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Mei … 
 
Tourné minerale, de week tegen pesten, complimenten dag, maai-mei-niet, 30-
30, start-to-, … Er zijn heel wat challenges (uitdagingen) en campagnes om ons 
aan te zetten om in beweging te komen. Soms kan je dit letterlijk nemen zoals de 
30 dagen-30 minuten-bewegen in het groen die net is gestart, soms is het om een 
gewoonte aan of af te leren. 

Ga jij de uitdaging aan? 
 

De organisator van dergelijke campagnes daagt ons uit. 
Kunnen we het wel? Gaan we voor ons doel? Houden 
we vol? 
 
In de Bijbel wordt gesproken over beproevingen. Als we 
de betekenis van het woord opzoeken, staat er; “een 
beproeving is een moment van geloofsaanvechting, 
dat tot doel heeft gelovigen te versterken in hun leven 
met God”. 

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord 
dat klinkt uit de mond van God”      Matt. 4:4 
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Er zijn in de Bijbel tal van verhalen en situaties beschreven waarin mensen werden 
beproefd. Wat wil God hiermee bereiken? 
Het begint al heel vroeg. De barre en lange tocht van het volk van Israël door de 
woestijn duurde liefst 40 jaar. God wilde weten hoe het met hun hart was gesteld. 
Vertrouwen zij God enkel in goede dagen? Houden zij Gods geboden slechts om 
ervoor beloond te worden? Of is het hen werkelijk om God en de gemeenschap 

met Hem te doen? Begrijpen zij wat Gods 
bedoeling met het verbond is? 
 
Het verhaal van de beproeving in de 
woestijn vinden we ook terug in het 
Nieuwe Testament (Matt. 4:1-11; Marc. 1:1-12; 
Luc. 4:1-13).  
Jezus werd na zijn doop van de Jordaan in 
de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen 
verbleef, honger kreeg, vervolgens een 

nabijgelegen hoge berg besteeg en van waar Hij tenslotte naar Jeruzalem trok. Hij 
doorstond de beproeving. 
 
Ook wij verblijven soms in die 
woestijn. Op specifieke 
tijdstippen en ongeacht de 
geloofsovertuiging gaan we heel 
bewust die beproeving aan. 
Denk hierbij aan de 
vastenperiode voor Pasen, de 
Ramadam bij de moslims, Jom 
Kippoer in het Jodendom, … 
 

 
Soms komen we in de woestijn 
terecht door iets wat ons 
overkomt in het leven. Verlies 
ook dan zeker niet je geloof in 
God. Het hart dat met God 
blijft rekening houden, zal een 
uitkomst vinden en groeien in 
het geloof. 
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Het effect van een beproeving is niet alleen dat de gelovigen beseffen dat God 
weet wat in hun hart is. Het is er vooral op gericht dat zij het ook zelf weten. 
Beproeving leidt namelijk tot Godskennis (Hij ziet wat in mijn hart is) en van 
daaruit tot diepere zelfkennis. 
 
God beproeft en laat verzoeking toe om zijn volk tegen de druk in volwassen en 
sterk te maken. Om hen te leren het hoofd niet in de schoot te leggen. Hij staat 
echter altijd boven de omstandigheden en doet niets buiten zijn wil. Waar Hij veel 
van een christen vraagt, geeft Hij evenveel om deze door de aanvechtingen heen 
te leiden en te laten uitgroeien tot een mens naar Gods bedoeling. Dat is de mens 
die gereedstaat om de Here 
Jezus bij zijn wederkomst te 
ontmoeten. Beproefdheid wekt 
hoop, en verlangen naar God en 
wat bij God hoort. 
 
Na Pasen voelden de apostelen 
zich verloren en na Hemelvaart 
nog meer. Ze trokken zich terug 
in hun kleine groepje. Tot 
Pinksterdag. Ze hadden deze 
beproeving doorstaan. 
 
Jezus is de ‘grondlegger van ons 
geloof’. Hij heeft van het begin 
tot het einde het geloof in en de 
trouw aan God volgehouden. 
Doorheen zijn leven is Hij meermaals beproefd. Hij liet zich niet afschrikken. 
Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag hield Hij stand en nam 
Hij plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Hij heeft zijn geloof niet 
opgegeven en bleef trouw aan God zodat Hij nu eenieder van ons die wordt 
beproefd, kan bijstaan. 
Laat het voor elk van ons een aansporing zijn om net als Jezus stand te houden, te 
blijven volhouden. Niet 1 dag of 1 maand, wel ons hele leven lang. 
 
Maak het 3 minuten helemaal stil en sluit je ogen. Denk na over de vraag: “Hoe 
word ik een mens naar het hart van God?” 
Stel jezelf de vraag :”Blijf ik God trouw? Houd ik mijn blik op God gericht? 
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Vul dit huis met uw glorie, opwekking 815 
 https://youtu.be/AQSob_vL368 

Op die dag, opwekking 818 https://youtu.be/gOL301uju-c 

U geeft mij rust, opwekking 855, - https://youtu.be/sRyUXe5H0SM 

De naam van Jezus, opwekking 867 - https://youtu.be/orGtcjBW8jU 

Psalm 26 vers 1, 2 en 12 - O Heer', doe Gij mij recht 
https://youtu.be/q3GlajDHSwQ 

Psalm 17 vers 3, 4 en 8 - Ik zet mijn treden in Uw spoor 
https://youtu.be/oSKbOVgZ8V8 

De Uitkomst - 1 Korinthe 10:13 - Samen Bijbelteksten Zingen 
https://youtu.be/tsffJCJ17Mo 

 
 

 

 Het verhaal van Jezus in de woestijn : 
https://youtu.be/YILkH27g2nE 
 

 Print de tekening van het triorama en 
Jezus. Kleur ze mooi in en knip uit. 
 

 Maak het triorama zoals op de 
instructies 
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 Kleef Jezus vast op de grond. 
Gebruik hiervoor de kleefstrook 
onderaan de tekening. Kleef 
eventueel wat zand op bodem. 
 

 Denk na over de vraag: “Hoe 
word ik een mens naar het hart 
van God?” 
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De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep 
start om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog 
steeds de live stream van Antwerpen om 
10u50 op volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Wil je graag tienden en/of gaven geven dan kunnen deze gestort worden via de 
bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, 
gemeente, gebouw, ... 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158  
9000 Gent 

 

Datum 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei 03 juni 
Sabbat 21u11-21u12 21u22-21u24 21u33-21u34 21u42-21u44 21u51-21u52 

Prediking Dussan 
Cevallos 

Dussan 
Cevallos 

Jeroen 
Tuinstra 

Nadine Van 
Parys 

Elie Melis 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we 
bieden je graag Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze predikant Dussan Cevallos. 
dussan.cevallos@adventist.be - - gsm 0474/ 10 95 54
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Eind maart is in familiale kring afscheid 

genomen van onze zus Elise Snauwaert. Onze 
oprechte deelneming en diepe genegenheid 

aan de familie. 
 
 

Zonder jou kan het niet meer zoals voorheen 
maar wij weten dat papa, Ludwig en Carine 

aan de overkant op jou wachten 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 

 

18 mei Hemelvaart 

28 mei Pinksteren 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 


