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Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij‚ t‘al niet brengen,
in‚ t‘gebed tot onze Heer.
Joseph M. Scriven

ONZE MISSIE
Is dat de Sabbatwachter je op weg kan
helpen je voor te bereiden op de komst
van Jezus Christus.
Wij hopen dat de diversiteit van de
artikelen en de thema’s, jou dichterbij
God brengt die zoveel van je houdt en
die een band met jou wil opbouwen.
Al de waarheid vind je bij Hem. Wij
wensen jou Gods zegen en veel
studie- en leesplezier.
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Bericht van de

LMC

„Ook zei de HEERE God: Het is niet goed
dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor
hem maken als iemand tegenover hem.“
Genesis 2:18
Op de zesde dag schiep God niet alleen de
eerste man en de eerste vrouw, Hij schiep
ook het eerste paar, het eerste gezin. De
eerste menselijke relatie. Uit Adams verlangen naar een metgezel, naar iemand zoals
hij, blijkt dat God de mens als een sociaal
wezen heeft geschapen. Een wezen dat relaties met andere mensen nodig heeft.
In deze Sabbatwachter staan we stil bij de
belangrijke rol die relaties spelen in ons leven en in de gemeente. Wij bidden dat de
artikelen van deze Sabbatwachter een verrijking van je geestelijk leven mogen zijn.
De Lectuur- en Mediacommissie
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Heb jij in jouw levenswandel behoefte aan extra ondersteuning of
studie? Dan staan onze arbeiders klaar om jou te helpen. Neem contact op met het zendingshuis Rehoboth. Onze contactinformatie is te
vinden op pagina 35.
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GESCHIEDENIS

De georganiseerde gemeente

E

Door: Yapci Trujillo

én van de argumenten die worden
aangevoerd om het Adventisme aan te vallen
ziet op de oorsprong van de organisatie
van de Adventerk. Veel mensen beweren dat de
Adventistische traditie relatief jong is. Zij stellen dat
de ‘onvolwassen kerken’ die uit deze traditie zijn
voortgekomen, vooral verwijzen naar de namen van
hun stichters (Russell, Miller, Smith). De christelijke
kerk is echter altijd georganiseerd geweest en volgt
de lijn van organisatie vanaf het begin. De Rooms
Katholieke Kerk gebruikt dit argument en verwijst
tegelijkertijd naar lijn van opvolging van 266 pausen
die de kerk geleid zouden hebben vanaf Petrus
tot heden.1
Dit zogenaamde ‘Ecclesiastische’
theologische standpunt is gebaseerd op het
ontstaan van de christelijke gemeente, haar bestuur
en haar voorspelling over het einde der tijden.2
Kortgezegd pretendeert dit standpunt dat Christus
slechts één ware kerk (als georganiseerde instelling)
op aarde heeft gesticht. Alle andere organisaties
zijn christelijke gemeenschappen die zich van de
“moederkerk” hebben afgescheiden.3 Opmerkelijk
genoeg wordt deze opvatting gedeeld door onder
meer de Lutherse4 en Orthodoxe Kerken.

de organisatie van de gemeente juist te begrijpen.
Er is een geestelijk aspect en een letterlijk aspect.
De organisatie van de gemeente is een combinatie
van deze twee aspecten.
In dit geval stelt het ‘geestelijke aspect’ het
zichtbare ‘organisatorische aspect’ samen. Bijbels
gezien heeft God vanaf het begin een duidelijke
lijn getrokken die Zijn gemeente onderscheidt
van andere volkeren. God verklaart dat zijn ware
kinderen zij zijn die de geboden van God bewaren
en het geloof van Jezus hebben (Openbaring 14:12;
Jesaja 8:20). Hier wordt een belangrijk fundament
gelegd. Wanneer een georganiseerde instelling
niet leeft volgens de vastgestelde beginselen
verliest zij goddelijk gezag en houdt zij op Gods
volk te zijn. Dit betekent niet dat de lijn van
continuïteit (geestelijk) verbroken is, maar dat God
deze instelling niet langer gebruikt om Zijn plannen
te vervullen. Jezus profeteerde wat er zou gebeuren
met het volk van Israël: “Daarom zeg Ik u dat het
Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden
en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan
voortbrengt.” (Matthéüs 21:43). De gemeente is
niet zomaar een organisatie, maar bestaat uit de
gelovigen. Daarom kunnen wij bevestigen dat Gods
gemeente geestelijk gezien een ononderbroken lijn
heeft gevolgd, die te allen tijde door de gelovigen
is gevormd. “Vanaf het begin hebben trouwe zielen
de gemeente op aarde gevormd.”–The Acts of the
Apostles, blz. 11.

De bedoeling van deze bijdrage is om een
Bijbels perspectief te geven over de organisatie
van de gemeente en om de geschiedenis van
de organisatie van de gemeente van Zevendedags Adventisten te evalueren. Door middel van
de Bijbel en historische getuigenissen willen wij
het belang van de organisatie, zoals deze tot op
de dag van vandaag in de Reformatiebeweging
bestaat, onderbouwen. Twee belangrijke aspecten
moeten worden overwogen en onderscheiden om

Het nieuwtestamentische christendom onderbreekt
de lijn van de continuïteit van het geloof van de
eerste vaderen niet. Wat er werkelijk gebeurt, is

1

“PAPAS DE LA IGLESIA CATOLICA,” http://www.jdiezarnal.com/papas.html (geraadpleegd op 8 augustus 2021).
In de theologie ook wel beschreven als de eschatologische verwachting van de gemeente.
“Pope: Only One ‘True’ Church,” https://www.cbsnews.com/news/pope-only-one-true-church/ (geraadpleegd op 8 augustus 2021).
4
C. F. W. Walther & A. H. Drevlow, Lutheran Witness, St. Louis: Lutheran Church--Missouri Synod, 1989, blz. 82-83.
2
3
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De organisatie van de zichtbare
gemeente in 1863

dat God Zijn gemeente voortzet in een nieuwe
bedeling. Een bedeling die niet is gebonden door
oude rituelen, maar gebaseerd is op geloof. De
dood van Christus aan het kruis was niet alleen om
toekomstige gelovigen te rechtvaardigen, maar ook
allen die in Hem geloofden, inclusief de aartsvaders
en profeten uit het verleden. Het christendom is
niet alleen een nieuw begin, maar de vervulling
van de profetieën van het Oude Testament. Het is
de voortzetting van het geloof. De apostel Paulus
legt een interessant verband tussen Israël en het
christendom: “Zoals Abraham God geloofde en
het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp
dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams
kinderen zijn. (Galaten 3:6-7).” Daarom is het
geestelijke Israël samengesteld uit de gelovigen
in Christus (Galaten 3:29; Éfeze 2:12-13; Romeinen
10:12).

In alle perioden die zijn weergegeven in het tweede
en derde hoofdstuk van de Openbaring was de
gemeente georganiseerd in een zichtbaar lichaam.
Dat lichaam volbracht Gods doel zolang zij trouw
bleef aan haar beginselen. De Adventistische
organisatie valt onder de laatste periode, Laodicéa,
alhoewel zij in 1863 georganiseerd werd. De
periode van deze gemeente begon in 1844 met
de vervulling van de profetie van Daniël 8:14
en het begin van de prediking van de Eerste
Engelboodschap van Openbaring 14:7. Deze tekst
wijst op het begin van het Onderzoekend Oordeel
door Christus in het hemels heiligdom.
De prediking van de boodschap van het oordeel en
de spoedige wederkomst van Christus verspreidde
zich snel, niet alleen in de Verenigde Staten
maar in verschillende delen van de wereld. Het
aantal gelovigen nam aanzienlijk toe. Het duurde
enkele jaren voordat Adventisten overwogen zich
te organiseren. Eigenlijk was men niet van plan
een nieuwe organisatie te vormen.5 Er was een
zekere argwaan bij sommigen die meenden dat
elke vorm van organisatie de gevallen kerken
nabootste waaruit zij waren voortgekomen, en
dat kerkorganisatie het uitverkoren overblijfsel
naar „Babylon“ zou leiden. George Storrs, een
tijdgenoot van de Adventbeweging schreef in 1844:
“Let erop dat u niet probeert een andere kerk te
fabriceren. Geen kerk kan worden georganiseerd
door de uitvinding van de mens, maar zij wordt
Babylon op het moment dat zij georganiseerd
wordt.”6

Openbaringen hoofdstuk 2 en 3 beschrijven de
geschiedenis van de gemeente van het nieuwe
verbond van Christus, tot aan de wederkomst van
onze Verlosser:
•
•
•
•
•
•
•

Éfeze
(Openbaring
2:1-7).
Betekenis:
Begeerlijk. Duur: 31 tot 100 na Chr. ongeveer
69 jaar.
Smyrna (Openbaring 2:8-11). Betekenis: Mirre
of zoete parfum. Periode: 100 na Chr. tot 323
(of 313), 223 (of 213) jaar.
Pérgamus (Openbaring 2:12-17). Betekenis:
Verhevenheid of hoogte. Periode: 323-538, 215
jaar.
Thyatíra (Openbaring 2:18-29). Betekenis:
Zoete smaak van het werk. Duur: 538-1798,
1260 jaar.
Sardis (Openbaring 3:1-16). Betekenis: Prins of
lied van vreugde. Duur: 1798-1833, 35 jaar.
Filadelfía (Openbaring 3:7-13). Betekenis:
Broederlijke liefde. Duur: 1833-1844, 10 jaar.
Laodicéa (Openbaring 3:14-22). Betekenis: Het
oordeel van het volk. Duur: 1844 tot de tweede
komst van Christus.

In deze context van het begin van de organisatie
kan men begrijpen waarom Ellen White categorisch
schrijft dat de Adventkerk Babylon niet is.7 In 1853
voerde James White via het tijdschrift Review and
Herald tot vijfmaal toe argumenten aan om de
gemeente te organiseren, maar ook hierdoor liet
men zich niet overtuigen.8

5

Jaartallen ontleend aan: Seventh-Day Adventist Church Reform Movement, American Union, Bible Study Handbook, Denver: Religious Liberty Publishing Assn. 1997, blz. 97-107.
R. W. Schwarz e.a., Portadores de luz: historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Buenos Aires; Miami, FL; Silver Spring, MA: ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana ;
APIA, Asociación Publicadora Interamericana ; Departamento de Educación de la Asociación General 2002.
6
7
8

E. S. Gaustad, The Rise of Adventism; Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America, New York: Harper & Row 1974, blz. 164.
Selected Messages, deel 2, blz. 66.
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Er waren enkele redenen waarom er gepleit werd
om de gemeente zo snel mogelijk te organiseren.
Eén daarvan was de opkomst van valse predikers
die in naam van het Adventisme valse leerstellingen
verspreidden en verdeeldheid zaaiden. Het was
duidelijk dat de geschiedenis zich herhaalde zoals
toen er valse Christussen waren in de tijd van
Jezus of toen er valse hervormers opkwamen die
beweerden boodschappen van God te brengen
en de boodschap van de protestantse reformatie
in gevaar brachten. Een andere reden was dat
eigendommen van de gemeente op naam van
individuele leden waren geregistreerd. Bij hun
dood werden deze eigendommen regelmatig
doorgegeven aan familieleden die het niet
eens waren met de Adventboodschap en deze
eigendommen naar eigen goeddunken gebruikten.
Er was geen eensgezindheid in de omgang met
verschillende stoornissen en valse leerstellingen.9

‘Generale Conferentie’ had een andere lading,
dan zoals wij die nu kennen, want het waren
uitdrukkingen die men had meegebracht uit de
Baptisten- en Methodistenkerken.10
In zijn boek ‘From Millerism to Seventh-Day
Adventism’ merkt Jonathan Butler op: “In 1859
waren de sabbatvierende Adventisten overgegaan
van het antiklerikalisme van het Millerisme naar
de inzegening van predikanten. De praktische
problemen om in de bediening te voorzien
werden eerst opgelost met een programma van
‘systematische liefdadigheid’, dat zou worden
vervangen door de afdracht van tienden door de
leden. De Adventisten groeiden van een ‘verspreide
kudde’ van 200 leden in 1850 tot een ledental van
3.500 bij hun formele organisatie in 1863.”11
Volgens een aan Ellen White geopenbaard visioen
zou de officiële naam van de gemeente ‘Gemeente
van Zevende Dags Adventisten’ moeten zijn.12
Het bestuurssysteem dat in die tijd werd opgezet
was georganiseerd om het groeiende aantal
gelovigen in verschillende delen van de wereld te
bereiken. Dit werd bereikt door het oprichten van
unies van lokale zendingsvelden. De unies zelf
werden ondergebracht in een regionale divisie. De
Adventkerk is tot op de dag van vandaag gevormd
in een vertegenwoordigende bestuursvorm.
Dit houdt in dat alle geloofsbeginselen worden
opgesteld en besproken door vertegenwoordigers
van alle gemeenten en dat besluiten en resoluties
door vertegenwoordigers van de gemeente van
over de hele wereld worden aanvaard.

Te midden van deze omstandigheden ontvangt
Ellen G. White een visioen waarna zij aandringt op
orde in de Adventkerk:
“Er is orde in de hemel. Er was orde in de gemeente
toen Christus op aarde was, en na Zijn hemelvaart
namen Zijn apostelen orde strikt in acht. En nu in
deze laatste dagen, terwijl God zijn kinderen in de
eenheid van het geloof brengt, is er meer dan ooit
behoefte aan orde.” –Early Writings, blz. 97.
De kerkelijke organisatie werd dus geacht Bijbels
gezag te hebben, hetgeen bevestigd werd aan
Ellen White door een visioen. Ongetwijfeld zijn deze
Bijbelse beginselen nog even geldig als voorheen.
Als getuige van de organisatie van de Adventkerk
verklaart Ellen White verder:

De organisatie van de
Reformatiebeweging

“Toen onze aantallen toenamen, was het duidelijk
dat er zonder enige vorm van organisatie grote
verwarring zou ontstaan, en het werk niet met succes
zou kunnen worden voortgezet. Om te voorzien in
de ondersteuning van het zendingswerk, om het
werk op nieuwe terreinen uit te voeren, om zowel
de gemeenten als de zending te beschermen tegen
onwaardige leden, om kerkelijke eigendommen te
bewaren, om de waarheid te publiceren door middel
van de pers, en voor vele andere doeleinden was
organisatie onmisbaar.” –Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, blz. 26.

De concepten die we zojuist hebben besproken,
geven ons een beter beeld van de organisatie van
de gemeente. God heeft namelijk overeenkomstig
Zijn wil en bedoeling een georganiseerd volk.
Sommigen vragen zich misschien af hoe wij dit
kunnen toepassen op de Reformatiebeweging.
Vanuit geestelijk oogpunt geloven wij dat
de Reformatiebeweging het zichtbare en
georganiseerde ware Adventistische overblijfsel
vormt dat met onze broeders in 1844 is begonnen.
Wij baseren ons argument op het feit dat, zoals het
in andere perioden van de gemeente gebeurde,
Gods getrouwen voorwaarts gingen in tijden
van geloofsafval. De organisatie van de ZDA
Reformatiebeweging was niet het resultaat van de
opstand van enkele leiders die een andere mening
hadden. De realiteit is dat de Reformatiebeweging
ontstond doordat de Adventkerk afviel van een
van haar fundamentele geloofsbeginselen, in

Wanneer wij over deze groep Adventisten spreken,
moeten wij bedenken dat zij deze naam hadden
gekregen van hun tegenstanders, die hen kenden
als degenen die uit de grote teleurstelling waren
gekomen en de boodschap van de spoedige
wederkomst van Christus en andere kenmerkende
leerstellingen bleven verdedigen. Ook de term
9

Review and Herald, 6, 13, 20 en 27 december 1853.

10

H. E. Douglas, Messenger of the Lord: The Prophetic Ministry of Ellen G. White, Nampa, ID: Pacific Press, 1998, blz. 184.

11

“Haciendo historia, la primera Sesión Mundial de la Iglesia Adventista en 1863,” Revista Adventista de España, 31 juli 2015,

12

J. Butler, From Millerism to Seventh-Day Adventism: ‘Boundlessness to Consolidation, Church History 55, nr. 1 (1986), blz. 63.

https://revista.adventista.es/haciendo-historia-la-primera-sesion-mundial-de-la-iglesia-adventista-en-1863/.
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een kwestie waarin haar officiële standpunt tot
vandaag ongewijzigd is. Hoewel degenen die van
de waarheid waren afgeweken met hun instellingen
en namen bleven voortbestaan, gingen de
getrouwen verder. Het officiële startpunt van de
Reformatiebeweging als zichtbare organisatie is
het jaar 1914. Door het begin van de verwarrende
Eerste Wereldoorlog stonden Adventisten voor
het dilemma tussen het overtreden van het zesde
verbod ‘gij zult niet doden’, of het overtreden van
de wereldse wet die dienst in het leger verplichtten.
Een volgende impasse ontstond toen de leiders van
de Adventkerk betoogden dat militaire taken op de
Sabbat konden worden uitgevoerd. Terwijl 98% van
de bestaande leden van de Adventkerk besloot
het oorspronkelijke standpunt te wijzigen dat
Adventisten niet deelnamen aan oorlog, werd het
kleine overblijfsel uit de kerken verdreven, verguisd,
vervolgd en in veel gevallen gemarteld, omdat zij
vasthielden aan de oorspronkelijke geloofsprincipes
van het Adventisme.

In 1928 werd de geregistreerde naam van
de
gemeente
veranderd.
De
woorden
“Reformatiebeweging” werden aan de naam
toegevoegd. Sindsdien was de gemeente bij de
overheid wettelijk ingeschreven onder de naam:
“Internationaal Zendingsgenootschap van Zevende
Dags Adventisten, Reformatiebeweging”.13
Door dit overzicht van het Bijbelse pad van de
gemeente, van de getuigenissen en de geschiedenis,
hebben wij kunnen bevestigen dat God vanaf het
begin een trouw volk heeft gehad en dat Hij, als een
God van orde, verlangt dat zijn volk georganiseerd
is. Hoewel de Bijbel een ononderbroken lijn laat
zien van getrouwe zielen die in de geschiedenis
de gemeente vormen en van georganiseerde
instellingen die de waarheid droegen, is het gezag
van de gemeente niet gebaseerd op het volgen
van een lijn van opvolging van gezagsdragers,
zoals veel kerken beweren om hun authenticiteit
aan te tonen. Het Woord van God is het gezag
van Zijn gemeente, omdat het ons laat zien dat de
gemeente de autoriteit is over de waarheid. Jezus
verklaart: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt
daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het
die van Mij getuigen.” (Johannes 5:39).

Daarop kunnen wij onszelf de vraag stellen: Wie
vormen Gods gemeente? Zij die de oorspronkelijke
namen en bezittingen van de gemeente hebben
behouden, of zij die de oorspronkelijk waarheid
hebben behouden? De geschiedenis geeft
ons het antwoord. Vanuit dit perspectief is de
Reformatiebeweging geen nieuwe gemeente, het
is het deel van de ware gemeente dat trouw bleef
terwijl de meerderheid afviel.

De gemeente behoort Christus toe. Hij kocht haar
met Zijn eigen bloed (Handelingen 20:28; Éfeze
5:25-27). De gemeente is geen club waar we steeds
kiezen of we ons lidmaatschap vernieuwen of niet.
Het is het lichaam van Christus, de instelling die Hij
op aarde heeft gevestigd. God heeft de gemeente
op aarde autoriteit gegeven (Matthéüs 28:19-20;
Markus 16:15-18; Éfeze 6:10-20). Het is onze plicht
als christenen Zijn gemeente op te bouwen en Zijn
voorschriften te aanvaarden, zodat wij in eenheid
het werk kunnen voltooien dat Hij ons heeft
toevertrouwd. Moge de Heer ons, net als onze
getrouwe pioniers, de geest van nederigheid en
toewijding geven om naar Zijn stem te luisteren en
Zijn wil te gehoorzamen. Dit is mijn wens en gebed.

Na meerdere dialogen en mislukte pogingen om
de Adventkerk haar officiële standpunt te wijzigen,
werd de Reformatiebeweging uiteindelijk in
1919 in geregistreerd bij de Duitse autoriteiten in
Frankfurt Am Main, met de naam: “Internationaal
Zendingsgenootschap
van
Zevende
Dags
Adventisten, de oude richting die sinds 1844 heeft
standgehouden”. Deze registratie was nodig om de
gevestigde orde van de gemeente te handhaven,
overeenkomstig de beweegredenen en principes
van de Adventistische pioniers.

AMEN

13

Testimonies for the Church, deel 6, blz. 21.

14

“Adventismo y profecía: Un estudio sobre la razón de ser del Movimiento de Reforma Adventista, vdocuments.mx, 220,

https://vdocuments.mx/adventismo-y-profecia-un-estudio-sobre-la-razon-de-ser-del-movimiento-de-reforma-adventista.html (geraadpleegd op 8 augustus 2021).
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OVERDENKING

Onze relatie met God
HOE WIJ GOD KUNNEN KENNEN & WAAROM
ER NIETS BELANGRIJKER IS DAN DAT

ONZE RELATIE MET GOD
Door: Jonathan Rekker

Een man die iedereen kende,
behalve God

Toch werd hij verliefd op een diepgelovige vrouw,
met wie hij trouwde. Zijn vrouw koesterde de hoop
om hem ooit tot Jezus te kunnen brengen. Maar zijn
invloed op haar bleek groter dan die van haar op
hem. Door de jaren heen nam ze steeds meer zijn
manier van denken over en verloor ze haar geloof.

S

amuel Langhorne Clemens was één van de
grootste schrijvers uit de Amerikaanse literatuur.
De meeste mensen kennen hem echter beter
onder zijn pseudoniem ‘Mark Twain’. Onder deze
naam schreef hij onder andere de boeken Tom
Sawyer en The Adventures of Huckleberry Fin,
belangrijke werken in de literatuurgeschiedenis.
Ze worden vandaag de dag nog steeds
gelezen. Hoewel Mark Twain een
bekend historisch figuur is, weten
maar weinig mensen wat een
geplaagd leven hij heeft
gehad. In zijn leven had
hij veel ellende gezien,
waarvan hij soms zelf
de oorzaak was.
Toen hij een tiener
was, zag hij hoe een
dronken
dakloze
man in zijn eigen
cel het plaatselijke
politiebureau
in
de brand zette.
De dakloze kwam
daarbij zelf om het
leven. In zijn cel
had deze man echter
niets kunnen aanrichten
zonder de lucifers die
Twain samen met een paar
vrienden aan hem had gegeven.
De kwajongensstreek en de
vreselijke gevolgen ervan, vulden Twain
zijn leven lang met een schuldgevoel.

Door zijn grote succes met zijn boeken en een grote
erfenis van zijn schoonouders, leefde Twain een rijk
leven vol luxe. Maar na een aantal jaren pakten
een aantal grote investeringen verkeerd
uit en raakte zijn gezin financieel
aan de afgrond. Uiteindelijk was
Twain gedwongen om zijn
persoonlijke faillissement
aan te vragen. Om zijn
schulden af te betalen
ging Twain met zijn
gezin op tournee
in Europa, waar
hij tegen betaling
lezingen gaf aan
universiteiten
en
parlementen.
Twain was een
begenadigd
spreker, die gevat uit
de hoek kon komen.
Hij
was
daarom
een graag geziene
gast in de landhuizen
en paleizen van de rijke
burgerij en adel. Toen hij een
tijd in Berlijn verbleef, kreeg hij
een persoonlijke uitnodiging van de
Duitse Keizer Wilhelm II. De Kaiser gaf een
diner voor een select gezelschap en wilde Twain er
graag als gast bij hebben. Toen zijn negenjarige
dochter de uitnodiging zag, riep ze uit: “Nou papa,
als het zo doorgaat, is er binnenkort niemand meer
om nog te leren kennen, behalve God.”1

Wellicht dat zijn eigen voorgeschiedenis er wat
mee te maken had, maar Mark Twain werd erg
geraakt door de ellende van de mensen in de
wereld. Die verdriet en boosheid richtte hij echter
tot God. Net zoals zovelen vandaag de dag, vond
hij het moeilijk te aanvaarden dat er een liefdevolle
God kon bestaan die al dat leed toestond. Toen
zijn eigen broer op een verschrikkelijke tragische
manier verongelukte door een ontploffing op een
stoomboot, dreef hij alleen maar verder af van God.
1

Twains negenjarige dochter sloeg de spijker op
zijn kop. Ondertussen kende de schrijver het
leeuwendeel van de Europese vorsten persoonlijk.
Aan die lijst kon hij nu de Duitse keizer toevoegen.
Hij kende de groten der aarde, maar God? God
kende hij niet.

Voor ideeën is geput uit het boek: Sabbatspiele für Gross und Klein, Baden-Württemberg: TOP LIFE Wegweiser-Verlag 2014.
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“Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet
beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie
zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben…”
Jeremia 9:23-24.

Kennis van over alles,
maar over God?

Gehoorzaamheid aan Zijn wet is daarom het beste
voor onszelf. Mensen die God zien als een Vader
die slecht zorgt voor Zijn kinderen, beseffen op hun
beurt niet dat leed en ellende er nog steeds zijn,
omdat God ons toestaat om naar onze vrije wil te
leven. Zolang er zondige mensen zijn, kan hij al die
ellende alleen maar wegnemen door de zondige
mens een vrije wil te ontnemen. Dat zou God juist
een tiran maken die zijn wil oplegt aan anderen.
Kortom: in de ogen van deze mensen kan God
het dus nooit goed doen. Want als Hij ons niet zou
houden aan Zijn wet, zou er meer leed en ellende
zijn, en zou Hij dus een slechte Vader zijn. Maar als
Hij het leed hier op aarde weg zou nemen, zou Hij
onze vrij wil moeten wegnemen en een tiran zijn.
Je kan wel zeggen dat God als geen ander begrijpt
hoe het is om verkeerd begrepen te worden.

We leven in een tijd waarin de wetenschap
wonderbaarlijke
resultaten
voortbrengt.
Tegenwoordig bestaan er auto’s die met
geavanceerde
systemen
zichzelf
besturen,
computers die doormiddel van machine learning
zichzelf programmeren en over een paar jaar
kunnen we waarschijnlijk zelfs bepaalde menselijke
organen kweken in het lab om ze vervolgens te
plaatsen in een zieke patiënt. We leven in een tijd
met veel kennis en met de komst van het internet
is die kennis bovendien alomtegenwoordig en
voor iedereen toegankelijk. Maar terwijl de kennis
over allerlei dingen toeneemt, verarmt de westerse
wereld in de allerbelangrijkste vorm van kennis:
kennis over haar Schepper.

Ellen White schrijft in één van haar belangrijkste
werken: “God kennen, is Hem liefhebben.” –The
Desire of Ages, blz. 22. Ware kennis over God leidt
altijd tot liefde voor Hem en het geloof dat daarmee
gepaard gaat. Wie Gods karakter daadwerkelijk
kent, kan niet anders dan Hem liefhebben. Maar
wie God niet kent, of Hem verkeerd kent, kan
Hem ook niet liefhebben. Vanuit die gedachte
waarschuwt de Bijbel ons: “Mijn volk gaat te
gronde door het gebrek aan kennis.” (Hoséa 4:6a,
NBG51.) Overeenkomstig die gedachte zei Jezus,
toen Hij bad voor Zijn gemeente en Zijn bestaande
en toekomende discipelen: “En dit is het eeuwige
leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”
(Johannes 17:3.) Kennis over de Bijbel kan ons niet
zalig maken, maar wie God niet persoonlijk kent als
Zijn Schepper en Verlosser, kan niet zalig worden.
Kennis over God redt ons niet, maar leidt ons naar
Jezus Die dat wél kan.

In westerse landen geloven steeds minder mensen
in God. Deels komt dit doordat mensen denken
dat de vooruitgang in de wetenschap het geloof in
God overbodig maakt. Geloof is in hun visie een
slechte vervanger voor een rationele verklaring van
natuurverschijnselen. Maar voor veel mensen is er
een veel groter obstakel om in God te geloven.
Dat obstakel is dat ze een verkeerd beeld hebben
van hun Schepper. Ze kennen Hem niet zoals Hij
is, maar zien iets of iemand anders. Sommigen zien
een veeleisende tiran die te veel gehoorzaamheid
vraagt van zijn schepselen. Terwijl anderen – zoals
Mark Twain – een slechte vader zien, die zich het
leed van zijn kinderen niet aantrekt. Beide groepen
hebben echter een verkeerde voorstelling van God.
De mensen die God als een strenge tiran zien,
beseffen niet dat Hij ons juist Zijn wet heeft gegeven
omdat Hij leed, ziekte en ellende wil voorkomen.
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Wat het betekent om God te kennen

“Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging
daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE
uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep
Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die
goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft,
maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig
houdt en de ongerechtigheid van de vaders
vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in
het derde en vierde geslacht.” (Éxodus 34:5-7.)

God kennen brengt vrede en geluk in dit leven en
de zegen van het eeuwige leven. Ik denk daarom
dat dit het hoogste doel is in ons leven. Dat is niet
hetzelfde als dingen over God weten. God kennen,
betekent dat we een persoonlijke relatie met Hem
hebben. Ik kom er nog op terug wat dat precies
betekent, maar van de mensen die ooit op deze
aard hebben geleefd, zijn er maar weinig die zo
een hechtte persoonlijke relatie hadden met God
als Mozes.

G

Wat een unieke ervaring moet het zijn geweest
voor Mozes om de heerlijkheid van zijn Schepper
te mogen aanschouwen! Maar weet je wat zo
opvallend is aan dit ooggetuigenverslag? Geen
enkele zin is benut om te beschrijven hoe God
eruitzag. Geen enkel woord omschrijft de uiterlijke
kenmerken van Gods heerlijkheid. In plaats daarvan
lezen we een omschrijving van de Naam van God,
een omschrijving van Zijn karakter. We lezen over
een God die genadig, geduldig en barmhartig
is. Die rijk is aan liefde en trouw, maar ook aan
gerechtigheid.

od kennen brengt vrede en geluk in dit
leven en de zegen van het eeuwige leven.

“De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot
aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt…”
(Éxodus 33:11a.)

Deze passage is van belang omdat het ons iets
belangrijks vertelt over hoe wij God kunnen
leren kennen. Nergens in de Bijbel vind je een
complete omschrijving over hoe God eruitziet.
Hier en daar wordt de sluier deels opgelicht,
maar het is onmogelijk om daaruit het uiterlijk van
onze hemelse Vader uit te ontwaren. Dat is voor
onze relatie met God namelijk helemaal niet van
belang. Zijn heerlijkheid blijkt namelijk vooral uit
de eigenschappen van Zijn karakter.2 En wie deze
eigenschappen daadwerkelijk kent, kan niet anders
dan Hem liefhebben.

Niet alleen sprak Mozes met God van aangezicht
tot aangezicht, hij kreeg nog een ander groot
voorrecht. Nadat God door de voorspraak van
Mozes afzag van de vernietiging van Zijn volk voor
hun zonde bij het Gouden Kalf, vroeg Mozes om
een grote gunst, als een teken dat God het volk
goed gezind was. Hij vroeg: “Toen zei Mozes: Toon
mij toch Uw heerlijkheid!” (Éxodus 33:18.)
De zondige mens deinst van nature terug voor de
heerlijkheid van God (vgl. Johannes 18:5-6; Genesis
3:8). Mozes kon dit daarom alleen vragen omdat zijn
leven in harmonie was met de wil van Zijn Schepper.
Daarom was hij niet bang om in Gods aanwezigheid
te staan. Maar zelfs Mozes kreeg niet het voorrecht
om Gods gezicht te zien, anders zou hij sterven.
Daarom verborg God hem in de kloof van een rots
en bedekte Hij hem met Zijn hand.

2

Maar hoe leren wij God en Zijn karakter kennen? In
de volgende drie paragrafen zal ik drie manieren
bespreken:
1. Zijn Werken
2. Zijn Woord;
3. Ons gebed.

Vgl. Christus weerspiegelen, blz. 213
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Hoe we God kunnen kennen door
Zijn Werken

gegrond in hun onveranderlijkheid, zien we de
macht en onwrikbaarheid van Hem die de bergen
uit de vlakke aarde deed verrijzen. In de zorg en
liefde waarmee een berin haar welpen opvoedt en
de onverschrokkenheid waarmee zij hen beschermt,
zien we de tedere liefde, zorg en bescherming
die onze Hemelse Vader ons elke dag geeft. Wie
gelooft dat God de hemel en de aarde heeft
gemaakt, ontkomt er niet aan de Schepper te zien
in al Zijn werken.

Kunstenaars verwerken vaak een deel van zichzelf
in hun werken. Toen de bekende Spaanse schilder
Pablo Picasso tussen 1901 en 1904 in veel armoede
in Parijs woonde en streed met een depressie,
schilderde hij bijvoorbeeld met alleen maar donkere
en sombere kleuren, voornamelijk blauw, groen,
zwart en paars. Dit wordt ook wel zijn ‘blauwe
periode’ genoemd. Wie de werken van Picasso uit
zijn blauwe periode ziet, ziet het verdriet en het
leed waar hij toen doorheen ging. Toen hij echter
uit dat diepe dal klom en meer geluk in zijn leven
vond, gebruikte hij meer zachte tinten van blauw en
roze. Wie de werken uit zijn ‘roze periode’ ziet, valt
op dat de kunstenaar toen een stuk vrolijker door
het leven ging.

D

oor het kunstwerk van de Schepper te
bestudeeren, leren we meer von Hem
en over Hem.

“Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag
de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen.
Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, het
wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie
weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot
stand gebracht. Want in Zijn macht is de ziel van al
wat leeft, in Zijn macht de adem van het menselijk
geslacht.” (Job 12:7-10 NBV21.)

Wie de werken van een kunstenaar bestudeert, leert
veel over de maker van dat werk. Dat geldt ook
voor het grootste en mooiste kunstwerk dat ooit is
gemaakt: de Schepping. Als we naar de wonderen
van de Schepping kijken om ons heen, dan leren
wij steeds meer over de Grote Kunstenaar, die
haar heeft gemaakt. In Psalm 19:2-5 schrijft David
hierover:

Door het kunstwerk van de Schepper te bestuderen,
leren we meer van Hem en over Hem. Maar iedere
kunstkenner zal beamen dat als je alleen het werk
van een kunstenaar hebt om te bestuderen, het
lastig is om te achterhalen wat die kunstenaar
nou precies bedoelde, als je zijn levensverhaal
er niet naast kan leggen. Een goede biografie
helpt je daarom goed op weg om de kunstenaar
en zijn werk beter te begrijpen. Ook de grootste
Kunstenaar allertijden heeft ervoor gezorgd dat er
een ‘biografie’ is waarmee wij de motieven uit Zijn
werk beter kunnen begrijpen.

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt
het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt
overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem
wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel
de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de
wereld…”
De schepping zelf getuigt van haar Maker. In de
bloemenvelden die in schoonheid opkomen en
hun kleurenpalet ten toon spreiden, zien we de
heerlijkheid en glorie van God. In de bergen die
indrukwekkend boven ons uittorenen, standvastig
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Hoe we God kunnen kennen door
Zijn Woord

Wij leren hoe wij het huidige leven verstandig
kunnen verbeteren en hoe wij het toekomstige
leven veilig kunnen stellen. Geen ander boek kan
de vragen van het verstand of de verlangens van
het hart bevredigen. Door kennis te verkrijgen
van Gods Woord en er acht op te slaan, kunnen
mensen opklimmen uit de diepste diepten van de
vernedering om kinderen van God te worden, de
metgezellen van de zondeloze engelen.” -Counsels
to Parents, Teachers, and Students, blz. 53, 54.

De grootste gave die God de mensheid ooit heeft
gegeven, is Zijn enige Zoon die voor onze zonden
is gestorven. Door het offer van Jezus zien we hoe
oneindig Zijn goedheid, liefde en barmhartigheid
voor ons is. Door het kruis van Golgotha beseffen
we hoe heilig Gods wet is, dat deze niet veranderd
kon worden, maar dat verlossing slechts mogelijk
was door het grote offer van de Zoon. En door
de opstanding van Jezus uit het graf weten we
dat de dood hier op aarde slechts een slaap is en
koesteren we de hoop op het eeuwig leven. Niets
getuigt meer van liefde, van hoop, maar ook van
gerechtigheid als het offer dat Jezus voor jou en
mij heeft gebracht. Maar hoe zouden wij deze
gave kunnen waarderen, als wij die niet kenden?
Daarom is de Bijbel zo een kostbaar geschenk. De
Bijbel bevat de schatten van het evangelie, zowel
in het Oude als Nieuwe Testament. Het is Gods
liefdesbrief aan de mensheid, waarin Hij Zijn liefde
aan ons verklaart.

Wat een kracht gaat eruit van Gods Woord! Het
Woord helpt ons om onze Schepper beter te leren
kennen, maar ook onszelf. En onder de leiding van
Gods Geest gaat daar een transformatieve kracht
vanuit: “mensen [kunnen] opklimmen uit de diepste
diepten van de vernedering om de zonen van
God te worden, de metgezellen van de zondeloze
engelen.” Dat is ook wat de apostel Paulus bedoelt
in Hebreeën 4:12 (NBV21):
“Want het Woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot op de scheiding van ziel en
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de
overleggingen en gedachten van het hart.”

D

oor het offer van Jezus zien we hoe
oneindig Zijn goedheid, liefde en
barmhartigheid voor ons is. Door het kruis
van Golgotha beseffen we hoe heilig Gods
wet is, dat deze niet veranderd kon worden,
maar dat verlossing slechts mogelijk was
door het grote offer van de Zoon.

Door de studie van Gods Woord leren we niet
alleen God beter kennen, maar ook onszelf. We
worden geconfronteerd met Gods heilige karakter
en beseffen dan hoeveel wij zelf nog tekortschieten.
We begrijpen dan dat we niet op onszelf kunnen
vertrouwen, maar moeten bouwen op de rots der
eeuwen. In de verhalen van de gelovigen die ons
voorgingen herkennen wij onze eigen zwaktes,
maar zien we ook dat het met Gods hulp mogelijk
is om die te overwinnen. Er is geen krachtiger
‘zelfhulpboek’ dan het Woord van God.

Hoe we God kunnen kennen door
gebed

Wij geloven dat de uiteindelijke Auteur van de
Bijbel God Zelf is. Op iedere bladzijde zien we Zijn
handschrift. Door het geïnspireerde Woord van
God kunnen we Hem steeds beter leren kennen. In
het evangelie van Jezus zien we de oneindige liefde
van God. In de wet zien we Gods onveranderlijke
gerechtigheid. In de geschiedenis van Gods volk
op aarde zien we onwaardigheid van de mens voor
verlossing en de wonderbaarlijke genade dat God
ons die toch aanbiedt. Als wij God willen kennen,
als we willen begrijpen wat Zijn plan voor ons is, dan
is er altijd een plek waar we een antwoord kunnen
vinden: in de studie van Gods Woord, onder gebed
en de leiding van de Heilige Geest.

De belangrijkste manier waarop wij God kunnen
kennen is door het gebed. Iemand kan de Schepping
observeren op zoek naar God, Zijn Woord van kaft
tot kaft hebben gelezen om Zijn wil te kennen,
maar als iemand nooit met God heeft gesproken
door het gebed, zal hij of zij God nooit kunnen
kennen. God wil namelijk dat we een persoonlijke
vriendschapsband met hem aangaan. En dat is wat
het gebed is.
“Bidden is het openen van het hart voor God als
voor een vriend. Niet dat het nodig is om aan God
bekend te maken wat wij zijn, maar om ons in staat
te stellen Hem te ontvangen. Het gebed brengt
God niet naar beneden tot ons, maar brengt ons
omhoog tot Hem.” –Steps to Christ, blz. 93.

“Maar wat ons boven alle andere overwegingen
zou moeten brengen om de Bijbel te waarderen,
is dat daarin aan de mensen de wil van God wordt
geopenbaard. Hier vinden wij het doel van onze
schepping en de middelen om dat doel te bereiken.
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We kunnen alleen een vriendschap opbouwen
met God door het dagelijkse gebed, door God te
vertellen over onze zorgen en problemen. Door
ons hart voor Hem open te leggen, Hem te vragen
om ons te helpen en in geloof erop te vertrouwen
dat Hij Zijn machtige hand voor ons zal bewegen.
Deze band met God wordt gevormd door Hem
te bedanken voor al het goede wat Hij elke dag
voor ons doet. En wanneer we dan persoonlijke
ervaringen met God maken door de gebeden
die verhoord zijn, dan versterken we ons geloof,
versterken we onze liefde voor God en versterken
we onze vriendschap met Hem.

ik ook niet verrast zijn als God toestaat dat je veel
moeilijkheden in je leven moet overwinnen. Die
periodes zijn blijkbaar de enige momenten waarop
je echt leert bidden, waarop je geloof groeit en
waarop je dichter bij God komt. Vaak beseffen
we niet dat onze eigen houding tegenover gebed
ons leven moeilijker kan maken dan nodig is. God
wil namelijk dat we in Hem geloven, dat we Hem
liefhebben en dat we Hem vertrouwen, want Hij wil
dat we gered worden. En als wij ervoor zorgen dat
Hij ons alleen kan bereiken wanneer Hij toestaat dat
we moeilijkheden op ons pad hebben, dan laten we
Hem weinig andere keuze.

Gebed met God moet een dagelijkse gewoonte
zijn, het liefst onafgebroken. In wereldse films,
series en boeken zie je weleens een persoon die
een wonder nodig heeft en dan voor het eerst
gaat bidden: “God, ik heb U nog nooit om iets
gevraagd, maar wilt u alstublieft…” Zo een verhaal
doet net alsof gebed met God een hulplijn is die je
maar een beperkt aantal keer kan inzetten. Zo een
verhaal kan de plank niet verder misslaan met hoe
God het gebed ziet. Maar toch klopt dat beeld wel
met hoe wij soms omgaan met gebed. Vaak bidden
we pas echt ernstig en veel, wanneer we diep in de
problemen zitten. Enerzijds is er niets verstandiger
om ook dan je problemen te brengen bij de Koning
van het Universum. Ook wanneer jij tot dat moment
je gebedsleven hebt verwaarloosd; onze God blijft
een genadige en barmhartige God en Hij is ook dan
blij dat je de weg naar Hem hebt teruggevonden.
Maar als je alleen écht bidt wanneer jij denkt
dat je God nodig hebt, dan ben je eigenlijk een
egoïstische vriend. Een vriend van wie je nooit wat
hoort, totdat hij of zij een keer wat van je nodig
heeft. Ik denk dat we zo een persoon allemaal
wel kennen, misschien zijn we zelf die persoon
wel eens. Maar als we alleen bidden wanneer we
denken Gods hulp nodig te hebben, dan vergeten
we dat er geen seconde voorbijgaat dat we niet
van God afhankelijk zijn. Bovendien moet je denk

Laten we in plaats daarvan het gebed koesteren
als het voorrecht dat het is. Het voorrecht om in
de Naam van Jezus op audiëntie te mogen komen
bij de Koning van het Universum, in wiens hand de
gehele Schepping is. Om door het gebed Hem je
beste vriend te mogen maken. Een vriend die niet
te moe is om te luisteren, die altijd voor je klaar
staat en altijd het beste met je voor heeft. Wanneer
we de noodzaak en het belang van het gebed
beseffen, zullen we niet alleen God steeds beter
leren kennen, maar zal ons geestelijk leven ook
een ongekende groei doormaken. Het krachtigste
wapen in het arsenaal van de grote geloofshelden
van de geschiedenis, zoals Elia, Daniël en Nehemia
was namelijk altijd het gebed.
“In het gelovige gebed ligt een goddelijke
wetenschap; het is een wetenschap die iedereen
die zijn levenswerk tot een succes wil maken, moet
begrijpen.”–Education, blz. 257.
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Door ons geloof uit te oefenen in het gebed, kunnen
we beslag leggen op de beloften die God ons heeft
gegeven en vinden we kracht om de uitdagingen
van vandaag het hoofd te bieden. Soms denken
we wel eens dat we geen tijd hebben voor gebed,
of proberen we het snel te doen. Maar dat is fout.
Maarten Luther, de vader van de Reformatie, zou
ooit gezegd hebben: “Ik heb vandaag zoveel te
doen, dat ik niet verder kan zonder eerst drie uur te
bidden.”3 Ik bid dat wij die logica mogen begrijpen.
Hoe vaak redeneren wij niet precies andersom: ‘Ik
heb vandaag zoveel te doen, ik heb denk ik maar
drie minuten voor gebed, ik kan de tijd niet missen.’
Luther begreep dat gebed dat nooit te veel tijd
kost, maar juist tijd en energie oplevert. En die
logica geldt vijf honderd jaar later nog steeds.

dan kun je niet anders dan anderen over Hem te
vertellen. Als je Hem kent en liefhebt, zal je ook Zijn
kinderen liefhebben. God kennen, is de kern van
het Christelijk leven.
God kennen is niet hetzelfde als over Hem weten.
God kennen betekent een persoonlijk band met
Hem hebben. In deze bijdrage heb ik drie manieren
beschreven hoe wij die band kunnen ontwikkelen: (i)
door Zijn Schepping te bestuderen, (ii) door in Zijn
Woord te lezen en het allerbelangrijkste, (iii) door
met Hem te spreken in het gebed. Zijn er nog meer
manieren? Ja, ongetwijfeld! Bijvoorbeeld door op
sabbat af te reizen om God te ontmoeten in onze
vergaderingen. Door anderen over God te vertellen.
Door stil te staan bij de ervaringen die je met Hem
hebt gemaakt in je leven, hoe levensgebeurtenissen
op je pad zijn gekomen. Maar je kan God alleen
kennen als jij dat wilt, als jij ernaar verlangt God te
kennen. Want als dat het verlangen is van je hart en
je oprecht op zoek gaat naar God, dan zal Hij zich
nooit voor je verbergen.

Gebed is de adem van de ziel, het middel om
beslag te leggen op eeuwige beloften van God,
maar bovenal is het een gesprek met een Vriend
die graag tijd met jou doorbrengt.

Als er één ding is dat je hebt
onthouden…

Mijn wens en gebed voor jou en mij is dezelfde
als David had voor zijn zoon Salomo: “…ken de
God van je vader, en dien Hem met een volkomen
hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE
doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle
gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou
gevonden worden…” (1 Kronieken 28:9 [NBV21]).

Ik nader het einde van deze bijdrage. Maar als er ook
maar één ding is uit deze tekst dat je hebt onthouden,
dan hoop ik dat het dit is: Het belangrijkste doel van
ons leven is om God te kennen. God kennen staat
gelijk aan Hem liefhebben en als je Hem liefhebt,

AMEN

3

De oorsprong van dit citaat is onduidelijk en het is daarom onzeker of Luther deze woorden precies zo heeft gezegd. Spurgeon – goed vertrouwd met de literatuur van
Luther – verwijst er in ieder geval naar in zijn preek ‘Degrees of Power Attending the Gospel’, zie: https://www.spurgeongems.org/sermon/chs648.pdf (geraadpleegd op
14 december 2021). Over het algemeen wordt aangenomen dat dit citaat in ieder geval overeenkomt met Luthers visie op het gebed. Vgl. The Great Controversy, blz. 210:
“Tijdens de worsteling in Augsburg ‘liet Luther geen dag voorbij zonder minstens drie uur aan het gebed te wijden’…”
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JEUGD EN GEZIN

WARE VRIENDSCHAP
Door: Diana Beets
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W

aar je mee omgaat, raak je mee besmet’,
is een bekend gezegde. Hoe zorgen we
er nou als gelovigen voor dat we met de
juiste mensen omgaan? Hoe vinden we überhaupt in
deze moeilijke, tijdelijke, aardse wereld, vrienden?
En vindt God vriendschappen wel belangrijk?

Een vriend heeft te
allen tijde lief, en
een broeder wordt in
benauwdheid geboren.

Het hebben van vriendschap betekent dat je de
ander kent. Dat je tijd investeert in de ander. Dat
je moeite doet voor de ander. Meestal hebben
vrienden dezelfde voorkeuren, passies of interesses.
Een ware vriendschap wil zeggen dat je de ander
wilt zien groeien en ontwikkelen. Je gunt als het
ware de ander evenveel als dat jij jezelf gunt. Er
is wederzijdse zorg en interesse voor elkaar. En
wellicht nog wel belangrijker: je doet iets voor een
ander, zonder dat je er zelf iets voor terug wilt. De
ander kan bij jou zijn of haar gevoelens delen zonder
bang te hoeven te zijn om te worden afgewezen. Bij
ware vriendschap draait het om het hebben van een
relatie met elkaar. Daarbij past dan ook onderling
vertrouwen. Om een ware vriendschap te hebben
is er dan ook tijd nodig. Net als bij een relatie dien
je elkaar eerst goed te leren kennen. Er is tijd nodig
om herinneringen te maken en vooral om in elkaars
groei te investeren. In een ware vriendschap bestaan
geen roddels, negatieve gedachten of afwijzingen.
Vriendschap heeft ook met verantwoordelijkheid
nemen te maken. Als je een echte vriend bent van
iemand bemoedig je diegene en vergeef je ook
zodra de ander iets fout heeft gedaan. Een ware
vriendschap biedt steun op ieder front en zowel in
goede als in moeilijke tijden.

SPREUKEN 17:17

met God. Er is sprake van een vertrouwensband en
onderling respect voor elkaar.
Petrus en Jezus waren ook vrienden. We zien hier
wat de gevolgen zijn als Petrus Jezus verloochent
door te zeggen dat hij Jezus niet kent zodra Jezus
uit de hof van Getsemane werd weggeleid. Dit deed
Petrus omdat hij bang was zijn leven te verliezen. En
hoewel Petrus Jezus zeker wel kende, zei hij toch
dat hij Hem niet kende. Hoe bijzonder is het te
meer dat Jezus Petrus ook vergaf. Ook vergeving is
een kenmerk van ware vriendschap. Ware vrienden
kijken niet naar de buitenkant. In Johannes 15:1314 lezen we dat er geen grotere liefde bestaat dan
wanneer je je leven geeft voor je vrienden. En in het
volgende vers noemt Jezus ons zelf Zijn vrienden,
wanneer we doen wat Hij ons zegt. Hij gaf zelfs Zijn
leven voor ons.

Oprechte vriendschap volgens de
Bijbel
Er zijn veel voorbeelden van ware vriendschappen
terug te vinden in de Bijbel. De mooiste vriendschap
uit de Bijbel vind ik die tussen Jonathan en David.
Zij kenden elkaar heel goed. Ze gaven om elkaar
met een innige liefde, maar vertrouwden elkaar
ook. Jonathan nam zijn verantwoordelijkheid toen
hij zag dat David onschuldig was en redde hem zelfs
meermalen uit de handen van zijn eigen vader. Zo
kon David meermalen de pogingen tot moord van
Saul op hem overleven. We kunnen dit nalezen in 1
Samuël 20. Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde
tussen deze twee mannen. Deze ware vriendschap
met de juiste liefde is de ‘agape’ liefde en komt van
de Heer.

Vriendschap is een relatie
Gods doel met de mens was om blijvende relaties
te hebben, met andere mensen en met God. Onze
huidige, individualistische samenleving biedt ons
helaas vooral vage en lege relaties. Uiteraard kunnen
er ook goede vriendschappen bestaan tussen
mensen uit de wereld en gelovigen, maar dan dient
de vriendschap wel te voldoen aan de kenmerken
zoals hierboven beschreven: vertrouwen, agapeliefde, verantwoordelijkheid en het wederzijds
opbouwen van elkaar.

We zien in Gods Woord ook duidelijk dat God
bevriend is met mensen. Zo was God bijvoorbeeld
bevriend met Abraham. In Genesis 18:17-33 zien
we een gesprek tussen God en Abraham, waarbij zij
hun gedachten en gevoelens met elkaar delen. God
deelt met Abraham wat Hij van plan is en Abraham
deelt daarop weer zijn gevoelens en gedachten
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Onze ‘taken’ in ware vriendschap
In Hebreeën 10:24-25 geeft Paulus een aantal tips
hoe we met elkaar om kunnen gaan. Laten we deze
twee verzen eens toepassen op vriendschap: “En
laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren
tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge
bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de
gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel
te meer als u de grote dag ziet naderen.” Laten we
bedenken hoe we elkaar kunnen aanzetten tot liefde
en goede werken. Laten we niet nalaten elkaar te
ontmoeten, maar laten we elkaar aanmoedigen, en
dat des te meer als we de grote dag zien naderen.
Het is onze taak om vrienden aan te moedigen
goede dingen te doen, maar ook om lief te
hebben, mededogen te tonen, goede beslissingen
te nemen, en elkaars relatie met God te versterken.
Een ware vriend brengt je naar Jezus als je in de
problemen zit.

Eén van de Bijbelteksten die vaak wordt gebruikt bij
huwelijken kan ook in het geval van vriendschappen
worden toegepast. Laten we Prediker 4:9-10 lezen:
“Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij
een goede beloning voor hun zwoegen. Want als
zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind.
Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede
is om hem overeind te helpen.” Hieruit kunnen
een aantal voordelen worden opgemaakt van ware
vriendschap. In vers 10 lezen we dat het hebben
van een vriend belangrijk is, omdat zodra we hard
werken aan een doel, we iemand nodig hebben
die ons er doorheen helpt. En precies omdat we
die hulp hebben gekregen die we zo hard nodig
hadden, mogen we in de beloning delen met
iemand die weet én begrijpt wat we hebben bereikt.
Laten we hier eens over nadenken: ben je ooit zo
enthousiast geweest om goed nieuws met iemand
te delen en werd je teleurgesteld toen ze niet net
zo enthousiast waren als jij? Het enige dat je op dat
moment wilt, is dat iemand hetzelfde voelt als jij.
Of je snapt. Als we met een ware vriend door de
problemen en moeilijkheden van het leven gaan,
en als we elkaar daar dan doorheen helpen, dan
hebben we ook iemand om de overwinning mee
te vieren! Volgens de Bijbel kan een echte vriend
zelfs meer toegewijd zijn dan een broer (Spreuken
18:24).

Dit alles klinkt makkelijker dan het is. Het is soms
echt moeilijk om iemand aan te moedigen, zeker als
je het zelf niet zo makkelijk hebt in je leven, of als
je zelf onder een hoop zorgen gebukt gaat. Soms
is het best even fijn om jezelf te verstoppen voor
een ander, als jij het moeilijk hebt. Of gewoon even
helemaal niet te praten. Of je beslist om geen dingen
te bespreken met die vriend waarvan je weet dat je
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advies zult krijgen wat je liever niet wilt horen. Het
kan ook zijn dat je niet zwak wilt overkomen. Maar
als we Hebreeën 10:25 toepassen op vriendschap
dan mogen we de onderlinge ontmoetingen niet
verwaarlozen. En weet je, we hebben juist die
aanmoediging van een ware vriend nodig. Realiseer
je je wel dat als je juist de mensen buitensluit die
je advies kunnen geven, je datgene mist wat je uit
je ellende zou kunnen halen? In Job 6:14 wordt
aangegeven wat je van een vriend mag verwachten
als je wanhopig bent. “Wie wanhopig is, mag van
zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou
de vreze van de Almachtige verlaten.”

worden. Al hebben wij Hem vaak diep beledigd, toch
heeft Hij dit voor ons gedaan. Petrus verloochende
Christus, en toch zien we later in Gods Woord dat
vergeving mogelijk is. Ook wij zijn ongehoorzaam
geweest aan Zijn geboden en hebben Hem onze
rug toegekeerd en zijn onze eigen wegen gevolgd.

Wat voor vriend wil jij zijn?
Laten we onszelf de vraag stellen wat voor
vriend we willen zijn voor anderen? In een ware
vriendschap is vergevingsgezind van onschatbare
waarde. De belangrijkste aspecten van een ware
vriendschap zijn hulp, liefde, aanmoediging en
verantwoordelijkheid. Evalueer je vriendschappen
eens goed en denk na over hoe je op deze gebieden
samen kunt beginnen te groeien tot eer van God.
God wil dat we hier op aarde vrienden hebben,
maar nog belangrijker: Hij wil dat wij een vriend van
Hem zijn. En we hebben in Johannes 15:14 kunnen
zien dat we Zijn vriend zijn als we doen ‘wat Hij
zegt’.

In een ware vriendschap heb je ook de taak om de
ander te helpen in zijn moeilijkheden, obstakels of
ellende. Spreuken 27:17 beschrijft dat heel duidelijk:
“IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man
het gezicht van zijn naaste.” Dit vers verwijst naar
een onderwerp waar we het soms niet over willen
hebben: het nemen van verantwoordelijkheid. Een
deel van elke waardevolle ware vriendschap is het
vermogen om open en eerlijk tegen elkaar te zijn.
Het is onze taak om de ander aan te moedigen en
lief te hebben, maar de minder makkelijke kant van
vriendschap is de volgende: de waarheid spreken
tegen je vriend en deze vriend toe te staan ook
de waarheid tegen jou te zeggen. Spreuken 27:17
herinnert ons aan de waarde van elkaar ‚scherpen‘.
Met andere woorden, ook al kan het een uitdaging
zijn om de waarheid van een vriend te horen, als
we bereid zijn om een open geest en een open
hart te hebben, zullen we van daaruit alleen maar
kunnen groeien. Denk er maar eens goed over na…
Zou een vijand je in liefde de waarheid vertellen?
Absoluut niet! Een echte vriend riskeert jouw woede
en frustratie omdat hij/zij een groter doel voor ogen
heeft: jouw belang.

Heb je ware vrienden nodig? Bedenk je dan in
de eerste plaats goed dat Jezus jouw vriend wil
zijn en dat Hij altijd bij je is. Dat wordt beloofd in
Hebreeën 13:6: “Daarom zeggen wij met goede
moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal
niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” Ken je
iemand die een echte vriend nodig heeft? Wees
dan die echte vriend: steek tijd en energie in het
elkaar leren kennen, toon interesse, help de ander,
bemoedig de ander. Stel de juiste vragen en geef
de ander aandacht. Bouw een relatie op. Neem je
verantwoordelijkheid, en bovenal: vergeef! God wil
dat je bevriend raakt en blijft. Hij roept ons op om
daarin het goede voorbeeld te geven in een wereld
die verlangt naar het hebben van ware vrienden!

Het risico van iemand de waarheid zeggen kan zijn
dat de vriendschap op losse schroeven komt te
staan. Spreuken 18:19 zegt dat “een broeder wie
onrecht is aangedaan, erger is dan een sterke stad,
en ruzies zijn als een grendel van een vesting.”
Wanneer we een echte vriend hebben gekwetst,
door zijn vertrouwen te schenden of door in liefde
de waarheid te spreken, dan lopen we het risico
dat we die vriendschap verliezen. We moeten
oppassen dat we dat vertrouwen niet schaden.
Maar als zwijgen onze vriend meer zal schaden dan
de waarheid te spreken, dan moeten we bereid zijn
om onze eigen behoeften voor onze vriend op te
offeren. En als we soms een vriend kwetsen zonder
dat we dat willen, dan biedt Gods Woord ons een
oplossing: daarin zit de kracht van vergeving. Er
bestaat geen groter voorbeeld dan de liefde die
God voor ons heeft. Deze liefde is zo groot dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, opgaf
zodat onze vriendschap met God weer hersteld zou

In Kolossenzen 3:12-15 staat ook een prachtige
tekst die van toepassing kan worden gebracht
op vriendschappen: “Kleedt u zich dan, als
uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met
innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid,
nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag
elkaar en vergeef de een de ander, als iemand
tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook
Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En
kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band
van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God
heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam
geroepen bent; en wees dankbaar.”
Mijn wens en gebed voor eenieder die dit leest, is
dat het verlangen bij jou ontstaat om een ware vriend
te zijn voor een ander, met daarin opgenomen alle
belangrijke aspecten die jou tot een ware vriend
kunnen maken.

AMEN
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“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is
het dat broeders ook eensgezind
samenwonen.”
Psalm 133:1
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Een sterkere

BLOEDBAND dan met een
BLOEDVERWANT
Door: Gabriel Porras
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S

“De heidenen [zijn] mede-erfgenamen […] en
[behoren] tot hetzelfde lichaam […] en [zijn]
mededeelgenoten […] van Zijn belofte in Christus,
door het Evangelie…” Éfeze 3:6.

inds vorig jaar staan in de rubriek ‘Studie’
geloofsprincipes centraal. In deze bijdrage
is dat geloofsprincipe het heilig avondmaal.
Daarbij wil ik vooral bespreken hoe het uitvoeren
van dit geloofsprincipe ons met elkaar verbindt. Het
avondmaal creëert namelijk een band die sterker is
dan bloedverwantschap. Het belangrijkste element
van bloedverwantschap is het bloed, en daarom
zorgt Jezus ervoor dat wij deelhebben aan hetzelfde
bloed; Zijn eigen bloed, zodat wij échte broeders
en zusters van elkaar kunnen zijn.

De heidenen behoren dus tot dezelfde geslacht, zij
worden aangenomen als deel van de familie. Zij zijn
deel van dezelfde familie van Christus. Verderop
staat in de brief aan de Efeziërs geschreven dat
deze familie éénzelfde naam krijgt en dat God Zijn
heerlijkheid aan deze familie openbaart en schenkt.
De gemeente van God “naar Wie elk geslacht in de
hemelen en op de aarde genoemd wordt…” Éfeze
3:15.

Bloedverwantschap
Per Per definitie is bloedverwantschap “de relatie
tussen twee personen van wie de één van de ander
afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon. Dit heet ook
wel rechte lijn. Of twee personen die niet van elkaar
afstammen, maar wel een gemeenschappelijke
voorouder hebben. Bijvoorbeeld broer en zus. Dit
heet ook wel zijlijn. Bloedverwantschap kan ook
bestaan in verschillende graden, vanwege geboorte,
afstamming van dezelfde voorvader, erkenning,
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of
adoptie. Door adoptie worden de adoptieouders
de juridische ouders van het kind en ontstaat er
bloedverwantschap. Bloedverwantschap is dus niet
alleen biologisch bepaald.”1

N

iet alleen bestaat er een verwantschap
tussen alle mensen die honderden
generaties teruggaat, maar in het
geloof worden wij door Jezus erkend en
geadopteerd in de hemelse familie als
zonen en dochters van dezelfde Vader.
Het woord geslacht in het Grieks is patria, en het
betekent letterlijk ‘vaderlijke afstamming’. Concreet
gezegd: een groep families of een heel ras, oftewel
een natie. Van het woord patria is ons woord
vaderland afgeleid. Paulus gebruikt het woord
patria om weer te geven dat Jezus Joden en nietjoden verenigd in één familie. Wij worden erkend
door dezelfde vader, en door adoptie worden we
voor rechte vastgesteld als kinderen van de belofte,
en ontvangen wij dezelfde voorrechten, zegeningen
en erfenis die gegeven was aan onze geestelijke
vader Abraham. Door het geloof bestaat er een
verwantschap die sterker is dan een biologische
verwantschap. Deze verwantschap is dubbel,
van zowel biologische afstamming als geestelijke
adoptie in Jezus Christus.

Bloedverwantschap betekent dat wij, aardbewoners
in principe allemaal, heel erg verre neven en
nichten van elkaar zijn, ongeacht onze huidskleur,
ons ras of onze afkomst. Er bestaat dus een verre
bloedverwantschap tussen ons allemaal omdat wij
dezelfde vader hebben, en wij van hetzelfde gezin
afstammen. Genesis 8:18, 19 zegt: “En de zonen
van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Cham
en Jafeth; Cham is de vader van Kanaän. Deze drie
waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de
aarde bevolkt.” En Handelingen 17:26 zegt: “En Hij
maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht
om op heel de aardbodem te wonen; …”
Niet alleen bestaat er een verwantschap tussen
alle mensen die honderden generaties teruggaat,
maar in het geloof worden wij door Jezus erkend
en geadopteerd in de hemelse familie als zonen en
dochters van dezelfde Vader.
Door de uitverkiezing was dit voorrecht gegeven
aan de kinderen van Abraham, maar dankzij
het Evangelie werd er een deur geopend voor
niet-Joden: iedereen die in Jezus gelooft om
bloedverwant te zijn van de gelovige Joden en mee
te erven van dezelfde rijkdom van de genade van
God.

Daarom schrijft Paulus in Galaten 3:28, 29: “Daarbij
is het niet van belang dat men Jood is of Griek;
daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of
vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is
of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.
En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams
nageslacht en overeenkomstig de belofte
erfgenamen.” En ook in Kolossenzen 3:11: “Daarbij
is niet Griek en Jood van belang, besnedene en
onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar
Christus is alles en in allen.“

1
Rijksoverheid, ‘Wat is bloedverwantschap?’, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/bloedverwantschap
(geraadpleegd op 27 december 2021).
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Relatie tussen bloedverwanten

zusters in het geloof bracht Jezus onder woorden
toen Hij zei dat eenieder die de wil van God doet is
een broer of zus of zelfs moeder van hem. “…Zie,
Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van
Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn
broeder en zuster en moeder.” Matthéüs 12:49, 50

Een goede relatie in een familie of tussen
bloedverwanten is heel erg belangrijk voor
de gezonde psychologische ontwikkeling van
kinderen. Slechte ervaringen in de kinderjaren,
misbruik, verwaarlozing, gebrek aan binding, om
een paar voorbeelden te noemen, vormen trauma’s
in kinderen die bijna onmogelijk zijn te verwerken
en die voor het hele leven blijven. Maar positieve
ervaringen helpen kinderen zich veilig en geliefd te
voelen. Daardoor leren ze gemakkelijker problemen
en conflicten op te lossen en meningsverschillen te
respecteren.

Verschil tussen vriendschap en
relatie
„Het verschil tussen vriendschap en relatie is dat
in vriendschap twee personen niet van elkaar
afhankelijk zijn en een vreugdevolle onderlinge
band delen, terwijl in een relatie twee personen van
elkaar afhankelijk zijn en een onderlinge verbintenis
hebben. Hoewel het woord ‘relatie’ gewoonlijk
wordt gebruikt voor een romantische relatie, kan
het ook verwijzen naar bloedverwantschap, een
echtelijke relatie of een emotionele band. Het is
meer een liefdesband waarbij de twee individuen
elkaars persoonlijke ruimte respecteren. Het is een
band waarbij de individuen elkaar liefdevol zien. In
een relatie accepteert de één de ander met al zijn
gebreken. De relatie tussen twee individuen omvat
liefde, genegenheid, zorg en bovenal toewijding
tussen hen. Mensen die een relatie hebben zijn
afhankelijk van elkaar. In een relatie draait het leven
om wederzijds begrip. Hun beslissingen kunnen
nooit eenzijdig zijn en zijn gebaseerd op onderlinge
discussies.”2

In het geloof is dit niet anders. Als er quality time
tussen broeders en zusters bestaat, wordt de band
onderling sterker en de problemen minder. Op
deze manier kan Jezus beter in ons hart wonen,
zoals God het wil.

H

et beste element om de relatie tussen
broeders en zusters te onderhouden
is de Heilige Geist. De Heilige Geist bindt
ons aan elkaar door ons het volmaakte leven
van Jezus te geven.
De relatie tussen broeders en zusters in de
gemeente kan sterker en beter zijn als wij beseffen
dat wij meer zijn dan mensen die uit verschillende
gezinnen komen, die verschillende gewoonten en
visies hebben. Wij zijn twee keer bloedverwanten
van elkaar, wij hebben één hoop en maken deel uit
van éénzelfde lichaam.

De relatie tussen broeders en zusters in het geloof
is een relatie, en dus meer dan een vriendschap
omdat wij wel van elkaar afhankelijk zijn. En zoals
elke liefdesrelatie dient deze relatie onderhouden
te worden. God verwacht en gebiedt ons dat wij
“elkaars lasten” dienen te dragen. (Galaten 6:2).
Wij hebben elkaar nodig om onze karakters te
ontwikkelen en om elkaar te bemoedigen. Wij
dienen wel rekening te houden met de gevoelens
van de zwakken in het geloof (Romeinen 14) en
met wat anderen over ons mogen denken, omdat
wij ‘gezanten’ van Jezus zijn, en wij het licht van de
wereld zijn. Dit maakt de relatie tussen
broeders en zusters in de gemeente
wat complexer en veeleisend, maar
wij hebben het beste bindmiddel
voor deze relatie, namelijk de
Heilige Geest die ons naar elkaar
toe trekt zoals een magneet elke
ijzer element naar zich toetrekt.

De Apostel Paulus beijvert in Éfeze 4:3-6 om “de
eenheid van de Geest te bewaren door de band
van de vrede:” en deze band wordt gekenmerkt in
“één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen
bent tot één hoop van uw roeping,
één Heere, één geloof, één doop,
één God en Vader van allen, Die
boven allen en door allen en in u
allen is.”
De diepe en onbreekbare
relatie tussen broeders en

2
Askanydifference.com, ‘Difference between friendship and relationship (with table)’, https://askanydifference.com/difference-between-friendship-and-relationship/
(geraadpleegd op 27 december 2021).
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Een bloedband tussen geestelijke
bloedverwanten

“Van Hem uit wordt het hele lichaam
samengevoegd en bijeengehouden door elke
band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de
mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt
het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de
liefde.” Éfeze 4:16

De band tussen broeders en zusters kan niet
verzegeld worden zonder bloed. Het bloed is het
element dat deze oerneven en nichten van elkaar,
en geestelijke broeders en zusters aan elkaar bindt.
Aangezien letterlijke bloedverwantschap ontbreekt,
geeft Jezus ons Zijn eigen bloed om te drinken,
zodat wij letterlijke en geestelijke broeders en
zusters van elkaar kunnen zijn.

De kracht die ons bindt
Het beste element om de relatie tussen broeders
en zusters te onderhouden is de Heilige Geest.
De Heilige Geest werd gegeven om ons aan
elkaar te plakken. De Heilige Geest bindt ons aan
elkaar door ons het volmaakte leven van Jezus
te geven. Hij geeft ons het karakter dat Jezus op
aarde ontwikkelde, het karakter dat de Satan heeft
overwonnen. Daarbovenop geeft de Heilige Geest
ons kracht om te overwinnen.

De bloedband die als gevolg hiervan ontstaat
wordt elke keer sterker dan een biologische
bloedverwantschap omdat wij verenigd worden
door God’s Geest als wij symbolisch het bloed van
Jezus drinken op het moment van het avondmaal.
Het geloof in onze Verlosser bindt ons aan elkaar met
sterke banden die niet gebroken kunnen worden als
wij in Hem blijven. Het is Zijn bloed dat onze zonden
vergeeft en het is Zijn bloed dat ons broeders en
zusters van Jezus maakt. De tweede Adam, onze
grote broer deelt Zijn volmaakte karakter met ons
zodat wij hersteld kunnen worden. Zijn bloed laat
ons Zijn gezindheid hebben en ervaren.

In Éfeze 3:16-19 zegt Paulus: “opdat Hij u geeft,
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht
gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke
mens, opdat Christus door het geloof in uw harten
woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd
bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met
alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en
hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,
die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou
worden tot heel de volheid van God.”

De hoop en verwachting van de wederkomst van
Jezus, van eeuwige leven, van een betere wereld is
een magneet die sterker is dan welke andere band
ooit. Deze band groeit in de gemeente, door studie
van Gods Woord en gebed, en het wordt versterkt
in de moeilijkheden van het leven. De eenheid in
het geloof wordt bereikt doordat de leden van
de gemeente deel nemen aan het avondmaal die

Het doel van deze hemelse ondersteuning is dat de
gemeente verenigd kan zijn, en zodat er éénheid in
de familie van Christus kan ontstaan.
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bedoeld is om ons te reinigen van zonden en deel
te nemen aan Zijn leven.

vergoten voor de reiniging van de zonden van
allen, die tot Hem zouden komen voor vergiffenis,
en Hem aanvaarden als hun Verlosser.” - The Spirit
of Prophecy, deel 1, blz. 203.

“Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet
eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in
uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft
eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de
laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel
en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees
eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.”
Johannes 6:53-56

Uit Openbaring 22:2 kunnen we afleiden dat
Gods volk tot in eeuwigheid maandelijks zal eten
van de Boom des levens. De betekenis hiervan is
dat de verlosten het eeuwig leven niet uit zichzelf
hebben, maar daarvoor afhankelijk blijven van
Jezus, de Bron van het leven. Ditzelfde element van
afhankelijkheid zien wij terug bij het avondmaal.
Wij dienen Jezus – het levende Brood – te eten
waardoor wij met Hem verbonden worden. Door
onszelf met Hem te verbinden, verbinden wij onszelf
tegelijkertijd met elkaar. Zolang wij afhankelijk van
Jezus blijven, hebben wij eenheid met elkaar. Wij
kunnen als broeders en zusters de eenheid niet
bereiken zonder dat wij onze zonden belijden, het
goed met elkaar maken en verzoening zoeken om
het avondmaal te nemen. Bovendien verbinden wij
ons met het lijden van Jezus en nemen wij deel aan
het avondmaal dat Jezus had met Zijn discipelen.

De eenheid tussen broeders en zusters wordt niet
bereikt door hard te proberen om goed met elkaar
te zijn. Wij komen dichter tot elkaar als wij samen
onze onderlinge problemen uitpraten en meteen
verzoening zoeken door gebed. Als wij onze
geschillen niet laten opstapelen tot het avondmaal,
kan het avondmaal het werk van vereniging doen.
Zolang wij ons op Jezus richten en ons met Hem
verenigen, worden we net als Jezus. En als iedereen
gelijk wordt aan Jezus, zullen wij automatisch aan
elkaar plakken. Wij kunnen niet spreken over jij/
jullie en ik, maar over wij. Wij praten over onze
gemeente, leden van onze familie. Als iemand van
ons lijdt lijden we met zijn allen, omdat wij van
hetzelfde “vlees en bloed” zijn.

“Door met Zijn discipelen het brood en de wijn
tes delen, verpandde Christus Zijn leven aan
hen, als hun Verlosser. Als wij het brood en de
wijn ontvangen, die het zinnebeeld zijn van het
verbroken lichaam van Christus en van Zijn vergoten
bloed, hebben wij deel aan wat plaatsvond in de
samenkomst van de discipelen met Christus in de
opperzaal. Het is alsof wij ook de strijd van Hem in
de hof van Gethsemané, waar Hij de zonden van de
wereld droeg, doorgaan. Wij zien door welke strijd
onze verzoening met God werd verkregen. Christus
wordt ons voor ogen gesteld, als gekruisigd onder
ons”. –Het geloof waardoor ik leef, blz. 300.

H

et avondmaal verzegelt door het
bloed van Jezus een bloedband die
sterker is dan iedere bloedverwantschap
ooit, waardoor wij gereinigd worden van
zonden en wij vereinigd worden met een
verwantschap die sterker is dan de dood.

Het avondmaal verzegelt door het bloed van
Jezus een bloedband die sterker is dan iedere
bloedverwantschap ooit, waardoor wij gereinigd
worden van zonden en wij verenigd worden met
een verwantschap die sterker is dan de dood.

Bij de instelling van het avondmaal wilde Jezus Zijn
gemeente twee belangrijke elementen meegeven.
De bevrijding van het geestelijke Egypte en Zijn
lijden en dood aan het kruis als prijs voor onze
zonden. Het vieren van het avondmaal zou voor ons
een hernieuwing van ons verbond met God moeten
zijn. Het zou een nieuw begin voor ons moeten zijn
zoals het Pascha voor het volk van Israël het begin
van het jaar was.

„Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood,
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen
8:38, 39

““Hier heeft onze Heiland het Heilig Avondmaal
ingesteld, welke dikwijls gevierd moest worden, om
bij Zijn volgelingen de plechtige taferelen van Zijn
verraad en kruisiging voor de zonden der wereld
vers in het geheugen te houden. Hij wilde dat
Zijn volgelingen hun voortdurende afhankelijkheid
zouden beseffen van Zijn bloed van verlossing. Het
gebroken brood was een symbool van Christus’
gebroken lichaam, gegeven voor de redding van
de wereld. De wijn was een symbool van Zijn bloed,

Moge de Heer ons helpen om deze verbinding te
ervaren, en ieder broeder of zuster in het geloof te
ondersteunen, te helpen en lief te hebben zoals
Jezus ons heeft liefgehad. Laten wij alles doen voor
onze geestelijke familie hier op aarde. Zodat er
nooit sprake zal zijn van een ex-broeder of ex-zuster
in het geloof, zoals dat ook niet het geval kan zijn
met onze biologische familie. Dit is mijn wens en
gebed.

AMEN
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“Niemand heeft een grotere liefde
dan deze, namelijk dat iemand zijn
leven geeft voor zijn vrienden.”
Johannes 15:13
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De veelheid aan relaties

een onlosmakelijke eenheid. Tegenwoordig is het
inmiddels genoegzaam bekend dat voldoende
beweging en goede voeding ook grote invloed op
onze gezondheid hebben. De focus is hier nu op
de relaties in en buiten de mens waar ‘de gezonde
leer’ in de Bijbel aandacht geeft.

en relatie is anno 2022 een wat ruim begrip.
Daarmee wordt vaak aangegeven dat een
stel bij elkaar hoort en samen is. Er wordt dan
gezegd: “Wij hebben een relatie.” Dat was ooit wel
anders, toen gaven wij het de naam ‘een kennis’,
‘een vriend(in)’, ‘een verloofde’ of ‘een echtgeno(o)
t(e)’. Afhankelijk van de duur en diepgang geven wij
de relatie met de ander, een naam met een diepere
betekenis. Interessant hierbij is of die relatie ook
dan zo ervaren wordt door beiden en door anderen.
De kernvraag in dit artikel gaat vooral over de
effecten van de verschillende relaties in ons leven
op onze gezondheid. Nu ben ik geen medicus,
maar ik ben wel een ervaringsdeskundige door mijn
ervaring van ruim 60 levensjaren. En gedurende die
tijd in verschillende vormen van relaties als kind,
vriend, echtgenoot, geloofsgenoot. Van daaruit kan
en vanuit mijn perspectief kan ik de effecten van
relaties op onze gezondheid duiden.

Naar deze maatstaf dreigt de moderne mens door
de toenemende secularisatie en individualisering,
door contactverlies met zijn omgeving, met God,
de medemens en de schepping, steeds ongezonder
te worden. Dit ondanks de ontwikkeling van de
medische wetenschap. Ook de innerlijke relaties
devalueren steeds meer. Wij lezen in de Bijbel dat
er na de zondeval een steeds groter wordende
desintegratie plaats van de innerlijke verhoudingen
tussen geest en lichaam. Dit leidt tot een verwording
van de innerlijke samenhang. En daardoor een
verwijdering van het totaalbeeld van relaties en
gezondheid.

D

oor het evangelie van Jezus, het
contactherstel met God en de
inwoning en verbondenheid van de
Heilige Geest, zijn er voor de mens
mogelijkheden om gezond te worden.

Laten wij als startpunt nemen hoe onze Schepper
dit beoordeelde toen de mens werd gemaakt. In
Genesis 2:18 staat “Ook zei de Heere God: Het
is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp
voor hem maken als iemand tegenover hem.” God
beoordeelde op basis van Zijn onmetelijke kennis en
inzicht dat het niet goed voor de mens is om alleen
te zijn. De mens is zo gemaakt dat hij/zij anderen
nodig heeft. Nodig om goed te zijn, gelukkig te
zijn, gezond te zijn.

Door het evangelie van Jezus, het contactherstel
met God en de inwoning en verbondenheid van de
Heilige Geest, zijn er voor de mens mogelijkheden
om gezond te worden. Dat gaat via een proces
en vraagt uiteraard tijd. De volmaakte eeuwige
gezondheid, een genadegift van God, wordt pas in
de toekomst bereikt in de hemel met een volmaakt
(zondeloos) en verheerlijkt lichaam in een volmaakte
verbinding met God en Zijn schepping.

Nu kan je geluk en gezondheid niet afdwingen.
Laat staan dat je een duurzame en gelukkige relatie
kunt afdwingen. Als wij het pad van het leven gaan
bewandelen en bestuderen is het interessant om te
ontdekken op welke wijze relaties en gezondheid
wederzijds op elkaar werken. De schrijver en dichter
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) omschrijft het
nut van zowel het ‘alleen zijn’ als het nut van relaties
als volgt “Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid,
karakter in de stroom van het leven.” Laat nu
het karakter het enige zijn dat wij van deze aarde
kunnen meenemen. Het betekent dat wij in relatie
met onze medemensen een verfijnder karakter
ontwikkelen, onder invloed van de Heilige Geest.
Dit resulteert uiteindelijk in een betere gezondheid.
Wij gaan zien hoe dat gaat. Wij beginnen met het
Bijbelse mensbeeld.

Zonde breekt relaties en
gezondheid af
Na de zondeval van Adam en Eva was de relatie
met God verstoort. Direct contact tussen de
Allerheiligste en de zondige mens was verbroken
en alleen met een Middelaar is dat contact nu nog
mogelijk. God had ook aangegeven welk effect
de zonde had op de gezondheid van de mens.
In Genesis 2: 16-17 lezen wij “En de Heere God
gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag
u vrij eten, maar van de boom van de kennis van
goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op
de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” De
relatie is verstoort met God en als gevolg hiervan
heeft de mens niet meer het eeuwig leven en zal
sterven. Nu gebeurde dat niet direct, maar wij zien
wel de levensduur van de mens teruglopen. Hoe
oud de mens werd bezien vanaf de schepping, is te
zien in een kort overzicht.

Het Bijbelse mensbeeld
De Bijbel definieert gezondheid en zelfs leven altijd
in relatie met God. De mens is vooral een moreel
wezen. Vanuit die relatie met God krijgen alle
eerder genoemde dimensies een gezonde inhoud.
Hoewel bij gezondheid vaak een onderscheid wordt
gemaakt naar lichaam (stoffelijk) en geest (relatie
met God), blijft de mens in zijn complexe schepping
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Bereikte leeftijd door de eeuwen heen:
Naam

Tijdperiode

Leeftijd in jaren

Adam

± 4.000 v.Chr.

930

Abraham

± 2.000 v.Chr.

175

Jozef

± 1.500 v.Chr.

110

Salomo

± 1.000 v.Chr.

60

Nederlander (man)*

2021

80

*Vrouwen worden in Nederland gemiddeld nog steeds 3 jaar ouder.
Wij kunnen daarom ook vaststellen dat zonde een destructief effect heeft op de houdbaarheid van relaties
en op onze gezondheid. Laten wij werk maken van beiden en beginnen met relaties.

Onze keuze van gezelschap

Bedenk dan ook dat onze (soms bewuste, maar
meestal impliciete) keuzes voor ons gezelschap een
effect heeft op onze gezondheid.

Wij hebben hierboven al kunnen lezen dat God
de mens zo gemaakt heeft dat wij gezelschap
nodig hebben. Wij zijn per definitie geen solitaire
wezens. Zowel onze beleving van welzijn als ons
feitelijke welzijn floreert door gezelschap. Seneca,
de Romeinse filosoof en staatsman (5-65 v. Chr.)
beschreef het hebben van gezelschap kort en
bondig “Zonder gezelschap is geluk onmogelijk.”
Wij hebben in ons leven niet kunnen kiezen waar
onze wieg heeft gestaan. Wel hebben wij zelf
invloed op het gezelschap waar wij voor kiezen.

Eén van de oudste bomen op deze aarde is de
sequoia boom. De meeste sequoia bomen staan
in Californië in de Verenigde Staten. Sommige
van deze bomen schijnen meer dan 3.000 jaar
oud te zijn en bereiken een hoogte van ± 100
meter en een omvang aan de voet van > 30 meter.
Interessant bij een sequoia boom is dat deze boom
geen echt diepe pin wortel heeft, echter wel een
weid verspreid horizontaal wortel stelsel. Bijzonder
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is dat de sequoia boom nooit alleen staat. De
boom staat altijd in gezelschap. De wortelstelsels
zijn in elkaar vervlochten om elkaar zo overeind
te houden bij stormen en om elkaar van water en
voeding te voorzien. Het is prachtig hoe God dit
heeft gemaakt. Het is een mooie vergelijking over
de duurzaamheid van relaties en een daarmee
samenhangende interactie en een lang leven.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de
benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit
helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte
van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen
zien.”
Onderzoek uit de jaren vijftig en zeventig van de
vorige eeuw laat zien dat de aan- of afwezigheid
van genegenheid in relaties uitgedrukt door
aanrakingen grote effecten heeft.

Wat van belang is of de keuze van je gezelschap
gebaseerd is Bijbelse principes. Paulus maakt in
2 Korinthe 6:14 duidelijk wat je niet moet doen.
“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen;
want wat mededeel heeft de gerechtigheid met
de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft
het licht met de duisternis?” Wat moet je dan wel
doen? Het tegenovergestelde! Ga relaties aan met
gelovigen.

Harry Harlow plaatste apen in kooien met twee
surrogaatmoeders. Één van de surrogaatmoeders
voorzag de aapjes van melk en was gemaakt van
ijzerdraad, de andere was bedekt met zachte
stof. De aapjes klampten zich het liefst aan de
stoffen moeder vast om zich getroost te voelen, al
produceerde deze moeder geen melk. Apen die niet
werden aangeraakt, vertoonden als volwassenen
onverschillig of agressief gedrag en waren niet
geïnteresseerd in paring en het ouderschap.
De essentiële behoefte aan aanraking werd
opnieuw onderstreept door Margaret Mead.
In menselijke samenlevingen waar kinderen
werden onthouden van fysieke genegenheid,
waren de cijfers met betrekking tot geweld onder
volwassenen aanzienlijk hoger dan in culturen waarin
volwassenen hun kinderen vanaf de beginjaren
overvloedig stimuleren door aanraking. Kinderen
die genoeg werden aangeraakt waren socialer,
minder moeilijk in de omgang en vertoonden een
betere intellectuele en motorische ontwikkeling
dan kinderen die het voor het grootste gedeelte
van de tijd zonder menselijk contact moesten doen.

Keuzes hebben gevolgen. Bij een niet doordachte
of foute keuze van gezelschap of levenspartner
kan dit uiteindelijk leiden tot de eeuwige dood.
Daarnaast worstelen wij in de huidige maatschappij
met een groter wordend probleem, eenzaamheid.
Het gebrek aan relaties, aan gezelschap, het gebrek
aan een levenspartner. In de moderne psychiatrie
wordt eenzaamheid niet meer als een symptoom
omschreven, het wordt als een ziekte omschreven.
Het is zo belangrijk om te weten dat ook al ben
je alleen, zonder menselijk gezelschap, God je
nooit alleen laat. In Psalm 91 14-16 wordt dit mooi
omschreven “Omdat hij liefde voor Mij opgevat
heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in
een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
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Vergeving als geneesmiddel in
relaties

De zegeningen van Christelijke
gezelligheid

God vraagt ons inderdaad om elkaar te vergeven.
Maar hoe onmogelijk voelt dat soms wel niet! Als
iemand iets heel heftigs heeft gedaan… Of als
iemand bijvoorbeeld keer op keer dezelfde fout
maakt. Moet je dan blijven vergeven? Petrus lijkt
met een soortgelijk gevoel te worstelen als hij
vraagt aan Jezus in Matthéüs 18, NBV: “Heer, als
mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak
moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal
toe?” Als iemand zeven keer de fout in gaat, kan ik
mij goed voorstellen dat je geduld flink op de proef
gesteld wordt. Maar Jezus maakt de uitdaging nog
groter. Hij antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe,
zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.” Oftewel,
blijf vergeven, keer op keer. Maar waarom?

Nu is gezelligheid een typisch Nederlands woord.
Het is een begrip en het woordenboek volgens
Van Dale omschrijft het als volgt; “Wat aangenaam
en behaaglijk aanvoelt”. Bij gezelligheid horen
dan ook relaties die dat mogelijk maken om ons
geestelijk welzijn te versterken. Ellen White heeft in
Testimonies for the Church deel 6 blz. 172, 173 het
volgende interessante stuk hierover geschreven.
“Gods volk richt zich te weinig op het creëren
van Christelijke gezelligheid ….. Mensen, die zich
in zichzelf opsluiten, die zich niet makkelijk laten
overhalen, om vriendelijk met anderen om te gaan
en hun tot zegen te zijn, lopen zelf veel zegen mis.
Door sociale contacten krijgen wij vrienden en
kennissen, die ons helpen, onderling eensgezind en
liefdevol met elkaar om te gaan. Dit heeft ook de
goedkeuring van de hemel……Jezus toonde altijd
en overal liefdevolle belangstelling voor mensen.
En Hij verspreidde een opgewekte vroomheid om
Zich heen.”

Het Griekse woord voor vergeven kan ook vertaald
worden met woorden als loslaten en met rust laten.
Als je iemand vergeeft zeg je daarmee niet dat het
er niet toe doet wat iemand heeft gedaan. Maar je
besluit om het los te laten.

Conclusies

Dit lukt soms niet in één keer, en misschien doet
je gevoel niet gelijk mee. Maar je kunt met je hart
besluiten iemand te vergeven. Door het te blijven
zeggen, kan het steeds meer van je hoofd naar je
hart zakken. Tot je op een dag kunt zeggen: Ik ben
vrij van datgene wat ik los wilde laten.

Het is fantastisch dat wij mensen als sociale wezens
zijn geschapen. Wij ontkomen dan ook niet aan
het contact met andere mensen, geloofsgenoten
en niet-geloofsgenoten. Hoe de relatie met
een ander is of wordt ligt primair aan onszelf.
Jezus laat met Zijn voorbeeld zien dat door alle
mensen vriendelijk en liefdevol te benaderen en
te behandelen, het evangelie als een levensboek
wordt geschreven. Door het ‘middel’ vergeving
kunnen wij daadwerkelijk gezond worden. De geest
is bevrijd en het lichaam kan zich herstellen. Dan
ontstaat de ruimte om de gezonde gezelligheid in
geloof te koesteren.

Met dat loslaten, ontstaat er vrijheid en ruimte in
jezelf. Dit is een belangrijke reden waarom vergeving
zo belangrijk is. Als je wraak of haat blijft voelen
voor iemand, kan dat je als het ware opeten van
binnen. Wat er gebeurd is, kun je niet veranderen.
Maar vaak kun je wel beperken hoeveel het je in je
toekomst negatief beïnvloed.

AMEN

Als wij het voorbeeldgebed van Jezus lezen over
vergeving dan zegt Hij duidelijk in Matthéüs 6:12:
“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.” Een eenvoudig advies
dat velen en ook ik soms lastig vinden om te doen.
Toch is het de enige weg om vergeving te krijgen
en daardoor rust en gezondheid.
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Door: Christiane Castellanos

Ingrediënten

Bereiding

50-70g walnoten of andere noten
250g havermout (fijn)
500ml water
zout

1. Meng alle ingrediënten totdat het allemaal
goed is gemixt.
2. Laat het beslag 10 minuten staan. Het
beslag moet enigszins vloeibaar zijn, iets
steviger dan pannekoekenbeslag. Voeg dan
ook wat water toe als dat nodig is.
3. Bak de wafels gedurende ongeveer 4 minuten in een wafelijzer.
4. Voeg toppings toe naar smaak. De wafels
kunnen zowel gebruikt worden voor een
hartige als een zoete maaltijd.
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kopij te weigeren, artikels in te korten of te wijzigen. Hierbij zal echter de grootst mogelijk
zorg in acht genomen worden, opdat de essentie
en de inhoud niet geschaad wordt.

De Sabbatwachter kan echter ook (los) per
nummer worden besteld of digitaal in PDF-formaat worden gedownload vanaf de website:
www.ZDAreformatie.org.

Kopij kan worden gestuurd naar Rehoboth@
ZDAreformatie.org.

Overname van artikelen met bronvermelding is
toegestaan.
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De

SABBATwachter

Een echte vriend blijft altijd een vriend en in de
tegenspoed blijkt de ware vriendschap.
SPREUKEN 17:17

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging
Nederlands veld
Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom
Nederland Tel. 0313-416222
E-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
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