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WegWijs

De Geest waait 
waarheen Hij wil 

De tijd van 
onwetendheid 

is voorbij

“Luister in gebed 
naar de roeping 

in je hart”
Klaas Harink

Zendingsreizen



4 De kracht van God | Alko Driest
 Bijbelstudie Lucas wil in het boek Handelingen laten zien dat de kracht 

van God zich openbaart. Hij schakelt Paulus in om de naam van 
Christus uit te dragen. God laat hem weten dat hij zelfs in Rome, het 
machtscentrum van de wereld, zal getuigen, maar dat lijden hem niet 
bespaard zal blijven. 

8 De Heer opent deuren | Alko Driest
 Uitwerking Als Paulus de synagogen bezoekt op zijn reizen, sluit hij aan 

bij wat bekend is. Hij toont hen de Christus uit de Schriften. Paulus kent 
ook de manier van leven en denken van de heidenen. In Athene komt 
er spot en laster, maar enkelen sluiten zich ook daar aan bij Paulus en 
aanvaarden het geloof.

12  Zending anno 2017 | Riet Steenbergen-Busstra
 Interview Klaas Harink legt uit dat zending Mission is geworden. Je deelt 

het geloof wereldwijd. De relatie met kerken wereldwijd staat centraal en 
daarom kun je elkaar vragen om ondersteuning, dit is van belang zodat de 
partners van Verre Naasten zelf hun taken op kunnen pakken.

16 Leescultuur | Huib Noordzij
 En zó voort Mensen wisten eeuwenlang niet meer van de wereld om hen 

heen dan wat ze zelf gezien en beleefd hadden. Wilde men veel mensen 
tegelijk informeren dan werd de kerkklok geluid of spijkerde men een 
boodschap op de kerkdeur. De boekdrukkunst veranderde de wereld 
totaal en leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Nederlandse kerkhervorming.
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Zendingsreizen

Deze zomer heb ik twee buitenlandse reisjes gemaakt waarbij we 
probeerden op de zondag een plaatselijke gemeente te bezoeken. 

Met mijn dochter was ik in Portugal en tot onze verrassing was er in ons 
stadje een internationale, Engelstalige gemeente. We werden zelfs met 
een busje opgehaald om de dienst te bezoeken. Het was een levendige 
gemeenschap met veel jonge mensen, overal vandaan, en nu in Cascais 
bijeen om samen de Heer te prijzen, Zijn Evangelie te horen en elkaar te 
bemoedigen. Prachtig! 

Later dit jaar waren mijn man en ik in Cornwall, zuidwest Engeland. 
Daar waren wij zondags te gast in een kleine dorpskerk van de 
Methodisten. Hier een klein groepje ouderen, voornamelijk dames die 
met elkaar proberen het kerk-zijn levend te houden. Wij hebben hen, 
ter bemoediging, samen toegezongen uit psalm 84: “Hoe lieflijk is uw 
huis, o Heer”. Zo mochten we ervaren hoe bijzonder het is om, met 
christenen uit andere landen en volken de Here te loven en te prijzen.

Ik denk dat velen van u wel soortgelijke verhalen kunnen vertellen. Over 
en weer, bij elkaar te gast, leren van elkaar en hierdoor iets mogen zien 
en proeven van Gods wereldwijde werk. Wat zal het een feest zijn, als we 
eens, te midden van álle volken en natiën mogen zingen voor Hem die 
op de troon gezeten is en voor het Lam.

Dát is onze drive, om al zoveel eeuwen, ver weg of dichtbij huis, álle 
volken het evangelie te verkondigen en hen tot discipelen te maken van 
onze Heer Jezus Christus!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

hoe bijzonder om 
met christenen uit 
andere landen en 
volken de Here te 

loven en te prijzen
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BIjBelstudIe | Alko Driest

De start van Paulus werk is aangrijpend en heftig. Paulus maakte een ommekeer in 
zijn leven mee van ongekend grote omvang. Tegen wil en dank. God riep de man 
die de christelijke gemeente wilde vervolgen tot de orde. Hij brak de aanval op de 
christelijke gemeente stuk. Vandaag is het nog steeds kerntaak van de kerk: getuigen 
van de Heer van de kerk, Jezus Christus. Want Hij wil harten openen. Maar zonder 
lijden zal het niet gaan. Steeds zal er tegenstand zijn. 

De kracht 
van God

D e oude strijd die begon in het 
paradijs wordt tijdens de zen-

dingsreizen openbaar in allerlei vormen. 
Maar telkens openbaart zich de kracht 
van God die met zijn Geest mensen 
wint. Het is Lucas’ grote doel met de 
Handelingen om dat aan te wijzen. Het 
eerste boek schreef hij over de periode 
toen Jezus op aarde was. Maar na zijn 
hemelvaart ging Hij vanuit de hemel 
verder. En dat lees je in Handelingen. 
De Heer maakt daarbij gebruik van 
mensen. 
In een gebedsdienst in Antiochië (in 
Syrië) worden Paulus en Barnabas 

op aanwijzing van de heilige Geest 
opgeroepen om wereldwijd van Jezus 
te vertellen (Hand. 13: 2,3). Hun eerste 
reisdoel is Cyprus. Het is de geboor-
tegrond van Barnabas. Hij kent de 
situatie. Het werk start in Salamis, een 
grote joodse gemeenschap met meer-
dere synagogen. Het is: eerst de jood 
dan de Griek (Rom. 1: 16). Ze trekken 
het hele eiland over. In de haven-
plaats Pafos krijgen ze te maken met 
de joodse magiër Barjesus. Via hem 
hoort de Romeinse proconsul Sergius 
Paulus van het werk van Paulus en 
Barnabas en heeft er belangstelling 

voor. Zeer tegen de zin van de joodse 
magiër. Paulus ziet het verzet van deze 
man als een scherpe aanval, het werk 
van de duivel. (Hand. 13: 6-12.) En de 
Heer wint het hart van de Romeinse 
proconsul. 

Nieuw terrein
Na Cyprus wordt de oversteek ge-
maakt naar Turkije. Vanaf Perge gaat 
het noordwaarts naar Antiochië (in 
Pisidië). Ook hier is het bezoeken van 
de synagoge het eerste doel voor de 
verkondiging. Ze worden van harte uit-
genodigd om een bemoedigend woord 

Aan de Sofiakathe-

draal in het Turkse 

Noord-Nicosia, 

omgebouwd tot 

moskee, herinneren 

open plekken op 

de muren aan de 

tijd dat christelijke 

voorstellingen de 

kerk sierden.
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te spreken. Paulus gaat de eigen ge-
schiedenis van het volk Israël langs dat 
leidt naar Christus toe: enkel vrijspraak 
van zonden door deze Heer. (Hand. 13: 
13-41, Psalm 2: 7; Psalm 16: 10). 

Verzet 
Op de dienst van de volgende sabbat 
komen veel mensen af wat onder de 
joodse leiders sterke jaloezie opwekt. 
Ze maken Paulus en Barnabas ver-
dacht. Paulus laat merken dat wie Je-
zus afwijst zichzelf het eeuwige leven 
niet waard acht en dat zij als gevolg 
van hun tegenstand naar de heidenen 
zullen gaan. De joodse leiders verdrij-
ven hen uit het gebied. Maar het zaad 
van Gods Woord had ondanks alle 
afwijzing en tegenstand ook vrucht-
bare grond gevonden (Matt. 13: 8): 
de achterblijvende leerlingen waren 
vervuld van vreugde en van de heilige 
Geest. Zij kunnen ook verder zonder 
Paulus en Barnabas. 
De lijn die zich door de verkondiging 
aftekent is: preken- tegenstand of aan-
vaarding- vertrek van de verkondigers. 
Het zaad van het Woord is gezaaid en 
de Geest hecht zich met dat Woord 
in de harten van mensen. De verkon-
digers zetten bij tegenstand niet alles 
op alles om te blijven. Maar trekken 
verder niet uit angst, want als Paulus 
en Barnabas de plaatsen Antiochië, 
Ikonium, Lystra en Derbe bezocht 
hebben, besluiten ze langs dezelfde 
route terug te keren en de gelovigen te 

bemoedigen. Ze zijn vol vertrouwen in 
de Heer die hun verkondiging kracht 
bijzette door hen tekenen en wonde-
ren te laten doen.. 

Lystra 
Waar wonderen óók toe kunnen lei-
den, ontdekken Paulus en Barnabas in 
Lystra. Het leven daar is doortrokken 
van het geloof in hun eigen goden. 

Paulus geneest een verlamde man, 
door dit wonder denkt de bevolking 
dat hun goden Zeus en Hermes in 
mensengedaante op aarde zijn neerge-
daald. Dat vraagt om offers. Met veel 
moeite weten Paulus en Barnabas dit 
te voorkomen. Paulus laat weten dat 
je deze goden niet moet vereren, maar 
de levende God die zij verkondigen. 
En de bewoners van Lystra hebben er 
– zonder het te weten – voordeel van 
gehad. Deze God heeft alle volken hun 
eigen weg laten gaan maar tegelijk 
heeft Hij zijn goedheid laten zien. Hij 
gaf regen en vruchtbaarheid, overvloed 
en vreugde. Deze woorden gaven rust 
(Hand. 14: 16,17). Op de terugreis stel-
len Paulus en Barnabas ouderlingen/
opzieners aan. Biddend bevalen zij 
de broeders bij de Heer aan, in wie zij 
hun vertrouwen hadden gesteld. 

Overleg in Jeruzalem
Lucas beschrijft voorafgaand aan 
de tweede zendingsreis van Paulus, 
de kerkvergadering in Jeruzalem. 
Daar werd vergaderd over een aantal 
knelpunten die zich in de christelijke 
gemeente voordeden. Onder andere 
waren er indringende vragen over 
de besnijdenis. Paulus en Barnabas 
moesten de besluiten overbrengen 
aan de gemeente van Antiochië. Zij 
waren immers ook door deze gemeen-
te naar Jeruzalem gestuurd om advies 
te ontvangen. 

Tweede reis
Terug in Antiochië krijgen Paulus en 
Barnabas onenigheid over Johan-
nes Marcus, die hen, volgens Paulus 
op de vorige reis in de steek heeft 
gelaten. Paulus neemt Silas mee en 
Barnabas Johannes Marcus om naar 
Cyprus te gaan. Het zendingswerk 
gaat nu op dubbel spoor verder. Terug 
in Lystra komt Paulus in contact met 
Timotheüs. Hij is een zoon van een 
gelovig geworden joodse vrouw en 
een (niet-joodse) Griekse vader. Hij 
heeft zich een goede plaats in de 
christelijke gemeente verworven. Ook 
in het nabijgelegen Ikonium kende 
men hem. Hoewel het besneden zijn 
niet verplicht was, zorgde Paulus er 
voor dat Timotheüs deze ingreep 
onderging. Hij deed dit ter wille van 
de joden. Het laat zien dat de besnij-
denis geen plicht is, maar zeker ook 
niet verboden is. Paulus doet het om 
gemakkelijker toegang tot de joden te 
hebben. Het blijkt dat de gemeenten 
steeds sterker in het geloof komen te 
staan en dat ze in ledental toenemen.

Waar nu heen?
Het is de heilige Geest die Paulus 
en allen die met hem meereizen het 
vervolgtraject aanwijst. In Troas krijgt 

In Handelingen zie je drie aspecten:
1.  Opdracht. Het uitdragen van de naam van Christus (Hand. 9: 15). Waar 

in een plaats maar één synagoge is, bezoekt Paulus deze om van Jezus 
de beloofde Messias te getuigen.

2.  Doelgroep. Joden en niet-joden. Paulus’ getuigenis is er voor volken. In 
het bijzonder voor koningen en keizers (Hand. 9: 15).

3.  Reactie. De verkondiging brengt telkens tot aanvaarding of afwijzing. Het 
laatste gaat nogal eens gepaard met geweld en bedreiging.(Hand. 9: 16).
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Paulus een visioen van God met de 
oproep om over te steken naar wat 
wij vandaag kennen als Europa. Vanaf 
hier reist Lucas met hem mee. In 
Handelingen 16: 6 hanteert de schrij-
ver nog de ‘zij’ vorm, in Handelingen 
16: 10 is het ‘wij’. 
Na de overtocht wordt koers gezet 
naar Filippi, een belangrijke stad in 
Macedonië die naar Romeins recht 
wordt bestuurd. We horen niet van 
een synagoge. Paulus vermoedt aan 
de kant van een rivier een gebeds-
plaats. En inderdaad: vrouwen zijn 
daar bijeengekomen. Een van hen, 
Lydia opent haar huis voor de ver-
kondiging van het evangelie. Zij komt 
tot geloof. En wordt gedoopt met 
allen die tot haar ‘huis’ behoren. Na 
heel spannende momenten, gebeurt 
hetzelfde ook in het huis van de 
gevangenbewaarder van Filippi. Ook 
zij ontvangen de doop. Paulus staat 
bij het vertrek op zijn rechten die hij 
als Romeins staatsburger bezat. De 
overheid komt hen nederig om hun 
vertrek vragen.
In Thessalonica slaat de verkondiging 
aan. Datzelfde geldt voor Berea. In 
deze plaats is de belangstelling groot 

en joden onderzoeken dagelijks de 
schriften om na te gaan of het klopt 
wat hen wordt verteld. Maar ook hier 
komen joden in verzet met name van-
uit Thessalonica. De kerkleden sturen 
Paulus meteen weg. 

Laat Paulus elders verder preken. Silas 
en Timotheüs blijven. De begeleiders 
van Paulus brengen hem naar Athene. 
De stad Athene wekt Paulus‘ veront-
waardiging op. Wat een godenbeel-
den niet te tellen. De verkondiging 

vindt plaats in de synagoge en op 
het marktplein. Hij raakt in discussie 
met filosofen. Er zijn er die zeggen: 
wat een praatjesmaker anderen willen 
meer weten. Toch zijn ook hier die tot 
geloof komen en Christus aanvaarden.
Korinthe en Efeze zijn plaatsen waar 
Paulus geruime tijd aan het werk kon 
zijn. Bij Paulus groeit het verlangen 
om naar Jeruzalem te gaan en ook om 
Rome te zien. Rome is het machtscen-
trum van de wereld. Hij kijkt er naar 
uit om ook daar het evangelie van de 
Heer van hemel en aarde en de Red-
der van de wereld te verkondigen. God 
laat weten dat hij net als in Jeruzalem 
ook in Rome zal getuigen (Handelin-
gen 23: 11). Ook de heersers van de 
wereld moeten het horen. Volgens 
overlevering was Rome ook de plaats 
waar Paulus stierf, door onthoofding.
Ook dit sluit aan bij de taak die hij 
aan het begin kreeg en die de gelovige 
Ananias in Damascus hem moest 
vertellen. Dat de Heer Paulus heeft 
uitgekozen om de naam van de Heer 
uit te dragen onder alle volken en 
heersers en onder al de Israëlieten. 
En dat lijden hem niet bespaard zou 
blijven (Hand. 9: 15-16).

Ds. A. H. Driest is emeritus-predikant en 
woont in Groningen

Op weg naar Lystra’s 40 meter hoge akropolis. 
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de Geest hecht zich 
met dat Woord in de 
harten van mensen

Samenvatting
Tijdens de zendingsreizen zie je de oude strijd die begon in het paradijs 
steeds weer naar voren komen. Lucas wil in Handelingen de kracht van 
God, die met zijn Geest mensen wint, aanwijzen. De opdracht is het 
uitdragen van de naam van Christus aan Joden en niet-joden, aan alle 
volken. Na Cyprus, waar Barnabas geboren is, komen Paulus en Barnabas 
op nieuw terrein. Vanaf die tijd zie je in elke plaats waar gepreekt wordt dat 
de predikers tegenstand ondervinden of aanvaarding zien en verder trekken. 
De Heer ondersteunt hen door ze tekenen en wonderen te laten doen. 
Tenslotte laat God Paulus weten dat hij zelfs in Rome zal mogen getuigen.



Hoofd Hart Handen

n	 	Wat heeft de broedertwist van Pau-
lus en Barnabas (Hand. 15: 2) ons te 
zeggen? Gaat het om een zonde die 
door God ten goede is gekeerd? 

n	 	Is het beroep van evangelieverkon-
diger een zaak van speciale roeping 
door God? 

n	 	Hoe levend is de gedachte over het 
geroepen zijn tot ouderling vandaag 
in onze gemeente?

n	 	Waarom is het zo belangrijk voor 
Lydia (Hand. 16: 15) dat Paulus 
overtuigd is van haar geloof? Ze 
was immers net gedoopt.

n	 	Lees Handelingen 17: 30. Paulus 
spreekt hier over de tijd van onwe-
tendheid (NGB51) en de tijd waarin 
men hem niet kende (NBV). Wat 
wordt hier bedoeld, over wie gaat het 
dan? Is de onwetendheid uit Hande-
lingen 3: 17 vergelijkbaar met die van 
Paulus uit 1 Timoteüs 1: 13? Wat is de 
boodschap in beide gevallen?

n	 	Hoe ervaar je in je eigen omgeving/
land de reactie op de christelijke 
boodschap? Paulus is erg veront-
waardigd bij het zien van de afgods-
beelden in Athene. (Hand. 17: 16) 
Was het niet erg aanmatigend van 
Paulus om zo te reageren? 

n	 	Herken je de emoties van ergernis 
en bewogenheid ten aanzien van het 
niet willen erkennen van dé God, en 
de ondergang van de mensen?

n	 	Hoe ga jij om met de scherpe aan-
kondiging van het oordeel (Hand. 
17: 31)?

n	 	Hoe laat Psalm 101 zien dat ook 
deze psalm ten diepste een Chris-
tus-psalm is? (Tim Keller schreef 
een prachtig dagboek over de Psal-
men waarin Hij de lezer steeds bij 
Christus brengt.)

n	 	De boodschap: over Christus 
vertellen, hoort nog steeds tot een 
kernopdracht van de kerk. Wat zijn 
bijbelse thema’s waar je vandaag in 
contact met niet-gelovigen het beste 
mee kunt beginnen? Maakt het ver-
schil of je met een atheïst spreekt of 
een moslim?

n	 	Hoe werkelijk is voor ons de duivel 
en zijn werk? Hoe brengen wij 
als het gaat om tegenstand tegen 
het christelijk geloof de duivel ter 
sprake?

n	 	Zou je de moeder van Timoteüs 
vanwege zijn niet besneden zijn 
aanspreken op haar (on-)verant-
woordelijkheid? (Hand. 16: 1-4) Kun 
je dit vergelijken met de taak die 
ouders hebben naar de doop toe? 
Hoe belangrijk is deze gebeurtenis 
in het geheel van de evangeliever-
kondiging van Paulus?

n	 	In Handelingen 17: 18 komen epi-
curische en stoïcijnse filosofen aan 
de orde. Zijn ze vergelijkbaar met 
de humanisten van onze tijd? Kun-
nen we hen op dezelfde manier als 
Paulus de boodschap van Christus 
brengen?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht
Wees niet lauw, maar wordt bewogen en ga vertellen over 
de ‘onbekende’ God (Hand. 17: 23).

Stellingen
n	 Geloven in Christus is geen hobby maar noodzaak.
n	 	De Griekse tijd is onze tijd. De mens als middelpunt. Er is niets 

nieuws onder de zon.
n	 (On)wetendheid houdt de weg naar berouw en bekering open.

hoofd hart handen | Jent van Ommen
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uItwerkIng | Alko Driest

Paulus bezoekt steeds eerst de 
joodse synagoge, waar hij als 

jood gelegenheid tot spreken heeft. 
Onder de aanwezigen bevinden zich 
vaak proselieten (jodengenoten). 
Zij sympathiseerden met het joodse 
geloof. Daarnaast had de apostel ook 
de andere niet- joden op het oog. Het 
evangelie is immers bestemd voor alle 
volken (Matt.28: 18). 

Hoe kleedt Paulus zijn bood-
schap in?
Paulus sluit aan bij wat bekend is. Hij 
pakt in de synagoge de bijbel erbij 
en de hoorders die de bijbel kennen, 
rekenen hem na. Klopt het wat hij 
zegt? Hij citeert psalmen en toont hen 
Christus. 
Paulus legt de inhoud van het christelijk 

geloof uit. Vertelt wie Christus is. 
Telkens wijst hij op de consequentie 
van het afwijzen van Jezus Christus. 
Hij doet dat onder zijn volksgenoten 
en onder de heidenen, zoals in Athene. 
Hij kent ook hun manier van leven en 
denken. Sluit daarbij aan. Citeert hun 
dichters. Om tenslotte bij dat ene uit 
te komen: jullie goden zijn niets, het 
gaat om de ene Heer die eenmaal de 
wereld zal oordelen. Hij die in eigen 
leven de dood overwon. Dat doet voor 
de meesten in Athene de deur dicht; dit 
kan niet waar zijn. 

Ruzie in de kerk
Lucas windt er geen doekjes om als 
het gaat om een twist tussen Paulus 
en Barnabas. Zij hadden een nauwe 
band met elkaar. Ze maakten samen 

een zendingsreis en waren samen 
verantwoordelijk voor het afdragen 
van een collecte. Ze moesten samen 
de besluiten van de kerkvergadering in 
Jeruzalem (Hand. 15) overbrengen aan 
de gemeente van Antiochië. 

En dan toch die breuk toen een 
tweede reis in beeld kwam. Johannes 
Marcus die op de eerste reis was 
afgehaakt, kan volgens Paulus niet 
een tweede keer mee. De ruzie leidt 
ertoe dat ze gescheiden wegen gaan. 
Maar het brengen van het evangelie 
gaat wel door. Ook veel eerder was er 
al spanning tussen beiden geweest 
(Gal. 2: 13). Later lijkt het probleem 
rond Johannes Marcus (de neef van 
Barnabas) uit de weg te zijn geruimd 
(Kol. 4: 10).
 
Hoe de apostel zijn weg vond
Het eerste contact van Paulus met de 
Heer Jezus was op zijn strafexpeditie 
naar Damascus. Een expeditie die van 
het vervólgen van Christus omsloeg 
naar het vólgen van Christus. Over 
hoe hij zijn werk verder moest invullen 

De Heer opent deuren
Dat de apostel Paulus in de gebieden rond de Middellandse Zee rondtrekt sluit aan 
bij de profetie van Jesaja. Deze spreekt over de eilanden/kustlanden die wachten op 
het onderricht van de God van Israël. Telkens reageert de synagoge met een scherpe 
afwijzing. Zij verwachtten de Messias, maar deze Jezus, die Paulus verkondigt, kan 
het niet zijn. Maar de heilige Geest weet barrières te slopen en harten te openen. 

De boodschap, over Christus vertellen, hoort nog steeds tot de 
kernopdracht van de kerk. Wat zijn bijbelse thema’s waar je vandaag 
in contacten met niet gelovigen het beste mee kunt beginnen? Het 
maakt ook verschil als iemand zegt: ik geloof niet of ik geloof in 
Allah. Een christelijke kerk in Turkije stelde haar gebouw open voor 
gesprek met moslims. Binnen is het verhaal van de barmhartige Sa-
maritaan afgebeeld, bedoeld als aangrijpingspunt voor een gesprek.
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werd de apostel Paulus nogal eens 
geïnformeerd door de heilige Geest. 
Maar niet altijd. Tegenslagen onderweg, 
belemmerd worden om te preken, 
hielpen mee om hem de weg te wijzen. 
Tot hij in Troas komt. Paulus’ gedachte 
was niet afgestemd op de overkant van 
de zee. Dat deed God in een visioen. 
Zo gaat hij ‘ons Europa’ binnen. De 
vervolgplannen zijn niet steeds een 
direct gevolg van goddelijk ingrijpen. 
Lucas schrijft ook over verlangens/
wensen van Paulus. Maar deze staan 
niet los van zijn eerste opdracht om 
het evangelie onder joden en heidenen 
en hun machthebbers te brengen (zie 
Hand. 9: 15; 19: 21; 23: 11). 

Loyaliteit en gezag 
Handelingen 16: 17 toont een door 
demonen ‘gevangen genomen’ 
slavin die ondertussen wel de 
waarheid over Paulus’ werk zegt. 
De bevrijding door Paulus leidt 
tot opstand. Deze bevrijding raakt 
de vaste gewoonte in de oudheid 
dat je niet in de gezagsverhouding 
tussen heer en slaaf of slavin kunt 
treden. Deze gezagsverhouding 
hoorde tot de bouwstenen van de 
Romeinse samenleving. Wat Paulus 
deed was aantasting van de rechten 
van de heer op zijn slaaf/slavin. De 
heer was immers ook verplicht om 
levensonderhoud te geven aan zijn 

slaaf. Bij tegenstand niet koste wat 
kost blijven. Nadat ze uit Antiochië, 
Ikonium, Lystra verdreven zijn keren 
ze er niet lang daarna “gewoon ” 
terug. Het evangelie werkt zo krachtig 
door dat ouderlingen kunnen worden 
aangesteld. Bij het afscheid van Paulus 
van de ouderlingen in Efeze doet hij 
op hen een dringend beroep om goed 
voor zichzelf en voor de gemeente te 
zorgen. Ze zijn immers door de heilige 
Geest als herders aangesteld. Ze zijn 
opzieners van Gods gemeente die God 
verworven heeft door het bloed van zijn 
Zoon. Dit laatste laat vooral zien dat het 
hebben van zorg gevende ouderlingen 
een recht van Christus is, omdat Hij 
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als de grote herder de gemeente heeft 
gekocht met zijn bloed.

Areopagus
Ook in Athene volgt Paulus de opdracht 
die hij vanaf het begin kreeg: het 
evangelie is voor de Jood en voor de 
Griek. Trefpunt was de synagoge op 
de sabbat. En dagelijks: in discussie 
gaan op de markt een trefpunt van 
mensen die politieke en filosofische 
vraagstukken behandelen. Paulus 
stuitte op twee filosofische richtingen 
onder ontwikkelde Grieken en 
Romeinen. Epicureeërs waren uit op 
een leven van duurzaam genot, hadden 
veel invloed op de samenleving en 
staan geen losbandig leven voor. Het 
gaat hen om duurzaamheid en rust. 
zonder angst voor goden. De beweging 
van de Stoïcijnen is minder in zichzelf 
gekeerd. Het gaat hen om het zoeken 
van het goede: doe je plicht ten dienste 
van de samenleving. Paulus maakt 
gebruik van de aanwezigheid van het 
altaar voor de onbekende God. De God 
die u niet kent maak ik bekend. Zijn 
boodschap maakt nieuwsgierig.
Hij verantwoordt zich voor de mannen 
van de Areopágus, het oudste 
rechtscollege van Athene. Paulus 
hanteert tegenover zijn aanklagers een 
indirecte stijl. Niet prijzend en niet 
aanvallend. Hij sluit aan bij het bekende 
en gebruikt formuleringen die hen eigen 
zijn. Die indirecte manier is weg als hij 
overgaat naar: dit verkondig ik u. Bij het 

horen over de opstanding van de doden 
haken ze af en drijven er de spot mee. 
Met leven na de dood hebben beide 
filosofische richtingen niets. 
Paulus heeft het over een tijd van 
onwetendheid (Hand. 17: 30). Is het 
zoiets als: God heeft dat laten gaan? De 

rechters die Paulus ter verantwoording 
riepen worden nu zelf door Paulus tot 
verantwoording geroepen. Met sterke 
aandacht voor het toekomstig oordeel 
van God over deze wereld. Dit scherpe 

woord kan niet buiten de verkondiging 
blijven (zie Hand. 10: 36, 10: 42, 17:31; 
zie ook Rom. 2: 16). Het zal tegelijk 
ook voor ieder mens een rechtvaardig 
oordeel zijn (Hand. 17: 31). Er komt 
spot en laster als Paulus het heeft 
over het leven na de dood. Maar daar 
hadden de filosofen niet veel mee. Toch 
is er hoe klein ook vrucht op zijn werk: 
een van de leden van die rechtbank 
komt tot geloof. 

Ds. A. H. Driest is emeritus-predikant en 
woont in Groningen

10

Markten vormden 
een trefpunt van 
mensen die politieke 
en filosofische vraag-
stukken behandelen

Samenvatting
Paulus bezoekt allereerst de Joodse synagogen. Hij pakt de Schriften erbij. 
De hoorders kunnen nagaan of het klopt wat Paulus zegt. Bij de hoorders 
onder de heidenen sluit hij aan bij hun manier van leven en denken. God 
wijst de verkondigers de weg, soms door een visioen, maar ook door 
belemmering. Het evangelie werkt krachtig. Er kunnen ouderlingen in 
de gemeenten worden aangesteld. Christus heeft die gemeenten met 
zijn bloed gekocht. Maar van een opstanding uit de doden wilden de 
wijsgeren niets weten. Paulus blijft bij zijn opdracht: de God die u niet 
kent, maak ik bekend. 



Paulus

Bewondering

heb ik voor Paulus

die zo gedreven was

te spreken

in onbekende steden,

op grote pleinen,

in vurige betogen,

vol geestdrift en gloed,

in openheid en zwakheid,

oprecht en vol moed

en dan de brieven

die hij schreef

met die innemende

openingszinnen,

de liefde van God

die daaruit spreekt.

Soms vul ik in gedachten

mijn eigen plaatsnaam in

en voor de mensen die hij noemt

namen van ons gezin.

Dan komt wat hij wil zeggen

onnoemelijk dichtbij,

zijn die verzonden brieven

die dag bestemd voor mij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Geloofsvreugde" (2013)



Ondertussen vind je de grote chris-
telijke gemeenschappen elders. 

Het is niet meer een pakketje van hier 
naar daar sturen, het draait nu veel 
meer om samen optrekken, als kerken 
wereldwijd. We zouden ons als kerken 
in Nederland tekort doen als we geen 
relaties zouden hebben wereldwijd! 
Hier worden de kerken kleiner, maar zie 
wat God doet in India, in China, in Zuid 
Amerika en Afrika; verwonder je over de 
mooie dingen die daar gebeuren, een 
bemoediging voor ons. 

Kwalijk geurtje
In Matteüs 28 staat Jezus op de Olijf-
berg. Hij gaat naar de hemel en zegt 
tegen zijn leerlingen: Verkondig het 
goede nieuws aan de hele wereld. Wat 
een ongelooflijke, onmogelijke taak. 

Tegelijkertijd zegt Hij ook: Ik geef je 
die taak, maar ik geef je ook een be-
moediging. Tot aan de voltooiing van 
deze wereld ben ik bij je. Vanaf Jezus’ 
hemelvaart zie je dat het goede nieuws 
inderdaad over de hele wereld gaat, 
onvoorstelbaar! Eerst doen de disci-
pelen, de apostelen, de oudsten dat, 

daarna zie je dat waar landen veroverd 
worden de godsdienst meekomt. Eerst 
bij de Romeinen, heel veel later bij 
de Nederlanders, de Spanjaarden, de 
Portugezen: handelaren, boeren, plan-
tages, en de zendelingen komen in hun 
kielzog mee. Hoe mooi is dat, dat het 
evangelie de wereld overgaat! Maar 

Zending anno 2017

Klaas Harink (1965), geboren en getogen in Rouveen, werkte 12 jaar in het buitenland, als directeur 
SOS-Kinderdorpen in Suriname en programmaleider voor De Verre Naasten in Congo. Daarna was hij 
10 jaar directeur van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland/Fryslân. Sinds 2013 is hij bij Verre Naasten 
als directeur in dienst. Harink is getrouwd, heeft vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 27 jaar. Zijn 
hobby’s zijn: lezen van kranten en tijdschriften en af en toe een boek. Verder is hij gek op mensen bij 
elkaar brengen en enthousiasmeren.

IntervIew | Riet Steenbergen-Busstra

“Zending anno 2017? Hmmm.” Klaas Harink kijkt er een beetje zuinig bij. “Kijk, 
het woordje zending heeft een verkeerde lading. De jongere generaties denken bij 
zending aan DHL, iets van A naar B sturen. Alsof ons geloof of de kerk geëxporteerd 
moet worden naar de rest van de wereld. Dat was vroeger misschien zo, toen Europa 
nog christelijk was, maar wij zijn als christenen in Europa inmiddels een minderheid.”

Vanuit Brazilië vroeg een kerkleider ondersteuning voor kerkplanters of 
evangelisten. Ik zei dat één advertentie in het ND genoeg was om wel 
dertig jongelui te krijgen, die allemaal naar Brazilië willen. “Maar daar 
zitten we niet op te wachten!” riep hij uit, “Ik heb de mensen hier wel, 
Brazilianen die de taal spreken en de cultuur kennen, maar er is niemand 
om hun salaris te betalen.” En in Oeganda zei iemand: Soms wordt er 
gedacht dat het een werkgelegenheidsproject is. 
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vanuit de geschiedenis hangt er wel een 
kwalijk geurtje aan door die koppeling 
aan macht, overheersing, kolonialisme. 

De kerken hebben altijd mensen ge-
stuurd om Gods Woord te vertellen. 
Waar zendelingen kwamen, was vaak 
ook sociale nood, dus er moest hulp 
geboden worden. Twee gescheiden 
werelden: zending uitgaande van de 
kerken, de eerste lijn; hulpverlening, 
vaak particulier initiatief, de tweede lijn. 
Maar juist van die buitenlandse kerken 
hebben we geleerd dat Woord en daad 
veel meer in elkaar geschoven kunnen 
worden. Je kunt het blijde nieuws van 
onze verlossing vertellen in woorden. 
Maar ook zeker in daden. 

Wederzijds
Vijf jaar geleden heeft Verre Naasten 
een paar heel grote stappen gemaakt.

In de eerste plaats zijn zending en 
hulpverlening in elkaar opgegaan, waar-
bij is onderstreept dat lokale kerken 
verantwoordelijk zijn. Zij gaan meestal 
regionaal een samenwerkingsverband 
aan en kiezen een bepaald aandachtsge-
bied, bijvoorbeeld: in Noord-Nederland 
Afrika, in het zuiden India. Zo’n regio 
heeft een bestuur van vrijwilligers, zij 
worden bij de uitvoering van hun werk 
ondersteund door vakmensen van Verre 
Naasten met adviezen, handen en be-
drijfsvoering en zaken die je landelijk 
moet aanpakken. Het is dichter bij de 
kerken gekomen. 
In de tweede plaats praten we niet meer 
over zending maar over Mission; geloof 
delen wereldwijd. Daarin staan relaties 
met kerken wereldwijd centraal; een 
relatie als broers en zussen, waarin je 
elkaar bemoedigt, troost en soms ook 
een spiegel voorhoudt. En vanuit die 
relatie mag je elkaar ook vragen om on-
dersteuning. Zij aan ons en wij aan hen. 
Die contacten wederzijds versterken de 
vitaliteit van onze kerken net zo goed. 
Hoe dat in de praktijk werkt? Een voor-
beeld: De positie van de diakenen in 

Nederland is lastig. De overheid had 
alles overgenomen, maar nu zie je een 
terugtrekkende beweging: voor zorg, 
wmo, vluchtelingenwerk wordt ook naar 
de kerken gekeken. Diakenen worste-
len ermee hoe als kerk van betekenis 
te zijn. De kerken in India en Brazilië 
hebben daar geen enkele moeite mee. 

Niks geen terugtrekkende overheid, die 
overheid heeft nooit wat gedaan. Zij zijn 
gewend om aan gezondheidszorg en 
armoedebestrijding te doen. Natúúrlijk 
doen de kerken in Afrika iets tegen aids, 
anders ben je geen knip voor de neus 
waard. En daar kunnen onze mensen 
van leren.
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een groot voordeel 
van deze tijd is 
het internet

Je kunt het blijde 
nieuws van onze 
verlossing vertellen 
in woorden. Maar 
ook zeker in daden.



Mission
Bij zending denken we vaak automa-
tisch aan de zendeling die ergens in 
Verweggistan zit. Maar er zijn momen-
teel nog twee structureel uitgezonden 
dominees van de GKV, in Oekraïne. 
We zijn niet tegen het uitzenden van 
mensen, maar onze partners in het 
buitenland vrágen niet om mensen. Ze 
hebben zelf capaciteit, ze kunnen de 
bijbel lezen, ze spreken de taal, ze ken-
nen de cultuur en God heeft hen daar 
geplaatst. Ze vragen of wij hen kunnen 
ondersteunen zodat zij in staat zijn hun 
taken op te pakken. Dat doen ze mis-
schien anders dan wij, maar niet slech-
ter. Daarom gebruiken we het woord 
Mission, het heeft een iets andere la-
ding dan zending. Zo werken we in een 
stuk of veertig landen. En die contacten 
blijken ook ter versterking van ons eigen 
kerkelijk leven, van ons eigen geloof.

Roeping, keus of avontuur
Door mijn werk kom ik vaak mensen 
tegen die ‘iets’ in het buitenland willen 
doen. Roeping, keus of avontuur, het 
speelt in de motivatie om te gaan vaak 
door elkaar, per persoon verschillend. 
Mijn advies? Luister in gebed naar de 
roeping in je hart (interne roeping). 
Maar vraag je kritisch af of er ook ex-
terne roeping is, of iémand jóu dáar 
echt nodig heeft. Wat zijn je capacitei-

ten; ben je professional? Het is een vak! 
Verre Naasten biedt jaarlijks inspiratie-
plekken aan. Ga er eens heen, niet om 
te helpen, maar om te zien, wat jij daar 
kunt leren, voor je persoonlijkheidsont-
wikkeling. Wat een bemoediging voor 
beide kanten! Kijk ook wat je in je di-
recte omgeving kunt betekenen: 

Uit plaatsen in de wereld waar wij niet 
welkom zijn, komen veel christenen 
(niet-westerse allochtonen) hier naar 
toe. In de grote steden zie je dat de 
traditionele kerken hun gebouwen 
moeten sluiten, maar zij gaan naar de 
kerk. In de Bijlmer heb je wel 80 kerken 
en wat die gemeenschappen doen in 
hun omgeving! Een voedselbank, huis-
werkbegeleiding, fitnesstraining. Wat 

een uitstraling naar hun niet-christelijke 
landgenoten. En een spiegel voor ons. 
In een aantal gesloten landen (Irak, 
Iran, Afghanistan, Pakistan) zijn ook 
veel gelovigen. Het is goed dat daar 
mensen uit Europa of Amerika naar toe 
gaan, niet als zendeling, maar als werk-
nemer in een bedrijf, of als leraar. Als 
tentenmakers, in de zin zoals Paulus 
dat deed. In een land als Congo moet 
de predikant vaak wel ‘tentenmaker’ zijn 
met bijvoorbeeld een stukje land met 
geiten, omdat de gemeente nog geen 
20% kan bijdragen in zijn kosten voor 
levensonderhoud. 
Laten we er voor oppassen dat we ker-
ken niet doodknuffelen door lukraak 
geld en mensen te sturen. De vitaliteit 
van de partnerkerk en hun belang staat 
bovenaan!

Hoe wij met buitenlandse kerken in aanraking komen is divers. 
We hebben een historische band met Indonesië, Brazilië en 
Zuid Afrika. Via conferenties en bijeenkomsten (ook in Azië 
en Afrika) kom je mensen tegen en een groot voordeel van 
deze tijd is het internet. Wij onderscheiden drie doelgroepen: 
kerkverbanden, theologische opleidingen/bijbelscholen en 
christelijke organisaties, vaak voortgekomen uit diaconaal werk. 
Wij kijken of we vanuit ons gereformeerd zijn verwant zijn, 
met name om activiteiten te steunen waarbij verteld wordt, in 
woorden en daden over redding en heil in Jezus Christus. Denk 
niet meer in termen van halfnaakte kinderen in de bushbush 
met een vlieg en een snottebel. Elke Afrikaan en elke Indiër 
heeft een telefoon en toegang tot computers; het zijn krachtige 
mensen met door God gegeven talenten. En ze spreken vaak 
heel open over het evangelie!
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De Advents- en Kerstperiode is 
ook de tijd van het jaar van de 

voorspelbare muziek. De kerstklokjes 
worden weer afgestoft, de bekende 
Kerstklassiekers zijn voortdurend op 
de radio te horen. Het zijn de zoetge-
vooisde songs, nummers die het luis-
terpubliek weer een “huiselijk gevoel” 
moeten geven. Net als in de Lijdens-
tijd, denk ik in de donkere dagen voor 
Kerst dat de muziek ruwer kan dan we 
gewend zijn. Of zelfs moét.

Want hoe lief en onschuldig een baby-
tje ook is, de geboorte van Jezus heeft 
weinig met schattig te maken. Integen-
deel, Zijn intrede in dit ondermaanse 
bestaan is bittere noodzaak. Dat zou 
in de muziek ook wel meer naar voren 
mogen komen. Maar bij welke muziek 
kom je dan uit?
In het Nederlandse taalgebied kun 
je denken aan Stef Bos, opgegroeid 
in “het gereformeerde Veenendaal”. 
In 2009 verscheen zijn album In Een 
Ander Licht met 12 Bijbelse liedjes, op 
uitnodiging van de NCRV. Te horen is 
onder meer Lied van de moeder/Pieta, 

geschreven vanuit het oogpunt van de 
begrafenis. Geen slecht uitgangspunt, 
omdat de oude Simeon hier al op wees 
bij Jezus' besnijdenis. Bos zingt:

En ik verlang naar de dagen
Dat je niets en niemand was
Te klein om heel de wereld
Te veroveren
Ik zou mijn leven geven
Om nog een keer voor een dag
Het licht te zien in jouw ogen

Over een ruw Kerstfeest gesproken, 
daarover kan de zanger Rodriguez 
meepraten. In 1971 verscheen zijn 
tweede en laatste elpee Coming from 
Reality, met daarop het nummer Cause. 
Dit nummer is een ruw en enigszins 
profetisch nummer, waarin hij onder 
meer zingt:

Cause I lost my job two weeks 
before Christmas
And I talked to Jesus at the sewer
And the Pope said it was none 
of his business
While the rain drank champagne

Het zal je maar gebeuren, je baan ver-
liezen twee weken voordat het Kerst-
feest is en je de deur wordt gewezen 
door de regerende kerkvorst. Rodri-
guez werd bij zijn platenmaatschappij 
Sussex Records ontslagen – 10 decem-
ber 1971.

Of wat te denken van de Britse pop-
groep Queen. Op hun ongetitelde 
debuutalbum uit 1973 staat het num-
mer Jesus. Een rocknummer waarin de 
lof op 'the Lord Jesus' wordt gezongen. 
Zonder omhaal van woorden in deze 
tekst van frontman Freddie Mercury:

It all began with the three wise men
Followed a star took them to Bethelehem
And made it heard throughout the land
Born was the leader of man
All going down to see the Lord Jesus

Zo is het. Het is maar een greep uit de 
aardse teksten van doorgaans seculiere 
artiesten. Maar wat deze tekstschrijvers 
samenbindt, is de volgende weten-
schap. Zonder Jezus is je Kerst mis.

Kerst
Met luIde troM(p) | Frits Tromp

De dagen worden korter, de nachten langer. We gaan 
's ochtends in het donker naar ons werk en komen 's 
avonds in het donker ook weer thuis. Dat kan maar één 
ding betekenen: we gaan richting de kortste dag van het 
jaar. De zonnewende is van oudsher een (heidens) feest 
om het licht weer terug te krijgen. Zendelingen koppelden 
de winterwende aan de geboorte van de Heiland: zoals 
de winterwende het keerpunt is in de hoop naar meer 
zonlicht, zo is Jezus' geboorte de markering van de 
verwachting naar het leven.

Coming From Reality cover – Rodriguez
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Er was nog een mogelijkheid om 
het volk te informeren over iets 

belangrijks: een schriftelijke boodschap 
op de kerk spijkeren. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld met publieke mededelin-
gen van het stadsbestuur. En ook met 
brieven van belangrijke mensen. Van 
Willem van Oranje weten wij dat hij 
zich er van bewust was dat zijn brie-
ven een veel groter bereik hadden dan 
alleen de geadresseerde(n). In Amster-
dam hingen afschriften daarvan aan de 
deuren van de Oude en van de Nieuwe 
Kerk. Dat Luther op 31 oktober 1517 in 
Wittenberg zijn stellingen op de kerk-
deur spijkerde, was als daad op zichzelf 
niet zo bijzonder. Wel bijzonder was de 
inhoud van zijn tekst. 
De ontdekking van het evangelie door 

Luther, volgde relatief kort op een eer-
dere ontdekking, die van de boekdruk. 
Deze uitvinding veranderde de wereld 
radicaal. Vóór die tijd was een hand-
geschreven boek - dat een schat aan 
kennis kon bevatten - een kwetsbaar 
bezit dat gekoesterd moest worden. 
Zo’n boek vol met informatie werd niet 
verspreid, maar zorgvuldig bewaard in 
een gesloten kist op een kasteel of in 
een klooster. Door de uitvinding van de 
boekdruk veranderde de wereld zoals 
die in onze tijd veranderde met de 
komst van de telefoon en het internet. 
Informatie kon ineens - voor die tijd 
- razendsnel worden verspreid. En de 
afzender (auteur) hoefde niet meer te 
vrezen dat zijn boodschap bij het over-
schrijven of doorvertellen - al of niet 

bewust - werd gewijzigd. 
Luther heeft dankbaar en handig ge-
bruik gemaakt van die uitvinding. Niet 
alleen zijn 95 stellingen werden daar-
mee vliegensvlug over heel Duitsland 
en zelfs ver daarbuiten bekend. Luther 
bestookte het Duitse lezerspubliek met 
een salvo van andere publicaties. Vijf 
jaar later, in 1522, had Luther ca. 160 
verschillende publicaties op zijn naam 
staan. Daarvan zijn maar liefst 828(!) 
edities bekend. Misschien denkt u: 
maar toen kon toch lang niet iedereen 
lezen…? Dat is waar, maar er werd veel 
voorgelezen in gezinnen en fami-
lies, in herbergen en op schepen. De 
Reformatie is sterk bevorderd en over 
Europa verspreid door het gedrukte 
woord. Ook in de Nederlanden. We 

Wij kunnen het ons niet meer voorstellen, een wereld 
zonder telefoon, internet, televisie, radio, of krant. Je 
bent dan volledig verstoken van elk contact buiten 
je directe sociale omgeving. En als je dan ook nog 
geen auto of fiets hebt en er rijden geen bussen en 
treinen, dan is je leefwereld onvoorstelbaar klein. 
Toch hebben mensen zo eeuwen lang geleefd. Ze 
wisten niet meer dan wat ze zelf gezien en beleefd, 
of van anderen gehoord hadden. En als er iets 
gebeurde wat iedereen moest weten? Dan werd de 
kerkklok geluid en kwam ieder verschrikt naar de 
kerk gelopen. Daar kreeg de bevolking te horen welke 
ramp er in aantocht was, waarvoor God gesmeekt 
werd om het gevaar te keren. 

Leescultuur
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mogen dan in de eerste plaats den-
ken aan de Bijbel. Gedrukte bijbels en 
andere boeken waren vanaf toen niet 
alleen sneller vervaardigd en in grotere 
aantallen beschikbaar dan voorheen, ze 
waren ook aanmerkelijk goedkoper in 
aanschaf. Zodoende raakte een steeds 
groter wordend publiek bekend met de 
inhoud van Gods Woord en met het 
gedachtegoed van de reformatoren. 

De rooms-katholieke paus en keizer 
hebben dat proces niet kunnen tegen-
houden, ondanks strenge wetgeving en 
het inzetten van de inquisitie. Wat werd 
er jacht gemaakt op verboden boeken. 
De brandstapels rookten eerder voor 
boeken dan voor mensen. De publieke 
verbranding van boeken had een ge-
weldige impact op de omstanders die 
toekeken. Stel je voor dat in onze tijd 

zoveel mogelijk in beslaggenomen PC’s 
en Smartphones publiekelijk zouden 
worden verbrand op het marktplein. 
Dat zou de honger en nieuwsgierigheid 
naar informatie alleen maar versterken. 
Zo ook bij de boekverbrandingen in de 
zestiende eeuw. 
Intussen ontplooiden de boekdrukkers 
hun vak door steeds betere kwaliteit 
te kunnen leveren. In de Nederlanden 
groeide de boekdruk tot een ware indu-
strie met vakspecialisten als papierpro-
ducenten, lettergieters, zetters, correc-
tors, vertalers, boekbinders, illustrators 
en kaartenmakers, inktleveranciers, 
leerlooiers en perkamentmakers (voor 
de boekomslagen). En de relatie tussen 
kerk en boekenbranche was hecht. Van 
de circa 33.000 Nederlandse boeken 
bekend uit de zestiende eeuw, heb-
ben er zo’n 11.000 een godsdienstige 
inhoud. We hebben het onder andere 
over bijbels, psalmbundels, bijbelcom-
mentaren, boeken over de geloofsleer, 
polemische werken of publicaties 
waarin zieken werden vertroost. Boek-
drukkers en boekverkopers hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van de Nederlandse 
kerkhervorming richting een kerk van 
gereformeerde signatuur.

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en Rechtzinnig, 
vroom en strijdvaardig. Protestantse boek- 
en leescultuur in de Nederlanden (ca. 
1550 - ca. 1660) (nieuw! 2017) en woont 
in Barneveld

Agenda

Najaar 2018 Het Hersteld Hervormd Seminarie biedt in 
samenwerking met Driestar educatief een serie openbare 
colleges aan onder de titel Reformatie: toen en nu. De 
docenten overwegen wat de Reformatie heeft gebracht en 
wegen hoe we er nu voorstaan. Met medewerking van dr. P.C. Hoek (vrijheid 
en gehoorzaamheid), drs. J.L. Schreuders (kerk en ambt) en dr. B.J. Spruyt 
(Beelden van de reformatie in de Nederlandse kerkgeschiedenis).

_______

Met een groep catechisanten keek Ds. R. Tigelaar uit Hardenberg, 
Baalderveld-Oost naar de film Storm. Echt een jeugdfilm, over de 
belevenissen van de 12-jarige jongen Storm, zoon van een drukker. Een 
mooi beeld van de tijd van de Reformatie. Het verhaal speelt in Antwerpen 
en laat zien hoe de woorden van Luther van harte ontvangen worden en 
tegelijk verzet oproepen. In de vorm van een spannend verhaal worden 
waarden als vrijheid van meningsuiting en ook de vrijheid van geloof belicht. 
Een geslaagde poging om zo het verhaal van toen onder de aandacht van 
jongeren van nu te brengen. De film was een mooie aanleiding om daarna 
met de catechisanten door te spreken over wat de Reformatie heeft gebracht 
aan beter verstaan van Gods Woord. 

Kijk ook op: refo500.nl
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Woedend water

’Woedend water’', Ludie Gootjes-Klamer, 2017
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Met een onrustig verhaal in mijn hoofd (zie kader) 
schilder ik deze zomer dit schilderij. Woedend 

water. Hoge golven. Onrust. Angst. Wie kent het niet 
en hoe actueel is het. Beleef dat maar eens: water dat 
zo boven je uit dendert, over je heen valt, zodat je 
omvalt, ondersteboven, je bent omringt door golven en 
donkerheid. Dan ervaar je geen licht of zon meer om je 
heen. Als dat werkelijkheid voor je is waar haal je moed 
en hoop vandaan? Hopelijk zingt dan diep in je hart het 
lied van Zijn belofte: Nooit laat Ik je los! Mijn zon zal er 
altijd zijn ook als je hem niet ziet. 
Daarover wil ik schilderen. 
Uit het indringende verhaal kies ik het moment waarop 
het rustige licht voorzichtig opnieuw kleur geeft aan 
het nog onrustige water. Het moment van perspectief 
en toekomst zien. Het moment van een onbekende 
lonkende verte.
Met goud, ultramarijn, oker, wit, azo geel en heavy glossy 
medium schilder ik op een ondergrond van katoen 
waarin ik met draden richtingen aangegeven heb. Water 
dat heftig beweegt probeer ik te vangen in kleur en vorm. 
Donkerte en een omhoog rijzende golf. Een gele vlek 
links onder als weerspiegeling van de zon, symbool van 
belofte. Een bewegende horizon. Licht in de verte. 
En ondertussen het verhaal over de zendingsreis van 
Paulus in mijn hoofd. Beseffend hoe wonderlijk Gods 
weg altijd weer is. Hoe vol betekenis het begrip water in 
de bijbel is. 
Ondergedompeld worden om opnieuw op te staan. Altijd 
weer. 

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend 
kunstenaar Master of Education in Arts

“Dagenlang was de zon niet te 
zien en ’s nachts zagen we ook 
geen sterren. Het bleef maar 
stormen. Ten slotte hadden we 
geen hoop meer dat we ooit nog 
gered zouden worden. 
Maar dan stuurt God een engel 
naar Paulus. ‘Wees niet bang. 
Houd allemaal moed! Vertrouw 
op God.’ Alles zal gaan zoals 
de engel zegt. Het stormde nog 
veertien dagen lang.
Toen het licht werd zagen we een 
kust met een strand. We wisten 
niet waar we waren.”

Vrij naar Handelingen 27:21-42
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Als je dit leest zijn de paardenbloe-
men al lang uitgebloeid. Rond 

Koningsdag is Nederland geel in plaats 
van oranje. Vergis je niet: ondergronds 
is de paardenbloem nu al bezig met 
een comeback. Daaraan heb jij zelf vast 
wel meegewerkt. Heb je niet eens een 
pluizenbol omgeschopt? Per ongeluk of 
expres? Heb je niet eens hard geblazen 
tegen zo’n pluizenbol? En een wens 
gedaan? Dat mag alleen als je met één 
keer blazen alle pluisjes wegblaast. Elk 
pluisje draagt als een parachute een 
zaadje mee, en waar de wind het 
heenbrengt, en waar het neerdaalt in 
goede grond, daar gaat de paarden-
bloem zich verankeren. Om weer zaad 
voort te brengen. 
Gods Woord is het zaad. Het verkon-
digde Woord. En de Geest waait 
waarheen Hij wil. De zendelingen zijn 
de parachuutjes die overal en nergens 
gedropt worden. Zij dragen het Woord 
en laten het vallen. Het zaad geeft nieuw 

Het springt nog steeds
leven, schrijft Petrus in de bovenstaande 
tekst. Maar niet alleen de zendelingen. 
In de kerk zingen we samen:

‘Kom hier in ons midden, Geest van 
liefd’ en kracht
U die via duizend wegen ons hier 
samenbracht
En op duizend wegen zendt u ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk’ 

Nu is niet iedereen blij met paarden-
bloemen. Vooral niet als je een strak 
gazonnetje wilt. Wat je dan niet moet 
doen is tegen de pluizenbol gaan 
schoppen. Jaren geleden hadden wij 
een leuke plant in de tuin, de springbal-
semien. Na een jaar stond de tuin er te 
vol mee. Dat was niet de bedoeling. We 
pakten ze aan. Maar bij de minste 
aanraking schoot het zaad alle kanten 
op. We hadden het kunnen weten: 
springbalsemien. 
De duivel is niet altijd slim. In Hande-

lingen 7:54- 8:4 schopt hij de kerk om. 
De eerste christelijke gemeente in 
Jeruzalem. Hij moet gedacht hebben: 
als ik die eerste uitroei is het gedaan. 

Zijn forse trap liet het zaad alle kanten 
uitspringen. ‘Degenen die verdreven 
waren, trokken rond en verkondigden 
het woord van God.’
Het springt nog steeds!

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

 “ …opnieuw geboren, niet 
uit vergankelijk maar uit 
onvergankelijk zaad, door 
Gods levende en altijd 
blijvende woord” 
(1 Petr.1: 23).

al wat adeMt | Jacko Holtland 
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De duivel is niet altijd 
slim… degenen die ver-
dreven waren, trokken 
rond en verkondigden 
het woord van God 



Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd, Riet Steenbergen-Busstra en Piet Zeilstra

Viva de Kerk!
“Verspreid over heel ons land geven vele duizenden mannen en vrouwen dag na 
dag, week na week, hun ziel en zaligheid aan de ontwikkeling van de gemeente 
van Jezus Christus. De kerk is springlevend!” Het voorwoord begon zo blij, maar 
halverwege die eerste bladzijde heb je het probleem ook al te pakken: “Tegelijkertijd 
zijn zij massaal op zoek hoe het verder moet.”

Rand- en buitenkerkelijkheid, 
kerkverlating, doemdenken, krimp 

en stilstand, ontkerkelijking; allemaal 
wordt het gesignaleerd in het boek Viva 
de Kerk! Maar waar het boek echt over 
gaat is geestelijke opwekking, groei en 
bloei. We hebben een plaatje nodig van 
wat God kan doen, betoogt Stoorvo-
gel. Een ideaalplaatje gebaseerd op de 
waarheid en de geschiedenis van het 
Woord. Hij toont dit door middel van 
de ontwikkeling van het ontstaan en 
de groei van de gemeente in Antiochië, 
zoals dat in Handelingen te vinden is. 
De auteur heeft namelijk in de kerk 
van Antiochië tien kenmerken ontdekt 
die als uitgangspunt kunnen dienen 
voor de opbouw van de kerk van nu. 
Aan elk van deze kenmerken besteedt 
hij een apart hoofdstuk. De eerste drie 
(Het Woord van Jezus als Heer cen-
traal, Radicaal discipelschap als norm, 
Vervuld van de Geest van God) vormen 
het fundament voor wat er verder volgt. 
Een vervolg dat heel goed in willekeurige 
volgorde te lezen is. 

Deze eerste drie hoofdstukken vormen 
een bijbelstudie over wat er in Antio-
chië aan de hand is, God is namelijk be-
zig zich een kerk te bouwen. Het Woord 
breekt zich baan tegen de klippen op. 
Wat er gebeurt en wat er gedaan wordt, 
wie er bij betrokken zijn, wat er wel en 

niet gezegd wordt en wat je kunt vinden 
in de brieven verderop in het Nieuwe 
Testament. Maar vooral wat het Woord 
uitwerkt. Het volgen van Jezus als Heer 
wordt voor de gelovigen een levensstijl, 
door vervolging en lijden heen. Dit alles 
is het werk van de heilige Geest. Het 
zindert ervan! Gods Geest maakt het 
mooi, zodat gedaan wordt waar God op 
uit is: het evangelie laten doorklinken 
tot aan de einden der aarde. 

Vervolgens behandelt Stoorvogel al-
lerlei praktische zaken die een kerk zoal 
op zijn bordje kan krijgen: conflicten, 
innovatie, zending, Israël. Door te 
kijken naar vergelijkbare kwesties in de 
gemeente van Antiochië en door telkens 
de inhoud van de eerste drie hoofdstuk-
ken als uitgangspunt te hanteren pro-
beert hij zich op een geestelijke manier 
een standpunt te vormen. ‘Out of the 
box’ denken, meervoudig leiderschap, 
geestelijke disciplines, van alles komt 
er voorbij. Zaken zo oud als de kerk van 
Antiochië, begrijpen we van de auteur. 
Toch zal niet iedereen daarbij op het-
zelfde uitkomen. Maar dat het gesprek 
op het niveau van Woord en Geest 
wordt gevoerd, 
daarmee kunnen 
de kerken van de 
21e eeuw zeker 
hun winst doen. 

Dit boek is ook geschikt gemaakt voor 
gespreksgroepen door middel van vra-
gen en opdrachten in de voor ons be-
kende hoofd-hart-handen setting. Henk 
Stoorvogel is voorganger, oprichter van 
de mannenbeweging De 4e Musketier 
en auteur. (RSB)

Henk Stoorvogel, Viva de Kerk! 10 principes voor de 
kerk van nu, Kok, Kampen, 2017, ISBN 9789043528610, 
160 pag. € 15,99
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Handelingen Leven met aandacht

9 7 8 9 4 9 1 8 4 4 6 9 0

‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, 

alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat 

liefelijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 

deugdzaam is en lof verdient.’

Wat je aandacht geeft, groeit. Het is gemakkelijk om aandacht te geven 

aan alles wat er tijdens een dag op je afkomt, bijvoorbeeld via je telefoon. 

Maar hoe vaak geef jij bewust aandacht aan bovenstaande zaken?

Leven met aandacht is een praktisch bijbels dagboek voor vrouwen. Aan 

de hand van Filippenzen 4:8 laat het je nadenken over waar je aandacht 

naar uit gaat. Je wordt iedere dag bewust even stilgezet. De korte 

bijbelstudies bieden handvatten om de dag mee in te gaan. Iedere week 

eindigt met een do-it-yourself waarmee je de bijbelse thema’s handen 

en voeten kunt geven.

Sarianne van Dalen verzorgt met haar stichting Zussen&Zo workshops, 

lezingen en kloosterweekenden door heel Nederland. Samen met haar man 

Lieuwejan en vijf kinderen wonen ze als predikantsgezin in Hoogeveen.

‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, 

alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat 

Bijbels Dagboek

aandacht

Sarianne van Dalen

Leven 
met

aandacht

Leven 
met

Sarianne van Dalen

Met do-it-
yourselfs

Leven m
et aandacht

Sarianne van D
alen

www.sestra.nl
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Boeken

H. Slagter, Het boek Handelingen, van Jeruzalem naar 
Rome, 2016, Everread, ISBN 9789066943612, 288 
pag. € 17,25

Het dagboek ziet er verzorgd, fris en vriendelijk 
uit. Dit bijbels dagboek heeft als uitgangspunt 

Filippenzen 4:8: Schenk aandacht aan alles wat waar, 
edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam is 
en lof verdient. Aan al deze punten wordt een week (7 
dagen = 7 hoofdstukken) gewijd.

Het boek is praktisch en 
overzichtelijk: je vindt eerst 
een inleidend hoofdstuk, 
daarna 7 dagen over dat 
onderwerp. Elke dag 
bestaat dan uit een tekst 
(zowel uit het oude als 
nieuwe testament) met 
een overdenking, iets om 
aandacht aan te schenken 
en eindigt met een opdracht. 
Aan het eind van elke week 
is er dan weer een opdracht, 
maar die is dan voor een 
groep bedoeld. Het taalgebruik is modern en vlot, en 
makkelijk te lezen. 

Het boekje loopt niet van januari tot december, je kunt 
er elk moment mee beginnen. Ook is het niet alleen 
geschikt voor persoonlijke stille tijd, maar ook bruikbaar 
in groepen.

Het boek is verrassend. Je wordt stilgezet. Je gaat 
meer nadenken bij de dingen van alle dag. Alles waar 
je aandacht aan geeft groeit! Kortom een aanrader 
voor vrouwen die graag even stil wil staan bij wat echt 
belangrijk is en aandacht verdient. Leuk om cadeau te 
geven of te krijgen.(TSW)

Een boek over Handelingen past bij het thema van dit 
nummer. Everread uitgevers is een uitgeverij met een 

duidelijke evangelische signatuur. In de inleiding geeft de 
auteur zijn motivatie en denkrichting aan. De schrijver 
schuwt niet om tekstverwijzingen en dwarsverbanden te 
benoemen vanuit de bijbel om de positie van de Israëlieten, 
de komst van het Koninkrijk en de wederkomst te 
benoemen. Dit zet aan tot nadenken en deed mij naar mijn 
Bijbel grijpen, maar schuurde ook. In die zin zou het goed 
zijn om met anderen dit boek te bestuderen om daarnaast 
een thema-avond over wederkomst, Israël en de komst van 
Gods Koninkrijk te beleggen. Om zo ook recht te doen aan 

de oproep van de schrijver 
(blz. 27) om aan bijbelstudie 
te doen (2 Tim. 3:16-17) 

Slagter’s liefde voor het 
Woord van God en de 
wijze waarop hij serieus 
de Schriften onderzoekt 
is herkenbaar en hij 
heeft in die zin hetzelfde 
uitgangspunt als de 
Bijbelstudiebond. 
Het boek bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel 
komen de hoofdlijnen van 

Handelingen aan bod. In deel twee bespreekt de auteur 
gedeelte voor gedeelte. 
Het eerste deel was boeiend en geeft veel kennis over 
de opbouw en samenhang van het boek Handelingen. 
Het tweede deel met een verklaring bij de tekstgedeeltes 
is wellicht beter te gebruiken bij dagelijkse schriftlezing. 
Interessant zijn ook de bijlagen waaronder een lijst met 
woorden die alleen door Paulus en Lukas worden gebruikt. 
Kortom een boek voor iedereen die zich meer wil 
verdiepen in Handelingen en openstaat om eigen 
standpunten te ijken en of te vergelijken, maar kritisch 
lezen is geboden.(CSV)

Sarianne van Dalen, Leven met aandacht, 2015, 
Jongbloed, ISBN 9789491844690
144 pag. € 14,95
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Fik Meijer, Paulus Een leven tussen Jeruzalem en Rome, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2014, 
ISBN 978 90 253 03488, 360 pag. €12,50

Het resultaat van een lange omgang 
met Paulus is dit boek, aldus Fik 

Meyer. “Mijn Paulus voldoet in veel 
opzichten niet aan het ideaalbeeld dat 
mijn vader, een geschiedenisleraar, van 
de apostel had.”
Meijer noemt Paulus eigenzinnig, 
betweterig en drammerig, bepaald geen 
toonbeeld van tactisch vernuft. Paulus 
is de weergave van zijn persoonlijke 
ideeën over deze apostel. Dat moet je 
als lezer van dit boek wel in gedachten 
houden. Soms kom je interpretaties 
tegen waar je vraagtekens bij kunt 
zetten. De uitgever zet op de achterflap: 
“Door informatie uit Paulus’ brieven 
en de Handelingen van de apostelen 
te combineren met zijn kennis van 
de oudheid is Meijer in staat leven en 
werk van Paulus in de context van de Grieks-Romeinse wereld 
te presenteren”. Dat maakt het boek boeiend. Dat begint al 
met de beschrijving van Jeruzalem en de restauratie van het 
tempelcomplex door Herodes. En van elke stad waar Paulus 
komt vertelt Meijer culturele bijzonderheden. Bij sommige 
passages in het boek was ik benieuwd wat Professor van 

Bruggen daarover schreef in zíjn boek 
over Paulus. Bij de reis naar Rome zegt 
Meijer: Paulus gedraagt zich nog even 
eigenzinnig en zelfverzekerd als vroeger 
en is nog net zo overtuigd van zijn 
eigen gelijk. Aan boord van een schip 
in moeilijkheden wil hij de zeelieden 
de les lezen. Van Bruggen: tijdens de 
zeereis wint Paulus aanzien door zijn 
rust en vertrouwen. 
Om met Meijers eigen woorden 
te besluiten: als je uitgaat van de 
openbaring van God, dan levert dat 
een heel ander beeld van deze apostel 
op.(PZ)

Paulus

weetje

Handelingen
Handelingen, twee schetsen geschreven door ds. Martin 
van Veelen over de verbreiding van het evangelie. In de 1e 
schets behandelt de auteur het fundament: Hemelvaart 
en Pinksteren en de verspreiding van het evangelie naar 
Samaritanen en heidenen. In deel 2 staan de zendingsrei-
zen van Paulus centraal. Bekende verhalen. 

In het bijzonder staat van Veelen stil bij wat het de 
apostelen, vooral Paulus, allemaal heeft gekost. Wat een 
lijdensweg! Christus had dat al voorspeld: Een discipel 
staat niet boven zijn meester. God vraagt maar één ding: 
trouw in zijn dienst. Ook in de verkondiging van zijn god-
delijke boodschap. Van harte aanbevolen.

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.
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In zIcht | Tonnis Groenveld 
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Kerstcultuur
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vrede die komt 
dwars door oorlog 
en verzet heen

Kun je kerstfeest vieren als je geen mooie kleren hebt? Een rare vraag 
misschien maar in Zuid-Soedan een heel belangrijke. In Nederland kun je er 
op je paasbest bij lopen, daar zou je zeggen: op je kerstbest. Het ideaal is: 
Kerst vier je in mooie (nieuwe) kleren. En dus gebeurt het wel dat mensen 
het kerstfeest maar overslaan omdat ze niets nieuws hebben om aan te 
trekken.

V reemde mensen? Laten we in 
de spiegel kijken: wat is kerst 

bij ons zonder royale inkopen, Jingle 
Bells, versierd sparrengroen en 
kerstverlichting? Andere cultuur - 
andere gewoontes, maar hetzelfde 
principe.

Hoe kun je Kerst vieren zonder 
nieuwe kleren? Ik hoorde het van 
jonge vrouwen uit Malakal, een stad 
in het noorden van Zuid-Soedan. Ze 
waren deelnemers aan een cursus 
voor kerkelijk werkers die ik gaf in het 
noorden van Kenia, een paar weken 
voor Kerst. Ze waren zeker van plan 
om er op z'n kerstbest bij te lopen. 
Maar aan de vraag “Wat moet ik aan 
met Kerst?” werd in 2013 op een 
cynische en ruwe manier een eind 
gemaakt: oorlog! In de jonge staat 
Zuid-Soedan was een burgeroorlog 
uitgebroken. Op 23 december werd 
Malakal aangevallen en de bewoners 
sloegen op de vlucht. Nog voor de 
kerstdagen aanbraken waren alle 
inwoners de stad ontvlucht.
(Tussen haakjes: Leve Facebook! ‘Mijn’ 
vijf cursisten uit Malakal waren ook 
gevlucht, maar ze hadden het geweld 

overleefd: na een half jaar had ik via 
Facebook weer contact met allemaal, 
verspreid over Zuid-Soedan, Ethiopië, 
Oeganda en Kenia.)
Mooie kleren of oorlog - wat past beter 
bij kerst? Niet dat je mensen oorlog 
gunt, integendeel; maar kwam Jezus 
ook niet in oorlogssfeer? “Hij kwam 
bij zijn eigen mensen, maar die wilden 
niet in hem geloven”, Johannes 1:11. 
Geen plaats in de herberg, het land 
ontvlucht om het vege lijf te redden.

Veel mensen in Nederland gaan 
1x per jaar naar de kerk, naar de 
kerstnachtdienst. Wat je er ook van 
denkt, ze beseffen dat er meer is dan 
kerstsfeer en kerstverlichting. Is dat 
geen mooie gelegenheid om duidelijk 
te maken dat het inderdaad om meer 
gaat? Dat we leven in een wereld 
die zucht en in barensnood is. Waar 
veel mensen getroffen worden door 

natuurrampen, maar nog veel meer 
door wat mensen elkaar aandoen, in 
oorlog, onderdrukking en bedreiging? 
God zelf is onze wereld 
binnengekomen in Jezus Christus. 
Hij werd één van ons, om ons vrede 
te brengen. Niet voor niets zong 
bij zijn geboorte een engelenleger 
(!) over vrede op aarde. Niet dat 
daarmee acuut de vrede aanbrak. 
God zwaaide niet met een toverstaf 
om vrede te brengen, hij koos de weg 
van de meeste weerstand. “Hij nam 
de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis (Fil. 2:7-8).”
Zo brengt hij vrede op aarde, een vrede 
die komt dwars door oorlog en verzet 
heen.
Kerst vieren we in oorlogstijd, maar de 
overwinning komt - ere zij God!



wwwenzo

Met Een roepende in de woestijn 
ging het iets anders. Ik weet 

dat het ‘iemand naar wie niet wordt 
geluisterd’ betekent. Maar ik weet 
óók dat de uitdrukking verwijst naar 
Johannes de Doper, die in de woestijn 
preekte. Maar naar Johannes werd 
juist wél geluisterd. Een tegengestelde 
betekenis dus. Nooit over nagedacht. 
Dat had trouwens ook niets geholpen, 
want zelfs de geleerden hebben er ook 
geen verklaring voor kunnen vinden. 
Gek is het wel. 

Als aan Johannes wordt gevraagd 
wie hij is antwoordt hij ‘Ik ben de 
stem die roept in de woestijn: “Maak 
recht de weg van de Heer,” zoals 
de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 
Met dit citaat van Jesaja 40 vers 3 
bewijst Johannes zijn autoriteit. Hij 

roept zijn toehoorders op tot een 
nieuw verbond met God door zich 
te bekeren, dat is je hart openstellen 
voor de boodschap van het evangelie 
van de komende Messias. En hij vindt 
gehoor: velen worden wakker en laten 
zich dopen. 

Deze boodschap klinkt nog steeds 
voor ons, die als god in Frankrijk 
leven in de woestijn van de moderne 
samenleving. Wat zal het hier een 

feest worden als we ons laten 
verfrissen door Gods fontein van 
levend water. 

Laat dit evangelie geen ‘roepen in de 
woestijn’ zijn. Of toch wel?

Riet Steenbergen-Busstra is 
hoofdredacteur van WegWijs, 
schrijven is haar hobby.

Een roepende in de woestijn
Er zijn van die spreekwoorden die twee, soms tegengestelde betekenissen hebben. 
Leven als god in Frankrijk, dat is ‘een goed leven leiden, doen wat men wil’. Dacht ik. 
Blijkt dat er in sommige streken van zuid Nederland en noord België ‘slecht ontvangen 
worden, niet geduld worden’ mee bedoeld wordt.

AKZ+
Doe je graag actief mee aan bezinning op onderwerpen 
rond geloof, kerk en theologie? Zoek je mogelijkheden om 
je geloof vorm te geven in de Nederlands samenleving 
anno nu? Houd je ervan om je echt te verdiepen in een 
onderwerp en zo voortdurend bij te leren? Wil je graag 
nadenken over vragen rond wetenschap en geloof? Dan 
is AKZ+ voor jou bedoeld! AKZ+ wil theologie dichter bij 
mensen brengen. 
Daarom biedt AKZ+ kwalitatief hoogwaardige cursussen 
theologie aan op HBO- en WO-niveau.

AKZ+ is het nieuwe kennisplein voor geloof, kerk en 
theologie. Een gezamenlijk project van de Theologische 
Universiteit Apeldoorn en Kampen, en de Gereformeerde 
Hogeschool Zwolle.

www.weetwatjegelooft.nl
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ADRESSEN

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de 
Gereformeerde Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Riet Steenbergen-Busstra
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Henk van Eeken, Tonnis Groenveld, 
Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der 
Woerd, Piet Zeilstra.

Voor de inhoud van WegWijs:
Toos Slot-van der Woerd, redactiesecretaris
Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl

Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar 
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail 
administratie@bijbelstudiebond.nl 
vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 

Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen 
via het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren 
€ 3,00 per stuk, 5 – meer exemplaren € 2.50 
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling 
van uw bestelling kunt u direct overschrijven 
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06 
t.n.v. De Luisterpost | Bralectah te Zwolle o.v.v. 
WegWijsnummer als betalingsreferentie.

WegWijs is ook op cd en in braille verkrijgbaar 
via CBB, Christelijke Bibliotheek voor blinden 
en slechtzienden, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, 
tel. (0341) 565499

Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de redactie 

Vormgeving en opmaak WegWijs: idd, www.idd.nu
Druk: Scholma, Bedum; ISSN-nummer 0929-2136

Vasten

Thema’s volgende nummers
 maart/april de Joden   
 mei/juni Filemon

Voor in je agenda:
Bijbelstudiedag D.V. 17-04-2018 in Haren (Groningen)
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colofonIn het volgende nuMMer

Vasten: goed voor je godsdienstige 
CV of voor God?
 
Vasten = Consuminderen

Volg Mij en streef naar wat boven is.

Waar wil ik vol van zijn?

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 27-01-2018



De woorden van de HEER zijn zuiver
als zilver, gesmolten in de smeltkuil,
gelouterd tot zevenmaal toe.

Psalm 12:7


