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thema:  

rust 

“Ga even liggen en  
kijk naar de hemel”

Rust is het  
grootste cadeau  
van God aan ons

Hoe gaan christenen  
wereldwijd om met drukte?   
Hoe kom je los van de  
‘ratrace’ van het leven? 

vakantie
bijbelrooster

take out

14 dagen op
 reis 

14 dagen op
 reis 

door Gods Wo
ord

door Gods Wo
ord

Berg Nebo 
Deuternomiu

m 32: 1

Vroeg in de morgen, nog voordat 

de toeristenbussen arriveren, is 

het uitzicht vanaf de berg Nebo 

in Jordanië het mooist. Bij goed 

weer kan je superver kijken. In de 

verte kun je Jericho, Bethlehem 

en zelfs Jeruzalem zien liggen. 

In het boek Deuteronomium 

staat dat op deze zelfde plek ooit 

Mozes heeft gestaan. Veertig 

jaar lang had hij het volk door de 

woestijn heen geleid. En nu ze 

op het eindpunt zijn gekomen, 

laat God aan Mozes het land zien. 

Het moet een prachtig gezicht 

geweest zijn. Dit was het land 

waar lang geleden Abraham had 

gewoond. En nu waren ze er terug! 

‘Maar’, zei God tegen Mozes: ‘Jij 

zal er zelf niet binnengaan. Jij 

mag met Mij mee naar huis’. En 

voordat dat gebeurde, draaide 

Mozes zich nog één keer om, hief 

zijn handen omhoog en zegende 

het volk Israël. ‘Ga met God’, zei 

hij, ‘en God zal met je zijn’. 

Wanneer voelde jij je gezegend?

Rivieren, bergen, 

zeeën en dalen: 

de Bijbel is bij 

uitstek een prachtig 

reisboek. Laat je deze 

zomer 14 dagen lang 

meevoeren langs 

bijzondere, bijbelse 

bestemmingen. Denk 

op je luchtbedje in de 

Middellandse Zee na 

over hoe groot onze 

God is en besef je op 

de top van de berg 

Karmel dat God eerst 

van jou houdt. 

Reis je mee? 

Lees elke dag een 

korte tekst en een 

overdenking om te 

laten bezinken. Een 

mooie manier om 

rust bij God te vinden 

deze zomer.

Berg Sinaï
Exodus 20: 1

-21

Stel de vraag: 'Wat is de bekendste 

berg uit de Bijbel?' En menigeen 

zal als antwoord geven: 'De Sinaï 

of Horeb.' De geleerden zijn het 

er wel over eens dat dit namen 

zijn voor dezelfde berg. De grap is 

alleen dat over de exacte locatie 

geen consensus bestaat. Op het 

huidige Egyptische schiereiland 

Sinaï is namelijk een hele groep 

bergen, het Sinaï-gebergte, met 

verschillende toppen. De een 

zegt, het moet wel de hoogste 

top geweest zijn, dus de Cathari-

naberg. De ander zegt, doe niet 

zo mal het is de Jabal Musa, de 

berg van Mozes, die noordelijker 

ligt. En weer een ander zegt dat 

het de zogeheten 'piek van de 

wilgenboom' moet zijn, want aan 

de voet daarvan is genoeg ruimte 

voor het hele volk. Ik weet het 

goede antwoord niet, maar ik 

weet wel waarom deze berg zo 

bekend is. God sprak er namelijk 

goede woorden. Voor toen en nu. 

Voor elke locatie, waar dan ook.

Rivier Nijl
Genesis 41

Het is de een-na-langste rivier 

ter wereld. Weet je hoe lang? Het 

maakt, door al die vertakkingen, 

nogal uit hoe je rekent. Maar de 

lengte stroomt ergens tussen de 

5500 en 6700 kilometer. Het is 

een rivier die in het Oude Testa-

ment in verschillende historische 

verhalen, maar ook in profetieën 

en wijsheidsliteratuur ter sprake 

komt. Ik moet zelf als eerste 

denken aan die farao met zijn 

droom en de duiding van Jozef. 

Je weet wel over die koeien die 

uit de Nijl kwamen en over zeven 

vette jaren en zeven magere 

jaren. Wat je niet weet, is dat ik 

(Maarten) ooit ook naar de Nijl 

reisde, samen met vrouw en kind. 

We zouden de rivier per boot 

oversteken. Moet je eens raden 

wat onze zoon deed op het 

moment suprême? Precies, hij 

sliep en was met geen mogelijk-

heid wakker te krijgen. Hopelijk 

had hij een goede droom, net als 

dat ik jullie goede dromen toe-

wens in deze vakantietijd! Bijbels 

dromen doet namelijk leven.

1
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Sinaï
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Het klinkt misschien wat raar, maar 
wat was het tweeënhalf jaar een 
verademing toen het coronavirus alles 
stilzette… Nu school, werk, kerk en 
alles daaromheen weer volop in bedrijf 
is, denk ik nog weleens met weemoed 
terug aan die lege agenda van toen.   

Met de zomervakantie voor de deur, hebben we voor 
deze editie van Naast gekozen voor het thema rust. 
Daarom die rustgevende Waddenfoto op de voorkant. 
Uitgestrekte landschappen, mooie wolkenluchten, een 
lekker windje van zee… Tijdens onze zomervakantie op 
Texel maakten we het vorige zomer allemaal mee.  
Op een mooie ochtend fotografeerde ik de lepelaar 
hiernaast. Als je goed kijkt, zie je ‘m precies een 
stekelbaarsje verschalken. Hap, slik, weg. Aan het eind 
van de zomer vertrekken de lepelaars naar zonniger 
oorden. Ze overwinteren dan vooral langs de West-
Afrikaanse kust.  

Net als voor vakantiegangers, is het Waddengebied voor 
veel vogels een belangrijke plek om tot rust te komen. 
Want internationaal gezien, liggen de Wadden op een 
belangrijk kruispunt van trekvogelroutes. Je zou het 
gebied kunnen zien als een soort wegrestaurant. Zowel 
in het najaar – op weg van broedgebieden in Scandinavië 
en Siberië, naar warmere plekken in Afrika – als in het 
voorjaar, maken miljoenen trekvogels een tussenstop in 
het Waddengebied. 
Zonder voldoende rust en goed eten, lukt het die 
trekvogels nooit om zulke enorme afstanden af te 
leggen. Dat rusten is in de schepping ingebakken.  

Wijzelf, of laat ik voor mezelf spreken, ik denk vaak wel 
zonder rust kunnen. Hoe gaat het? Druk, druk, druk… 
Alsof God die rust ook niet voor ons in de schepping 
heeft gelegd. Niet voor niets begint elke week met een 
rustdag! 
Ik hoop dat Pradeep uit India (pagina 6) jou in deze 
Naast ook de ogen opent: “Druk-zijn kan zomaar 
een manier zijn om onszelf bezig te houden en onze 
identiteit te zoeken in wat we doen in plaats van wie 
we zijn in Christus.” En hopelijk helpt het bijgevoegde 
vakantie-bijbelrooster (middenin v.a. pagina 15) je om 
elke dag even rust bij God te vinden. Fijne vakantie! 

Arjan Woertink, kernredactie

voorwoord

Bij de voorpagina: Een Nederlands vakantieplaatje. Locatie: Engelsmanplaat, een zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland 
en Schiermonnikoog.   
Foto voorpagina: Maarten Boersema  
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Tekst: Inger Hoegee
Beeld: Ashwini Chaudhary, Verre Naasten

5

HOE VINDEN INDIASE CHRISTENEN  HOE VINDEN INDIASE CHRISTENEN  
BALANS TUSSEN WERKEN EN RUSTEN?BALANS TUSSEN WERKEN EN RUSTEN?

Druk zijn, verlangen naar stilte, zoeken naar balans 
tussen werken en rusten… Heb jij ook wel eens het 
gevoel dat dit écht iets van deze tijd is? Waar wij in het 
rijke westen vooral mee worstelen? Onzin natuurlijk, als 
je erover nadenkt. Ook Jezus had ruim tweeduizend jaar 
geleden behoefte aan rust. En ook op het platteland in 
India wordt druk ervaren. Juist in India is veel en hard 
werken de norm: 24/7. Hoe ervaren christenen daar deze 
druk? En hoe gaan zij ermee om?

Laat druk zijn 
geen vluchtroute 
worden

thema rust
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thema rust
Daarom is dagelijks rust zoeken bij God zo 
ontzettend belangrijk. Het herinnert ons eraan 
wie we zijn in Hem en die dagelijkse reminder 
hebben we hard nodig.”

Maar met het ontdekken van zo’n inzicht 
is het gevoel van onrust als je druk bent, 
natuurlijk niet meteen weg. “Het vraagt van 
mij een hoop discipline om hiermee om te 
leren gaan”, vertelt Pradeep. “Mijn dagelijkse 
agenda en eigen to-do-lijst staan soms enorm 
in de weg van Gods plannen voor mij op die 
dag. Ik ontdekte dat sommige onvoorziene 
gebeurtenissen op de dag Zijn agenda voor 
mij zijn. Maar door mijn extreme focus en 
passie om mijn werk gedaan te krijgen, mis 
ik Zijn signalen. Om dit te doorbreken, neem 
ik nu elke 2 á 3 maanden een paar dagen vrij 
om bij God te zijn. Ik ga dan weg uit de stad, 
naar het bos of naar het platteland. Dit helpt 
om me niet meer zo te laten leiden door mijn 
werk en mijn bezigheden weer in perspectief 
te zien én prioriteiten te stellen.”

Snoeien
Ook Anjan (43) werkte de afgelopen tijd 
aan het inbouwen van meer rust in zijn 
dagen. Hij is predikant in miljoenenstad 
Bangalore in het zuiden van India en vader 
van twee schoolgaande kinderen. De 3DM-
trainingsmodule over werken en rusten 
gaat dieper in op Johannes 15:1-5. Daar zegt 
Jezus: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader 
is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen 
vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die 
wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer 
vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat 
ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf 
ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok 
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo 
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet 
in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal 
hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je 
niets doen.’
Uit deze tekst blijkt dat of je nu vrucht draagt 
of niet: snoeien hoort erbij in het leven en 
heeft een goed doel. Na snoeien is er ruimte 
om meer vrucht te dragen. Snoeien heeft 
te maken met ‘nee’ zeggen. “Dat was mijn 
belangrijkste les”,  vertelt Anjan. “Ik kan 
niet alles zelf doen als dominee. Dat hoeft 

ook niet, want in de kerk zijn oudsten en 
kerkleiders. We werken samen als team, 
waardoor we het werk kunnen verdelen. 
Wat me tegenhield, was mijn eigen gevoel; 
ik vond het lastig om werk uit handen te 
geven. Maar ik ontdekte dat het geen blijk 
van zwakte is om taken te delegeren, maar 
juist een blijk van vertrouwen in de ander 
als ik werk en verantwoordelijkheden 
overdraag. Ook de communicatie richting 
mijn gemeente was hierin belangrijk. Van 
een dominee verwachten gemeenteleden 
– en dat verwachtte ik ook van mijzelf – dat 
ik altijd en overal aanwezig ben. Ik deelde 
met gemeenteleden hoe moe ik was en dat 
ik meer rust nodig had. Hierdoor ontstond 
begrip als ik er niet was of als een ouderling of 
kerkleider bepaalde werkzaamheden van me 
overnam.”

Niet zo efficiënt
Sanjay (42) uit Chhapara in het midden 
van India stipt dezelfde worsteling aan als 
Anjan. Ook hij is predikant en vader van 
twee kinderen. “De Indiase cultuur is er een 
van hard werken en lange dagen maken. 
Daarnaast houden de mensen hier van 
uitgebreide vergaderingen en overleggen. 
Het gaat er niet zo efficiënt aan toe als in 
Nederland. Het uitgangspunt van contacten is 
de relatie. Dat is heel mooi, maar het betekent 
ook dat je daar tijd voor moet nemen. Het 
duurt even voordat je bij het eigenlijke doel 
van het overleg of van het bezoek bent. 
Dit geldt ook voor huisbezoeken. Je kunt 
niet even kort langs bij iemand om enkel 
het hoogst noodzakelijke te bespreken. 
Gemeenteleden verwachten dat je regelmatig 

bij hen thuis komt en pakken dan ook uit als je hun gast bent. Er is eerst 
tijd nodig voor eten en drinken en ‘luchtige’ gesprekken, voordat je tot 
geestelijke gesprekken komt. In een dorp, zoals waar ik woon en werk, 
wordt ook meer verwacht van een dominee als het gaat om pastoraat. Je 
woont vlakbij gemeenteleden en maakt deel uit van hun levens. Je wordt 
er snel bijgehaald en uitgenodigd.”

Voor Sanjay zorgde met name deze pastorale taken van zijn werk voor 
een zoektocht naar balans tussen werken en rusten. “Het is een zegen 
om zo betrokken te zijn bij de levens van mensen in de gemeente, bij hun 
moeiten en hun vreugde. Maar het vroeg ook veel van mijn tijd en van 
mijn gezin.”
Wat hem hielp is – net als Pradeep – het besef dat je identiteit ligt in het 
zijn en niet in het doen. “Ik probeer minder doel- en taakgericht te zijn als 
persoon, maar naar het grotere perspectief te kijken van Gods koninkrijk. 
Dat helpt bij prioriteiten stellen. Ik plan bewust elke week een ‘rustige’ 
dag in. Die houd ik vrij voor tijd met God en voor makkelijke klusjes, zodat 
niet alle dagen gevuld zijn met hard werk en ingewikkelde gesprekken. 
Daarnaast ben ik, net als Anjan, meer open geworden naar mijn 
gemeente. Ik durf het uit te spreken als ik rust nodig heb. En ik stimuleer 
gemeenteleden ook om rust te nemen. Zij worstelen net zo goed met 
hard werken. Ik spreek met mensen over het belang van rust nemen; het 
is een thema geworden in onze gemeente.”

Discipelschapstraining 3DM

Pradeep, Manas, Anjan en Sanjay* namen de afgelopen twee jaar deel aan een discipelschapstraject. Deze zogeheten ‘3DM-training’ is voor 
mannen en vrouwen uit partner-kerken in heel India en wordt in samenwerking met India Mission | Verre Naasten gegeven. Er komen allerlei 
thema’s aan de orde die te maken hebben met Jezus volgen en wat het betekent als je identiteit in God ligt. Een van de onderwerpen die tijdens de 
tweejarige training behandeld wordt, is ‘werken en rusten’. Onder de noemer Mission Alive organiseerde Drenthe Mission 
| Verre Naasten eenzelfde traject voor Braziliaanse kerkplanters. Een van de deelnemers daar was Marcelo (zie pagina 19 in 
deze Naast voor zijn favoriete bijbeltekst).

Help je mee deze waardevolle discipelschapstraining mogelijk maken? Ga naar www.verrenaasten.nl/3dm of scan de  
QR-code hiernaast. 

*Dit zijn niet hun echte namen. Vanuit veiligheidsoverwegingen gebruiken we schuilnamen.

“Ik zou mezelf wel een ‘workaholic’ noemen ja”, vertelt de 34-jarige Pradeep. 
“Ik worstel met het bewaren van de balans en het werken vanuit rust. Wat ik 
vooral heel lastig vind, is omgaan met mijn eigen vooraf opgestelde lijst met 
taken. Ik maak aan het begin van de werkweek een strakke planning. Alles 
wat er moet gebeuren, schrijf ik op een uitgebreide ‘to do’-lijst. Een grote 
valkuil is dat het afwerken van deze lijst voor mij zó belangrijk wordt, dat ik 
rusteloos ben en blijf totdat het werk gedaan is. Ik raak enorm gefrustreerd 
als er ongeplande activiteiten tussendoor komen en mijn agenda volloopt 
met andere zaken.” Pradeep werkt bij Hariyo Kharka: het opleidingscentrum 
van de kerken in het noordoosten van India. Zij versterken geestelijk 
leiderschap door trainingen en opleidingen te verzorgen voor oudsten, 
predikanten en gemeenteleden.

Ook Manas werkt op het kantoor van Hariyo Kharka en hij herkent dit gevoel. 
“Normaalgesproken houd je in je dagplanning rekening met pauzes en 
momenten van rust. Maar als er urgente zaken tussendoor komen, loopt alles 
anders. Dan ben je ineens tot ’s avonds heel laat nog aan het werk om alles 
af te krijgen en is er geen tijd voor rust. Als dat te vaak gebeurt, dan raakt de 
balans verstoord.”

Vluchtroute 
Pradeep: “Wat mij enorm heeft geholpen, is een inzicht dat ik opdeed tijdens 
de 3DM-training (zie kader). Ik ging op zoek naar de oorsprong van mijn 
onrust. Tijdens de cursus spraken we over hoe ‘druk zijn’, zelfs als je druk bent 
met goede dingen zoals werk voor de kerk, een schuilplaats of vluchtroute 
kan worden. Dan is het een manier om onszelf bezig te houden en onze 
identiteit te zoeken in wat we doen in plaats van wie we zijn in Christus. 

‘Ik vond het lastig om 
werk uit handen te geven’

‘Druk zijn kan een 
vluchtroute worden’
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nieuws nieuws
Eerste Nederlandse TLT-training in Leek 
In het Groningse Leek volgde afgelopen maanden een groep 
gemeenteleden de eerste Nederlandse TLT-training. In deze 
pilot gingen zo’n 20 mensen aan de slag met de vertaalde  
module ‘Zorgen voor elkaar’. Ds. Tom Waalewijn gaf de 
training. De Timothy Leadership Training (TLT) is ontwikkeld 
in de Verenigde Staten. Deze praktische bijbeltraining helpt 
christenen wereldwijd hun geloof te leven en uit te dragen en 
behandelt allerlei onderwerpen. Inmiddels is het materiaal al  
in tientallen talen vertaald en zodoende ook in gebruik bij 
diverse partner-kerken van Verre Naasten. 

De allereerste Nederlandse module is getest in Leek. Dit 
gebeurde tijdens acht bijeenkomsten, verdeeld over enkele 
maanden. Afgelopen maart was de laatste bijeenkomst. “Het 
was mooi om te zien dat de TLT-training de cursisten verdie-
ping gaf in geloof en leven. Het droeg bij aan gebed en inzet 
voor de opbouw van de gemeente. Het ontmoeten van elkaar, 
herkenning, verdieping en gezamenlijke inzet: erg waardevol”, 
vertelt dominee Tom Waalewijn enthousiast. 

Concrete actieplannen maken is een belangrijk onderdeel van 
de TLT-training. ‘Contact houden met twee jongeren uit de 
gemeente’, ‘een barbecue organiseren voor meerdere krin-
gen’ en ‘contact maken met een kringlid’ zijn een paar mooie, 

praktische plannen waar de Leekster gemeenteleden mee 
aan de slag gaan. Met het uittesten van deze TLT-training is 
Verre Naasten goed geholpen. Deelnemers gaven feedback en 
daarmee kan de Nederlandse vertaling gefinetuned worden. 
De bedoeling is dat in september in Leek een nieuwe training 
start en er dan een groep aan de slag gaat met TLT-module 2, 
thema: Rentmeesterschap. Mooi dat dit TLT-trainingsmateriaal 
uit de wereldkerk zo ook tot zegen mag zijn voor de kerken in 
Nedeland!

Scholieren in actie 
voor Verre Naasten
Een hoop middelbare scholieren voerden afgelopen 
maanden actie voor Verre Naasten. Op het Gomarus 
College in Drachten haalden leerlingen maar liefst 
ruim € 18.000 op voor de Zuid-Afrikaanse aidsorga-
nisatie Khothatsong! Scholieren van GSG Guido in 
Amersfoort verdienden met hun acties € 27.610 voor 
de kerken in Oeganda! En het Gomarus College in 
Groningen sloot 16 juni hun actieperiode af. Op het 
moment van schrijven was nog niet bekend welk be-
drag leerlingen daar ophaalden voor de Malto-stam 
in India. Kijk op www.verrenaasten.nl voor deze 
uitkomst. Er zijn weer supertoffe, creatieve manie-
ren bedacht om geld in te zamelen voor projecten 
van Verre Naasten: van dansworkshops, wandelen, 
een nacht lang schaken en uren ronddobberen in 
een opblaas bootje tot het maken en verkopen van 
bloemstukjes, cakes en pizza’s. De scholieren heb-
ben zich geweldig ingezet en dat gaf een fantastisch 
resultaat!

Doe mee met 
Mission Maatjes
Werk jij in het basisonderwijs? Begin 
het nieuwe schooljaar goed: ga met 
jouw klas / school aan de slag met 

wereldburgerschap en laat kinderen in aanraking komen met geloof 
delen wereldwijd. Het lespakket Mission Maatjes is speciaal ontwik-
keld door leerkrachten en pabo-studenten en neemt jouw klas mee 
‘op mission’ met Dalmar uit Oeganda, Imra uit India en Sonny uit 
Indonesië. In de animatiefilmpjes vertellen zij over hun leven en hoe 
zij geloof mogen delen in hun omgeving. Kinderen leren meer over de 
leefwereld van leeftijdsgenootjes in Oeganda, India en Indonesië én 
hoe God in deze landen werkt. Hoe mooi is het om te ontdekken dat 
we allemaal kinderen van dezelfde Vader zijn! Kom vervolgens met 
jouw klas in actie en maak geloof delen wereldwijd mogelijk!  
Meer weten of meedoen? Neem contact op met Lisette Vossebelt via 
l.vossebelt@verrenaasten.nl

Eindelijk weer: Ontmoetingsdiensten
Na tweeënhalf jaar is het weer zover: begin oktober staan er in tientallen 
kerken in Nederland Ontmoetingsdiensten gepland. Tijdens deze kerk-
diensten zijn buitenlandse predikanten te gast en staat het mission-werk 
centraal. 
Van 29 september – 11 oktober zijn er zo’n 30 buitenlandse predikanten 
in Zwolle vanwege de Internationale Conferentie. De conferentie wordt 
georganiseerd door Verre Naasten, samen met Hogeschool Viaa en TU 
Kampen | Utrecht en gefinancierd door Stichting Pharus. De komst van 
deze buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen 
kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst onze verbondenheid met 

Gods wereldwijde kerk te ervaren. De diensten zijn op zondag 2 en zondag 9 oktober en een overzicht is vanaf augustus te vinden 
op www.verrenaasten.nl/ontmoetingsdiensten.

Lesmateriaal voor tienergroepen  
die het verschil willen maken
Hoe kun je als tiener van betekenis zijn in een wereld vol ongelijkheid? 
Met die kernvraag gaat de online module ‘Impact’ aan de slag. Met 
filmpjes, stellingen, bijbelteksten, gespreksvragen, spellen en andere uit-
dagende werkvormen worden tieners aan het denken gezet en gestimu-
leerd om zelf in beweging te komen. Thema’s die tijdens de zes bijeen-
komsten aan de orde komen zijn gelijkwaardigheid, vrijwilligerswerk met 
kinderen in het buitenland en het voorkomen van ‘white saviourism’. 
De module is geschreven voor tienergroepen (12-15 jaar) binnen de kerk, 
maar is ook bruikbaar voor oudere tieners. Het materiaal is een initia-
tief van Kerkpunt, Better Care Network Netherlands en Verre Naasten 
en gratis te downloaden via  www.lerenindekerk.nl (klik op Belong en 
daarna op Impact). 

E&R: al 50 jaar er zijn, ook deze zomer!
De zomer is begonnen! Op verschillende locaties gaan er in de zomervakantie weer E&R-weken draaien. E&R staat voor 
Evangelisatie & Recreatie. Die twee woorden typeren het verlangen om ontspannen Gods liefde te delen met mensen die 
Jezus nog niet kennen. Daarom organiseert E&R al 50 jaar zomerse projecten op campings, in buurten, met het mime-team 
en op de boulevard in Scheveningen.

Ook deze zomer! 
Door er te zijn, ontmoeten we mensen en laten we in woorden en daden iets zien van Gods liefde. Dus: ben je last-minute 
nog op zoek naar een zinvolle vakantie? Meld je aan bij E&R: je bent echt nodig! Het mooiste is natuurlijk wanneer je een 
week mee kunt draaien. Verwacht een inspirerende week, vol met gesprekken, ontmoetingen, samenwerking en ontspan-
ning. Ook geeft het meedoen met E&R een flinke boost aan je eigen geloofsleven. Kijk op de website voor alle zomerprojec-
ten en contactgegevens: www.eenr.nl. 

Jubileumviering: donderdag 6 oktober
En… koester jij ook mooie herinneringen aan E&R? In de afgelopen 
50 jaar draaiden vele honderden medewerkers mee in tientallen 
projecten, verspreid over Nederland. Momenteel is er een (online) 
jubileumviering in voorbereiding om het 50-jarig jubileum van E&R 
te vieren. Tegelijk is dit jubileum een moment om vooruit te kijken, 
samen met Verre Naasten en Kerkpunt. Hoe kan het inspirerende 
werk van E&R blijven doorgaan, ook de komende 50 jaar? Wil je op 
de hoogte blijven van deze jubileumviering? Geef dan je naam en 
mailadres door via info@eenr.nl.

http://www.verrenaasten.nl
mailto:l.vossebelt@verrenaasten.nl
http://www.verrenaasten.nl/ontmoetingsdiensten
http://www.lerenindekerk.nl
http://www.eenr.nl
mailto:info@eenr.nl
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Fred van der Leer (62)  
uit Nederland

“Humor en relativeren  
helpen om lastige  
situaties het hoofd  

te bieden”

“Vriendelijk blijven  
als ik onder druk sta,  

is voor mij een  
uitdaging”

Agnes Ndong (46)  
uit Senegal 
“Ik coördineer het onderwijs van de nieuwe, christelijke 
opleiding voor Verpleegkundigen en Verloskundigen (IISI) 
in Senegal. Daarnaast ben ik hoofd verpleging in het enige 
christelijke ziekenhuis in ons land: Barthimée in Thiès. Het zijn 
veelzijdige, drukke banen, dus het is belangrijk om mijn werk 
goed te organiseren. Wat heeft prioriteit? Wat wil ik aan het 
eind van de dag gedaan hebben? Mijn studie timemanagement 
bracht inzichten die me helpen om de rust te bewaren. Ook 
overleggen met collega’s, waarin we ieders werk plannen, zijn 
waardevol. Op dit moment is het extra hectisch, omdat we geen 
datamanager hebben. Daardoor ben ik nu verantwoordelijk voor 
de rapportages van het ziekenhuis aan de overheid. Dit draagt bij 
aan goede besluitvorming over de gezondheidszorg in Senegal. 
De meeste stress ervaar ik door de afwezigheid van onze 
magazijnmanager, die verantwoordelijk is voor de registratie van 
medicatie. Wij verpleegkundigen zijn afhankelijk van zowel de 
inkoop van essentiële medicijnen, als van goede uitgifte, zodat 
helder is welke medicatie beschikbaar is. Nu moet ik letterlijk 
steeds gaan kijken in het magazijn, om er zeker van te zijn dat 
het goed zit. 

Om mijn hoofd koel te houden, bid ik elke dag. Het is voor mij 
een uitdaging om vriendelijk te blijven wanneer ik onder druk 
werk. Vroeger was ik vaak kortaf en werd gauw boos, maar ik 
realiseerde me dat God van me vraagt om geduldig te zijn. Door 
het woord van God verander ik. Daarnaast volgde ik Bijbelse 
cursussen en een conflictmanagement-training. Gods Geest is 
het belangrijkst, want wanneer Hij in mij werkt, kan ik Zijn liefde 
en genade reflecteren. Dit houdt ook in dat ik sorry kan zeggen, 
wanneer iets niet goed gaat... Om me te herinneren aan wat God 
van me vraagt, hangt de tekst uit Spreuken 15:1 op een centrale 
plek in mijn huis. ‘Een zacht antwoord keert woede af, maar een 
krenkend woord wekt toorn op.’ Het heeft er zelfs voor gezorgd 
dat mijn oudste dochter besloot haar jongere zusje vriendelijker 
te benaderen! 

In dit werk is zachtmoedigheid belangrijk. Dankzij de vruchten 
van de Geest kunnen verpleegkundigen daadwerkelijk anders 
zijn. Daarom werken we vanuit compassie, competentie, wijze 
en effectieve communicatie en ‘courage’, oftewel: moed en 
toewijding. Jezus’ karakter is ons referentiepunt. Dit beroep kun 
je alleen vervullen wanneer je daarvoor een roeping ervaart. 
Ik weet zeker: wanneer we vanuit deze christelijke principes 
werken, dan is de verpleging excellent.”    

TWEE MENSEN DELEN WAT HEN BEZIGHOUDT:  
VERSCHILLENDE ACHTERGROND, HETZELFDE THEMA.

Tekst: Truus Holwerda en Rosanne de Boer,  
West-Afrika Mission | Verre Naasten

tweeluik
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“Ik ben senior verpleegkundige op een grote chirurgische 
afdeling in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). 
Daarnaast ben ik docent Verpleegkunde bij de hbo-v-
opleiding van de Hogeschool Leiden. In het ziekenhuis is het 
bij drukte een uitdaging om het hoofd koel te houden en de 
rust en het overzicht te bewaren. Dat lukt mij o.a. doordat 
ik het werk niet alleen hoef te doen. Door samenwerken 
en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, kun je veel werk 
en drukte aan. Na het werk kan ik alles makkelijk van 
mij afzetten, omdat ik weet dat de goede zorg gewoon 
doorgaat. 

Bij de opleiding verpleegkunde speelt een andere drukte: 
hoe blijf ik als docent een hele groep studenten de ‘baas’? 
Door de jaren groei je in je rol, maar studenten van nu 
zijn vaak assertiever, ongeduldiger en veeleisender dan 
bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Mijn werkomgeving is niet-
christelijk. Maar ik probeer het belang van religie of een 
persoonlijk geloof tijdens een les of een zorgsituatie te 
benoemen. Ik vind het belangrijk om in mijn werk te laten 
zien waar ik voor sta. 
Ook in mijn kerkenraadswerk geeft het rust om te beseffen 
dat het werk niet uit eigen kracht of wijsheid tot een goed 
eind gebracht kan worden. Ik mag erop vertrouwen dat ik, na 
bidden en danken, ontvang wat ik daarvoor nodig heb.

Thuis vind ik ontspanning in klussen, fietsen door de polder, 
of een goede detective op tv. Rust op het werk vind ik 
soms in gesprekken met collega’s en patiënten. Humor en 
relativeren kunnen helpen om lastige situaties het hoofd te 
bieden en om het uit te houden; het werk is zowel fysiek als 
psychisch best pittig. Op school heerst een andere drukte; 
door goed te plannen, bijtijds vooruit te werken en goed af 
te stemmen met collega’s, kan ik de drukte reguleren.

Ik ben me ervan bewust dat mooi werk een voorrecht is. 
Maar het is moeilijk om te merken dat je als mens weinig 
in te brengen hebt als het gaat om gezondheid of ziekte. 
Het lijkt soms erg ‘oneerlijk’ verdeeld, zeker als je te maken 
hebt met jonge mensen met een kwaadaardige tumor. 
Je hebt nergens recht op: alles wat je ook in dat opzicht 
krijgt, is genade. De kunst is om in dankbaarheid en 
geloofsvertrouwen je gaven en talenten in te zetten en te 
gebruiken: ‘Vertrouw op de Heer en doe het goede.’ (Ps 37).”
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Tekst: Wouter van Veelen, predikant Magnificatkerk (Gkv Tiel)
Beeld: Henry Dick

de buitenlandse deelnemer gevraagd een pastorale brief 
te schrijven aan zijn of haar gespreksgenoot. Het resultaat 
mag er zijn: zeven inspirerende brieven vanuit de hele 
wereld, met korte reacties van de Nederlandse deelnemers 
en verwerkingsvragen voor bespreking in kleine groepen. 
Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland! 
 
De opzet van dit boek is ingegeven door de bekende brieven 
aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3. Brieven 
geschreven in een situatie van vervolging en onderdrukking. 
Vol troost en bemoediging: God heerst over deze wereld, het 
komt heus wel goed! Tegelijk kaarten de brieven in Openbaring 
bepaalde misstanden aan in de gemeenten. Want de kerk moet 
wel trouw blijven aan haar roeping in de wereld. 

Crisis en volharding
Hetzelfde hebben we met Zeven brieven uit de wereldkerk 
voor ogen. We leven in een tijd van crisis: corona, Oekraïne, 
het klimaat, secularisatie. Heeft de kerk in dit deel van de 
wereld nog wel toekomst? De kerk in Nederland kan wel wat 
bemoediging gebruiken. Daarnaast zijn er misschien dingen 
die we niet goed (meer) zien. Blinde vlekken. Daarom is het 
zo waardevol om naar je buitenlandse broers en zussen te 
luisteren. Wat kunnen wij van hen leren op het gebied van 
levensheiliging, volharding en lijden? 

Luisteren naar een ander is makkelijker gezegd dan gedaan.  
Het zit niet zo in ons DNA. Wij Nederlanders zijn probleem-
oplossers. We weten van aanpakken. We weten altijd raad. 
Die houding lijkt niet goed meer te werken in de kerk. Ik proef 
vertwijfeling en onzekerheid, ook bij mezelf. Hoe moeten we 
als kerkelijke gemeente met elkaar verder na de coronatijd? 
Hoe gaan we om met mensen die we niet meer zien? Wat doet 
een volgende crisis met onze gemeenschap? 
Gelukkig geeft God ons broers en zussen die over het algemeen 
veel meer ervaring hebben met crisis en tegenslag dan wij. 
Ze houden ons een spiegel voor. Laten ons zien hoeveel hun 
geloof tot stand brengt, hoe krachtig hun liefde is en hoe 
standvastig ze blijven hopen op de komst van de Heer Jezus 
Christus (1 Tess.1:2). Prachtig! Maar let op: je moet wel bereid 
zijn om naar hen te luisteren. Nederig willen zijn. Erkennen 
dat je het op eigen kracht niet redt. Waar zou je zijn zonder de 
steun van je wereldwijde familie?

Stevige woorden
Maar zoals in elke familie vallen ook in het gezin van God soms 
stevige woorden. Ik noemde al de brieven uit Openbaring die 
soms heel confronterend zijn. Ook in deze zeven ‘eigentijdse’ 
brieven wordt hier en daar de vinger op de zere plek gelegd. 
Zijn we als kerk in Nederland niet te ver van de Schrift 
afgedreven? Is het op ethisch gebied bij ons niet ieder voor 

zich? Hoe is het te merken dat Christus je leven radicaal 
veranderd heeft? Welke offers ben je bereid om te brengen 
voor het evangelie? Zijn jullie eigenlijk wel zo hulpvaardig? 
Vragen die misschien meteen weerstand bij je oproepen. 
Zoals dat vast en zeker ook is gebeurd bij de oorspronkelijke 
ontvangers van de brieven uit Openbaring! Je primaire neiging 
kan zijn om in verzet te gaan. Juist dan is het belangrijk om 
eerst goed te luisteren. Naar wat jouw verre broer of zus met je 
wil delen. Of beter: naar wat God door hem of haar misschien 
te zeggen heeft.  
Nu wil ik het boek Zeven brieven uit de wereldkerk natuurlijk 
niet op hetzelfde niveau plaatsen als de brieven aan de 
zeven gemeenten. Mijn verlangen is wel dat dit boek, net als 
tweeduizend jaar geleden, ons mag bemoedigen én uitdagen, 
troosten én prikkelen. Vind rust bij God: Hij heeft de touwtjes 
stevig in handen. Blijf dus vol goede moed de weg van geloof, 
hoop en liefde gaan!

p een dag heb ik hem een mailtje gestuurd: zullen 
we eens videobellen? Sindsdien spreken we eens in 
de twee, drie weken af. Gewoon via Whatsapp. We 
doen bijbelstudie, delen ons leven, bemoedigen 

elkaar, bidden samen. Soms bespreken we een casus die we 
tegenkomen in ons werk. Bijzondere ontmoetingen, waar ik 
telkens weer naar uit zie. 
 
Niet altijd begrijpen we elkaar. Soms schuurt het. We lezen 
Gods Woord nu eenmaal vanuit onze eigen context. Toch zijn 
de overeenkomsten vele malen groter dan de verschillen. 
En altijd vinden we elkaar als volgelingen van Christus, 
huisgenoten in het gezin van God. Het is gaaf om zo’n broer  
in Oeganda te hebben! 

Wereldwijde familie
En dat gun ik veel meer mensen: om regelmatig contact te 
hebben met een verre broer of zus. Om door hem of haar 
bemoedigd en geïnspireerd te worden. Elkaar verder te 
helpen in het liefhebben en dienen van God. Zodat je samen 
in het voetspoor van Jezus blijft gaan. Je bent niet voor niets 
onderdeel van een wereldwijde familie! 
 
Zo ontstond het idee voor het boek Zeven brieven uit de 
wereldkerk. In dit boek komen zeven kerkleiders aan het 
woord, uit allerlei hoeken van de wereld. Deze leiders hebben 
we gekoppeld aan een voorganger of kerkelijk werker in 
Nederland. Om met elkaar in gesprek te komen over kerk-
zijn in het geseculariseerde West-Europa. Vervolgens werd 

We hebben elkaar nog nooit in levende lijve ontmoet. Hij is predikant in Oeganda, ik in 
Nederland. Via mijn betrokkenheid bij het zendingswerk ontving ik zijn maandelijkse 

nieuwsbrieven. Verder kende ik hem niet. De updates die hij stuurde over zijn missionaire 
projecten maakten me nieuwsgierig: wat kan ik veel van deze pastor leren!

Zeven brieven   
uit de wereldkerk

O

achtergrond

Verder lezen?

In het boek Zeven brieven uit 
de wereldkerk komen zeven 
kerkleiders aan het woord uit 
het netwerk van de GZB, Kerk in 
Actie en Verre Naasten. In zeven 
brieven houden ze de kerk in 
Nederland een spiegel voor: om 
te bemoedigen, uit te dagen en 
te inspireren. Tegelijk reageert 
een Nederlandse collega. Zo 
raken ds. Kabongo uit Congo en 
ds. Wilmer Blijdorp (Barneveld-
Voorthuizen) in gesprek, schrijft ds. Lawr uit India een brief aan 
jongerenwerker René Beiboer (Nieuwleusen) en beantwoordt de 
Amsterdamse ‘herkerker’ Remmelt Meijer het schrijven van Jor-El 
Saeroon uit Suriname. 

Speciaal aanbod
Voor iedereen die nog geen donateur is  
van Verre Naasten, is er een speciaal  
aanbod: geef een gift van min. 25 euro  
voor het wereldwijde mission-werk en  
u krijgt Zeven brieven uit de wereldkerk  
gratis thuisgestuurd. Ga daarvoor naar  
www.verrenaasten.nl/zevenbrieven of scan 
de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in. 

Bent u al donateur van Verre Naasten? Het boekje is ook te bestellen 
via de website van uitgeverij Vuurbaak en uw lokale boekhandel  
(€ 14,99, ISBN 9789055606030).

http://www.verrenaasten.nl/zevenbrieven
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Culturele onrust
column

Om zes uur in de ochtend is het gedaan met de rust en de stilte van 
de Kameroense nacht. De vogels kondigen met grote stelligheid een 
nieuwe dag aan. Onze studenten op de campus van het Presbyterian 
Theological Seminary in Kumba gaan naar de groentetuin en groeten 
elkaar luidruchtig. Het lawaai van de stad in de vallei rolt als een 
vloedgolf over ons heen. En zo gaat het de hele dag door tot twaalf 
uur later de duisternis even plotseling invalt en de rust terugkeert. 
Ook de Kameroense kerkdiensten worden gekenmerkt door veel 
decibels. Diverse koren zingen. De dominee preekt luid en lang. De 
afkondigingen duren zo mogelijk nog langer omdat die in drie talen 
herhaald worden. En dan de collecte: een groot feest van zingende en 
dansende mensen die hun offer naar voren in de kerk brengen. 

Dat was aan het begin van deze eeuw in Kameroen. Het verschil met 
de Kleaster-kuiers die wij nu al 10 jaar in het Friese Jorwert organi-
seren kan bijna niet groter zijn. Die worden gekenmerkt door stilte, 
bezinning en verbinding. De ochtendvieringen zijn stil en rustig. Veel 
van de mensen die vaker komen, sluiten hun ogen om te bidden of 
mediteren. En om geconcentreerd naar de teksten te luisteren. 

De tegenstelling tussen het theologisch seminarium en Nijkleaster, 
tussen Kumba en Jorwert lijkt onoverbrugbaar. Niets geleerd in 
Kameroen dan? Integendeel! Ik doceerde Afrikaanse Theologie aan 
onze studenten. We probeerden te zoeken naar een gestalte van de 
kerk in de Kameroense samenleving, en dus geen kopie van wester-
se kerken. Veel kerken in Afrika zijn in werkelijkheid een kopie van 
westerse missiekerken of van ‘moderne’ pinksterkerken. Maar in de 
Presbyteriaanse Kerk in Kameroen wilde men niet meer gevormd 
worden tot een halve westerling. Ze wilden authentiek christen en 
tegelijk authentiek Afrikaan zijn.  Met andere woorden, ze wilden 
Christus navolgen in de eigen Afrikaanse context. De vragen en 
emoties rondom de eigen Afrikaanse cultuur waren heftig en rolden 
tijdens de colleges als een vloedgolf over de collegebanken, net zoals 
het lawaai van een ontwakende Afrikaanse stad in de vroege morgen. 
Culturele onrust!

Ik leerde er om beter te luisteren naar mijn eigen context. Hier in 
Friesland proberen we bij Nijkleaster daarom eveneens kerk-in-
context te zijn. Wij proberen een veilige ruimte te scheppen, zodat 
mensen toekomen aan hun geloof en spiritualiteit. In Nederland 
leven we in een context van lawaai en onrust, stress en deadlines, van 
meer en meer. Daarom proberen we een plek aan te bieden van rust 
en acceptatie. In Friesland is er in de kerk eigenlijk nooit plek geweest 
voor de Friese taal en cultuur. En dus willen we dat bij Nijkleaster wél 
een plek geven door de taal, de geschiedenis en het landschap een 
centrale rol te geven: eigen, maar ook inclusief naar gasten. 

Dus ja, ik heb veel geleerd van de culturele onrust in Kameroen. De 
context van het Friese platteland is anders en de kerkelijke vertaling 
dus ook. Het verschil lijkt onoverbrugbaar, maar is dat voor mij niet. 
Ik voelde mij erg thuis in Kameroen en ik voel me erg thuis hier in Jor-
wert. De missie is dezelfde: het evangelie aan het woord laten komen 
in de eigen culturele en politieke context.

Hinne Wagenaar (60) is gemeentepredikant van  
de protestante gemeente in Westerwert en pionier  
voor Nijkleaster (www.nijkleaster.frl). Hij woonde  
en werkte van 1998 – 2002 in Kameroen.

vakantie
bijbelrooster

take out

14 dagen op reis 14 dagen op reis 
door Gods Woorddoor Gods Woord

Berg Nebo 
Deuternomium 32: 1

Vroeg in de morgen, nog voordat 
de toeristenbussen arriveren, is 
het uitzicht vanaf de berg Nebo 
in Jordanië het mooist. Bij goed 
weer kan je superver kijken. In de 
verte kun je Jericho, Bethlehem 
en zelfs Jeruzalem zien liggen. 
In het boek Deuteronomium 
staat dat op deze zelfde plek ooit 
Mozes heeft gestaan. Veertig 
jaar lang had hij het volk door de 
woestijn heen geleid. En nu ze 
op het eindpunt zijn gekomen, 
laat God aan Mozes het land zien. 
Het moet een prachtig gezicht 
geweest zijn. Dit was het land 
waar lang geleden Abraham had 
gewoond. En nu waren ze er terug! 
‘Maar’, zei God tegen Mozes: ‘Jij 
zal er zelf niet binnengaan. Jij 
mag met Mij mee naar huis’. En 
voordat dat gebeurde, draaide 
Mozes zich nog één keer om, hief 
zijn handen omhoog en zegende 
het volk Israël. ‘Ga met God’, zei 
hij, ‘en God zal met je zijn’. 
Wanneer voelde jij je gezegend?

Rivieren, bergen, 
zeeën en dalen: 
de Bijbel is bij 
uitstek een prachtig 
reisboek. Laat je deze 
zomer 14 dagen lang 
meevoeren langs 
bijzondere, bijbelse 
bestemmingen. Denk 
op je luchtbedje in de 
Middellandse Zee na 
over hoe groot onze 
God is en besef je op 
de top van de berg 
Karmel dat God eerst 
van jou houdt. 
Reis je mee? 
Lees elke dag een 
korte tekst en een 
overdenking om te 
laten bezinken. Een 
mooie manier om 
rust bij God te vinden 
deze zomer.

Berg Sinaï
Exodus 20: 1-21

Stel de vraag: 'Wat is de bekendste 
berg uit de Bijbel?' En menigeen 
zal als antwoord geven: 'De Sinaï 
of Horeb.' De geleerden zijn het 
er wel over eens dat dit namen 
zijn voor dezelfde berg. De grap is 
alleen dat over de exacte locatie 
geen consensus bestaat. Op het 
huidige Egyptische schiereiland 
Sinaï is namelijk een hele groep 
bergen, het Sinaï-gebergte, met 
verschillende toppen. De een 
zegt, het moet wel de hoogste 
top geweest zijn, dus de Cathari-
naberg. De ander zegt, doe niet 
zo mal het is de Jabal Musa, de 
berg van Mozes, die noordelijker 
ligt. En weer een ander zegt dat 
het de zogeheten 'piek van de 
wilgenboom' moet zijn, want aan 
de voet daarvan is genoeg ruimte 
voor het hele volk. Ik weet het 
goede antwoord niet, maar ik 
weet wel waarom deze berg zo 
bekend is. God sprak er namelijk 
goede woorden. Voor toen en nu. 
Voor elke locatie, waar dan ook.

Rivier Nijl
Genesis 41

Het is de een-na-langste rivier 
ter wereld. Weet je hoe lang? Het 
maakt, door al die vertakkingen, 
nogal uit hoe je rekent. Maar de 
lengte stroomt ergens tussen de 
5500 en 6700 kilometer. Het is 
een rivier die in het Oude Testa-
ment in verschillende historische 
verhalen, maar ook in profetieën 
en wijsheidsliteratuur ter sprake 
komt. Ik moet zelf als eerste 
denken aan die farao met zijn 
droom en de duiding van Jozef. 
Je weet wel over die koeien die 
uit de Nijl kwamen en over zeven 
vette jaren en zeven magere 
jaren. Wat je niet weet, is dat ik 
(Maarten) ooit ook naar de Nijl 
reisde, samen met vrouw en kind. 
We zouden de rivier per boot 
oversteken. Moet je eens raden 
wat onze zoon deed op het 
moment suprême? Precies, hij 
sliep en was met geen mogelijk-
heid wakker te krijgen. Hopelijk 
had hij een goede droom, net als 
dat ik jullie goede dromen toe-
wens in deze vakantietijd! Bijbels 
dromen doet namelijk leven.

1 2 3

Sinaï
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Dal Elah of 
Terebintendal
1 Samuel 17

Deze vallei ligt ten westen van 
Jeruzalem en is genoemd naar 
de kleine rivier die er doorheen 
stroomt. Een dal met vele 
terebinten. Deze boom komt 
voor in het hele Middellandse 
Zeegebied, wordt geassocieerd 
met kracht en standvastigheid en 
staat bekend om zijn schaduw. 
Dat brengt ons bij de bekendste 
gebeurtenis die ooit plaatsvond in 
deze vallei. David haalde op een 
dag stenen uit de Elah rivier en 
gebruikte die om een boom van 
een kerel uit te schakelen. Het is 
een verhaal dat tot de verbeel-
ding spreekt en je anders leert 
kijken. Waar hebben we nog meer 
gehoord dat een kleine, ongeziene 
kracht het wint van een grote ge-
ziene macht? Dat de terebint van 
gerechtigheid net iets beter gewor-
teld blijkt te zijn dan die eikelboom 
van een reus? Denk daar maar 
eens over na als je vandaag in de 
schaduw van een grote boom ligt 
of bijvoorbeeld in de rij staat voor 
een of andere achtbaan in Walibi.

Berg Moria  
Genesis 22: 1-19 en 
2 Kronieken 3

Je vindt deze naam twee keer in 
het Oude Testament. Abraham 
wordt op pad gestuurd om Isaak 
te off eren in het land Moria, op 
een berg die God hem zou wijzen. 
Bladzijdes verder begint Salomo 
in Jeruzalem met de bouw van de 
tempel. Waar? Op de Moria, waar 
zijn vader David een verschijning 
had gehad. Of deze off erberg en 
tempelberg zich op exact dezelf-
de plek bevinden, weet ik niet.
Wel zijn het allebei plaatsen van 
een godsverschijning. Later wor-
den beide aartsvaders, die iets 
van doen hadden met deze twee 
bergen, genoemd in het eerste 
vers van het Nieuwe Testament 
over de godsverschijning bij 
uitstek. 
Als ik zelf de naam Moria hoor, 
dan moet ik altijd denken aan het 
– excusez le mot – godvergeten 
vluchtelingenkamp op het Griek-
se eiland Lesbos, waar ik enkele 
jaren geleden was. Dan bid ik of 
juist op dit soort plekken iets van 
God te zien mag zijn, net zoals op 
die twee bijbelse Moria's.

Gehenna-dal  
Matteüs 10: 28

Vlakbij Jeruzalem ligt een prachtig 
stadspark: het Gehenna-dal. Je 
kan je bijna niet voorstellen, dat 
dit in de tijd van de Bijbel een plek 
was waar mensen met een grote 
boog omheen liepen. Het werd 
gebruikt om afval te verbranden, 
maar er werden ook dode dieren 
en de lichamen van misdadi-
gers gedumpt. Al van veraf kon 
je de stank ruiken en de vuren 
zien branden. Als mensen zich 
probeerden voor te stellen hoe 
de hel er uit zou zien, dan zeiden 
ze: ‘Het zal vast en zeker lijken op 
het Gehenna-dal’. Ook Jezus sluit 
daar in Matteüs 10 bij aan. Hij wil 
ermee duidelijk maken: andere 
mensen kunnen je misschien 
kwetsen of alles van je afpakken. 
Maar er is één ding dat niemand 
van je af kan pakken en dat is je 
geloof. Je bent een kind van God. 
Daarom hoef je zelfs in het dal van 
Gehenna niet bang te zijn. 

Rivier Gangites 
Handelingen 17: 13

In het noorden van Griekenland, 
stroomt een riviertje door de 
velden, de Gangites. Dit is de plek 
waar Paulus ooit Lydia doopte. 
Ze was al een tijdje op zoek naar 
God. En iedere zaterdag kwam 
ze met een aantal vrouwen daar 
bijeen om te bidden. En dan komt 
op een dag Paulus aan. Hij vertelt 
over Jezus. En hoe Jezus zijn 
eigen leven veranderd had. Lukas 
schrijft: ‘En de Heer opende haar 
hart’. Dat Lydia gelooft, dat is dus 
niet omdat Paulus zo goed kan 
preken. Maar dat is werk van Gods 
Geest! Dominees kunnen zich in 
het zweet werken om een goede 
preek te maken. Maar uiteindelijk 
kan alleen God mensen tot geloof 
brengen. Een bemoedigende 
gedachte. Ook als je heel graag 
wilt dat iemand anders gaat gelo-
ven. Lukas laat zien: laat dat maar 
over aan Gods Geest. Vertrouw 
erop dat Hij aan het werk is. Ook 
bij zo’n klein riviertje. 

9 10 118

Op bergen en in dalen, Op bergen en in dalen, 
ja overal is Godja overal is God

Meer van Tiberias
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Dal van diepe 
duisternis
Psalm 23

Je kunt zoeken wat je wilt, maar 
de precieze locatie van dit dal ga 
je nergens vinden. Het is beeld-
spraak, die de psalmist gebruikt. 
Maar dan wel beeldspraak aan de 
werkelijkheid van een Israëliti-
sche schaapherder ontleend. In 
Psalm 23 treed je in de voetspo-
ren van zo'n herder. Van groene 
weiden en veilige paden, naar 
een nauw dal met overhangende 
rotswanden waar het zicht slecht 
is en roofdieren op de loer liggen. 
Je volgt de herder op het pad van 
het leven met levensgeluk en 
doodsgevaar. Coolio rapte ooit 
ook over dit dal en hoe hij door 
de vallei van de schaduw van 
de dood liep. Over leven in een 
zogeheten ‘gangsta’s paradise’. 
Gelukkig is het dal uit psalm 23 
geen doodlopend dal waar je stuk 
loopt op een verticale rotswand. 
Nee, als je de herder volgt, dan 
kom je er heelhuids doorheen op 
weg naar dat andere paradijs.

Meer van Tiberias
Johannes 6

Dit is zo'n meer dat onder tal van 
verschillende namen bekend is. 
De een spreekt over het meer van 
Galilea, de ander over het meer 
van Genezareth, weer een ander 
over het meer van Tiberias en van-
daag de dag spreekt men vooral 
over het  meer van Kinneret. Hoe 
het ook zij, dit meer speelt een 
belangrijke rol in het leven van 
Jezus en daarom is het ook het 
decor in enkele bepalende ver-
halen uit de evangeliën. Bijvoor-
beeld in Johannes 6, waar aan de 
rand van het meer die schamele 
broodjes en vissen worden 
vermenigvuldigd tot en met. Een 
dag later spreekt Jezus dan die 
zogeheten broodrede uit waarin 
hij het heeft over het brood dat 
leven geeft. 
Misschien dat je vandaag ook wel 
brood eet aan de rand van een 
mooi meer of aan zee. Een stok-
brood met kaas en wijn bijvoor-
beeld. Geniet er volop van, maar 
probeer er doorheen ook eens 
dat machtige brood te proeven. 
Als je begrijpt wat ik bedoel.

Rivier Jabbok 
Genesis 32: 23-32

Deze rivier stroomt door het huidige 
Jordanië, ontspringt nabij de 
hoofdstad Amman en mondt uit in 
de Jordaan. Tegenwoordig luistert de 
rivier naar de naam Nahr ez-Zarqa, 
ook wel blauwe rivier. Ik ken de rivier 
vooral vanwege de worsteling die 
er ooit plaatsvond tussen Jakob en 
een onbekende vreemdeling. Jakob 
werd helemaal teruggeworpen op 
zichzelf en kon zich nergens achter 
verschuilen. Een man-tegen-man-
gevecht in zuivere vorm. Jakob blijft 
uiteindelijk overeind, krijgt daar de 
naam Israël en wordt gezegend. 
Het wordt mij te exemplarisch 
en anachronistisch om te stellen 
dat iedereen zijn of haar Jabboks-
worstelingen in het leven zal 
meemaken. Soms worden die 
worstelingen zelfs georkestreerd. 
Dat gaat mij veel te ver. Wat wel 
kan gebeuren is dat je jezelf tijdens 
een vakantie fysiek tegenkomt 
door een zware inspanning. De 
vraag is dan: wie kom je tegen als 
je jezelf nergens meer achter kunt 
verschuilen? Misschien zit in die 
confrontatie ook voor jou al een 
beetje zegen verscholen.

Berg Karmel 
1 Koningen 18: 20

Bovenop de berg Karmel, in het 
noordwesten van Israël, kun je de 
zee zien. ‘Karmel’ betekent ‘Gods 
wijngaard’. Maar het is vooral 
bekend als de plek waar Elia en 
de priesters van Baäl bij elkaar 
komen om na te gaan wie echt 
God is. Ze leggen allebei een stier 
op een brandstapel. De god die 
het off er aansteekt met vuur uit 
de hemel, zal de ware God zijn. De 
priesters staan urenlang te dansen 
en te springen. Maar er gebeurt 
niks. Als Elia aan de beurt is, laat hij 
eerst water over het hout gieten. 
Dan bidt hij. Dan komt er vuur uit 
de hemel. Zo laat God zien, dat 
Hij alleen God is. En dat je niet 
hoeft te dansen en te springen 
om te bewijzen dat je van Hem 
houdt. Nee, God houdt eerst van 
jou. Hij hoort wat je zegt. Al ben je 
helemaal alleen.

54 6 7
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COLOFON

Tekst: 
Maarten Boersema 
(2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) en 
Gerrit den Broeder 
(1, 7, 10, 11, 12, 13, 14) 

Beeld: 
Sinaï gebergte, meer van 
Tiberias, Kidrondal, 
via Shutterstock 

Kidrondal
Johannes 18: 1

Het Kidrondal ligt niet ver van 
Jeruzalem. In de zomer is het 
vaak droog en kan je er doorheen 
lopen. Maar als er veel regen valt, 
stroomt het vol met water. Je zou 
kunnen zeggen dat het Kidrondal 
het afvoerputje is van Jeruzalem. 
Ook vanwege de duistere dingen 
die er gebeurd zijn. Toch schreef 
Jeremia ooit dat deze plek op een 
dag geheel aan de Heer zou wor-
den gewijd. Het Kidrondal staat 
voor Gods belofte van herstel. 
Vanwege deze belofte lieten in 
het verleden veel Joodse mensen 
zich juist in dit dal begraven. Ook 
Jezus kwam regelmatig langs en 
door het Kidrondal. Bijvoorbeeld 
op die avond waarop Hij op weg 
was naar Gethsemane. Toen hij 
voor de laatste keer erdoorheen 
trok, richting het kruis, wist Hij 
dat God de belofte die Hij ooit 
aan Jeremia deed nu echt zou 
gaan waarmaken. Voor iedereen. 
In welk afvoerputje je ook zit.

Berg Ararat  
Genesis 8: 4

De berg Ararat, uit het verhaal 
van Noach, ligt in het huidige 
Turkije. Het is een van de vijftig 
hoogste bergen ter wereld. 
Onderzoekers ontdekten dat de 
Ararat niet zomaar een berg is, 
maar een gigantische vulkaan. 
De laatste uitbarsting was 
zo’n tienduizend jaar geleden. 
Misschien nog wel voordat de 
ark er belandde. Het moet een 
vreemd gezicht geweest zijn: een 
grote boot zo hoog in de bergen. 
De Bijbel vertelt dat Noach en 
zijn gezin steeds meer bergtop-
pen zien verschijnen. Het duurt 
daarna nog een half jaar voordat 
ze naar beneden kunnen gaan. 
God belooft dat Hij nooit weer 
een zondvloed zal sturen. ‘Kijk 
maar naar de regenboog’, zegt 
God. Een boog in de wolken als 
teken van trouw staat boven je 
leven, zegt: ‘Ik ben bij jou’. Wist 
je trouwens dat de ark van Noach 
is nagebouwd en dat je die kan 
bezoeken? Hij ligt gewoon in 
Nederland. 
Kijk op www.arkmuseum.eu

Middellandse Zee
Handelingen 27: 18-21

Als je wel eens naar Frankrijk, 
Spanje, Italië of Griekenland bent 
geweest dan heb je vast wel eens 
gezwommen in de Middellandse 
Zee. In de zomer is het water 
er heerlijk. En het is allemaal zo 
prachtig blauw. Je kunt het je 
bijna niet voorstellen: maar het 
kan er ook heftig stormen. In het 
boek Handelingen kan je lezen, 
dat Paulus ooit in zo’n storm 
terecht kwam. Het scheelde niet 
veel of ze waren met man en 
muis vergaan. Maar God had ver-
teld, dat iedereen het er levend af 
zou brengen. Vandaar dat Paulus 
tegen de mannen op het schip 
zei: ‘Houd dus moed mannen, 
want ik stel vertrouwen in God en 
verwacht dat het zo zal gaan als 
het me gezegd is’. En zo gebeur-
de het. Dat is de les van de storm 
op zee: vertel God niet hoe groot 
je storm is, maar vertel je storm 
hoe groot jouw God is!  

1312 14

vakantie
bijbelrooster

14 dagen op reis 14 dagen op reis 
door Gods Woorddoor Gods Woord

Kidrondal
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favoriete
bijbeltekst

“Jezus Christus is onze vrede. Hij zei zelf al in Johannes 14:27 “Ik laat jullie mijn vrede na, mijn vrede 
geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”
De vrede van Christus brengt ons samen en maakt ons kinderen van God. In het bijbelgedeelte in 

Efeziërs zitten twee prachtige, praktische boodschappen voor de kerk. De eerste: vanwege Christus’ 
vrede hebben wij een relatie met God de Vader. Zo bijzonder: de God van het universum wil een relatie 

met jou, met mij. Laten we bijbellezen en bidden en nader tot Hem komen.
De tweede: vanwege de vrede in Christus zijn we één volk. Er is geen onderscheid meer: 

of je wieg nu in Brazilië staat of in Nederland. Laten we elkaar opzoeken en samen 
groeien in geloof. Geniet van de zegen van kerk-zijn!”

Marcelo Santiago
uit Begá, Brazilië

Welke woorden uit de Bijbel springen er voor u uit? Omdat ze zo mooi/bijzonder zijn of omdat ze bepaalde herinneringen oproepen? Stuur uw favoriete 
bijbeltekst en een korte toelichting in door te mailen naar naast@verrenaasten.nl o.v.v. bijbeltekst en wie weet leest u uw bijbeltekst straks terug in Naast!

kwam hij verkondigen
               aan u die ver weg was 
                    en vrede aan hen 
        die dichtbij waren.

kwam hij kwam hij verkondigenverkondigen
               aan u die 

VredeVrede
Efeziërs 2: 17
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“Midden in een boerderij staan lange rijen 
met tafels, vol met het heerlijkste eten dat je 
je maar kunt bedenken. Op deze plek kan en 
mag alles; ik mag nemen waar ik zin in heb. 
Word ik moe of wil ik soms even verzorgd 
worden? Geen probleem. Het ontbreekt mij 
hier aan niets. Wat een luxe!

Vakantie met onrust in je hoofd
De meeste mensen gaan tijdens hun vakantie, wanneer ze 
onrust voelen, veel dingen doen. Ik zoek juist naar verveling. 
Pas wanneer ik daar doorheen ben gekomen, begint mijn 
vakantie echt. Om zover te komen, kies ik ervoor om te gaan 
tekenen. Ik zoek een boom uit die mij als het ware dwingt 
om op mijn stoel te blijven zitten. Ik teken deze boom iedere 
dag na. Dat oefent mij om daar op die plek te blijven, maar 
ook om uit te zien naar de ontmoetingen met God. Wanneer 
ik daar, bij die boom, tot rust kom, ontdek ik waar mijn echte 
nood zit. Op dat moment kan ik die niet opvullen door allerlei 
verleidingen. Ik ervaar dat er onverwerkte emoties naar 
boven komen en ervaar verdriet waar ik nog niet van wist. 
Ik zie door de connectie met God dingen die ik nog nooit 
had gezien. Het enige wat het mij kost, is de tijd die ik hierin 
beschikbaar stel. 

Je kunt goed rusten of de rust opzoeken –  
en toch de innerlijke rust missen. Daarom  
gaat rust verder dan de afwezigheid van  
werk of geluid. 

God ziet ernaar uit om met jou aan de slag te gaan. Zoals 
je een schaapskooi mag binnenkomen en uitgaan, zo mag 
je rusten en daarna weer aan de slag gaan. Jezus zegt in de 
Bijbel dat je een weide zult vinden. Daarom is rust ook geen 
doel op zich. God roept ons om met hem de velden in te 
gaan om de grond die je gekregen hebt te gaan bewerken. 

Te doen vanuit je hangmat…
Dus, ga eens een keertje op de grond liggen en kijk naar de 
hemel. Of zoek vanuit je hangmat naar mooie vergezichten. 
Het is bewezen dat vergezichten ons een gevoel geven 
van ontzag en onze harten vullen. In je hart zal dan ruimte 
ontstaan die openingen biedt voor je behoeftes. Heb je 
daar wel eens over nagedacht?

 
1.  Wat doe je het liefste? Dit zijn je talenten.  

Doe je missie.
2.  Waar beweeg je naartoe? Dit is jouw visie. 

Droom je visie.
3.  Met welke waarden doe je dat? Leef je  

waarden.

Om het simpel te houden: waar word jij blij van? Schrijf het 
eens op. Ook leuk om dit tijdens je vakantie met je gezin 
te doen. Heeft je dochter behoefte aan avontuur? En vindt 
je partner het belangrijk om gezien te worden? Het is goed 
om dit helder te krijgen en bespreekbaar te maken. Probeer 
eens om aan de behoeften van de ander te voldoen. Daar 
kan je vakantie een stuk leuker door worden…

Uit je comfortzone
Badend in het zweet word ik wakker uit mijn boerderij- 
droom. Het verlangen waarmee God op ons wacht was 
indrukwekkend. Toch zijn er veel mensen die liever in hun 
comfortzone blijven zitten, in de boerderij waar geen nee 
te koop was. Toch vraagt Hij je om mee te gaan de velden 
in, want daar is het te doen. Vandaaruit ontstaat schepping, 
het leven.

Ik word daar zelf heel nieuwsgierig naar. Jij ook?”

‘Dit moet de hemel wel zijn’, bedenk ik mij tijdens deze 
droom. Dan zie ik een klein deurtje in de woonkamer van de 
boerderij. Ik kruip er doorheen en zie een man in een open 
veld staan. Onmiddellijk weet ik dat deze man God zelf is, de 
eigenaar van deze boerderij. Hij staat daar heel onopvallend 
te wachten, op mij, op ons mensen. Ik kijk naar Hem en val 
op mijn knieën. Dan vraagt Hij: ‘Mirjam, ga je met mij mee de 
velden in? Ik wil graag samen met jou je land verkennen.’

Rust begint bij God
Weet je? Ieder mens is in zekere zin op zoek naar 
comfortabele rust, zoals in die boerderij. Daar is op zichzelf 
niets mis mee. Veel mensen denken bij rust vooral aan het 
hangen in een hangmat. Maar als dat het enige idee over rust 
is, dan is dat te beperkt. Het is veel meer dan dat. Ik geloof 
dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven 
heeft. Onze vorm van rust is vaak een overlevingsmiddel. We 
plukken het vanuit de hemel om het leven weer een tijdje vol 
te houden, terwijl het bij God andersom is. Hij is de basis om 
vanuit te leven. Het leven vloeit uit Hem voort en vandaaruit 
ontstaat de rest. Hij doet het ons voor bij de schepping.  God 
heeft rust in de scheppingsorde verankert. Als eerste schept 
Hij een rustdag en daarna wil Hij, samen met ons, genieten 
van Zijn schepping. 

aan 't woord
Tekst: Ruth de Jong
Beeld: Jonneke.nl (open veld) en Eljee voor Tearfund (kloostergang)

De kracht van rust  

Mirjam van der Vegt (44) is getrouwd en samen hebben ze twee 
kinderen. Ze schrijft, spreekt en geeft (stilte)trainingen rondom het 
thema rust. Haar boek De kracht van rust werd direct een bestseller  
en is verkozen tot beste spirituele boek van het jaar 2021.
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it keer geen kwetsbare verre naaste, maar een 
kwetsbare naaste dichtbij. Althans dichtbij voor 
mij. Want dit beeld staat bij ons in de huiskamer. 
Het is anderhalf jaar geleden bij ons komen 

wonen. Dat zit zo. 'Onze' kerk werd verbouwd en een van de 
acties om die verbouwing te financieren was een veiling. 

Je raadt het al. Dit was een van de items en ik heb die avond 
hartstochtelijk meegedaan met het gezelschapsspel van de 
veiling. Zo kwam dit beeld in ons huis terecht en daarmee in 
ons leven. Het duurde even voordat we aan elkaar gewend 
waren, maar ik ben het beeld steeds mooier gaan vinden en 
wil het nu niet meer kwijt.

Dat heeft vooral te maken met de zeggingskracht van deze 
verbeelding van de Opgestane Heer. Misschien kun je het op 
de foto zien, maar in zijn handen zie je bloed en neem van 
mij aan dat zijn voeten ook bloedsporen bevatten. Het zijn 
tekenen van het lijden door de kruisiging die zichtbaar zijn 
bij de Opgestane Heer. Ik vind dat een mooi en veelzeggend 
beeld voor het leven van alledag. Ook anno 2022.

Ik zal dat uitleggen. Het doet me denken aan dat verhaal dat 
Jezus zijn vrienden opzoekt, na de opstanding. Zijn vrienden 
zijn verbaasd en in shock. 'Hoe kan dat nou? Is hij het echt?' 
Jezus zegt dan op een gegeven moment: 'Je ziet toch dat ik 
het echt ben? Ik ben geen geest, maar een mens van vlees 

en bloed.' Hij toont dan met nadruk zijn handen en voeten. 
Er wordt wel gezegd dat hij dit doet om daarmee te tonen 
dat hij daadwerkelijk een mens van vlees en bloed is en niet 
een of andere geest. Daarnaast wordt gezegd dat hij dit 
doet om nadrukkelijk de littekens te tonen, die zijn ontstaan 
door de kruisiging. Twee plausibele verklaringen, maar ik wil 
nu vooral nog iets zeggen over die tweede uitleg. Kan het 
niet zo zijn dat Jezus ook in onze wereld geregeld zo naar 
ons toe komt? 

Vol bloed. Met littekens. Met dubbelzinnige tekens, die 
verwijzen naar zijn lijden en opstanding. 

Ja, Hij heeft de dood overwonnen, maar dat betekent  
niet dat de littekens en wonden nu al helemaal weg zijn. 
Integendeel, denken we aan zijn opstanding, dan staat dat 
niet los van lijden en sterven. 

Soms voelt de wereld en ons leven dan ook nog aan als 
een open graf, maar in dat open graf zijn godzijdank wel 
tekenen van de Opgestane. Net zoals die doeken indertijd 
in dat rotsgraf. Misschien begrijp je nu waarom het beeld op 
de foto een bijzondere plek in onze huiskamer heeft. Met 
de bebloede en verwonde handen pakt de Opgestane graag 
onze bebloede en verwonde handen aan. Hij wijst ons elke 
dag in kwetsbaarheid de weg van het leven.

D

Tekst en beeld: Maarten Boersema

kwartetten in het koninkrijk

Kwartetten  
in het Koninkrijk 
Er wordt wel eens gesproken over een kwartet van kwetsbaren dat speciale aandacht  
krijgt in Gods Koninkrijk: de weduwe en wees, vreemdeling, arme en zieke. De gedachte  
achter deze rubriek is dat je via dit kwartet sporen van Gods Koninkrijk kunt vinden.  
In elk nummer van Naast gaat Maarten Boersema aan de hand van dit kwartet op zoek.  
Dit keer: een veelzeggend, kwetsbaar beeld voor het leven van alledag.



“Het voelde als een geschenk van God om een 
hele dag met Hem te zijn en te genieten van de 

natuur. Normaal als je Gods Woord hoort, dan zit 
je – in de kerk bijvoorbeeld – je luistert en praat 

erover. Nu gingen we ermee op pad, letterlijk. 
Een bijzondere ervaring”, vertelt Christoph 
Roth. Zaterdag 21 mei organiseerde hij een 
pelgrimstocht in het Duitse Bad Nauheim.  

beeldverhaal
Tekst: Inger Hoegee
Beeld: Christoph Roth Op pad met  

Gods Woord
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beeldverhaal

De helende werking van zout – zout werkt.
Onderweg lezen we samen Matteüs 5 vers 13

“Jullie zijn het zout van de aarde”, past bij de omgeving.

Badhuis het Sprudelhof in Bad Nauheim
Zaterdagochtend 21 mei ging Christoph (predikant van een Duitse partner-kerk van Groningen Mission | Verre Naasten) 
met een groepje wandelaars op pad. Zij startten de pelgrimstocht bij de Dankkirche in Nauheim. “We lazen met elkaar 
Psalm 31 en spraken een reiszegen en een kort gebed uit. Het thema van de wandeling was ‘zout’. De woorden uit Matteüs 
5 vers 13 ‘Jullie zijn het zout van de aarde’, namen we tot ons.” Passend bij de omgeving: Nauheim ligt aan de voet van het 
Taunusgebergte. De zoutwaterbronnen van de streek werden eeuwen geleden al door de Kelten en de Romeinen voor de 
zoutwinning gebruikt. In de 18de eeuw behoorden de zoutmijnen van Nauheim tot de grootste en modernste van Europa. 
Later werd het dorp een kuuroord nadat er een geneeskrachtige werking van het zoutwater afkomstig uit nieuwe putten 
was erkend. 

“In de ochtend liep de pelgrimstocht door de stad, langs plaatsen en monumenten die herinneren aan de zoutwinning”, 
vertelt Christoph. ’s Middags trok de groep de natuur in met Gods Woord. “We liepen deels in stilte.” In gedachten 
namen deelnemers naast de woorden uit Matteüs ook vragen mee, bijvoorbeeld: waar wil ik zout zijn? Hoe wil ik mijn 
vriendschappen vormgeven? Met wie kan ik vrede sluiten? 

“Na afloop deelden we met elkaar hoe God tot ons sprak tijdens de wandeltocht”, vertelt Christoph. Ondanks het kleine 
aantal deelnemers (“we waren met z’n vijven; ik had toch wel op 10-20 mensen gehoopt”) kijkt hij terug op een waardevolle 
activiteit. “We gaan dit volgend jaar zeker weer doen.” Ook de deelnemers waren enthousiast. 

“Ik heb altijd van de stilte met God gehouden. Ik ben geïnteresseerd in pelgrimeren omdat ik daarin God wil ontmoeten”, 
vertelt de 56-jarige mevrouw Bergmann. Mevrouw Laubvogel (65) vult aan: “Als we op pelgrimstocht gaan, bewandelen we 
als het ware innerlijke paden met God. Dit geeft me altijd een speciale ervaring van God.”   
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column Gerrit

Waarom je deze column 
waarschijnlijk niet in één 
keer uitleest 
Uitgedroogde lucht. Onlesbare dorst. Nee, het is niet de Sahara. Het is je eigen 
geestelijke leven. De woestijn van je ziel. Je voelt je van binnen leeg, dor en 
vastgelopen. Herkenbaar?

In zijn recente boek ‘De aandacht verloren’ schrijft de Brits-Zwitserse schrijver 
Johann Hari over gebrek aan concentratie in onze westerse samenleving. In zijn 
boek citeert hij onderzoeken die stellen dat Amerikaanse werknemers ongeveer 
om de drie minuten worden afgeleid. En studenten zelfs iedere 65 seconden. De 
kans is dus groot, dat je dit stukje niet in één keer uitleest. En dat je minstens één 
of twee keer wordt afgeleid.

In een recent interview vertelt Hari over de vier belangrijkste oorzaken van deze 
aandachtscrisis: We multitasken meer (althans, we denken dat we dat kunnen). We 
slapen minder. We eten meer suiker. En we lezen meer van schermen en minder 
van papier. ‘Het lezen van een roman’, zegt hij, ‘wordt steeds minder een warm bad 
waarin je je onderdompelt en steeds meer een supermarkt waarin je rondrent om de 
dingen bijeen te graaien die je nodig hebt’. Ik denk dat hij gelijk heeft. En ik denk ook 
dat veel christenen steeds meer op die manier de Bijbel lezen. Minder aandachtig. 
Meer scannend. Op zoek naar teksten die onmiddellijk van toepassing zijn.

Als je wilt weten wat voor oplossingen Hari aandraagt, moet je vooral zijn boek 
lezen. Zelf denk ik dat het niet alleen een probleem van vandaag de dag is. Al zo’n 
1600 jaar geleden waren er dappere mannen en vrouwen die worstelden met de 
drukte van alledag. Geïnspireerd door de reis van Jezus naar de woestijn, besloten 
ze daarom naar de woestijn te trekken en zich daar te wijden aan een leven van 
gebed en bezinning.

Het is al lang geleden. Toch vallen er ook vandaag dingen van ze te leren. Het 
belangrijkste is wel, dat deze mensen zich het belang van stilte realiseerden. 
Pambo van Nitrië (303-374) stond erom bekend dat hij jarenlang kon zwijgen. Als 
iemand hem om raad vroeg, gaf hij nooit meteen antwoord. ‘Als je niets kan leren 
van mijn zwijgen’, zei hij, ‘dan is er ook geen hoop dat je iets kan leren van mijn 
spreken’. Op zoek naar rust voor je ziel zou het goed zijn, om samen met Pambo de 
stilte opnieuw te omarmen. Alleen. Maar ook samen. In de kerk. Minder gepraat. 
En meer stilte. Na de bijbellezing geen preek. Maar gewoon een tijdje zwijgen. En 
kijken naar God. En Hij naar jou. Zou jij het kunnen?

Je kunt een dominee wel uit het mission-werk halen, maar hoe haal je mission uit een 
dominee? Dat gaat niet, weet Gerrit den Broeder inmiddels uit eigen ervaring. Samen 
met zijn vrouw Titia woonde en werkte hij zes jaar in het Afrikaanse land Benin. In 
Nederland werkt Gerrit nu als legerpredikant bij Defensie. Maar mission heeft nog altijd 
een bijzondere plek in hun harten. Ze keren nog regelmatig terug naar Benin. Zowel 
voor vakantie als voor werkgerelateerde bezoeken, zoals het geven van trainingen. 

huis-tuin-keuken

Boekentip:  
scherven met een 
gouden glans 
Fotograaf Jonneke Oskam maakte foto’s van Mirjam van der 
Vegt in het open veld (zie pagina 20). Van haar hand is ook 
het prachtige ‘koffietafelboek’ Scherven en genadegoud. Er 
staan levensverhalen, quotes, foto's, recepten en interviews in 
met als rode draad Gods overvloedige genade. Nieuwsgierig 
geworden? Je kunt het boek inkijken en bestellen via  
www.schervenengenadegoud.nlZomertip:  

gaat u op vakantie 
naar Frankrijk?
Bezoek daar deze zomer een kerkdienst! Dit geldt voor alle 
landen uiteraard; voor lokale gemeenten is het bemoedigend 
als er bezoekers komen. En voor uzelf een mooie ervaring om 
iets te proeven van Gods wereldwijde kerk, zelfs als u de taal 
niet spreekt. Een tip voor wie zich in Frankrijk bevindt deze 
zomer: op de website van Stichting Steun Gereformeerde 
Kerken in Frankrijk (www.ssgkf.nl), staat een overzicht van 
Franse Unépref-kerken. De stichting wordt ondersteund door 
de CGK- en NGK-kerken. Een aanrader!

en nu wij!

De zoektocht naar stilte en rust is niet alleen iets van onze tijd. 
Dat leest u hiernaast ook in de column van Gerrit. In deze Naast 

staan een hoop handvatten en inspiratie om aan de slag te 
gaan. Voor wie nog wat eeuwenoude wijsheden kan gebruiken: 
lees het boek ‘Woestijnvaders onderweg’ en raak geïnspireerd 
door mannen en vrouwen uit het eerste millennium, die deel 
uitmaakten van de eerste monnikenbeweging. Leer over hun 

levens en neem de Woestijnvaderspreuken ter harte: een 
bundeling vol praktische tips, inspirerende raadgevingen, 

provocerende aforismen en diepe wijsheden. Te bestellen bij 
iedere boekhandel: ISBN 9789460050428.

N
A

A
ST

 ju
n

i 2
02

2

Eeuwenoude wijsheden

En nu wij! Inspiratie  
om – op basis van de 
inhoud van deze Naast 
over rust – zelf aan
de slag te gaan.
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kidsworld

Even helemaal niks

Yes! Het is bijna zomervakantie.  
Even helemaal niks moeten. Geen school, geen 
voetbaltraining, geen muziekles…  helemaal tot 

rust komen. God vindt het belangrijk dat je uitrust. 
Hij nam zelf ook rust nadat Hij de hemel en de 

aarde geschapen had. God zegende de zevende 
dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte 

Hij van al Zijn scheppingswerk. Dat staat  
in de Bijbel in Genesis 2:3. En nog is de  

zondag onze rustdag.

 

Vind jij rust belangrijk ?   
    Waarom wel I niet ?

         Hoe kom jij tot rust ?

Ken je het spelletje Sudoku? Dit is een speciale vakantie 
sudoku, niet met cijfers maar met letters. Vul alle letters zo in 
dat in elk kleurvlak 1x alle letters van het woord staan en dat 
er op elke rij, van links naar rechts en van boven naar beneden, 
ook maar één keer de letters van het woord gespeld staan.  

Ook in andere landen is het vakantietijd!  
Op de foto’s zie je kinderen in Brazilië  

die tijdens hun vakantie een  
watergevecht houden.

Weet jij wat hier staat ?

Wat wil jij in de zomervakantie 
doen om tot rust te komen ?






Vakantie = tijd voor spelletjes!

Naast is het hét magazine over mission-werk wereldwijd vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt  
en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in samenwerking met Verre Naasten.
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     De redactie wenst u een  
verstilde en licht-zinnige zomer toe!

http://www.treffendenco.nl
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 ik  
geloof

roeger ging ik met mijn ouders naar de kerk. 
Toen ik begon met studeren, verwaterde dat.
Tijdens de coronacrisis kreeg ik een burn-
out. Echt een dieptepunt in mijn leven. Dat 
was ontzettend naar. Mijn neef gaf aan dat 

ik mijn burn-out ook als een ‘blessing’, als een zegen, 
kon zien. En dat woord bleef bij mij hangen. Blessing, 
geloof: ik begon vanaf dat moment weer de Bijbel 
te lezen. Elke avond las ik een stuk. Op een gegeven 
moment besloot ik een kerkdienst te luisteren. De 
preek ging over een burn-out, de dominee deed dit 
aan de hand van Paulus en Silas. Het leek toeval. 
’s  Avonds las mijn opa een bijbelgedeelte over een 
uitzichtloze situatie waarin David zat en dat God 
redding gaf. 

Toen kwam het moment dat ik onder de douche  
stond en twijfelde of ik moest bidden tot God.  
Het water stopte, ik ging bidden, het water liep  
weer. Ik werd op dat moment echt geraakt door  
God en het zat goed tussen Hem en mij.

Ik vertelde aan mijn ouders wat het met mij deed. 
Mijn moeder raadde aan om een Alphacursus te 
doen en zo kwam ik afgelopen september bij Hill 
terecht. Heel bijzonder. Hier in de huiskamer van 
de kerk hadden we goede gesprekken. Ik bezoek 
nu de bijeenkomsten en ben lid geworden van de 
jongerengroep.

Mijn vriendin is niet gelovig, zij is uit zichzelf een 
keer meegegaan en is nu al een aantal keren mee 
geweest. Bijzonder zoals God hierin voor mij zorgt. 
Ik ben eeuwig dankbaar dat God me weer heeft 
vastgegrepen. Met Jezus aan mijn zijde wankel 
ik niet!”

→  Vincent van Krugten (23),  
lid van kerkgemeenschap Hill in Rotterdam 

“ V


