeelden.
Deel Jezus uit, Hij is het Brood des
Levens.

Achter het nieuws

Paradijs voor kinderen
& Oase voor de ouders
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Ook Hillsong veteraan Reuben Morgan
naar Openskies Worship Festival
ship team en een van de basis schrijvers voor
de jaarlijkse nieuwe liederen, waaronder het
bekende ‘Mighty To Save’. Voor veel mensen
was hij de rechterhand van zangleidster Darlene
Zschech. Ook schreef hij voor de eerste albums
van Hillsong United. Sinds zijn verhuizing naar
Engeland is hij actief voor onder andere Hillsong
London. Reuben brengt een schat aan inzichten
met zich mee, om nog maar te zwijgen over de
vele liederen die miljoenen hebben aangesproken in hun geloof.

TEKST: LEON VAN STEENSEL / FOTO: OPENSKIES

Van vrijdag 16 t/m maandag 19 augustus vindt
de derde editie van het Openskies Worship
Festival plaats. Het is geen ‘gewoon’ festival,
maar een aantal dagen vanuit een duidelijke
visie: mensen bij elkaar in aanbidding brengen, zonder onderscheid in kerkelijke stroming en vrij van soms belemmerende kaders.
Zo richt aanbidding zich tot een open hemel
en heeft ze van daaruit weer uitwerking op
het hart. De eerste edities van Openskies
brachten al veel nationale en internationale
aanbiddingsleiders samen. Eerder maakte
werd al bekend dat Leeland, Benjamin Hastings (van Hillsong United), Nathan Jess, Lucy
Grimble en het Ierse Wilder Shores aanwezig
zijn. Reuben Morgan sluit zich hier nu bij aan.

Camping Beloofde Land - Voorthuizen
www.beloofdeland.nl

Licht overwint het duister

Celebrating the songs
of Michael W. Smith

Marco van der Straten, hoofdredacteur van EO-magazine Visie, reisde
onlangs met International Justice
Mission (IJM) naar de armste wijken
van Manila in de Filipijnen. Naar
aanleiding van de reis, schreef hij
deze column.

Artiesten vieren met grootse
muziekavond liederen van
Michael W. Smith

Met groot projectkoor en orkest

MUSIC FOR CHRIST KOOR & ORKEST MET KIRSTEN ALTING,
JONNY BOSTON EN AMAZING TEENS AND VOICES
15 november 2019
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle
16 november 2019
De Verbinding - De Schutterij 2, Veenendaal

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

Tickets bestellen via
eventsforchrist.nl

17 november 2019
Maranatha Kerk - Prof. Mekelstraat 255, Vlaardingen
EVENTS FOR CHRIST

Reuben Morgan heeft een lange geschiedenis
met het (van oorsprong Australische) Hillsong.
Hij was lid van het internationale Hillsong Wor-

Het Openskies Worship Festival vindt plaats op
De Betteld in Zelhem van vrijdag 16 augustus
t/m maandag 19 augustus. Er kunnen nog meer
name naan de line-up toegevoegd worden.
Meer informatie over het festival en kaarten zijn
te vinden op www.open-skies.nl.

De vriendelijke man tegenover me
is strak in het pak gestoken. Sam
Inocencio is nationaal directeur
van mensenrechtenorganisatie IJM
op de Filipijnen. Ik ben hier voor
EO-magazine Visie en ontmoet
hem in een kantoortoren in een
buitenwijk van Manila.
Hij vertelt over de dag dat zijn ogen
geopend werden. Sam was een jaar
of twintig toen hij naar een kerk
ging in een rosse buurt. Ja, de straat
was berucht, omdat vrouwen en
kinderen daar werden verkocht
om tegen betaling seks te hebben.
Daar was, als hij overdag een kerkdienst bezocht, weinig van te merken. Maar op een avond ging Sam
naar een activiteit in de kerk en
liep hij na afloop naar buiten. Vanuit die veilige plek werd hij plotseling geconfronteerd met wat zich ‘s
avonds in die buurt afspeelde.

Hij vertelt daarover: “Ik kon niet geloven wat ik zo vlak buiten de kerkmuren zag. Kinderen en vrouwen
stonden te wachten op klanten. En
ik realiseerde me dat, als ik tegen
dit onrecht iets wilde doen, ik goed
voorbereid moest zijn. Ik besloot
rechten te gaan studeren. En na enkele jaren op een advocatenkantoor
kwam ik zeventien jaar geleden bij
IJM terecht. Ik wil Gods liefde laten
zien door het werk dat we doen; me
inzetten voor vrouwen en kinderen,
vooral de armen die onrecht erva-

ren en geen stem hebben om voor
zichzelf op te komen.”
Sam vertelt dat het moeilijkste
van het werk is dat je het kwaad
als het ware in de ogen kijkt. Persoonlijke verhalen van kinderen
kunnen hem soms overweldigen.
Als IJM onderzoek doet naar misbruikzaken en hij de beelden ziet,
dan raakt hem dat heel diep.
Gelukkig zijn er ook verhalen van
kinderen die bevrijd konden worden. De directeur zegt daarover:
“Dan word ik als het ware weer

opgetild, omdat het er toch hoop is.
Zelfs door de donkerste nacht zie je
lichtstralen. En ik geloof dat licht
uiteindelijk het duister zal overwinnen.”
Vele duizenden kinderen worden in
de Filipijnen misbruikt voor cyberseks. Zij moeten voor de webcam
handelingen verrichten waar mensen in het Westen voor betalen. IJM
strijdt in de Filipijnen om kinderen
te bevrijden en te zorgen dat daders
veroordeeld worden.
Zie ook www.ijmnl.org.

relatie
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U bent mijn schuilplaats
TEKST: MARRIE VAN DER FEEN /
FOTO: PIXABAY

In deze wereld zijn er veel ontheemden. Vluchtelingen, maar
ook ‘gewone’ mensen, die hun
huis moesten verlaten, omdat het
er niet veilig was. De Bijbel leert
dat, als het ons teveel wordt in
het leven, God weet hoe het verder
moet. Bij Hem kan iedereen een
schuilplaats vinden.
“Als alles mij teveel wordt, weet u
hoe ik verder moet.... Heer ik roep
naar U: Heer U bent de beste plaats
om weg te schuilen. U houdt mij in
leven” (Psalm 142:4,6 het Boek).
Bij het woord ‘ontheemd’ denk ik
dus niet alleen aan vluchtelingen,
maar ook aan mensen, die door
hun ouders verstoten zijn of moesten vluchten voor ouders, die hen
naar het leven stonden.

Aida
Samen met haar broer werd Aida
door een Nederlands gezin geadopteerd. Het meisje ontwikkelde
zich voorspoedig, deed het goed op
school en had veel vrienden. Tot er
iets fataals gebeurde. Ze was 10 jaar
toen haar adoptievader haar betastte en zoende. Zij durfde zich niet te
verweren uit angst weggestuurd te
worden. Door de adoptieprocedure
was ze een angstig kind. Thuis vertelde ze niemand wat er gebeurde,
ook niet tegen haar broer, want
stel, dat hij ook weg zou moeten!
Na jaren seksueel misbruik kwam
het toch uit. Dat kwam omdat haar
schoolbegeleider Aida al een poos
in de gaten hield. Hij zag, dat ze zich
steeds meer isoleerde van haar klasgenoten. Zo nu en dan maakte hij
een praatje met haar en vroeg eens
hoe het thuis ging. Zijn warme belangstelling raakte haar zo, dat huilend het hoge woord eruit kwam,
dat haar adoptievader haar lastig
viel. Daarop volgde een onderzoek.
Maar thuis kreeg ze de wind van
voren en werd ze zo bang, dat ze op
zekere dag vluchtte. Op weg naar
nergens. Haar broer keerde zich tegen haar en geloofde haar niet. Aida
vond een plekje in een kraakpand

De hulpverleenster gebruikte voor
haar onderzoek Tarotkaarten.
en leerde drugs te gebruiken, want
dan dacht ze niet meer aan haar ellende en voelde zich verbonden met
de andere jongelui, paria’s net als
zij. Die konden niet voorkomen, dat
ze opnieuw verkracht werd, onder
dwang van een mes. Ik ontmoette
haar in een christelijk huiskamerproject, waar ze kwam eten en waar
ze geestelijk voedsel ontving om
thuis te komen bij de Vader.

Alicia
Bij Alicia ging het anders. Ook zij had
geen veilig thuis. Haar vader was zo
gewelddadig, dat ze uit lijfsbehoud
moest vluchten. Ze was nog maar 13
jaar toen ze aanklopte bij de moeder van een vriendinnetje, die haar
in huis opnam. Hoe dat precies is
gegaan weet ik niet, maar kennelijk
werd het geaccepteerd. Aanvankelijk ging het goed, maar het werd
te veel voor het gezin, toen Alicia,
eigenzinnig en dwars, haar eigen
weg ging en haar vriendinnetje
meesleepte naar plekken, die niet
veilig waren voor jonge meiden. Ze
moest het gezin verlaten en trok in
bij een paar jongens. Voor haar gevoel een veilige plek, maar de jongens waren profiteurs en leunden
op haar inkomen. Zij werkte van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat in
de horeca om alles te kunnen betalen. Toen ze ziek werd, stonden
ze alle drie op straat. Ontheemd.
Ze had toen nog niet geleerd om

bij God te schuilen, maar bleef op
zoek naar mensen, die haar konden
helpen. Zo kwam ze bij mij terecht.
Eigenlijk een weeskind met ouders,
die zich niet om haar bekommeren.
God ontfermt zich over haar.

zin in gesprekken met mij. Pas toen
de vertrouwenspersoon van school
zich ermee ging bemoeien, durfde
ze haar verstikkende geheim prijs
te geven. Deze vrouw kwam zelfs
mee om de gesprekken, die ik met
Tanja had, te ondersteunen, wat
Tanja een gevoel van veiligheid gaf.
Het duurde niet lang of Tanja kreeg
verkering met een gelovige jongen.
Ze hadden wel eens problemen
met elkaar, maar meestal kwamen
ze er wel uit. Soms besprak ze haar
problemen met mij, ook de problemen op het gebied van seksualiteit.
Het geloof nam een belangrijke
plek in hun leven in. Zij zong in het
koor, dat haar vriend, later haar
man, begeleidde. Haar geluk was
compleet, toen ze, na jaren wachten, een kindje kreeg. Het mooiste
lied, dat zij en het koor zingen, is:
‘U bent mijn schuilplaats, Heer’.
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige’ (Psalm 91).

Tanja
Maar Tanja komt uit een relatief
warm gezin. Moeder is gescheiden
van haar alcoholische echtgenoot,
die niet de moeite nam om de omgangsregeling met zijn kinderen na
te komen. Vaderloze Tanja was dol
op de buurman, die klusjes deed
voor moeder en aandacht schonk
aan het meisje. Ze genoot van deze
mannelijke aandacht. Ze mocht
altijd mee naar de moestuin van
buurman, waar hij op zekere dag
haar in de schuur uitkleedde en
seksuele dingen deed. Thuis vertelde ze er niks van, want ze was
bang, dat buurman dan niet meer
mocht komen en haar moeder geen
hulp meer had. Ook bij haar ging
het mis op school. Ze kon zich niet
concentreren en haar cijfers vlogen
omlaag. Soms verdwaalde ze op
weg naar huis en stond haar moeder doodsangsten uit. Daardoor
besloot die om hulp te zoeken voor
Tanja. De hulpverleenster gebruikte voor haar onderzoek Tarotkaarten. Omdat moeder christen was,
stopte ze met deze hulpverlening
en ging op zoek naar christelijke
hulp. Tanja had aanvankelijk geen

Drs. Marrie van der Feen is ontwikkelingspsycholoog, werkt
onder de paraplu van stichting
Petra (www.stichtingpetra.nl).
Ze schreef “Het doet pijn van
binnen, oorzaak en gevolg van
incest”, “De pijn voorbij, een
weg van trauma naar kracht”,
“Traumaverwerking, doet het
nog pijn van binnen?”, “Traumaverwerking, hulpverlening
aan slachtoffer van huiselijk
geweld”. Marrie’s levensverhaal is opgetekend door drs.
Els Bakker in “Gegijzeld door
incest.” Nieuw is “Spreken is
zilver, zwijgen is fout. Seksueel misbruik, gevolgen en
behandeling”. Verkrijgbaar als
e-book, info@stichtingpetra.nl.

advertorial

Zelhem

Cadzand

Amerongen

Doorn

Vakanties,
conferenties &
groepsaccommodaties

0314-627200
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De Betteld Zelhem
met MEGA-kids en jeugdprogramma Royal Aventure

MEGA-kids

heid om mee te doen als leider
van een groepje in de track „Lead“.
Royal Adventure wodt gekenmerkt door hoogstaande activiteiten en diepgaande ontmoetingen
met elkaar en met God. Voor de
jeugd worden er specifieke sprekers gevraagd.

Vakantiepark De Betteld in Zelhem
heeft dit jaar weer een prachtig
programma voor gezinnen, kinderen en jeugd. Voor het kinder- en
jeugdwerk wordt er samengewerkt
met Royal Mission onder leiding
van Martin en Karin Koornstra.
Voor de kinderen is er elke werkdag een meeting in gebouw de Ark
met spellen, muziek, dans, verhalen, leuke werkjes, ontmoeting, onderwijs en gebed. Het geheel is erg
gezellig, inspirerend en dynamisch.
Kinderen leren wie Jezus voor hen
wil en kan zijn.

VOLWASSENEN
Het totale programma bestaat uit
een enorme variëteit van onderdelen. Denk daarbij aan aanbidding,
studies, sport, films, braderieën,
gebed, workshops en gezelligheid.
Ook voor de volwassenen worden
er specifiek sprekers geselecteerd
met uitdagende en opbouwende
thema‘s. De Betteld heeft o.a. een
cafetaria, een kampwinkel, een eigen recreatieplas, een speeltuin en
een zwembad met een diep bad en
een kinderbad.

ROYAL ADVENTURE

www.betteld.nl

|

De Betteld in Zelhem is uniek door
het krachtige jeugdprogramma.
Jonge mensen worden uitgedaagd in het speciaal ontwikkelde
Royal Adventure programma. Je
kan als gezin komen kamperen
of een mooie chalet boeken en
dan kunnen de tieners mee doen
in het jeugdprogramma. Tieners
kunnen ook zelfstandig komen

in de Youth Hostell genaamd „De
Witte Herberg“. Je kan mee doen
op drie niveau‘s. De track „Grow“
is speciaal toegesneden op de jon-

ge tieners van 11 t/m 15 jaar. De
track „Build“ is volledig afgestemd
op de leeftijdsgroep van 16 t/m 19
jaar. Ten slotte is er de mogelijk-

De Betteld Groep heeft vestigingen
in Zelhem, Amerongen, Doorn en
Cadzand. Ga voor meer informatie
en boekingen naar www.betteld.nl
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Hij de kwast
en ik het stille schilderdoek
heeft ze allerlei vormen van Street
Art gemaakt, waaronder het omschilderen van schakelkasten op
straat tot verrassende tafereeltjes.
Ze werkt dus al jaren volop met het
talent dat ze van haar vader heeft
geërfd, maar anders dan hij is zij nu
arm in geld, maar wel rijk in andere
dingen, zoals ze zelf zegt. Voor het
project met de getraumatiseerde
kinderen in Israël zoekt ze op dit
moment bijvoorbeeld nog sponsors, omdat ze zo’n reis niet zelf
kan betalen.

TEKST: ARIE-JAN MULDER /
FOTO’S: NICOLE SCHIFFERS

Binnenkort gaat ze weer naar Israël, deze keer om schilderlessen
te geven aan door de oorlog getraumatiseerde kinderen. Ze is een
bezige bij, deze Nicole Schiffers,
met een grote liefde voor God en
de medemens, voortgedreven door
een onstuitbare creatieve dadendrang.
Ze werd in 1961 geboren in een
gezin van joodse afkomst, met een
vader en moeder die zwaar beschadigd uit de Tweede Wereldoorlog
waren gekomen. Dat had een negatieve invloed op het gezin, waardoor de kinderen feitelijk tweede
generatie oorlogsslachtoffers werden. Voor Nicole was dat zo zwaar
dat ze op haar zestiende van huis
wegliep. Ze vertrouwde niemand
meer en geloofde nergens meer in.
Haar vader kon goed schilderen
en die aanleg had zij blijkbaar van
hem geërfd, want van jongs af zat
dat ook in haar. Maar vader - die
overigens miljonair was en dus
geen financiële problemen kende probeerde zijn levensverdriet met
alcohol en drugs te verdoven. Hij
misdroeg zich daardoor naar het
gezin toe op een verschrikkelijke
manier. Daarom besloot Nicole als
kind al om nooit te worden zoals
hij, ook niet in het schilderen, en ze
raakte geen kwast meer aan.
Maar op latere leeftijd kwam God
in haar leven en leerde ze om anders te kijken naar de fouten en
zwakheden van mensen zoals die
van haar eigen vader. Op zijn sterfbed was er toch nog vergeving en
verzoening.
Haar eigen leven bleef echter moeilijk door de beschadigingen die ze
als kind had opgelopen. Uiteindelijk
kon ze daardoor niet meer werken
en werd ze afgekeurd. Haar wereld

Nicole heeft naar eigen zeggen een
hele lange weg afgelegd om met
Gods hulp haar eigen beperkingen
en eigenlijk ook zichzelf te kunnen
accepteren. Wat haar daarbij vooral hielp was het groeiende besef
dat ze haar oude ik, met alle pijn,
voor dood kon houden en steeds
meer een nieuw leven kon gaan
leven vanuit de liefde van Jezus,
die alles voor haar is. Achteraf is
ze God ontzettend dankbaar voor
de band die ze door alle moeilijkheden heen met God heeft gekregen en kan ze zelfs dankbaar zijn
voor alle moeilijke dingen daarin.
Want in al die moeiten waren ook
verborgen zegeningen waarin God
juist zichtbaar werd. Nu ze ook
zichzelf heeft geaccepteerd, inclusief de wonden die het leven haar
heeft toegebracht, leeft ze in een
groot Godsvertrouwen. Dat komt
tot uiting in haar betrokkenheid
op haar (lijdende) medemens en
in haar geïnspireerde en gepassioneerde schilderijen.
stortte in en ze besloot om weer te
gaan schilderen, want dat kon ze
nog wel. Midden in die moeizame
periode kreeg ze de gelegenheid
om voor de Henri Nouwen Stichting in Polen een weeshuis op te
vrolijken met haar kleurige muurschilderingen. Dat beschouwde ze
als een cadeau van God. Sindsdien
heeft het schilderen een centrale

plaats in haar leven. Ze heeft in de
loop van de jaren allerlei projecten gedaan in diverse landen. Ze
heeft onder andere schuilkelders
beschilderd in Israël, muurschilderingen gemaakt in kerken en instellingen in de Oekraïne, Polen en
Nederland, en bijvoorbeeld snoezelkamers beschilderd voor kinderen die chemokuren krijgen. Ook

Het is bijzonder om te zien hoe
verschillend haar werk is. Ze zit
niet vast aan één bepaalde stijl,
maar kan allerlei vormen en technieken toepassen, afhankelijk van
de inspiratie van dat moment. En
dat betekent voor haar vaak bijna
letterlijk de inblazing van de Geest.
Ze krijgt haar thema’s aangereikt in
haar stille momenten met God. Uit

haar schilderijen spreekt dan ook
een heel scala van intense emoties.
Wat misschien we het meest opvalt
is verwondering. Verwondering
over het leven en alle schoonheid
die daarin ondanks alles te vinden
is; verwondering over de lieflijke
nabijheid van Jezus, en over de
veerkracht van een mens die leeft
in verbondenheid met Hem. Zelf
drukt ze het zo uit: “Schilderen is
mijn lied, dat zijn mijn stille momenten met Hem. Dan is Hij de
kwast en ik het stille schilderdoek.
Dan verdwijnen even alle zorgen

en alle gedachten. Ik kan mij zelf
best moeilijk uiten, maar met de
kwast gaat dat veel beter.”
Voor Nicole is haar kunst dan ook
een belangrijk middel om inzichten en ervaringen te delen met anderen. Dat doet ze op allerlei manieren. In de afgelopen tijd heeft
ze bijvoorbeeld op Facebook dagelijks een schilderij geplaatst, vaak
met een korte meditatie erbij. Die
noemde ze heel treffend ‘Blessing
to go’, ofwel ‘een zegen om mee te
nemen’, in dit geval voor haar vol-

gers. Uit de reacties blijkt wel dat
dat ook echt zo werkt voor veel
mensen.
Een andere manier is het bundelen
van een aantal werken in boekvorm, zodat er meer mensen tegelijk van kunnen genieten. Binnenkort wordt er weer zo’n boek op de
markt gebracht, gepubliceerd door
Scholten Uitgeverij.
Als Nicole terugkijkt op haar werk
tot nu toe, dan is ze vooral dankbaar dat haar schilderijen voor
zoveel mensen tot zegen zijn ge-

weest. Het besef dat al haar moeiten door Jezus gebruikt zijn om in
haar leven vernieuwing en liefde te
brengen en dat dat via haar schilderijen weer anderen opbouwt
en bemoedigt, maakt haar diep
dankbaar. En daarom kan ze zelfs
over haar eigen heftige geschiedenis zeggen: “ik had achteraf gezien
niet willen ruilen”. Wat een inspirerende kunstenares en wat een
inspirerend mens!
Nicole is op Facebook te vinden als
Nicole Schiffers

ZENDING OVER GRENZEN PRESENTEERT:

Joris & jij

WOORDZOEKER

Gods geheim

Het Najaarsconcert
met Joke Buis

Hoi schatten!
En… vond je het speuren
en zoeken leuk de
afgelopen tijd?

op de camping..
Streep alle woorden in de woordzoeker weg.
Je vindt ze alleen horizontaal!
barbecue - camping - campingtafel - caravans - doucheruimte
kampvuur - kampwinkel - koelbox - receptie - speelveld - tennisbaan
tenten - tentharing - tentluifel - zwembad

Ik ben benieuwd of het je is gelukt om het codewoord te vinden
in alle 3 afleveringen van ‘Gods geheim’ in deze krant!

We hebben best veel besproken, zo alles bij elkaar… vinden jullie
dat nou ook?
Hopelijk heb ik je een beetje kunnen helpen met vinden…
(nee niet het codewoord natuurlijk. Dat moest je lekker helemaal

DO E OPDR ACHT

TIP!

zelf doen!) Er zijn vast nog genoeg dingen die je niet begrijpt
of nog moeilijk vindt… nou dat is heel normaal hoor!
Als je maar 1 ding onthoudt:

Jezus belooft: Wie zoekt, die vindt!!

DO E OPDR ACHT

TIP!

je hoe ft nie t te ver dw ale n :

ma ak je eig en ko mp as !

Vandaag? Morgen? Op het moment dat je er de leeftijd voor hebt?
Wanneer je genoeg rust in je hoofd hebt? Het maakt niet uit:

IN SAMENWERKING MET LOKALE KOREN

in je vriendschap met Hem mag je stapje voor stapje dingen leren.
En ondertussen mag je genieten van alle ‘geheimen’ van God die je
met Hem zal ontdekken.

ZA 05 OKT
Spijkenisse

met Gospelkoor Crossroads

ZA 016 NOV

Almelo

Ik zou het heel leuk vinden als jij me laat weten wat je echt leuk,
inspirerend of misschien juist wel heel stom vond van mijn pagina

met Gospelkoor Onderweg

Soms kan je de richting kwijt zijn en dan is
het goed om te weten waar het noorden ligt.
Dan weet je ook gelijk waar het oosten, zuiden
en westen liggen!
Nodig: een naainaald, een magneet, een kurk, plakband, schaaltje met water
Werkwijze: Om de naald magnetisch te maken moet je de punt hiervan eerst een
paar keer langs de magneet strijken. Dan plak je de naald op een stukje kurk en
laat dit dan drijven in een schaaltje water. Op het schaaltje heb je van tevoren
aangegeven; noord, oost, zuid en west. De punt van de naald wijst vanzelf
het noorden aan. Zo weet jij de juiste richting!

in de Uitdaging. Zou je mij willen mailen? Daar help je mij mee joh!
Stuur een berichtje aan info@jorisgebedskranten.nl;
ik hoor het graag van je! Dan kan ik daar in de vakantie
een beetje over nadenken...

VR 18 OKT

Bunschoten

met Gospelkoor Rejoice

VR 22 NOV

Fijne zomervakantie!

Apeldoorn

met The Young Church Singers

P.S.
Vergeet niet het codewoord naar mij te sturen!
Als je mij mailt met je naam, leeftijd en adres,
krijg je sowieso een prijsje thuisgestuurd,

VR 08 NOV
Hoofddorp

met Interkerkelijk koor Desire

VR 29 NOV

dat wil je toch niet missen?!

Scheveningen

het verborgen woord...
Op deze pagina zijn alle letters uit de vorige kranten
nog een keer verstopt! Heb jij alle letters gevonden?
Zet dan alles in de juiste volgorde en kraak de code!
De eerste 2 letters staan alvast op de goede plek.
Mail je antwoord voor 2 september naar:
info@jorisgebedskranten.nl.

Alle goede inzendingen worden beloond met een leuke prijs.

Dus doe mee en kraak de code!

S

met YMCA Gospel Choir

E
Tickets en meer info via www.eventsforchrist.nl.

I

Deze pagina wordt verzorgd door Stichting Joris. Bezoek de website voor meer info: www.jorisgebedskranten.nl
of neem contact op met info@jorisgebedskranten.nl

“Ongelofelijk
dat zelfs
baby’s misbruikt
worden voor
de webcam.”
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Ga naar ijmnl.org/raak-betrokken

