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DURF ANDERS TE ZIJN | Bericht van de LMC

 “Ik onderwijs u en leer u de weg 
die u moet gaan; Ik geef raad, 

Mijn oog is op u.” 
Psalm 32: 8

Bericht van de 

LMC
Deze 
Sabbatwachter 
is anders dan an-
dere Sabbatwach-
ters. En laat dit 

nou net het thema zijn van deze edi-
tie:  'Durf anders te zijn'. Als gelovi-
gen dienen we niet gelijkvormig aan 
de wereld te zijn. We moeten anders 
zijn. Maar dat is niet altijd makkelijk. 
Voor niemand van ons. Dat blijkt ook 
uit de ervaringen van geloofsgeno-
ten en pioniers die je in deze speciale 
Sabbatwachter terugvindt. Als team is 
het onze wens en gebed dat we ons 
persoonlijk leven onder de loep ne-
men en overdenken waarom we soms 
anders zijn, en bovenal dat wij Christus 
in ons leven mogen weerspiegelen, 
zodat onze omgeving ziet dat wij an-
ders zijn en we daarvoor uit durven te 
komen.
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Leestip
Wil je meer lezen over het leven van Christus ? Dan 

geven we je deze twee boeken als leestip. Deze zijn te 
verkrijgen via het zendingshuis.

 

Is dat de Sabbatwachter je op
weg kan helpen je voor te

bereiden op de komst van Jezus
Christus.

Wij hopen dat de diverse artikel-
en en thema’s jou dichter bij God 
brengen. Hij houdt zoveel van je 
en wil met jou een persoonlijke 

band opbouwen.
Al de waarheid vind je bij Hem.
Wij wensen jou Gods zegen en 

veel
studie- en leesplezier.

Onze Missie
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Na Bijbelstudie is de Gemeente van Zevende 
Dags Adventisten Reformatiebeweging tot een 
aantal geloofsprincipes gekomen, waaronder 
de belangrijkste zijn:

De Alwetende, liefhebbende God heeft alles in 
het universum door Zijn Zoon Jezus Christus 
geschapen; de eigenaar en onderhouder van 
het universum.

Hij nam de uitdaging op Zijn liefdevol leider-
schap aan door de wereld met Hem te verzoe-
nen door het leven, sterven en opwekken van 
Zijn Zoon, het vleesgeworden Woord.

De Heilige Geest, Jezus vertegenwoordiger op 
aarde, overtuigt van zonde, leidt ons in waar-
heid en geeft  kracht om de ongerechtigheid te 
overwinnen.

De Bijbel is het verslag van Gods handelen met 
de mensheid en de maatstaf van alle beginselen, 
de tien geboden zijn een uitdrukking van Zijn 
karakter en het fundament van een voortgaande 
reformatie.

Zijn volk roept, in overeenstemming met Gods 
woord en onder leiding van de Heilige Geest, 
iedereen op om zich met God te verzoenen door 
het geloof in Jezus.

Bijbelse profetieën tonen dat de 
geschiedenis van deze aarde spoedig zal wor-
den afgesloten met de zichtbare wederkomst 
van Jezus Christus als koning om diegenen tot 
Hem te roepen die Hem als enige Verlosser en 
Heer hebben aangenomen.

Geloofsprincipes
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Gezondheid Overdenking Jeugd & gezin Studie

Sabbatwachter thema
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Durf anders te zijn

Heb jij in jouw levenswandel behoefte aan 
extra ondersteuning of studie? Dan staan onze 
arbeiders klaar om jou te helpen. Neem dan 
contact op met  het  zendingshuis Rehoboth. 
Onze contactinformatie is te vinden op pagina  34.

Rust, reinheid en 
regelmaat

Anders zijn Geloofservaringen 
van hen die anders 

durfde te zijn

40/1 Challenge

5 heerlijke recepten

P. 10 P. 17 P. 22 P. 26

P.28
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  GESCHIEDENIS | “Iemand die anders durft te zijn”

De geschiedenis van de gemeente is voor ons een bron van inspiratie over mensen die anders 
durfden te zijn. In de rubriek geschiedenis van deze editie wil ik graag schrijven over een van de 
meest opmerkelijke mannen van de negentiende eeuw, en de eerste Zevende Dags Adventist.  
Hij is één van de drie medeoprichters van de gemeente, of misschien de “echte oprichter” zoals 
George Knight hem noemt in zijn boek.¹  Het gaat om “Vader Bates” zoals Ellen White hem toe-
genegen noemde.   

Joseph Bates is een goed voorbeeld van iemand die “anders durfde te zijn”. Van nature was hij 
een hervormer, vastberaden, enthousiast en volhardend. In veel aspecten was hij impulsief, maar 
tegelijkertijd had hij een ijzeren wil. Hij was buitengewoon observerend en reflecteerde vaak over 
het leven, de omstandigheden, de natuur en het gedrag van de mens.
Als hij een les kon trekken uit het dagelijks leven dan paste hij deze vrijwel onmiddellijk toe. 
Joseph Bates koos ervoor om in de moeilijkste momenten van zijn leven tegen de stroom in te 
gaan, om zo een verandering te brengen in de maatschappij van zijn tijd. Precies over deze moei-
lijke momenten zullen we in dit artikel lezen.

Ellen White schreef over Joseph Bates dat hij een “onafhankelijke geest had, een nobele en moe-
dige ziel en een hart doordrenkt met de liefde voor God en zijn medemensen.”²  Om een goed 
idee te hebben over Joseph Bates wil ik enkele momenten van zijn leven aanhalen waardoor wij 
hem beter kunnen leren kennen.

Iemand die anders durft te zijn

Door: Gabriel Porras

Joseph Bates
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Geschiedenis
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Joseph Bates werd geboren op 8 juli 1792 in 
Rochester, Massachusetts, in de Verenigde 
Staten. Hij was de vijfde van zeven kinderen, 
genoemd naar zijn vader die een officier was 
geweest tijdens de Amerikaanse revolutie. Het 
was voor de jonge Joseph Bates zijn vurigste 
verlangen om een zeeman te worden. Hij wil-
de de wereld rondreizen en deze  verkennen. 
Hij dacht dat hij hier het gelukkigste van zou 
worden. Zijn ouders hoopten hem op andere 
gedachten te brengen en stuurden hem mee 
met zijn oom voor een korte reis op zee. Maar 
voor Joseph Bates stond zijn keuze vast. Toen 
hij slechts vijftien jaar was ging hij al mee op 
een schip naar Engeland, maakte zo zijn eerste 
grote reis en bracht zijn jeugddroom in ver-
vulling.³ Hieruit blijkt al direct het karakter van 
deze jonge Joseph: hij was bereid keuzes te 
maken.
De Britten maakten in de negentiende eeuw 
gebruik van gedwongen rekrutering, wat uit-
eindelijk leidde tot de oorlog tussen Amerika 
en Groot Brittannië in 1812. Twee jaar eerder, 
op zijn tweede reis, in 1810 werd hij al gevan-
gen genomen door de Britten. Hij bleef in to-
taal zes jaar en drie maanden weg van huis. In 
die periode maakte hij van alles mee. Hij werd 
tweeënhalf jaar als slaaf behandeld en getraind 
in de Britse marine om tegen de marine van 
Napoleon Bonaparte te vechten. Ook werd 
hij nog eens tweeënhalf jaar een krijgsgevan-
gene van de Britten. Dit omdat hij weigerde 
te vechten tegen zijn medelandgenoten ten 
tijde van de eerder genoemde oorlog tussen 
Groot Brittannië en Amerika. Verder werden 
hem zijn rechten ontnomen als Amerikaan. Hij 
verbleef niet op slechts één schip, maar werd 
van schip naar schip gestuurd op zee om te 
werken in de galei. Het eten dat hij kreeg was 
zo beperkt, dat hij in zijn tijd als krijgsgevan-
gene als voeding slechts gerantsoeneerd hard 
brood kreeg. Samen met de krijgsgevangenen 
veroorzaakten zij twee hongerstakingen in de 
hoop dat zij beter brood zouden krijgen. De 
Britten hadden nooit gedacht dat hij en de 
krijgsgevangenen deze stakingen zo lang en 
standvastig vol zouden houden, dat uiteinde-
lijk zij degenen waren die moesten toegeven 
en beter brood gaven. 
Onder deze moeilijke omstandigheden zou-

Deze jaren van ervaring hebben in hem een 
positieve verandering gebracht. In 1815 heeft 
hij tegen zijn vader gezegd toen zij elkaar weer 
zagen. “Nee vader, ik walgde van de onmete-
lijke gewoonten van de mensen waarmee ik 
werd geassocieerd dat ik geen bijzonder ver-
langen heb naar sterke drank”4.  Dit was het 
begin van een proces in zijn leven. Tijdens een 
reis naar Zuid-Amerika besloot hij om nooit 
meer sterke drank te drinken.5  
Het is belangrijk om te beseffen dat in het 
begin van de negentiende eeuw alcohol een 
essentieel onderdeel was van het leven. Het 
werd genuttigd zowel als drank, medicijn en 
als handelswaar. Alcohol drinken werd alge-
meen aanvaard en was volledig geïntegreerd 
in de samenleving; dronkenschap was dat 
echter niet. Op een reis onderweg naar huis 
vanuit Zuid-Amerika maakte hij wederom een 
belangrijke keuze in zijn leven. Hij stopte he-
lemaal met het drinken van wijn. Hij had zich 
eerder voorgenomen om maar één glas wijn 
per dag te drinken bij het avondeten. Toen hij 
merkte dat het verlangen naar drank groter 
was dan naar het avondeten, werd hij gealar-
meerd. Hij besloot nooit meer te drinken.6  
Dat was niet makkelijk in die tijd. Zijn beslis-
sing om nooit meer te drinken was voor zijn 
omgeving moeilijk te accepteren. Hij was een 
revolutionair in zijn manier van denken. Deze 
denkwijze paste niet in de cultuur en gewoon-
te van die tijd, helemaal niet in die van zee-
lui. Op vele momenten heeft hij zijn gastheren 
moeten teleurstellen omdat hij weigerde om 
met hen aan tafel wijn te drinken. Toch gaf 
deze keuze hem bevrijding. Hierover zei hij: 
“deze situatie gaf een nieuwe lente aan mijn 
hele wezen en maakte mij een vrij mens”7.   

In de school van Jezus

1 G. R.  Knight, Joseph Bates: The real founder of Seventh Day Adventism, Hagerstown: Review and Herald Publishing 
 Association, 2004.
2 R. Wright, Joseph Bates Script, http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/429368/4476553/1255894096300/Joseph+Bates.pdf?token=VzwVG0r9Jm4MNNIO0tV58C52x 
 vc%3D, geraadpleegd op: 5 februari 2020
3  J. Bates, The Life of Joseph Bates. An Autobiography, Hagerstown: Review and Herald Publishing Association 1927,  blz. 13.
4 J. Bates, The Life of Joseph Bates. An Autobiography, Hagerstown: Review and Herald Publishing Association 1927, blz. 81.
5 Ibid., blz. 114.
6 Ibid., blz. 123. 
7 Ibid., blz. 114.

den de meesten bezwijken voor de beproe-
vingen. Maar Joseph leerde lessen van zelfbe-
heersing. Hij leerde om te wachten, om niet 
toe te geven en ondanks de honger, dorst, 
vermoeidheid, pijn en omstandigheden, niet 
op te geven. 

Gezondheidshervormer
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  GESCHIEDENIS | “Iemand die anders durft te zijn"

dat hij een zondaar was en een Verlosser nodig 
had. Hij merkte wederom veranderingen in zijn 
leven: hij had meer verlangen om te lezen in de 
Bijbel en bracht veel momenten op zee en op 
land  in stilte en eenzaamheid biddend door 
met God.

“Ik verlangde ernaar een christen te zijn, maar 
de trots van mijn hart en de ijdele verlokkingen 
van de slechte wereld hielden me nog steeds 
vast met een krachtige greep. Ik leed intens in 
mijn gedachten voordat ik besloot te bidden. 
Het leek alsof ik dit te lang had uitgesteld. Ik 
was ook bang dat mijn officieren en mannen 
zouden ontdekken dat ik bekeerd was.” 11

Uiteindelijk durfde hij zich te verstoppen onder 
de eettafel en in afzondering te bidden.   “De 
eerste keer dat ik hier de knie boog in gebed, 
leek het mij dat het haar op mijn hoofd recht 
naar voren stond door de gedachte dat ik mijn 
mond durfde te openen in gebed tot de grote 
en heilige God. Maar ik besloot vast te houden 
tot ik vergeving en vrede voor mijn onrustige 
geest vond.” 12

Aan het einde van zijn zeemanscarrière begon 
hij als kapitein het stoutmoedige project om 
christelijke beginselen te implementeren aan 
boord van zijn schip. Hij verbood zijn matrozen 
om nare bijnamen te gebruiken, te vloeken, al-
cohol te drinken en op zondag te werken en te 
wassen. Elke zondag hield hij een dienst met 
zijn zeelieden en elke dag begon en eindigde 
hij met een gebed. In het begin van de reis was 
de reactie van de zeelieden niet aangenaam, 
maar aan het einde van de reis zeiden ze alle-
maal dat dit de beste reis van hun leven was 
geweest en dat ze graag opnieuw onder zijn 
bevel zouden willen reizen en werken.

Joseph Bates was niet alleen vastberaden 
en principieel, hij was ook ontzettend eerlijk.  
Toen hij een zekere keer te veel was betaald 
voor zijn diensten, beval hij in het midden van 
de nacht dat het schip onmiddellijk moest om-
keren, zodat hij terug kon geven wat hij teveel 
had ontvangen. In een tijd waarin slavernij nog 
een veel voorkomend kwaad was, was Joseph 
Bates ook niet bang om hiertegen te strijden. 
Niet alleen besloot hij op te komen voor de 
rechten van slaven, later besloot hij ook om on-
der slaven het evangelie te brengen.13 

Voorafgaand aan een van de vele reizen die Jo-
seph Bates maakte in zijn leven, had zijn vrouw 
een aantal boeken voor hem ingepakt. Een van 
die boeken was tot dan toe nog volledig onbe-
kend geweest voor hem. Het was het Nieuwe 
Testament van de Bijbel. Tijdens het lezen van 
het Nieuwe Testament kwam hij tot het besef 

Hoewel hij zijn keuze om nooit meer te drin-
ken had gemaakt, werd hij toch beproefd. Op 
22 februari 1823 gaf een Peruaanse handelaar 
een groot diner voor zijn vrienden en stelde 
voor om Joseph Bates te beïnvloeden om wijn 
met hem te drinken. De reactie daarop van 
Joseph getuigt van moed: “Hij vulde zijn glas 
en daagde me uit om een glas wijn met hem 
te drinken. Ik reageerde daarop om mijn glas 
met water te vullen! Hij weigerde te drinken 
tenzij ik de mijne vulde met wijn. Ik zei: ‘Me-
neer Swinegar, dat kan ik niet doen, want ik 
heb volledig besloten nooit wijn te drinken.’” 
En hier stopte het niet voor Joseph Bates. Die-
zelfde avond besloot hij ook voor eens en al-
tijd te stoppen met roken. “Deze overwinning 
wekte mijn gevoelens op en verhief mijn geest 
boven de mist van tabaksrook, die mijn geest 
in hoge mate had gehuld en mij had bevrijd 
van een afgod dat ik onder zeelieden had ge-
leerd te aanbidden.”8  

Joseph Bates had met deze ervaringen de les 
van vastberadenheid geleerd. Als gevangene 
had hij niet toegegeven aan zijn eetlust en op 
dit moment van verleiding werd hij ook niet 
bewogen toch wijn te drinken, zelfs niet onder 
de groepsdruk.  Deze overwinningen droegen 
eraan bij om ook andere overwinningen te 
maken. Later wordt hij zelfs een medeoprich-
ter van de eerste Matigheid Stichting.9 

De gezondheidshervormingen van Joseph 
Bates bleven doorgaan. Hij maakte de be-
slissingen om geen tabak meer te kauwen, te 
stoppen met vloeken en zelfs zijn zeelieden te 
verbieden om nog te vloeken. Nog iets later 
in zijn leven nam hij de beslissing geen koffie 
en thee meer te drinken. Hij merkte op een 
avond dat de thee die hem aangeboden werd 
te sterk gemaakt was waardoor hij niet kon sla-
pen. Hij zag daardoor dat dit een bedwelmen-
de drank zou moeten zijn en besloot meteen 
om het niet meer te drinken.10  

Bekering en actieve evangelist

8 J. Bates, The Life of Joseph Bates. An Autobiography, Hagerstown: Review and Herald Publishing Association 1927, blz. 114.
9 Ibid., blz. 130.
10 Ibid., blz. 154.

11 Ibid., blz. 175.

12 Ibid., blz. 137.
13 J. Bates, The Life of Joseph Bates. An Autobiography, Hagerstown: Review and Herald Publishing Association 1927, blz. 137. 
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AMEN

Deze vastberaden en doorzettende geest 
kwam in 1839 in contact met de Millerieten 
en werd een aanhanger en een mede prediker 
daarvan. Zijn avonturen op de zee verander-
den in avonturen voor de Heer. Hij werd een 
man van geloof.14

“Hij geloofde oprecht in de Milleritische bewe-
ging en gaf zijn hele fortuin aan de zaak, en 
verkocht uiteindelijk zelfs zijn huis. Hij leefde 
de rest van zijn leven met het motto ‘De Heer 
zal voorzien’. Een bekend voorbeeld is het ge-
val dat hij niets over had in huis om te eten. 
Hij had namelijk al zijn geld gedoneerd aan de 
verspreiding van de boodschap. Toen hij met 
zijn laatste centen een klein beetje meel wilde 
kopen bij de plaatselijke kruidenier, vertelde 
deze hem dat er een brief binnen was geko-
men voor hem. In de brief zat een biljet van $10 
[in deze tijd ongeveer €300]. Vervolgens ging 
hij op weg om de boodschap van de tweede 
komst in zuidelijke richting naar Maryland te 
brengen. Deze reis had enkele gevaren, omdat 
de meeste adventpredikers als abolitionisten 
werden geïdentificeerd. Hij ondervond veel 
tegenstand, maar zijn moed bracht hem door 
een aantal zeer gevaarlijke situaties heen.”15

Joseph Bates was een van de eerste Adven-
tisten die de sabbat van de zevende dag be-
gon te houden. In 1845 las hij een artikel ges-
chreven door T. M. Prebble. Hierin schreef zij 
over de sabbat. Joseph Bates ontving deze 
waarheid direct met open armen. Het duurde 
echter vijf jaar voordat zijn vrouw de waarheid 
over de sabbat ook aannam. 

Nadat hij de waarheid over de sabbat had 
aangenomen bereidde Joseph Bates een trac-
taat van 48 pagina’s voor over de sabbat.  Als 
eerste Adventist legde hij hierin de link tussen 
de sabbat, het heiligdom, de wederkomst van 
Jezus en de Geest der Profetie. Dit trakta-
at en andere traktaten die hij over de sabbat 
voorbereidde, brachten Ellen en James White 
tot de waarheid over de sabbat en leidde hen 
om deze waarheden te accepteren. 

“Nadat hij deze leerstellingen in zijn hoofd had 
vastgelegd, ging Bates op zoek naar de ‘ver-
loren schapen’ van de Milleritische beweging 
om het nieuwe licht aan hen te presenteren. 

De “echte stichter van de Zevende 
Dags Adventisten”

Hij vertrok te voet, zo mogelijk met behulp 
van treinen, om zijn boodschap over te bren-
gen naar elke voormalige Milleriet die hij kon 
vinden. Hij reisde door New England en Can-
ada, evenals naar de westelijke grens staten 
van jong Amerika. Waar hij ook ging, organi-
seerde hij de gelovigen in groepen en trainde 
hij leiders. Mensen vertrouwden van nature op 
deze vriendelijke man, en aan zijn oprechtheid 
werd nooit getwijfeld.” 16

Joseph Bates had duidelijke doelen voor 
ogen. Hij was vastberaden en niets was hem te 
moeilijk om op te geven of te doen. Het maak-
te hem niet uit wat anderen van hem dachten. 
Hij wilde God en zijn medemens altijd dienen. 
Alles wat hij zich voor nam om te doen, dat 
deed hij ook.  En hij werkte tot het einde van 
zijn leven altijd onbetaald voor de Heer.

Joseph Bates is een held van het geloof in 
onze tijd. God roept jou om zijn voorbeeld te 
volgen. Durf jij het aan om je volledig op deze 
manier aan God over te geven? Durf jij meer 
voor God en je medemens te doen? Durf jij 
daadwerkelijk anders te zijn? Durf jij te kiezen 
en een levend getuigenis te zijn voor anderen 
met jouw leven?

14 Ibid., blz. 208.
15 N. G. Thomas, ‘Father Joseph Bates’, The Adventist Review, 27 april 2017, https://www.adventistreview.org/2011-1512-22, geraadpleegd op 5 februari 2020.
16 N. G. Thomas, ‘Father Joseph Bates’, The Adventist Review, 27 april 2017, https://www.adventistreview.org/2011-1512-22, geraadpleegd op 5 februari 2020..
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  GEZONDHEID | “Rust, reinheid en regelmaat

RUST, REINHEID & REGELMAAT

Waar ligt de sleutel voor rust in onze 
werkverslavende wereld?

Door: Isabelle Dutour

“...Ik ben met u om u te verlossen en te 
redden.”

Jeremia 15:21
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gezondheid

urn-out, stress en depressie zijn de 
nieuwe volksziekten van de 21e eeuw. 
Zowel jong als oud heeft er last van. Er 
is een enorme druk om iemand te zijn 
of iemand te worden. Gemiddeld zijn 
is niet meer goed genoeg. We kijken 

om ons heen en vergelijken ons met anderen. 
‘Wauw! Hij heeft dat al bereikt en hij is pas 24!’ 
Vaak kunnen we niet stilzitten, we willen overal 
bij zijn. Bang om iets te missen. Het werk aan 
het eigen-ik gaat 24 uur per dag door. Zelfs 
vrije tijd is een kans om te werken aan het ei-
gen-ik, ons netwerk of kennis van de laatste 
actualiteiten. De boeken die we lezen om te 
ontspannen moeten wel goed van pas kunnen 
komen bij een gesprek met vrienden en colle-
ga’s of zelfs met onze broeders en zusters in 
de gemeente. Wie heeft er nou niet gehoord 
over de uitspraken; ‘Je bent wat je leest’, ‘Lek-
ker slank voor de zomer!’, ‘Nu is het tijd voor 
mij’. Waar je ook kijkt ervaar je de druk om mee 
te doen. 
In reclames, tijdschriften, teksten op kleding en 
facebook. Je wordt overspoeld en in een rich-
ting geduwd. Hoe kun je deze invloed 
tegenhouden? Hoe zou het zijn om niet mee te 
doen? Durf je anders te zijn? Wat is er mis met 
een authentieke persoonlijkheid zoals 
Jozef, Daniel, Ruth en andere bijbelse figuren? 
Anders zijn is een gave waar je mee geboren 
bent. Verwaarloos deze gave niet door te pro-
beren je aan te passen aan de rest. De mees-
te mensen gedragen zich niet als zichzelf uit 
angst om op te vallen of niet meer te passen 
in de groep. Hun gedachten zijn de meningen 
van anderen, hun leven is een imitatie van de 
massa. Maar individualiteit is een kracht. “Ieder 
menselijk wezen, geschapen naar het beeld 
van God, is begiftigd met een vermogen, dat 
lijkt op die van de Schepper – individualiteit, 
vermogen om te denken en te doen.” – Geest, 
karakter en persoonlijkheid, blz. 444.
“Het evangelie gaat over individuen. Ieder 
mens heeft een ziel te behouden of te verlie-
zen. Ieder heeft een individualiteit, die apart en 
onderscheiden is van alle andere... Niemand 
kan zijn individualiteit laten opgaan in die van 
een ander.” – Geest, karakter en persoonlijk-
heid, blz. 444. 
“De Heer verlangt niet, dat onze individualiteit 
teniet gedaan zal worden. Het is niet Zijn be-
doeling, dat elke twee personen precies 
gelijk zullen zijn in smaak en aard. Alle mensen 

hebben karaktertrekken die voor henzelf bij-
zonder zijn. En deze mogen niet worden teniet 
gedaan, maar moeten worden geoefend, ge-
vormd en gemodelleerd naar de gelijkenis van 
Christus.” – Geest, karakter en persoonlijkheid, 
blz. 445. 
“Iemand, die tracht het karakter van een ander 
tot voorbeeld te nemen, zal totaal mislukken. 
Iedere persoon moet zelf naar God kijken om 
met gewetensvolle trouw te handelen met de 
talenten die God hem gegeven heeft... het is 
in u broeder en zuster, in u; niet in een ander 
voor u. U dient een individuele geloofservaring 
te hebben. Dan zult u zich in uzelf verheugen 
en niet in een ander.” – Geest, karakter en per-
soonlijkheid, blz. 445. 

Rust vinden
Hoe kan ik rust vinden? Durf ik anders te zijn? 
Waar ligt de sleutel voor rust in onze werkver-
slavende wereld? Zoek de wijsheid van boven! 
In Jakobus 3:17 staat: “Maar de wijsheid die 
van boven is, is ten eerste rein, vervolgens 
vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol 
barmhartigheid en goede vruchten, onpartij-
dig en ongeveinsd.” Het vierde gebod in Éxo-
dus 20:8-11 geeft een praktisch voorbeeld om 
rust te vinden. Er is een parallel met het volk 
Israël en de generatie van de 21e eeuw. De 
geboden werden gegeven aan een volk dat 
net uit slavernij bevrijd was. Terwijl geboden 
en verboden in onze cultuur vaak als negatief 
worden beschouwd, hebben de Israëlieten de 
tien geboden ontvangen als een geschenk van 
vrijheid. God heeft gezegd: als jullie dit doen, 
zullen jullie je vrijheid behouden. 
Als we naar het sabbatsgebod kijken, staat er 
‘onthoud, gedenk’, dat wil zeggen; eer de sab-
bat zonder het ook maar één keer te vergeten. 
Zorg dat de sabbat altijd de prioriteit krijgt. Het 
vierde gebod van God staat in contrast met de 
geest van deze eeuw; werk, werk, werk. Maar 
God zegt; stop met deze slavernij. De sabbat 
is nodig om elke vorm van slavernij te voorko-
men. Als we verder lezen in het gebod komen 
we het woord ‘heilig’ tegen. Vandaag is het 
woord heilig een aanduiding van morele supe-
rioriteit, het woord kan ook aan plaatsen, voor-
werpen of personen gegeven worden. Maar 
in de Bijbel betekent het ‘apart gezet’. Het te-
genovergestelde van heilig is profaan, wat ‘ge-
woon’ betekent. Denk aan eten, drinken, wer-
ken, sporten, een huis, etc. En hier tegenover 

B
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“RUSTEN IS

EEN TERUGKERENDE

OEFENING

EEN DAGELIJKSE LES

DAT JE LEVEN

NIET INSTORT ALS JE

LOSLAAT”
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staat heilig als ‘anders’. Sabbat is een dag die 
anders is dan andere dagen. De bijzonderheid 
van deze dag is het verbod op werk. God had 
deze dag op een andere manier kunnen heili-
gen, bijvoorbeeld door een speciaal offer te 
vragen. Maar God wijst rust aan. Waarom? Dat 
brengt ons precies bij de kern: rusten. En dat 
leidt ons naar een leven met God. 
In Matthéüs 11:28 spreekt God tot ons : Kom 
naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, 
en Ik zal u rust geven.” Als je naar God komt 
zul je merken dat je zowel geestelijk als licha-
melijk verandering ziet. 

• Angstgevoelens worden minder;
• Je ademhaling wordt rustiger;
• Je voelt je veilig bij God; 
• De spierspanning wordt minder;
• Je hartslag gaat omlaag. 

In deze drukke maatschappij valt het op als je 
rust neemt. Iedereen gaat maar door en door. 
Durf anders te zijn en investeer in je relatie met 
God. Dit kan alleen als je rust neemt.

Rust nemen
Rusten dwingt ons om te leren vertrouwen. 
God wil ons leren dat ons leven niet afhangt 
van wat wij presteren, maar een geschenk van 
Hem is. Dan lezen we verder wie er allemaal 
niet mogen werken, parallel aan vandaag is; 
werk zelf niet, maar laat ook anderen niet voor 
je werken. Je collega’s, studiegenoten of werk-
nemers. Laat je niet afleiden door Linked-in, 
Twitter, Facebook, mail, etc. Vind je het moeilijk 
om stil te zitten en niets nuttigs te doen? Wat 
kan jou op sabbat van je rust beroven? Smart-
phone’s, fotos delen op social media? God 
leert ons met de sabbat dat rust voor ons van 
levensbelang is. Plan jij iedere dag een paar 
momenten van rust? In Lukas 6:12 lezen we dat 
Jezus in de nacht gaat bidden.  Hij trok zich na 
een drukke dag vaak terug om in de eenzaam-
heid zijn Vader op te zoeken. Bewaak deze 
momenten van rust. Voor je het weet zijn ze 
ondergesneeuwd. Pak je agenda en plan deze 
momenten voordat de week begint. Rustmo-
menten om contact te hebben met God, hetzij 

in de natuur, nadenkend over Gods liefde voor 
jou, of door te lezen. Plan vrije avonden, tijd 
om te rusten bij God. Durf deze momenten te 
verdedigen als anderen deze tijd van je probe-
ren in te nemen. Kortom: maak concrete plan-
nen hoe je deze rustmomenten gaat invullen. 
En vergeet niet dat God op deze momenten 
voor jou zorgt.
Als je ervoor kiest om samen met God rustmo-
menten te zoeken, dan kan het in het begin best 
lastig zijn. Net zoals het houden van de sabbat, 
is ook dit een uiting van vertrouwen: een oe-
fening in het loslaten van onze eigen controle 
en die toevertrouwen aan God. Rusten is een 
terugkerende oefening. Een dagelijkse les dat 
je leven niet instort als je loslaat. Ervaren dat je 
leven in Gods hand is en dat God je alles geeft 
wat je nodig hebt. De God van de Bijbel is een 
God die voor mensen zorgt. Leven als kind van 
God begint met de vreugde van de ontdekking 
dat je geliefd bent door God en dat je leven 
veilig is in Zijn handen. Los van wat je presteert 
houdt God van je en zorgt Hij voor jou. Laat in 
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je geplande rustmomenten je zorgen bij God. 
In gebed komen de herinneringen aan Gods 
beloften naar boven en deze zullen je troosten 
en rust geven. Jezelf opladen met God begint 
met een rustmoment. Daniël bad drie keer per 
dag. Jezus zocht iedere avond en nacht de stil-
te op bij Zijn Vader. David kwam ook midden 
in de nacht tot God. God riep Samuël in de 
nacht. God openbaarde Zich aan Jakob in de 
nacht. God antwoordt en openbaart Zichzelf in 
rustmomenten. Daarom is het zo belangrijk dat 
we deze momenten hebben. Durf anders te 
zijn en durf rust te nemen bij de Heer. 

Jeremia, Uria en Elia ten einde raad
Zoals we het eerder lazen hebben we tegen-
woordig te maken met ziekten zoals burn-out, 
stress en depressie. Maar ook in de Bijbel vin-
den we hier meerdere voorbeelden van. Het 
eerste voorbeeld dat ik uit de Bijbel naar voren 
wil brengen is het verhaal van de profeet Je-
remia. Hij had het zwaar met de opdracht die 
God hem had gegeven en in Jeremía 15:10-21 
lezen we dat hij aan God vertelt dat zijn leven 
ondraaglijk is en hij eigenlijk nooit geboren 
had willen worden. Hij legt zijn probleem en 
klacht bij God, zijn Maker. In hun vermoeidheid 
of angst kunnen mensen echter de verkeerde 
kant op vluchten omdat ze denken daarmee 
hun leven te redden. Een voorbeeld is de tijd-
genoot van Jeremia, de profeet Uria die exact 
dezelfde boodschap bracht als Jeremia (Je-
remía 26:20). Eerder lazen we dat Jeremia zijn 
noodkreet aan God toevertrouwt, maar Uria 
kiest om te vluchten naar Egypte waar hij zich 
veilig waant. Als we verder lezen zien we dat 
hij uiteindelijk wordt gevonden door spe ciaal 
gestuurde mannen van koning Jojakim en dat 
hij wordt vermoord. 
Een ander voorbeeld uit de Bijbel dat mij het 
meest aanspreekt is het verhaal over Elia (1 Ko-
ningen 19:1-14). In het leven van Gods kinde-
ren is dit altijd een cruciaal moment: Hoe ga 
je om met teleurstellingen? Hoe reageer je op 
tegenslagen? Hoe ging Elia om met zijn tegen-
slag? 
Elia is kapot en uitgeblust, verdord en ver-
droogd als een woestijn. Het is hem allemaal 
te veel. Elia zoekt zijn toevlucht in Gods han-
den door naar de woestijn te gaan. Wat is 
jouw woestijn? God weet hoe belangrijk rust is 
voor Elia op dit moment en Híj leidt hem naar 
de woestijn. Zoals het ook zo mooi staat be-
schreven door Hosea in Hoséa 2:13: “Daarom, 
ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in 
de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.” 
We lazen eerder dat Uria naar Egypte vluchtte. 
Denk erover na waar jij heen vlucht als je het 

moeilijk hebt. Wat is jouw Egypte waar je mis-
schien vaak naartoe bent gevlucht? 
Elia ziet dit moment als het einde van alles, een 
diepe put. Hij wil sterven en zegt: “Genoeg 
is genoeg, neem mijn leven.” Elia laat zich in 
Gods handen vallen en stort zijn hart bij Hem 
uit. Hij valt in slaap onder een jeneverboom. 
Maar er kwam een engel die hem aanraakte en 
zei: “Word wakker en eet wat.” Elia keek op en 
zag naast zijn hoofd brood en een kruik water. 
Toen hij gegeten en gedronken had ging hij 
weer slapen. De engel des Heeren kwam te-
rug, raakte hem opnieuw aan en zei: “Sta op 
en eet, anders is de reis te zwaar voor je.” Toen 
Elia had gegeten stond hij op en liep, aange-
sterkt door dit voedsel, veertig dagen en nach-
ten door de woestijn. 
De Bijbel staat vol met mooie voorbeelden 
over engelen die door God gestuurd worden 
om het leven van reizigers draagbaar te ma-
ken. Denk aan Abraham (Genesis 18). God 
stuurt ons in onze woestijn ook mensen toe 
zoals diakenen of personen zoals Martha die 
altijd bereid zijn om te helpen. De zorg van de 
engel in Elia’s verhaal is zo waardevol omdat 
de gewone, alledaagse levensbehoeften in de 
crisis van de profeet heel belangrijk zijn. Rust, 
reinheid en regelmaat. Eten, drinken, slapen 
en wandelen. Het lijkt voor de oververmoeide 
uitgebluste Elia allemaal onbelangrijk, maar 
voordat God tot Elia spreken kan, moet hij 
eerst aansterken. Een fysiek uitgeput kind van 
God kan de woestijn niet in en de berg niet 
op. ‘Mens sana in corpore sano’; een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Wie zich laat val-
len in Gods handen, moet daar eerst stil gaan 
liggen en erkennen dat hij of zij  zwak is en af-
hankelijk is van God. Eerst op adem komen, 
eten en drinken. Eerst je lichaam op orde en als 
je te zwak bent om te bidden vraag je je broe-
ders en zusters om intensief voor je te bidden. 
Als we de ervaring van Elia’s zware depressie 
bestuderen, zien we dat God net zo blij is met 
de sterke Elia op Karmel als met de uitgeputte 
Elia onder de jeneverboom. God heeft Elia ge-
wild, en God staat in voor Zijn kind. God heeft 
jou gewild en Hij staat voor jou in! Met of zon-
der taak, met of zonder succes. God heeft jou 
gewild en Hij maakt af in jou waar Hij mee be-
gonnen is. Wat voor Elia het einde betekende, 
was het niet voor God. Hij luisterde naar Elia, 
troostte hem en zorgde voor hem. 
Elia vindt de plaats bij God op de berg. Hij 
kruipt de spelonk in en overnacht daar. Zijn le-
ven lijkt nog steeds zinloos. God raakt hem aan 
en vraagt: Elia, wat doe je hier? Op een soort-
gelijke manier vroeg  God aan Adam: Waar 
ben je? God kent Zijn kinderen en weet allang 
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“Iedereen die onder de jeneverboom terechtkomt;

 iedereen die net als  Elia niet meer verder kan.

God kent jou

... Hij stuurt ook een engel naar jou als je niet verder kunt 

en fluistert wat je moet doen

om verder te kunnen”
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waar wij ons verstoppen. God heeft een doel 
met Zijn vragen. Hij wil dat wij ons hart voor 
Hem openleggen. Daarom vroeg Jezus aan de 
blinde man: “Wat wil je dat Ik voor je doe?” 
God weet onze diepste verlangens en de ant-
woorden al, maar Hij wil dat wij Hem leren ken-
nen als een Vader. Zeg in je eigen woorden wat 
je bedrukt. Vraag aan Hem wat je nodig hebt, 
huil uit bij Hem. 
Toen Elia op de berg was kwam de storm, de 
aardbeving en het vuur. Maar Elia wist; hier is 
God niet. Toen kwam het suizen van een zach-
te koelte, het gefluister van een zachte stilte, 
en daar was God. 1 Koningen 19:9-13. Hoe 
wordt het stil bij jou en in jou? Hoor je Gods 
vraag? Elia’s zoektocht naar de plaats Horeb bij 
God door de woestijn is Gods zoektocht naar 
een plek in het rotsachtige hart van de mens. 
Ik raad iedereen aan om het verhaal in 1 Konin-
gen 18 en 19 te bestuderen! 
De Psalmist vertelt ons in Psalm 121:
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
Vanwaar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Heer behoedt jou van alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
De Heer houdt de wacht,
Over jouw gaan en komen,
Van nu aan tot in eeuwigheid.” 
De weg van bezinning gaat vaak verder dan 
je eigenlijk zelf zou willen. Mijn weg van be-
zinning duurde drie keer zo lang als ik had 
verwacht. Zoals Elia was ik van het ene op het 
andere moment door de Heer op non-actief 
gezet. Ik was leeg, uitgeput en ging liggen 
onder Gods jeneverboom. Het leven zoals het 
was had geen zin meer. Hoe bijzonder is het 
als je in zulke momenten een aanraking van 
een engel voelt in de vorm van jouw kinderen, 
een vriendin die jou ophaalt om een stukje te 
wandelen, een kennis die voor jou komt ko-

ken, je moeder die een week komt om je te 
verzorgen en vooral de broeders en zusters die 
voor je bidden omdat je daar zelf geen kracht 
meer voor had. Ik kon alleen nog uitbrengen: 
God help mij! Op dat moment had ik niet door 
hoe bijzonder deze momenten waren, net zo-
als Elia het normaal vond verzorgd te worden 
door een engel. Nu besef ik de grootheid van 
Gods liefde voor mij. Hij stuurde deze mensen 
in mijn woestijn en Hij zorgde op deze manier 
voor mijn basisbehoeften in deze gedwon-
gen rustperiode. Met Gods hulp ben ik uit de 
woestijn gekomen en als ik terugkijk ben ik 
dankbaar dat ik de gelegenheid had om in de 
woestijn met God te wandelen. Ik ben dank-
baar dat Hij mij wees op Elia’s verhaal zodat ik 
de schuldgevoelens kon loslaten die in mij naar 
boven kwamen omdat ik ‘niets deed’. Ik had 
geen werk, ik kon niet meer voor mezelf zorgen 
en had zelfs twijfels of God nog van mij hield 
in deze situatie. Uit grote dankbaarheid wil ik 
deze ervaring delen met iedereen die onder 
de jeneverboom terechtkomt; iedereen die net 
als  Elia niet meer verder kan. 
God kent jou: “Want Gij hebt mijn nieren ge-
vormd, mij in de schoot van mijn moeder ge-
weven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar 
ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken; 
mijn ziel weet dat zeer wel.” (Psalm 139:13-
14). Hij stuurt ook een engel naar jou als je niet 
verder kunt en fluistert wat je moet doen om 
verder te kunnen. Dat doet Hij alleen in mo-
menten van stilte. Durf stil te zijn, niets te doen 
en alleen rusten en luisteren naar Zijn stem. Hij 
is heel dichtbij jou en staat naast je om je te 
helpen bij het invullen van rustmomenten in je 
leven. 

AMEN

“HOE WORDT HET STIL

BIJ JOU EN IN JOU?”

  GEZONDHEID | “Rust, reinheid en regelmaat:”
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Wat gebeurt er als je anders bent? 

Door: Valérie Guldemeester

Overdenking

Anders
zijn
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 OVERDENKING | “Anders zijn”

“Word niet aan deze wereld gelijkvormig”. An-
ders zijn dan de mensenmassa. Opvallen op 
het werk, op school, in onze vriendenkring en 
familie. Willen we dit? Kunnen we dit? Anders 
zijn kan weerstand geven. Kijk naar de ervarin-
gen van de profeten en discipelen in de Bijbel, 
of naar ons grote voorbeeld Jezus. Allemaal 
waren ze anders en kregen ze met veel tegen-
stand te maken. Anders zijn roept reacties op 
bij de mensen om ons heen. Dit kunnen zowel 
positieve als negatieve reacties zijn. Wat ge-
beurt er als je anders bent? 
Laten we kijken naar het verhaal van Jozef, de 
zoon van Jakob en Rachel. Jozef was al anders 
vanaf het moment dat zijn moeder zwanger van 
hem was. Hij was het eerste kind van Rachel, 
de vrouw waar Jakob zoveel van hield. Ze was 
onvruchtbaar, maar God gaf haar toch twee 
zoons. Toen hij opgroeide werd het verschil 
tussen hem en zijn broers alleen maar zicht-
baarder. Jozef viel op door zijn goede karakter 
en de keuzes die hij maakte. Hij volgde niet in 
de voetstappen van zijn broers en bleef vast-
houden aan zijn principes. Ondanks dat zijn 
gedrag veel weerstand opriep bij zijn broers, 
bleef hij trouw. Ook toen hij als slaaf verkocht 
werd en in een vreemd land terecht kwam. Hij 

hield zich aan de wetten van Egypte, maar be-
hield zijn individualiteit en viel op doordat hij 
duidelijk anders was. 
Als kind van God zijn we anders. En onze trouw 
en liefde voor God is voor satan een doorn in 
het oog. Hij zal er alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat we onze principes los laten en ons 
vormen naar de wereld. Maar wat zijn de gevol-
gen als we ons vasthouden aan Gods principes 
en geboden? Als we anders zijn omdat we het-
zelfde karakter als Christus willen hebben? In 
eerste instantie levert het weerstand op. Jozef 
heeft hele zware tijden meegemaakt, net zo-
als veel andere grote namen in de Bijbel. Maar 
hoe is de toekomst? En hoe zwaar wegen een 
aantal lastige perioden hier op aarde op tegen 
het eeuwige leven dat we kunnen verkrijgen? 
God wil ons zo rijkelijk zegenen, Hij wil ons al-
les geven wat wij verlangen, als wij van Hem 
houden en hier ook naar handelen. “Maar zoek 
eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtig-
heid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden. Wees dan niet bezorgd over de dag 
van morgen, want de dag van morgen zal voor 
zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen kwaad.” Matthéüs 6:33, 34.  

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:2.

“DE EISEN VAN GODS GEBODEN

18



DE SABBATwachter | 2020

ANDERS ZIJN NAAR   GODS WIL

Hoe kunnen we anders zijn? Hoe kunnen we 
zijn naar Gods wil? In Spreuken 3:1, 2 staat: 
“Mijn zoon, vergeet Mijn onderricht niet, en 
laat je hart Mijn geboden in acht nemen, want 
lengte van dagen en jaren van leven en vrede 
zullen ze voor jou vermeerderen.” Het houden 
van Zijn geboden is een opdracht van God. 
Door dit te doen onderscheiden we ons van 
de wereld. Maar daar stopt het niet. De eisen 
van Gods geboden gaan verder dan ons ui-
terlijke gedrag. Zij eisen een verandering van 
onze geest.  Daar begint het. Wij moeten een 
geest van liefde krijgen. 1 Korinthe 16:13, 14. 
“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees 
moedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde 
gebeuren.” 
Als we om ons heen kijken zien we dat veel 
mensen de moed verliezen, dat ze geen hoop 
hebben op een goede toekomst voor hun kin-
deren en zichzelf. De aarde gaat steeds verder 
kapot en de samenleving verhardt. In deze 
moeilijke tijden kunnen wij het licht en het zout 
der aarde zijn. Wij kunnen mensen hoop ge-
ven op een prachtige toekomst. Met de liefde 
van God kunnen we hen troosten en steunen. 
Denk aan de vruchten van de geest, waardoor 
we ons karakter kunnen vormen naar Gods wil: 

“... Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriende-
lijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing”. Galaten 5:22. Door God 
aan ons karakter te laten werken, kunnen we 
zendingswerk doen voor alle mensen om ons 
heen. Een vriendelijk woord, hulp in moeilijke 
tijden, vergeving en verzoening wanneer ons 
onrecht is gedaan zijn een gebaar van de liefde 
van God in ons. Voor sommige mensen is dit 
de enige manier waarop ze ooit in aanraking 
met Gods liefde komen. 

BEHOUD JE   INDIVIDUALITEIT

God verlangt van ons dat we onze individu-
aliteit behouden en dat we ons karakter ont-
wikkelen. Hij wil niet dat we allemaal hetzelfde 
zijn en doen. Dit is ook een reden waarom we 
anders kunnen en mogen zijn.  Individualiteit is 
een kracht. Met Gods leiding kunnen we onze 
talenten en bijzondere karaktertrekken die we 
van Hem gekregen hebben verder ontwikke-
len tot Zijn eer. God geeft iedereen een indivi-
duele taak en het is niet de bedoeling dat we 
mensen om ons heen imiteren of hen als voor-
beeld stellen. Christus is ons grote voorbeeld, 
en het is ons streven om te worden naar Zijn 
gelijkenis. We kunnen allemaal wat betekenen 
voor de Heer, Zijn gemeente en de mensen om 
ons heen. En een ieder van ons heeft weer een 
andere benadering of werkwijze waardoor we 
als één lichaam samenwerken. We hebben al-
lemaal een andere achtergrond en andere er-
varingen opgedaan; dat maakt onze bijdrage 
zowel in de gemeente, school, werk of onze 
vriendenkring juist zo waardevol. Alle verschil-
lende ideeën en opvattingen kunnen we sa-
men tot een mooi geheel voegen. 
“Waarom hebben we een Matthéüs, een Mar-
kus, een Lukas, een Johannes, een Paulus en al 
die andere schrijvers nodig, die hun getuigenis 
gegeven hebben over het leven van de Hei-
land tijdens Zijn bediening op aarde? Waarom 
had één van de discipelen niet een volledig 
verslag kunnen schrijven en ons zo een samen-
hangend verslag van Christus’ leven en werk 
kunnen geven?
De evangeliën verschillen, toch smelt het ver-
slag in hen samen tot één harmonieus geheel. 
De ene schrijver brengt punten in, die een an-
der niet inbrengt. Als deze punten essentieel 
zijn, waarom noemden alle schrijvers ze dan 
niet? Dat komt omdat de geest van mensen 
verschilt, en dingen niet op exact dezelfde 
manier begrijpen. Sommige waarheden doen 
veel sterker een appèl op de ene groep per-

Gaan verder 
DAN UITERLIJK GEDRAG”
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sonen dan andere. Sommige punten lijken 
voor sommige mensen veel belangrijker dan 
voor anderen. Hetzelfde principe geldt ook 
voor sprekers. Sommige sprekers blijven een 
aanzienlijke tijd stilstaan bij punten, waaraan 
anderen vlug voorbij zouden gaan, of die ze 
helemaal niet zouden noemen. Zo wordt de 
waarheid duidelijker door meerdere personen 
uiteengezet dan door één.” – Geest, karakter 
en persoonlijkheid, blz. 444, 445. 
Wees dus niet bang om met ideeën of voor-
stellen te komen die anders zijn dan de rest. 
Laat je leiden door Gods Geest en Hij zal je 
inspireren om een bijdrage te kunnen geven 
voor de mensen om je heen. Behalve wijsheid 
krijgen wij ook kracht van God om het goede 
te doen als anderen voor het verkeerde kiezen. 
Om standvastig te blijven als het veel makke-
lijker zou zijn om de brede weg te volgen. An-
ders zijn is niet makkelijk, maar uit liefde voor 
God gaan we graag deze uitdagingen in ons 
leven aan. 

BEPROEVINGEN IN ONS LEVEN

De korte geluksmomenten die we hier probe-
ren te verkrijgen staan in schril contrast met het 
ware geluk en de rust die God ons wil geven. 
De beproevingen en verzoekingen die we hier 
moeten doorstaan, trainen ons om sterker te 
worden en ons voor te bereiden op het eeu-
wig leven. De kracht die we van God krijgen 
helpt ons om door te gaan. Laten we denken 
aan de grote namen in de Bijbel als we pro-
blemen en moeilijkheden op ons pad krijgen. 
Elia, Jozef, Jeremia, Ruth, Paulus en andere 
mannen en vrouwen naar Gods hart. Ze bleven 
trouw en maakten het verschil in deze wereld, 
ondanks alle weerstand. “Zalig is de man die 
verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 
gebleken is, zal hij de kroon van het leven ont-
vangen, die de Heere beloofd heeft aan hen 
die Hem liefhebben.” – Jakobus 1:12. Geef de 
moed niet op als je keer op keer tegenslagen 
te verduren hebt. Als het zo lijkt dat de mensen 
die God niet liefhebben meer geluk en voor-
spoed in het leven ervaren als Gods kinderen. 
De beproevingen die op ons pad komen, ma-
ken ons sterker en meer afhankelijk van God. 
Onze vriendschap met God wordt sterker als 
we Hem bij álles betrekken in ons leven. En 
God laat Zijn kinderen nooit in de steek. In 1 
Korinthe 10:13 staat zo mooi; “Meer dan een 
menselijke verzoeking is u niet overkomen. En 
God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u ver-
zocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal 

met de verzoeking ook de uitkomst geven om 
die te kunnen doorstaan.” Als wij nauw contact 
met God hebben, stralen we Zijn licht en karak-
ter uit naar de mensen om ons heen. Door elke 
dag met God te communiceren kunnen we leren 
hoe we het verschil kunnen maken voor de men-
sen om ons heen. De Psalmist zegt: “U leert mij 
hoe ik leven moet, mijn grootste vreugde is dicht 
bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.” 
Psalm 16:11. Als we bidden om Gods leiding, 
baant Hij de weg voor ons vrij.

VALKUILEN ALS WE  ANDERS ZIJN

Als wij ons bewust zijn van onze talenten en 
van datgene wat ons anders maakt, zoals ons 
voorrecht dat we Gods kinderen zijn, dan 
schuilt er altijd het gevaar dat we onszelf over-
schatten en satan ons op die manier ten val wil 
brengen. Hij ligt op de loer om Gods kinderen 
onderuit te halen en ervoor te zorgen dat we 
de talenten en gaven op de verkeerde manier 
gebruiken. Het gevaar bestaat dat we denken 
dat we het op eigen kracht kunnen. Laten we 
als voorbeeld Simson nemen, misschien wel de 
sterkste man die ooit op aarde heeft geleefd. 
Zijn moeder was onvruchtbaar, maar God gaf 
haar een zoon, namelijk Simson (Richteren 13). 
Al toen Simson in de buik van zijn moeder was, 
was hij anders. Zijn moeder werd specifiek op-
gedragen geen wijn en sterke drank te drinken 
of iets onreins te eten. Simson zou een 
Nazireeër worden en zijn hoofd mocht nooit 
geschoren worden. Simson had een belangrij-
ke taak van God gekregen, en hij had zoveel 
moois kunnen betekenen voor het volk. Helaas 
gebruikte hij zijn gave ook vaak op de verkeer-
de manier. Het kan voor ons ook een valkuil zijn 
om onze kwaliteiten op een manier in te zetten 
die niet tot Gods eer is. Laten wij altijd Gods 
leiding vragen in alles wat we doen, zodat we 
niets tot onze eigen eer doen, maar tot Zijn eer. 

WILLEN WE   ANDERS ZIJN?

Ieder mens is anders, we zijn allemaal uniek. 
Toch gebeurt het dat we vaak niet onszelf zijn, 
dat we maar meegaan met de massa omdat 
dit de weg van de minste weerstand is. We wil-
len niet opvallen, niet lastig zijn als we in een 
groep mensen zijn, geen ‘gedoe’ veroorzaken 
of we zijn bang om buiten de groep te vallen 
en raar aangekeken worden door collega’s of 
klasgenoten. We hebben verschillende mas-
kers die we opzetten in verschillende situaties. 

 OVERDENKING | “Anders zijn”
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Maar wat verwacht God eigenlijk van ons hier-
in? God wil toch dat we gelukkig zijn, dat we 
geliefd zijn? Jazeker, maar we hoeven niet te 
streven naar goedkeuring van de mensen om 
ons heen. Zij kunnen ons nooit dat ware ge-
luk of die diepe liefde geven die Christus ons 
geeft en die wij van onze broeders en zusters 
kunnen ontvangen. God wil ons alleen het bes-
te geven, en dat kunnen we krijgen als we voor 
Hem kiezen. En kiezen voor God staat gelijk 
aan opvallen en anders zijn! 

“GOD WERKT IN ZIJN 
WONDERBAARLIJKE WEGEN EN

OP ZIJN TIJD”

DURF KEUZES  TE MAKEN

Om anders te zijn moeten we bepaalde keuzes 
maken. Als we geen duidelijk standpunt inne-
men, zullen we opgaan in de massa en geen 
verschil maken. We hebben God aan onze 
zijde Die ons helpt om anders te zijn, Die dit 
van ons verwacht en ons Zijn volledige steun 
en kracht geeft. Het succes en de uitkomst van 
de keuze voor God is niet van ons afhankelijk, 
evenmin is het onze verantwoordelijkheid. God 
werkt in Zijn wonderbaarlijke wegen en op Zijn 
tijd. Denk aan de jongen met de vijf broden 
en twee vissen in Johannes 6. Een grote groep 
mensen was onophoudelijk drie dagen naar 
Jezus aan het luisteren en begon honger te 

krijgen. Deze kleine jongen had nog wat eten. 
Hij was duidelijk anders dan de discipelen die 
geen geloof hadden in een goede afloop hier-
van. Jezus zorgde ervoor dat de keuze om zijn 
eten aan Hem te geven prachtige gevolgen 
had. 
Wij kunnen het verschil maken door onze ta-
lenten en gaven voor Jezus in te zetten en Zijn 
geboden te onderhouden. Laten wij onze bro-
den en vissen aan Jezus geven zodat Hij ze kan 
breken, vermenigvuldigen en delen. Durf an-
ders te zijn, geloof en kies voor Jezus en Hij zal 
zorgen voor prachtige uitkomsten. Amen.

“geloof en kies
JEZUS”

DURF ANDERS TE ZIJN
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De getuigenis die ik met jullie wil delen is bij 
veel mensen onbekend. Buiten mijn gezin zijn 
er maar enkelen die deze ervaring kennen. 
Toch wil ik het graag delen. Mijn ervaring laat 
namelijk zien hoe God je in een positie kan la-
ten komen om een keuze te maken waar voor 
je staat!
Mijn verhaal speelt zich af in het jaar 1975. 
Midden in de wilde jaren zeventig was ik ze-
ventien jaar oud. Ik ben de jongste in een gezin 
van drie zoons. Omdat mijn vader in 1966 was 
overleden toen ik acht jaar oud was, had mijn 
moeder de dankbare en zware taak om drie 
jongens op te voeden en op te laten groeien. 

Mijn moeder was een geloofsvrouw. Het was 
door haar geloof dat mijn vader tot het geloof 
kwam. Na het overlijden van mijn vader was 
het haar uitzonderlijk sterke geloof dat het hele 
gezin iedere sabbat naar de gemeente deed 
gaan, ook in mijn tienerjaren. 
Toen ik zeventien jaar oud was had ik nog geen 
keuze gemaakt voor God. Het was uit lief-
de voor mijn moeder en uit ontzag voor haar 
sterke geloof dat ik elke sabbat meeging. Ik 
hield mij op die leeftijd niet bezig met gees-
telijke zaken. Liever besteedde ik mijn tijd aan 
(heel veel) sport en uitgaan. De meerderheid 
van mijn vrienden en vriendinnen waren van 

  JEUGD EN GEZIN | “Geloofservaringen "

GELOOFSERVARINGEN
van hen die anders durfden te zijn

Getuigenis van Hans Rekker

Gij zijt Mijn getuigen
Jesája  43:10
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Jeugd en Gezin

Indonesische en Molukse afkomst. Naast hun 
heerlijke keuken hadden de migranten uit In-
donesië hun vechtsport meegenomen: Shaolin 
Kempo. Vanaf mijn twaalfde was ik verknocht 
aan deze vechtsport. Ik trainde op dinsdag en 
donderdag twee keer in een dojo en op zon-
dag in het bos. Dit ging zo door totdat ik in 
1975 werd opgeroepen voor de keuring om de 
militaire dienstplicht te vervullen.
In 1997 is de militaire dienstplicht afgeschaft. 
Tot die tijd moest echter iedere jongen in Ne-
derland in het jaar dat hij zeventien werd zich 
laten keuren voor de militaire dienst. Ook ik 
werd kort na mijn zeventiende verjaardag op-
geroepen om mij te melden bij Boreelkazerne 
in Deventer. In de aanloop naar deze keuring 
dacht ik na wat dit zou betekenen. Iets in mij 
werd getrokken naar de militaire dienst. Het 
militaire leven bestaat uit veel sport en het 
gebruik van materieel dat de meeste mannen-
harten sneller laat kloppen. Maar in mijn hart 
voelde ik ook de enorme keerzijde hiervan. Als 
militair zou ik een eed moeten afleggen van 
absolute gehoorzaamheid aan andere mensen. 
Ik zou dan misschien bevelen moeten opvol-
gen die in strijd zouden zijn met mijn geweten. 
Wat zouden ze echter denken van een fitte en 
sterke jongeman die niet zou willen vechten 
voor zijn land, maar wel in zijn vrije tijd zoveel 
mogelijk vechtsport beoefende? In aanloop 
van de keuring stopte ik daarom met mijn ge-
liefde vechtsport, Shaolin Kempo.
Op de dag van de keuring onderging ik fysie-
ke, psychologische en intelligentietesten. Voor 
een jongen van zeventien was dit best een leu-
ke dag. Aan het einde van de dag kreeg ik het 
resultaat te horen: ik was goedgekeurd voor 
de militaire dienst. Vervolgens moest ik mij 
melden bij de sergeant van dienst om hem te 
vertellen bij welk krijgsmachtonderdeel ik zou 
willen dienen. “Wat zal het worden? De Land-

macht, de marine of de luchtmacht?” riep hij 
mij toe. Op dat moment drong het tot mij door 
dat ik nu een keuze moest maken voor het tij-
delijke leven of het eeuwige leven. Er viel een 
stilte. “Nou wat wordt het?”, schreeuwde de 
sergeant. Ik antwoordde: “Niks meneer, ik doe 
een beroep op de wet gewetensbezwaren. Ik 
ben er namelijk van overtuigd dat God in het 
zesde gebod verbiedt dat iemand zijn mede-
mens doodt. Daarom is het in strijd met mijn 
geweten om de militaire dienst te vervullen.” 
Prijs de Heer! Ik koos voor God!
De sergeant was niet bepaald blij met mijn 
keuze. Noch kon hij het begrijpen. Mij werden 
een aantal formulieren gegeven om in te vul-
len. Daarna werd ik getest of ik niet S5 (gees-
telijk ongeschikt) was voor de dienst. Maar de 
Heere zij dank, uiteindelijk werd mijn beroep 
op de wet gewetensbezwaren erkend. 
De oproep voor de militaire dienstplicht 
dwong mij om een keuze te maken. Ik had mijn 
vechtsport opgegeven en besloot daarna om 
Bijbelles te volgen om mijn geloof te verdie-
pen. De toenmalige predikant br. Harm Man-
demaker nam elke twee weken de moeite om 
vanuit Harderwijk mij op te halen in Apeldoorn 
en door te rijden naar Arnhem, om daar mij 
en mijn latere vrouw – Hester Guldemeester – 
Bijbelles te geven. Twee jaar later, op 12 juni 
1977, zijn wij samen gedoopt door br. Mande-
maker. 
Nu, 45 jaar later, dank ik nog altijd de Heere 
voor zijn tussenkomst in 1975. Ik maakte een 
keuze waar ik nog nooit spijt van heb gehad. 

“Ik maakte een keuze waar ik nog nooit spijt van heb gehad. “
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Anders zijn op de werkvloer

Al zes jaar werk ik  als hoofdassistent met ple-
zier in een praktijk met een Duitse tandarts-im-
plantoloog. In mijn baan heb ik veel verant-
woordelijkheid gekregen.  Daarom voer ik 
ook meerdere verschillende taken uit. In 2018 
besloot mijn baas om angstige patiënten te 
behandelen met medicinaal lachgas in plaats 
van onder narcose. Als hoofdassistent moest 
ik daarom de cursus ´assisteren bij een lachgas 
behandeling´ volgen. Het is een tweedaagse 
cursus, één dag is voor de theorie en de an-
dere dag is bedoeld om de praktijk te leren. Ik 
keek er erg naar uit om de cursus te volgen en 
iets nieuws te leren. Ik zei direct: JA!  
Mijn baas meldde ons aan voor een cursus op 
21 & 22 september in Duitsland. Toen kwam 
ik erachter dat de cursus op vrijdag en sabbat 
zou plaatsvinden. Op dat moment durfde ik 
niet te zeggen dat ik het niet zou willen vol-
gen op sabbat en daarom niet zou kunnen. Ik 
vertelde dat ik dat weekend niet kon omdat ik 
dan jarig was (wat ook echt zo is) en mijn fami-

lie misschien een verrassingsfeest zou hebben 
georganiseerd. Mijn baas had hier begrip voor 
en zou voor andere data gaan kijken. Een week 
later vertelde hij dat het 28 en 29 september 
zou worden. Dit was alweer op een sabbat. Ik 
durfde nog steeds niet te vertellen dat ik niet 
kon in verband met de sabbat. Als excuus zei 
ik dat ik de cursus niet in het Duits wilde doen 
(de cursus was namelijk in Duitsland). Hij raakte 
een beetje geïrriteerd en vroeg mij waarom ik 
dat niet eerder had gezegd. Toch was het geen 
probleem, hij stelde voor dat ik dan een cursus 
zou zoeken in Nederland.
Ik ging op onderzoek uit of er een eendaagse 
cursus werd aangeboden in Nederland. Helaas 
was deze er niet. Dat was wel een tegenvaller. 
Daarna ben ik gaan rondkijken in België, Frank-
rijk en Engeland. Ook hier was het niet mogelijk 
een eendaagse cursus te volgen. Overal was 
het aanbod hetzelfde: een tweedaagse cursus 
op vrijdag en sabbat. Ik kon geen kant meer op 
en ik vroeg een gesprek aan met mijn baas om 

Getuigenis van Deborah Guldemeester

“Ik ben God dankbaar dat 
ik sterk ben gebleven, 

ondanks dat ik mijn baan 
kon verliezen. God zorgt 

voor ons en hij beloont ons 
als wij te allen tijde voor 

Hem kiezen.” 
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hem de waarheid te vertellen. Ik vreesde voor 
mijn baan, omdat ik het zag als werkweigering. 
Immers, zonder die cursus kon ik niet assiste-
ren tijdens de behandeling met lachgas. Nadat 
ik uitgelegd had dat ik de cursus helaas niet 
kon doen in verband met de sabbat werd het 
voor mij allemaal erg moeilijk gemaakt op het 
werk. In het begin viel het nog mee en belde 
mijn baas meerdere instanties op om te vragen 
of het echt niet op één dag kon of op andere 
dagen. Helaas was dit niet mogelijk. 
Toen hij merkte dat ik standvastig bleef, over-
spoelde hij mij met allemaal vragen en menin-
gen. Hij vond het belachelijk en extremistisch 
dat ik vanwege het geloof geen cursus wilde 
volgen op sabbat. Ik kon met die cursus uit-
eindelijk toch ook mensen helpen die pijn 
hadden? Waarom zou God mij dan verbieden 
om op sabbat de cursus te gaan doen? Dat 
soort vragen bleef hij wekenlang stellen, dag 
in dag uit. Ik probeerde vaak uit te leggen dat 
ik standvastig bleef in het geloof, niet omdat 
ik moest, maar omdat ik dat zelf wilde. Ik wil-
de niet een cursus volgen op sabbat, daar rust 
geen zegen op. 
Ik bad vaak tot God dat ik niet elke dag werd 
getreiterd en ik liet het allemaal in Gods han-
den. Tot ik begin 2019 een telefoontje kreeg op 
het werk. De vrouw aan de andere kant van de 
lijn vroeg of er bij ons in de praktijk nog interes-
se was voor het volgen van een lachgas cursus. 
De vrouw legde mij uit dat de cursus op vrijdag 
19 juli 2019 was in een praktijk in Amsterdam, 
maar het was wel Engelstalig. Natuurlijk had ik 
interesse in een lachgas cursus, maar dat was 
voor mij tot nu toe onmogelijk omdat de prak-
tijkcursus vaak op sabbat plaatsvond. Daarom 

vertelde ik de vrouw dat ik interesse had maar 
het voor mij niet mogelijk was vanwege mijn 
geloofsovertuiging. Ze vervolgde haar verhaal: 
het is een praktijk in Amsterdam die ons voor 
één dag heeft ingehuurd om tandartsen zowel 
de theorie als de praktijkcursus te leren. Ik was 
muisstil en vroeg de vrouw of ze het wel ze-
ker wist dat de cursus slechts op één dag zou 
plaatsvinden en de praktijk niet alsnog op sab-
bat zou zijn. De vrouw kon mij verzekeren dat 
het op één dag zou zijn; dit was een eenmali-
ge uitzondering. “Dit kan toch niet waar zijn”, 
dacht ik bij mezelf. Ik dankte God en meldde 
mij direct aan voor de cursus. Op 19 juli 2019 
ben ik naar Amsterdam gereden. Samen met 
de tandartsen die aanwezig waren heb ik de 
cursus gehaald. Deze tandartsen vroegen zich 
af wie ik was en hoe ik van deze cursus afwist. 
De cursus was namelijk alleen bedoeld voor 
tandartsen uit de omgeving Amsterdam, niet 
voor assistenten uit Gelderland. Ik legde mijn 
verhaal uit en vertelde dat die vrouw misschien 
contact had gehad met mijn baas tijdens de 
cursus die hij had gevolgd in Duitsland. 
Eenmaal weer terug op het werk heb ik mijn 
baas gevraagd wie die vrouw was en of hij haar 
kende van de cursus, maar hij kende die vrouw 
helemaal niet. Tot op de dag van vandaag 
weet ik niet wie die vrouw was en hoe zij wist 
dat ik die cursus zo graag wilde doen. Het is 
een wonder. Ik ben God dankbaar dat ik sterk 
ben gebleven, ondanks dat ik mijn baan kon 
verliezen. God zorgt voor ons en hij beloont 
ons als wij te allen tijde voor Hem kiezen. 
“Durf anders te zijn en kijk dan wat er gebeurt!”

“Durf anders te zijn en kijk 
dan wat er gebeurt!”
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  STUDIE | “40/1 Challenge”

Studie

In de rubriek studie blikken we terug op het 
bijzondere thema van deze Sabbatwachter: 
durf anders te zijn. Dit artikel is niet alleen 
een thematisch Bijbels overzicht waardoor we 
de theorie kunnen studeren, maar ook vanuit 
praktisch oogpunt een grote oproep om jouw 
leven grondig te bestuderen in de (eind)tijd 
waarin we ons allemaal tegenwoordig bevin-
den. Daarom willen wij jou een plan geven om 
God te zoeken en uit te vinden hoe jij voor 
Hem anders kan zijn.

Hoe? 

40 dagen, 1 uur van jouw dag de tijd nemen 
om te “bidden, reflecteren en te studeren” 
met God.

Wat is het doel? 

Het doel van deze uitdaging is dat je relatie 
met God wordt versterkt. 

Wat levert het je allemaal op?
- Het begin van een ware transformatie;
- Je leert te luisteren naar Gods stem;
- Je leert hoe jij je door Hem laat leiden;
- Jij gaat zien hoe anders en uniek jij 
bent geschapen voor een groter plan dan 
jouw aardse leven.

Hoe gaat het in zijn werk? Om hieraan goed 
mee te doen is het handig de volgende din-
gen aan te schaffen:
- Een notitieboek (dat is jouw logboek 
voor de komende 40 dagen)
- Markeerstiften, pennen en potloden.
 
Je kunt het zo creatief maken als je wilt, maar 
het hoeft niet, het papier wat je in huis hebt is 
ook voldoende. De sleutel in deze 40 dagen 
is het bijhouden van alles wat je in deze tijd 
meemaakt, zodat je hierop later kunt terug-
blikken. Je zult daarmee de rode draad gaan 
zien van het verhaal wat God samen met jou 
maakt. 

40/1 Challenge
40 dagen, 1 uur per dag, opzoek naar jouw roeping om anders te zijn

Bid (20 minuten) 

Hierin vraag je specifiek wat Gods wil is voor jou en wat Hij van jou verlangt.
Alle dingen die je geopenbaard krijgt, zoals  bijbelverzen en zondes, schrijf je op. Dit is jouw 

“één op één” gesprek met God, waarin je leert luisteren naar Zijn wil voor jouw leven. 

Reflecteer (20 minuten) 

Vraag jezelf af wat alles betekent voor jou. De ideeën die je te binnen schieten schrijf je op. Je 
leest de Bijbelverzen die tijdens je gebed in je opkwamen en je denkt er simpelweg over na. Zo 
vind je uit wat God tegen jou persoonlijk heeft te zeggen via Zijn Woord. Ook dit schrijf je op. 

Tip: een van de lastigste dingen in de reflectie is de stilte. Je zult in het begin merken dat ge-
luid meer is dan wat je oren kunnen horen. Wat er ook gebeurt, doe één ding niet, probeer niet 
zelf alles tot zwijgen te brengen. Geef met heel je hart alles over aan God. Langzaam maar ze-

ker zal de storm aan geluiden (gedachtes of de vogels, buren etc.) gestild worden door Degene 
die de storm deed zwijgen op het meer.

Studeer (20 minuten) 

Hier pak je de Bijbel en vraag je aan de hand van de Bijbelverzen en gedachten die je hebt ver-
kregen wat God wil dat je ziet. 

De kunst is hier geen ander materiaal te gebruiken dan alleen je eigen Bijbel (eventueel Strongs 
concordance als je de diepgang van de woorden wilt bestuderen en sneller wilt zoeken). Geen 

secundaire literatuur. Geen internetstudies of prediking. 
Alleen jij, het Woord en God.
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B
id

R
eflecteer

Studie

Schrijf alles op wat je te binnen schiet. Laat 
het niet in je hoofd dwalen, de meesten van 
ons verliezen het dan. Aan het eind van de 40 
dagen (mag ook tussendoor) kijk je terug in 
gebed en zie je het voorwoord van je eigen 
verhaal.
Wanneer je dit met een oprecht hart doet zal je 
(het begin) zien waar jij voor geroepen bent.

Mijn wens en gebed is dat je een geweldige 
ervaring mag maken met de God die de hemel 
en aarde en al wat daarin is gemaakt heeft, de 
Grote IK BEN.

Op deze bladzijde staat een voorbeeld hoe 
je bepaalde dingen kunt opschrijven. Er is 
een mogelijkheid om dit uit te knippen of te 
printen samen met een werkboek om je te 
helpen in je zoektocht. Allemaal te vinden op 
de website of Facebookpagina.
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 Extra?

Schrijf heel specifiek op waarvoor je wilt bidden. 
Wat zijn je angsten die jou hinderen Gods plan te 
volgen?

vb. "Ik denk dat God tegen mij zegt..."
Waarom zegt Hij dit?
Hoe kan ik dit praktisch maken?

vb.  In je gebed komt je gedachte uit op Jeremía 29:11
Stel jezelf de volgende vraag.
Welke gedachten heeft Hij over mij en wat betekent dit?

Leg de verbinding en zoek naar een samenhangend geheel.
Éfeze 4:1
1 Petrus 2:9
Spreuken 8:4
Deuteronomium 7

27



RECEPTEN | 5 heerlijke Recepten

Heerlijke recepten!

5

Banitsa is een traditioneel Bulgaars gerecht dat 
doorgaans wordt gemaakt met een mengsel van 
geklopte eieren, yoghurt en stukjes fetakaas tussen 
filodeeg en het bakken ervan in een oven. Op zoek 
naar een goede veganistische variant heb ik ver-
schillende variaties van Banitsa geprobeerd. Verre-
weg mijn favoriete variant is met wortelen en uien. 
Het is zoet, geurend en gewoonweg heerlijk; het is 
bijna een in de oven gebakken versie van hutspot 

(maar dan zonder de aardappels).

Door: Paola Dineva
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1 pak baklava vellen/filodeeg (dit is erg dun deeg; de beste 
varianten zijn doorgaans verkrijgbaar bij Turkse speciaalzaken)
1 kilogram wortelen
400 gram uien
Olijfolie
2 eetlepels gistvlokken
Zout

150 milliliter soja-/amandelmelk
Snufje kurkuma

1.	 Schil	en	rasp	de	wortels	en	hak	de	uien	fijn.	Bak	het	geheel	in		
	 een	pan	met	een	eetlepel	olijfolie,	gistvlokken	en	wat	zout	naar		
 smaak.
2.	 Laat	het	mengsel	afkoelen.	Verdeel	het	vervolgens	in	zes	
	 ge	lijke	delen.	Warm	de	oven	voor	op	200°	C	(geen	hete	lucht,		
	 verhitting	van	boven	en	onder).
3.	 Neem	een	grote	bakplaat	en	vet	deze	in	met	wat	olijfolie.		
	 Leg	er	vervolgens	twee	vellen	filodeeg	op.	Zorg	ervoor	dat		
	 het	niet	strak	ligt	maar	enigszins	gekreukeld	(hierdoor		 	
	 wordt	het	luchtiger.	Spreidt	vervolgens	een	zesde	deel	van	het		
	 mengsel	over	de	filodeeg.	Herhaal	deze	stappen	tot	het	gehele		
	 mengsel	op	is	en	leg	er	vervolgens	twee	vellen	filodeeg	boven	
	 op.	Zorg	er	steeds	voor	dat	het	filodeeg	er	luchtig/gekreukt	op		
	 ligt.
4.	 Snijdt	de	Banitsa	alvast	in	vierkantjes	(ongeveer	10x10	cm).
5.	 Meng	de	plantaardige	melk	met	een	snufje	kurkuma.	Bestrijk		
	 de	Banitsa	met	dit	mengsel.
6.	 Bak	het	geheel	voor	ongeveer	30-35	min	in	de	oven.	
	 Controleer	na	30	min	of	de	bodem	gaar	is,	bak	het	anders	voor		
	 nog	een	paar	minuten.

BANITSA
Ingrediënten

Bereiding
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Het wordt aangeraden om het brood een 
dag na het bakken te eten. Het brood 
blijft buiten de koelkast ongeveer twee 

dagen goed. Gekoeld blijft het ongeveer 
twee weken goed. Hierbij is het aan te 
raden om het brood te wikkelen in een 

schone doek en daarna in een lucht 
dichte verpakking te bewaren.

Tip:
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1.Doe het speltmeel in een kom en maak   
het luchtig met een vork.

2.Voeg het zout en de olijfolie toe.

3.Voeg eventueel extra noten of zaden toe.

4.Meng de gist en de honing met een kopje lauw water 
(de honing is nodig om het gist te ‘activeren’). Voeg dit 
vervolgens toe aan het meel.

5.Meng het geheel zachtjes met een vork, stap over op 
je handen wanneer het deeg begint te binden. Kneed 
het geheel vervolgens totdat het een mooi, niet-kleverig 
deeg geworden is. Voeg meer meel toe als dit nodig is.

6.Neem een kom en smeer dit in met olijfolie voordat 
je het deeg erin doet. Laat het deeg een aantal uur of 
een nacht rijzen. Als je haast hebt zou je het deeg in een 
hittebestendige kom met deksel kunnen doen en het 
gedurende dertig minuten in de oven    
kunnen doen op 50° C.

7.Neem een bakplaat en giet ongeveer 30 milliliter water 
verspreid op de bakplaat (hierdoor wordt het brood min-
der droog). Leg er vervolgens een vel bakpapier op.

8.Kneed het deeg in de gewenste vorm van het brood 
en leg het op het bakpapier. Snijd een aantal ondiepe 
snedes aan de bovenkant.

9.Doe het brood in de oven en laat voor ongeveer 20 
minuten rijzen op 50° C.

10.Haal het brood uit de oven en verwarm de oven op 
200° C (geen hete lucht, verhitting van boven en onder). 

11.Bak het brood gedurende 40 minuten. Controleer 
regelmatig of het effen gebakken wordt.

12.Haal het brood uit de oven en leg het op een rooster 
om af te koelen. Bedek het brood met een schone doek 
om uitdroging te voorkomen. 

3 kopjes (±450 gram) speltmeel
1 kopje (± 250 milliliter) lauw water
5 eetlepels olijfolie
1 theelepel zout
1 theelepel honing
Een zestiende deel van een blokje gist (uit de 
koeling) of 4 gram droge gist (bijvoorbeeld 
van Dr. Oetker.)

Vers 
Speltbrood

Eventuele extra’s:
5-7 eetlepels zonnebloempitten
5-7 eetlepels pompoenpitten
5-7 eetlepels sesamzaad
100 gram walnoten

Een van mijn meest dierbare jeugdherinne-
ringen was om als kind in de ochtend wakker 
te worden met de geur van versgebakken 
brood. Eenmaal uit bed ging ik in de hoek 
naast de oven zitten en keek ik hoe het brood 
gebakken werd in de oven. Ondertussen 
wachtte ik met smart op het moment dat mijn 
moeder het brood uit de oven zou halen en 
ik de heerlijke geur nog beter kon ruiken en 
kon horen hoe het brood“sprak”. Nog steeds 
denk ik dat er geen beter brood is dan zelfge-
bakken brood.
Dit is een eenvoudig recept voor een spelt-
brood dat op maat gemaakt en aangepast 
kan worden. De basisverhouding van een 
brooddeeg is 3:1 (3 kopjes meel:1 kopje wa-
ter). Ik gebruik graag kopjes als maat omdat 
dit de makkelijkste en meest simpele manier 
is om de ingrediënten voor het broodrecept 
af te meten. Voor dit recept gebruik ik 250 
milliliter kopjes, maar je kunt ook 500 millili-
ter bekers gebruiken als je een groter brood 
wil maken (dit vereist natuurlijk ook dubbel 
zoveel gist). Afhankelijk van het soort bloem 
dat je voor je brood gebruikt kan het zijn 
dat je iets minder of meer water nodig hebt. 
Normaal gesproken heb je iets minder water 
nodig als je wit bloem gebruikt dan wanneer 
je volkorenmeel gebruikt. 

Ingrediënten

 Bereiding
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200 gram gepelde amandelen
4 kopjes (± 1 liter) water
4 eetlepels citroensap
1 eetlepel zout
2 eetlepels maïzena 
2 afgestreken eetlepels agaragar

1.Als je gebruik maakt van ongepelde amande-
len kan je ze als volgt pellen: breng wat water 
aan de kook. Haal het water van de hittebron 
af en laat de amandelen ongeveer 10-15 minu-
ten weken. Probeer vervolgens de amandelen 
te pellen. Herhaal deze stappen als het velletje 
nog steeds niet loskomt. 

2. Doe de amandelen, 3 kopjes water (± 0,75 
liter), het citroensap, zout en de maïzena in een 
mixer. Mix het geheel totdat het effen is.

3. Giet het mengsel in een pan en breng het 
aan de kook. Zorg ervoor dat het goed wordt 
geroerd zodat het niet aanbrandt. 

4. Meng 1 kopje (± 0,25 liter) water met de 
agar agar en voeg het toe aan het kokende 
amandel mengsel.

5. Kook het geheel gedurende een paar minu-
ten op laag vuur.

6. Giet het mengsel in rechte, hoge drinkglazen 
zonder rand (een rand maakt het lastiger om de 
mozzarella er later uit te halen). 

7. Laat het geheel afkoelen tot kamertempe-
ratuur. Zet de glazen met het mengsel daarna 
voor een aantal uur of een nacht in de koelkast. 

8. Nadat het mengsel gestold is, is er een vacu-
um ontstaan met het glas. Doorbreek dit vacu-
um door het mengsel te scheiden van het glas 
met een botermes. Haal de mozzarella voor-
zichtig uit het glas.

9. Snijd deze veganistische mozzarella in plak-
jes en serveer het eventueel met gesneden to-
maten en verse basilicum. Het kan ook gebruikt 
worden als een heerlijke toevoeging op pizza of 
andere gerechten.

Amandel 

Mozzarella

Ingrediënten

Bereiding
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noten worst

1.Doe alle ingrediënten behalve de agaragar in een mixer met 3 kopjes (± 0,75 liter)  
water. Mix het geheel totdat het effen is.

2.Giet het mengsel in een pan en breng het aan de kook. Zorg ervoor dat het goed geroerd 
wordt zodat het niet aanbrandt. 

3.Meng 1 kopje (± 0,25 liter) water met de agaragar en voeg het toe aan het kokende 
mengsel.

4.Kook het geheel gedurende een paar minuten op laag vuur.

5.Giet het mengsel in rechte, hoge drinkglazen zonder rand (een rand maakt het lastiger om 
de worst er later uit te halen). 

6.Laat het geheel afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de glazen met het mengsel daarna 
voor een aantal uur of een nacht in de koelkast. 

7.Nadat het mengsel gestold is, is er een vacuüm ontstaan met het glas. Doorbreek dit va-
cuüm door het mengsel te scheiden van het glas met een botermes. Haal de worst voorzich-
tig uit het glas.

8.Snijd deze veganistische worst in plakjes en serveer het eventueel met gesneden groen-
ten. Het kan ook als gebruikt worden als een heerlijke toevoeging op pizza of andere 
gerechten.

100 gram walnoten
50 gram cashewnoten
50 gram zonnebloempitten
1 stukje rode biet ter grootte van een duim
2-3 eetlepels tomatenpuree
3-4 eetlepels knoflookpoeder (gelet op de 
overheersende smaak is het gebruik van verse 
knoflook voor dit recept af te raden)
2-3 eetlepels gistvlokken
2 eetlepels soja saus
1 theelepel komijn
Zout naar smaak (voeg zout pas toe na de 
soja saus; de soja saus bevat vaak al genoeg 
zout)
4 kopjes (± 1 liter water)
2-3 eetlepels maïzena
2 gladgestreken eetlepels agaragar

 Bereiding

Ingrediënten
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1 courgette
2 wortels
3 middelgrote uien
Een kwart knolselderij
2 stengels bleekselderij
1 rode paprika
1 pastinaak
3-5 teentjes knoflook

500 gram tofu (uit de koeling)
400 gram zonnebloempitten
5-10 eetlepels havermout of 150-200 gram quinoa 
(bijvoorbeeld van restjes)
5 eetlepels gistvlokken
1 theelepel komijn (poeder)
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel knoflookpoeder
1 theelepel uienpoeder
Verse of gedroogde kruiden, zoals bijvoorbeeld basili-
cum, peterselie, bieslook of tijm.

1.Rasp de courgette en knijp het vocht eruit met 
de hand. Doe het raspsel zonder het vocht in een 
pan. 

2.Snijd de uien, paprika en bleekselderij zeer fijn. 
Voeg dit toe aan de pan.

3.Pers de knoflook uit in de pan met een knoflook-
pers. Voeg daarna olijfolie en zout toe naar smaak. 
Zet de pan vervolgens op middel tot laag vuur 
totdat al het vocht is verdampt. Roer het geheel 
regelmatig om te voorkomen dat het aanbrandt.
 
4.Haal de pan van het vuur en laat de groenten 
afkoelen. Verkruimel ondertussen de blokken tofu 
met je handen of met een rasp. 

5.Maal de zonnebloempitten in een koffiemolen 
(bij voorkeur) of een hakselaar.

6.Meng alle ingrediënten samen in een grote kom, 
met uitzondering van de haver/quinoa. 

7.Voeg steeds een beetje haver/quinoa toe aan 
het mengsel. Kijk met je handen of je er een 
burgertje van kan kneden dat bij elkaar blijft. Voeg 
steeds een beetje meer haver/quinoa toe als het 
niet goed wil binden. Voeg eventueel extra zout of 
kruiden toe naar smaak.

8.Laat het mengsel ongeveer een half uur rusten 
en verwarm de oven voor op 200° C (geen hete 
lucht, verhitting van boven en onder).

9.Neem twee grote bakplaten en leg op elk een 
vel bakpapier. Vul een kom met koud water voor 
je handen. Maak je handen nat met het water en 
vorm burgertjes uit het beslag. Verspreid de bur-
gertjes gelijkmatig over het bakpapier.

10.Bak de burgertjes gedurende 15-20 minuten in 
de oven.

11.Neem de burgertjes uit de oven en laat ze af-
koelen op de bakplaat (als je ze er meteen afhaalt 
kunnen ze snel breken). 

Ingrediënten

Bereiding

Groente 

burgertjes

De burgertjes zijn heerlijk op brood, in wraps, met 
pasta of gewoon op zichzelf met bijvoorbeeld zelfge-
maakte knoflooksaus.
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"Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilig 
volk, een heilig volk, een volk dat God 
Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u 
de deugden zou verkondigen van Hem 
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot 

Zijn wonderbaar licht"

1 Petrus 2:9
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