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• Publicaties (p. 2)
• Berichten (p. 2)
• Review: ‘Dan neem je toch een hond? Informatie- en verwerkingsboek bij een
(nog) onvervulde kinderwens’ - Rolienke van der Velde-Stuursma. (p. 6)
• Review: Henk Bruggeman - ‘Leven vanuit zoonschap – Openbaringen uit het
vaderhart van God’ (p. 7).
• Interview “Boordevol ideeën terug naar huis”, vindplaats:
https://www.cgmv.nl/nieuwsbericht/christelijke-pensioen-cursus (p. 9).
• Boaz: voorbereidingstijd op vaderschap (notities, bijbelstudie, woordverklaring:
losser). (p. 10).
• Het Vaderhart van God: boekenselectie over dit thema (p. 18).
• Vaderdag 2022 (p. 24).
Publicaties:
• VaderKracht Centraal, nr. 2, juni 2022 > vindplaatsen:
https://www.dearkgorinchem.nl/bijbelstudies-betrokken-vaderschap/ https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > Betrokken vaderschap
• www.bobderaadt.nl > er zijn diverse nieuwe artikelen en PowerPointPresentaties
toegevoegd aan de website.
• www.dearkgorinchem.nl. > geplaatst onder ‘rooster en agenda’ > betrokken
vaderschap > preek van 19 en 26 juni 2022: Vaderdag, God de Vader en betrokken
vaderschap (PowerPointPresentatie).
• https://www.cgmv.nl/nieuwsbericht/christelijke-pensioen-cursus - Interview.
Berichten:
• ‘Een tweeling zien doet nog pijn’, artikel van Eymeke Verhoeven (Ned. Dagblad,
woe. 29 juni 2022, p. 11; nd.nl/nederland). N.a.v. het boek van Bjorn Visser ‘Pappa’s
rouwen ook’. ‘Rouwen bestaat omdat liefde bestaat’. Op 30 juni 2022 wordt dit boek
aan geboden aan staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Rooijen. De
auteur heeft 11 andere vaders geïnterviewd n.a.v. het overlijden van een kind van hen.
•

In hetzelfde artikel geeft Jakob van Wielink tips in het omgaan met moeilijke en
pijnlijke emoties. Zoals: Neem bewust de tijd voor rouwen. Anders loop je risico op
onder meer verslavingen en burn-out. Rouwen doe je niet alleen. Omring je met
anderen, die je liefhebben maar niet sparen als je bijvoorbeeld cynisch wordt. Mensen
de je helpen ontdekken dat je niet kunt kiezen wat je overkomt, maar wel hoe je erop
reageert. Ook aan omstanders worden tips gegeven: Vragen is beter dan niet vragen.
Zeg desnoods sorry als een vraag verkeerd uitpakt en vraag weer door. Bespreek het
als je de indruk hebt dat de vader zich stort op de zorg voor anderen maar zichzelf
vergeet.

•

Nick Cave (65 jaar), Australische zanger en christen maakte op 9 mei j.l. voor de
tweede keer mee dat een zoon van hem overleed. Een trieste ervaring. Eerder verloor
hij zijn 15 jarige zoon Arthur toen hij van een klif bij Brighton stortte. Cave verwerkt
zijn verdriet door een album te maken met zeven psalmen. Deze psalmen geven stof
tot nadenken. “Vanaf 2016 maakte Cave zijn platen en films steeds meer in een staat
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van dankbaarheid en compassie in relatie tot de ander” (ND Gulliver, 8 juli 2022, p.
12, door Herman Veenhof).
•

Bron: Arktueel 03-07-2022 + 10-07-2022:
Mededeling: Daddycation – betrokken vaderschap - VaderKracht Centraal
Recent zijn een boek van Michael W. Smith - De Weg van de Vader en het tijdschrift 'Gewoon
papa' uitgekomen. Boeiende publicaties! Binnenkort ook te vinden in de Ark-o-theek. In het kader
van de eerdere 4 bijbelstudieavonden over 'betrokken vaderschap' heb ik m.b.t. beide titels een
recensie geschreven in 'VaderKracht Centraal' > te vinden op de website van De Ark en
op https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
Groet en in Hem verbonden, Bob de Raadt.

S
•

Johan Schep heeft een outline geschreven over ‘Gods Zoon in actie, over de
Hebreeënbrief > uitleg en toepassing. Een boeiende verkenning en exegese van deze
belangrijke brief in het Nieuwe Testament. Zie verder:
- https://johan-linda.com/bijbelstudies/21-hebreeen-2
- https://www.family7.nl/programmas/gods-zoon-actie

Gods Zoon in actie
Het vervolg op Gods Geest in Actie is vanaf januari te zien: ‘Gods Zoon in Actie’. Johan
Schep en Jacques Brunt onderzoeken in 26 afleveringen het Bijbelboek Hebreeën. Jacques
Brunt: ‘De Hebreeën komen uit een traditie waarin alles plaatsvond door middel van de
hogepriester en priester. De gewone Israëliet moest altijd via een tussenpersoon bij God
komen. De geweldige rijkdom, die wij nu hebben, is dat we een vrije toegang hebben tot God

de Vader, door Jezus’ volbrachte werk.’
De vraag is: Beleven wij dat ook op die manier? Jacques Brunt: ‘Wij mogen groeien in een
intieme relatie met God de Vader. Een kerntekst voor mij in dit opzicht is Psalm 25:14: ‘De
Heere gaat vertrouwelijk om, met wie Hem vrezen.’ Dit vrezen heeft niets met angst te
maken, maar met ontzag en eerbied voor Zijn Woord. Het bijzondere is dat God vertrouwelijk
met die mensen omgaat die ontzag voor Hem hebben, daar deelt Hij Zijn wil en verlangen
mee. In 1 Kor. 1:9 staat dat wij geroepen zijn tot gemeenschap met God door de Zoon. Het is
onze roeping om intimiteit met God te beleven. Dat is het unieke van het Nieuwe Verbond.’

Afleveringen
Afl. 1. Hebreeën
Afl. 2. Hebreeën
Afl. 3. Hebreeën
Afl. 4. Hebreeën
Afl. 5. Hebreeën

1:1-3 ‘Zeven heerlijkheden van de Heere Jezus’
1:4-14 ‘De Heere Jezus is meer dan de engelen’
2:1-9 ‘De toekomstige wereld onder leiding van dé Mens’
2:10-18 ‘De Heere Jezus komt ons in alles te hulp’
3:1-6 ‘De Heere Jezus is meer dan Mozes’
3

Afl. 6. Hebreeën 3:7-19 ‘Laten wij ons hart toch niet verharden’
Afl. 7. Hebreeën 4:1-13 ‘Laten wij ook Gods volmaakte rust ingaan’
Afl. 8. Hebreeën 4:14-5:10 ‘De Heere Jezus is de volmaakte Hogepriester’
Afl. 9. Hebreeën 5:11-6:12 ‘De tragedie om Gods openbaringen af te wijzen’
Afl. 10. Hebreeën 6:13-20 ‘De volledige veiligheid in al Gods beloften’
Afl. 11. Hebreeën 7:1-10 ‘Melchizedek is een type van de Heere Jezus’
Afl. 12. Hebreeën 7:11-28 ‘De Heere Jezus is superieur als Hogepriester’
Afl. 13. Hebreeën 8:1-13 ‘De rijkdom van het Nieuwe Verbond’

1

•

Spreuk: ‘Jezelf kleiner voordoen dan je bent, bewijst God geen dienst’.1

•

https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/gewoon-papa/

•

Het Nederlands Dagblad heeft een rubriek ‘Zomerboek’ (Gulliver/cultuur). Zanger en
muzikant Bas van Nienes (40 jaar) leest al bijna 20 jaar het boek ‘Eindelijk thuis’ van
Henri Nouwen (leefde van 1932 – 1996) en laat zich door dit boek inspireren.

Visje, kalender 2014, 08-nov.; Majestically – Zeewolde – Ronald Hoogkamer; www.visjepoosters.nl
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‘Eindelijk thuis’
gaat in op de gelijkenis die Jezus vertelt over de
‘verloren zoon’, zijn vader en zijn broer, die thuis woont; te lezen in Lucas 15:11-32;
een zeer bekende gelijkenis, die staat tussen een aantal andere gelijkenissen het
verloren schaap, de verloren penning en de gelijkenis van de onrechtvaardige
rentmeester. Nouwen heeft zich laten inspireren door het beroemde schilderij van
Rembrandt (‘De terugkeer van de verloren zoon”), dat in het museum ‘de Hermitage’
in Sint-Petersburg (Rusland) hangt. “Ik herken veel in de jongste zoon, die autonoom
wilde zijn, zelf wilde zoeken, niet vast wilde zitten binnen een bepaald ged achtegoed.
Tegelijk ben ik als de oudste zoon geweest, die “thuis” bleef en alles deed wat de
vader van hem vroeg”. “Dat het niet erg is om je een periode de jongste of juist de
oudste zoon te voelen, zolang je maar in het oog houdt dat de Vader altijd met open
armen op je wacht, dat je altijd weer kunt terugkeren. Dat brengt mij iedere keer terug
naar de kerk. Soms hoor ik niets van God en is Hij abstract, maar ervaar ik wel zijn
handen op mijn schouders”. “De – verloren - zoon merkt dat als je naar de vader kijkt,
je jezelf ook kunt zien in en door de ogen van de Vader”!! (Bron: ND 08-07-2022 –
Gulliver, p.4-5, door Rimme Mastebroek).

• OMSCHRIJVING VAN EINDELIJK THUIS
Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van Rembrandts
De terugkeer van de Verloren Zoon stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van
een geestelijk avontuur. In het hart van dit avontuur staan dit schilderij en de parabel van de
Verloren Zoon. Vanuit zijn eigen ervaringen schetst Henri Nouwen de gevoelens van de vader, de
oudere zoon en de jongste zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel
van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze
afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.
•

DADDYCATION - VaderKracht
In de af gelopen Arktueel's stond de website onjuist vermeld. Degene die de verschillende
presentaties van de af gelopen centrale studies over God de Vader en Jezus de Zoon van God en
betrokken vaderschap wil teruglezen en terughoren, kan terecht
op www.dearkgorinchem.nl onder rooster en agenda, zoek: betrokken vaderschap of
op https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php. Onder dat scherm is ook de preek
over Vaderdag - God de Vader te vinden. Wie meer wil weten over het thema/project 'betrokken
vaderschap' kan contact opnemen met Bob de Raadt, bobderaadt@live.nl In Hem verbonden!

Bron: Arktueel, 17-07-2022 + 24-07-2022, VEG De Ark – Gorinchem.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
•

‘Een zwervende Arameeër was mijn vader…’ is de titel van een boekje van ds. R
Steenstra (nov. 2006; www.roelofsteenstra.nl ) n.a.v. de tekst uit Deuteronomium
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26:52 . De Arameeërs vormden een nomadenvolk van semitische oorsprong uit
Mesopotamië. Steenstra beschrijft de nomaden, de bedoeïenen, de Sinaï-woestijn, het

land Kanaän-Israël-Palestina, de Negev-woestijn
op een boeiende en
leerzame wijze. Hij volgt de geschiedenis van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob
en van Mozes. Hij beschrijft de karavaanroutes (handelsroutes), de gebruiken en vele
andere bijzonderheden die hij op zijn reizen door de Sinaï en de Negev tegengekomen
is en ontdekt heeft. Van deze reisverslagen heeft hij een boeiende, toelichtende studie
gemaakt. Mooie verdiepende beschrijving. Het geeft meer beeld wat het Israëlische
volk ondergaan heeft tijdens de reis door de woestijn (het overleven in de woestijn, het
dierenleven in de woestijn, de droogte en de hitte; en de kou ’s nachts). (Uitg.
Boekencentrum – Zoetermeer; ISBN 9023914538).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
•

Riview: ‘Dan neem je toch een hond? Informatie- en

verwerkingsboek bij een (nog) onvervulde kinderwens
Geschreven door Rolienke van der Velde-Stuursma.
Zelf had zij jarenlang een onvervulde kinderwens. Het is een ‘denkboek’ dat uitnodigt
om te schrijven. Het boek staat stil bij de innerlijke gedachten en d e pijn van binnen
bij dit – vaak schrijnende, eenzame - probleem voor zowel de vrouw als de man. Dit
boek richt zich vooral op de vrouw, met een onvervulde kinderwens, maar dit boek
mag zich natuurlijk net zo goed vertalen naar de onvervulde kinderwens van de man,
de partner, die ook her liefst vader zou willen worden. Het boek reikt een aantal
schrijftechnieken aan, bespreekt de kinderwens (mede aan de hand van voorbeelden in
de Bijbel: Sara, Rachel, Elisabeth), vruchtbaarheidsbehandelingen (inclusief de
betekenis daarvan voor de man/partner/echtgenoot), ethische dilemma’s, staat stil bij
de ‘cirkel van invloed’, over een miskraam en de impact daarvan (fysiek, mentaal;
rauwe rouw), omgaan met een onvervulde kinderwens, praktische tips voor het
dagelijks leven, de plaats van God in je leven, vragen aan God!, onvervulde
wensen/gebeden > weer ongesteld!, dubbel verdriet, rituelen en symbolen (maak een
kunstwerk van jouw negatieve gedachten), samen verder & onderlinge samenspraak.
2

“Daarna zult gij voor het aangezicht van de Here , uw God, betuigen: Een zwervende Arameeër was mijn
vader; hij trok met weinige mannen naar Egypte (Jacob) en verbleef daar als een vreemdeling, maar werd er tot
een groot, machtig en talrijk volk”. (NBG 1951). Een rondtrekkend, gevaarlijk en moeizaam bestaan. Zonder de
beschutting van familie/verwanten. Land van herkomst was Aram Naharaim bij de Eufraat (Gen. 24:10; Bijbel
met Kanttekeningen; Deuteronomium; p.86; door dr. A.R. Hulst).
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En dan komt het hoofdstuk: als de wens toch vervuld wordt (en alle gedachten
daarbij).
Conclusie: een belangrijke handreiking voor een veelal verborgen en pijnlijke ervaring
(incl. veel emoties). Prettig leesbaar, overzichtelijk, met zinvolle vragen en opdrachten
en met veel begrip voor allerlei aspecten die aan de orde komen/zijn.
Uitgebreide en terzake bronvermelding. Hulp via www.onvervuldekinderwens.com
Uitgever: Sestra/Royal Jongbloed – Heerenveen; SESTRAverwerkboek; ISBN 978-94
92831 06 4; 2018; pp 138.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
•

Review: Henk Bruggeman geeft in zijn boek ‘Leven vanuit zoonschap –
Openbaringen uit het vaderhart van God (2017); Westervoort: Uitg. Great Life
Publishing; ISBN 9789082660319).
Ik sprak Henk Bruggeman tijdens een predikantenconferentie op 22 juni 2022 te
Gorinchem. Het was een boeiende en inspirerende studiebijeenkomst over
hedendaagse kerk en gemeente-zijn. Van Henk ontving ik dit boek, vanwege het
gezamenlijke thema “God de Vader”. Henk is zich steeds meer gaan verdiepen in dit
belangrijke onderwerp en spreekt uitsluitend over het thema ‘Leven vanuit
zoonschap’. In Jeremia 31:3 staat een kerntekst over Gods liefde voor ons: “Ik ben
nooit gestopt om van jullie te houden, en dat zal ik ook nooit doen. Verwacht liefde,
liefde, en nog meer liefde”. Dat is het Vaderhart van God. Dat mag je in je hart, je ziel,
je verstand en met al je kracht in jezelf opnemen (inademen, je toeëigenen, ontvangen
met open armen, handen, ogen, oren).
Overdenk Efeze 3:17-19, over de volheid Gods.
Het boek is een bijbelstudie over Abba God, Jezus de Zoon van God, de verloren zoon
(uit Luc. 15), vergelijkbare gelijkenissen, over ‘intimacy’, ‘identity’, en ‘destiny’.
“Door intimiteit ontvang je jouw identiteit en hierdoor kun je jouw bestemming
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bereiken” (p.99). De auteur gebruikt vaak de Engelse vertaling The Message 3 en dat
geeft boeiende ontdekkingen qua betekenissen van woorden.
Ook de bijzondere relatie van Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes wordt toegelicht.
Hij staat stil bij ‘Zijn Heilige Naam’ en de betekenis daarvan.
Ontdek Ezechiël 26:23 en Joh. 14:9. Wij zijn Zijn naamdragers en Zijn beelddragers.
God werkt vanuit Zijn heilige naam, want de mens heeft Zijn naam ontheiligd,
geruïneerd, zwart gemaakt, beschadigd. God zal (zijn volk) echter rein water geven,
brengen naar het eigen land, een nieuw hart en een nieuwe geest in hun/ons binnenste.
Daarin is de Zoon van God, Jezus Messias, belangrijk: “Wie Mij gezien heeft, heeft de
Vader gezien ….” (Joh.14:9).
En God is een Gevende God: Hij geeft
* Zijn Zegen (Gen. 1: 27-28),
* een helper (Gen. 2:18),
* een nieuw hart en een nieuwe geest ((Ez. 36),
* we mogen op Zijn wegen wandelen (Ez. 36),
* zicht op Zijn heerlijkheid (Joh. 17:22), Zijn liefde (Joh. 17:23),
* goede werken (Ef. 2: 1),
* verlossing, genade en vergeving (Ef. 1:7),
* rechtvaardige daden (Openb. 19: 6b-8).
Het is ook het beeld van de bruid & de bruidegom, van het volk Israël & de Here God,
JHWH, Adonai.

Bruggeman4 nodigt de lezer uit om dichtbij God te komen, in Zijn nabijheid, in Zijn
Aanwezigheid en bescherming. Om God als Vader, liefdevol, respectvol, te leren
kennen. Niet van horen zeggen, niet vanuit de afstand; nee: vanuit intimiteit,
wederzijdsheid in de relatie. Omdat Hij ons liefheeft, ons tegemoet gekomen is, met
ons wil wandelen (optrekken), in onze gedachten wil zijn en ons door Zijn liefde ons
wil bevestigen (erkenning geven, vergeving, onze zondigheid doorbreken!). Om Hem
3

The message, The Bible in Contemporary Language – Eugene Peterson – NavPress, 2002, ISBN 0891097287.

Henk Bruggeman is getrouwd met Anneke. Samen hebben ze acht kinderen en elf
kleinkinderen. Beiden zijn bij de ‘Jesus People’ tot bekering gekomen en daarna jarenlang
verbonden geweest met ‘Jeugd met een Opdracht’. Vanaf 1994 heeft de openbaring van het
Vaderhart van God hun leven compleet veranderd. Sinds 2003 leiden zij de gemeenschap
‘Het VaderHuis’ in Den Haag. Daarnaast zijn Henk en Anneke actief met ‘Het VaderHuis-De
Beweging’. Via deze beweging brengen zij in meer dan 12 landen de openbaring van het
Vaderhart van God.
4
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te kennen en van daaruit te dienen. Ons leven aan Hem terug te geven. Vanuit besefte,
ontvangen Liefde, Hem dienen, eren en aanbidden. Zo mogen we leren om stil te staan
bij wie God, als Vader is. En wij mogen ons beschadigd Godsbeeld door Hem laten
herstellen/corrigeren.
´Leven vanuit zoonschap’ nodigt uit om al lezend en lerend deze Vaderkant van God
te verkennen en te ontdekken. Zodat wij mogen beseffen dat wij een door JAHWEH
geliefde zoon of dochter zijn. Zijn liefde is van Hem uit onvoorwaardelijk! Dat is het
geheim van agapè, gevende liefde.
Als tegengeluid in een wereld van (ervaren, in zichzelf beleefde) afwijzing, sociaal
isolement, angst, miskenning en andere beschadigde emoties, gebrek aan
zelfvertrouwen, een geschonden zelfbeeld, geweld, oorlog, natuurgeweld, onmacht,
gebrek aan respect voor een ander mens, honger & armoede, onzekerheid, verlies &
rouw.

God reikt ons Zijn hand en geeft ons Zijn Perspectief in deze
chaotische cultuur en maatschappij.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bron: https://www.cgmv.nl/nieuwsbericht/christelijke-pensioen-cursus
Auteur: Marie Verheij - van Beijnum
Publicatiedatum: 20 juli 2022 08:33

“Boordevol ideeën terug naar huis”

Bob de Raadt volgde in oktober 2021 de nieuwe christelijke pensioencursus van
CGMV: de driedaagse Pensioen Aftrap Dagen. Hij ging als een blij mens terug naar
huis, “boordevol ideeën.”
De Raadt werkt als medisch maatschappelijk werker/methodisch ouderbegeleider en contextueel
hulpverlener in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij werd 12 november
2021 66 jaar en doet zijn werk met “ontzettend veel plezier”; de reden waarom hij weinig zin heeft
om met pensioen te gaan. Zijn pensioen gaat officieel juni 2022 in, hij is dan 66,7 jaar. “Pensioen
komt me te vroeg. Ik kan zoveel zinvolle dingen aanreiken, het zou jammer zijn als mijn kennis en
kunde binnen mijn werkveld niet meer verteld zou worden”, zegt De Raadt, getrouwd en vader
van een tweeling van 31.
In het Nederlands Dagblad las hij over de Pensioen Aftrap Dagen (kortweg PAD) van CGMV, wat
zijn belangstelling wekte. “Ik heb informatie ingewonnen en kreeg van mijn werkgever
toestemming om me in te schrijven voor de Pensioen Aftrap Dagen.” De Raadt is geen lid van
CGMV maar van het CNV, en zou het volle pond moeten betalen, ware het niet dat de cursus
toch betaald kon worden van zijn persoonlijk budget.
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Hoe heeft u de sfeer ervaren?
“Prettig, open naar elkaar toe, eerlijk naar elkaar luisterend, interactief en helpend. Het christelijke
en pastorale aspect van de cursus kwam overtuigend uit de verf. Ik wist niet wat ik, als lid van het
CNV, moest verwachten. Bij het CNV kan ik wel advies krijgen over pensioen, maar niet op de
manier als van CGMV.”
Wat vond u van het programma?
“Afwisselend, boeiend en evenwichtig, met fijne en zinvolle gezamenlijke momenten. Er was
emotionele veiligheid binnen de groep. Naast de informatieve onderdelen, was er ruimte voor een
wandeling in het bos, waardoor je makkelijk in gesprek raakte met andere deelnemers. Overigens
gebeurde dat ook tijdens allerlei creatieve manieren waarop de deelnemers kennismaakten met
elkaar en van elkaar konden leren. De locatie – conferentieoord Zonheuvel in Doorn – leende
zich daar uitstekend voor.”
De Raadt kreeg inzicht in het financiële plaatje rond zijn pensioen. “Dat was helpend en nuttig.
Waar moet ik zoeken? Wat moet ik nog navragen?”
Welke nieuwe inzichten bracht de cursus?
“Ik ga naar huis als een blij mens, boordevol met ideeën. De cursus gaf me focus op datgene wat
ik graag wil om daar een verdere uitwerking, verbreding en verdieping aan te geven. Zo wil ik
mijn website verder benutten en uitbouwen. Welke allianties moet ik zoeken als ik straks ‘in
bedrijf’ ben? Ik ga aan de slag met een stappenplan. Kortom, de Pensioen Aftrap Dagen hebben
me geholpen beter voorbereid naar de pensioendatum toe te gaan.”
Wat gaat u doen na uw pensionering?
“Ik blijf aan de slag als deskundige op het gebied van ouders en ouderschap, methodische
ouderbegeleiding & professionele oudercoaching, zingeving & levensbeschouwing, palliatieve
zorg, transitie en cursussen en lezingen ten behoeve van het werkveld van ouders en in de
kerkelijke gemeente. In de samenleving is de rol van vaders onderbelicht, ook op het christelijk
erf is op dit punt een leemte. Het is mijn missie om vaders te mobiliseren. Het is in deze tijd nodig
dat vaders meer body krijgen. Dit vanuit de gedachte: Abba vader.”
Meer info: www.bobderaadt.nl

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Boaz: Gedachten en aantekeningen bij een bijzonder persoon in het
Oude Testament.. “Boaz: voorbereidingstijd op vaderschap”.
Een buitengewoon persoon: werkgever, landbouwer, familielid-deskundige, bloedverwantmantelzorger, betrokken gelovige Jood, echtgenoot, losser. Wat een leerschool om vader te
worden: vader van Obed (de vader van Isaï, de vader van David).
Versie 22-07-2022.
Inleiding:
In februari 2022 was ik stille tijd aan het houden. In het lesrooster5 was het boek ‘Ruth’ 6 aan
de beurt. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 komt de persoon Boaz ten tonele. Ik werd geraakt door
zijn persoonlijkheid, zijn veelzijdigheid en door zijn taakopvatting:

5

‘Het rechte spoor’ – Uitg. In Grazige Weiden, Den Helder; www.ingrazigeweiden.nl
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Een man van aanzien, met een edelmoedig karakter. Daadkrachtig en besluitvaardig.
Boaz betekent: daarin is kracht (Hebr.); ‘in hem is kracht’, ‘snelheid’ of ‘scherp verstand’.
Woonplaats: Bethlehem (betekenis: Broodhuis)
Werkgever, een rijke boer7; “schatrijk”; een held, integer, iemand met een groot gevoel voor
verantwoordelijkheid, “zeer vermogend”, die de maaiers opdracht geeft om korenaren te
laten liggen voor Ruth, sociaal bewogen, zorgzaam voor zijn werknemers; hij let op de ander
en dat is een goede eigenschap; hij spreekt liefdevol. Hij deelt vanuit zijn overvloed.
Losser8: het is de liefde, die een bloedverwant-(ver)losser9,10 toont (Pawson, 2007; p317).
Ruth mag de voeten van Boaz warmen met haar mantel; een teken, waarmee zij duidelijk
maakt dat zij graag met hem wil trouwen. God /YAHWEH11 staat (weer) centraal in deze
geschiedenis, door de keuze van Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan naar Israël,
Juda, Bethlehem (broodhuis, betekenis, Hebr.). Door de uitspraak/belijdenis: “Uw God is
mijn God”.
Boaz geldt als rechtstreekse afstammeling van Juda, een van de twaalf zonen van Jakob.
Verder lezen we niets over zijn afkomst, gezins- en familieomstandigheden. Het verhaal geeft
geen informatie over hoe hij aan zijn rijkdom gekomen is. Geen context op dat vlak.
Boaz, als voorouder van de Here Jezus, een Koninklijke lijn (Pawson: 322). Een profetisch
perspectief. Zie Joh. 1:50.
“De liefde tussen Boaz en Ruth is een volmaakt beeld van de Christus en Zijn heidense bruid”
(Pawson:326).
Vindplaatsen van de naam ‘Boaz’:
✓ Matt 1:5 vermeldt Boaz: “Boaz was de vader van Obed. Obed was de vader van Isaï en
Isaï de vader van David, de koning”.
✓ Boaz als naam is te vinden in: Ruth 12, 1 Kon. 7:21 (linkerzuil voor de tempel); 1 Kron.
2:11vv (een geslachtsregister: “Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boaz, Boaz
verwekte Obed (betekenis van zijn naam: dienstknecht), Obed verwekte Isaï”); 2 Kron.

6

David Pawson duidt het boek Ruth als een tijdslijn-geschiedschrijving: het begin, het midden en het einde en
je hebt en duidelijk beeld van hoe zich dat allemaal ontwikkelt (in: Sleutels tot de Bijbel, 2007 – Putten:
Opwekkingslectuur; p.299-326).
7 In: Het nieuwe leven, praktisch geloven, 2011. Uitg. Jongbloed, Heerenveen. Pag. 327, een kader over Boaz; p.
366-370, het verhaal van Boaz en Ruth.
8 De Losser - Jaap Bönker (samen met Simon van Groningen); parelstudie nr.4. Uitg. Comité Gemeentehulp
Israël. Uitleg van het begrip ‘losser’ in de fascinerende wereld van het Oude Testament. In korte, maar heldere
hoofdstukken vertellen zij over het belang van familie in Gods 'lossingswerk', over de positie en de taken van
de oudste zoon als 'losser' en over de profetische waarheden die achter dit alles schuilgaan.
9 Deuteronomium 25: 5-10. Jeremia 32:7-12. Lev. 25:25-34 en 47-49.
10 F.J. Pop brengt in zijn ’Bijbelse woorden en hun betekenis’ (Zoetermeer: Boekencentrum, 6 e druk, 1980;
oorspr. 1964) een verwijzing naar de losser naar voren (p. 17), onder het kopje ‘armoede’ en verwijst daarbij
naar Ruth 4:1-6.
11 Pawson verklaart de naam van YAHWEH als de ‘Altijd’. God voorziet ‘altijd’ in mijn behoeften, God is ‘altijd’
aan mijn zijde, God is ‘altijd’ mijn heelmeester” (Pawson, 322). Mooi om dit van YAHWEH te beseffen.
12 Zie ook: Bijbel met Kanttekeningen, het boek Ruth – p. 221-231, toegelicht door ds. D. van Maanen, (Uitg.
Bosch & Keuning, Baarn; z.j.).
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3:17 (linkerzuil voor de tempel); Matt. 1:5; Luc. 3:32 (geslachtsregister, afstammelingen)
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-

14
.
Boaz vind ik een mooi voorbeeld hoe iemand in de maatschappij staat, de Joodse wet en
regelgeving goed kent en weet toe te passen, iemand die goed voor zij n personeel zorgt,
sociaal bewogen is, open staat voor andere mensen en mededogen heeft (compassie).

Vaderschap
- Op zich staat er m.b.t. Boaz niets vermeld ten aanzien van zijn vaderschap. Wel is de sfeer
tekenend vanuit welke grote liefde hij (Boaz) Ruth trouwt en verantwoordelijkheid voor haar
toont. In diezelfde sfeer bloeit Noömi weer op, zeker door de enorme liefde van Ruth. En
Noömi krijgt een taak om als oma voor haar kleinzoon te zorgen en dat doet zij met veel
genoegen en liefde. Boaz geeft haar daarin de ruimte (gevende liefde). Een dienende liefde
met respect voor de ander (omzien naar de ander, zodat die persoon perspectief krijgt en
ook weer liefde kan gaan geven). Noömi komt voorbij de bitterheid, die in haar leven was
ontstaan. Zij kan gaan (ver)zorgen, dienen, belangrijk zijn, zinvol leven krijgen, liefde geven,
mens-worden/mens-zijn! In Ruth 4:15 wordt dat ‘verkwikking’ genoemd, de ziel, d.w.z. het
leven keert weer in iemand terug (Pop, Bijbelse woorden, p.61); noem het ‘levensgeluk’. In
Boaz komen deze dingen tot stand en dat heeft voor meerdere mensen een grote,

-

15
herstellende invloed.
Boaz verblijft op de dorsvloer om diefstal te voorkomen (bewaking, beveiliging, preventie) en
om op zijn beurt het graan te dorsen (men dorste vaak ’s nachts omdat men de dag gebruikte
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P.392, in: Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament, dr. S.P. Dee & prof. dr. J. Schoneveld; Baarn:
Bosch & Keuning; 1971.
14 Boaz heet Ruth welkom op zijn korenveld (Rembrandt)
15 https://www.eo.nl/bijbelse-namen/boaz
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om te oogsten). De dorsvloer was de plaats waar het graan uit de geoogste tarwe werd
gehaald. De dorsvloer was gemaakt van rotsen of van aarde en lag buiten het dorp,
gewoonlijk op een hoger gelegen plek waar de wind het lichtere kaf kon wegblazen als de
geplette tarwe in de lucht werd gegooid (of gewand).
In zijn boek ‘Joodse riten en symbolen’ schrijft rabbijn S. Ph de Vries Mzn 16,17 over Boaz en
Ruth en over de tijd van de graanoogst. Hij noemt het de “naïeve dorpsidylle van BethLéchem”.
Boaz is Messiaans, typologisch een beeld van Christus: “Typologisch is Hij Boaz in het boek
Ruth”18.
Wat kunnen wij als vaders van Boaz leren?
> Hoe staan wij in de maatschappij?
> Wat doen wij vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en onze sociale
verantwoordelijkheid?
> Hoe zichtbaar doen wij dat voor onze kinderen?
> Wat is onze dienst aan God en onze naaste?
> Hoe kan God Zijn plan met ons vervullen?
> Wat doen wij op ‘onze dorsvloer’?
> Hoe begeleiden wij onze kinderen om kaf en koren te (onder)scheiden?
> Hoe eren wij onze vrouw en onze kinderen?
> Zien wij Gods compassie met ons en hoe geven wij dat door aan onze kinderen?
> Brengen wij Jezus als (ver)losser in beeld?
Hoe inspireert Boaz ons als vaders in ons vaderschap, in onze zorg
om familierelaties, in gezinsverband, in onze toewijding en
naastenliefde, in mantelzorg, in armoedebestrijding, in
rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en zorgzaamheid, in billijkheid,
compassie en liefde? Hoe zijn wij een steun voor ons kind/onze
kinderen? Een voorbeeld?

Verder:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Boaz_(Bijbelse_naam): De voorvaders van Salmon behoorden
tot de stam van Juda, men mag Boaz dus situeren in de regio van Bethlehem of Hebron.
Boaz is een vermogende boer. Ruth komt met haar schoonmoeder Naomi terug
uit Moab en Boaz toont grote waardering voor de trouw die Ruth betoont. Omdat hij
familie is van Naomi, via de kant van haar man Elimelech, sluit hij
een leviraatshuwelijk19 met haar. Boaz en Ruth krijgen een zoon: Obed, vader van Isaï en
grootvader van Koning David.

Bijlage ter verduidelijking van het begrip ‘lossen’/ ‘losser’. 20 :
Lossen
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P.135; Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968.
In 1927 verscheen het eerste deel van dit latere standaardwerk over de gebruiken en de voorschriften van
het dagelijkse Joodse leven. Rabbijn de Vries is in het voorjaar van 1943 in het concentratiekamp Bergen Belsen omgekomen.
18 Dr. Willem J. Ouweneel (2019) Het Israël van God, Ontwerp van een Israëltheologie – Hoornaar: Gideon
Academic; p. 184.
19 ´Levir´ betekent zwager. (Bij de Bron - Oude Testament, door dr. P. ten Have – Den Haag, Uitg. Voorhoeve, 9 e
druk, 1973).
20 Uit: https://www.christipedia.nl/wiki/Lossen (bezocht 31-05-2022)
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Lossen (een losser) betekent in de Schrift:
1. losmaken van banden (Luk. 13: 15), uit de gevangenis (Ps.
146:7); in Job 39:8 betekent 'lossen': losmaken.
2. loskopen door het geven van losgeld (bijv. Exod. 21 : 11), van
de lijfeigenschap, van de dienst aan het heiligdom (Num.3:46
, 49) of van verkocht erfelijk grondbezit;
3. de ziel lossen, verlossen (Ps. 49 : 9; vgl. Matth. 16 : 26; Mark.
8:37).
De prijs, die betaald werd, heet losgeld, losprijs of rantsoen.
Lossen is een handeling die door de Mozaïsche wet voor Israël in
verschillende gevallen is bepaald.
Daar de onreine dieren niet geofferd konden worden, moesten zij gelost,
dat is afgekocht worden.
De eerstgeborene in Israël moest gelost (losgekocht, vrijgekocht)
worden (Exod. 13 : 13; Num. 18: 15). De eerstgeborene zonen, voor de
priesterlijke bediening bestemd, werden voor vijf sikkels daarvan
vrijgesteld.
Uit verarming verkocht erfgoed (erfbezitting) kon gelost worden (Lev.
25:24v.).
Losser (Hebr. Goël) heet de naaste bloedverwant, die het grondbezit in
plaats van zijn bloedvriend weer inlost. In Israël moest lossing van het
land worden toegestaan.
Le 25:23 Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het
land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.
Le 25:24 In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land
toestaan. Le 25:25 Wanneer uw broeder in armoede raakt en [een deel]
van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan
hem verwant is, en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. (HSV)
Wanneer een broeder verarmd was en iets van zijn bezitting verkocht had
verkocht, dan moet zijn naaste bloedverwant komen, voor hem opkomen,
en zal, naar berekening van de tijd die tot het jaar van de vrijlating nog
rest (Lev. 25:27, het verkochte van zijn broeder lossen. Volgens Karl
August Dächsel rust op de losser de plicht van de lossing (Lev. 25:48 vv.).
Volgens de Joodse commentator Rashi daarentegen strekt het vers niet
tot verplichting voor de bloedverwant om te lossen, maar geeft het slechts
te kennen dat hij kán, dat hij het récht heeft te lossen, zodat teruggaaf
niet geweigerd kan worden.
14

Kon de verarmde, nadat hij zijn land had verkocht, niet genoeg vermogen
opbouwen om zijn verkochte erfgoed los te kopen en was er ook geen
losser, dan kwam het erfgoed aan hem terug in het jubeljaar.
Le 25:28 Maar als hij over onvoldoende middelen beschikt om hem te
vergoeden, dan blijft het verkochte in handen van de koper ervan, tot het
jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar komt het vrij en keert hij terug naar
zijn bezit. (HSV)
Voor verkochte huizen in een ommuurde stad gold een bijzondere
regeling van lossing:
Le 25:29 En wanneer iemand een woonhuis verkoopt [in] een ommuurde
stad, dan geldt het recht op loskoping ervan tot het jaar [na] de verkoop
ervan voorbij is. [Al die] dagen geldt zijn recht op loskoping. Le 25:30
Maar als het niet ingelost wordt voordat het volledige jaar voor hem
voorbij is, dan behoort het huis dat in de ommuurde stad staat, voor altijd
hem toe die het gekocht heeft, [al] zijn generaties door. Het mag [ook] in
het jubeljaar niet vrijkomen. (HSV)
Voor verkochte huizen in niet-ommuurde dorpen geldt de volgende
regeling van lossing:
Le 25:31 De huizen [in] de dorpen die niet ommuurd zijn, moeten echter
tot het akkerland gerekend worden. Hiervoor geldt het recht op loskoping,
en in het jubeljaar komt het vrij. (HSV)
Wat voor de huizen in de steden geldt, geldt niet voor die in de dorpen.
Deze laatste categorie huizen wordt als onafscheidelijk gedacht van het
grondbezit. De Israëlieten mogen die niet voor altijd vervreemden, maar
deze moeten in het jubeljaar weer vrij worden.
De Levieten, die als stam geen geen eigen grondgebied bezitten, maar
die wel steden en daar omliggende weiden hebben, zij hebben 'een
eeuwige lossing' (Statenvertaling): de loskoop geldt voor hun huizen.
Le 25:32 Wat de steden van de Levieten betreft, de huizen die zij in [die]
steden in bezit hebben, [daarvoor] geldt voor de Levieten een eeuwig
recht op loskoping. Le 25:33 Als [iemand] van de Levieten het vrijkoopt,
dan moet het huis dat verkocht is in de stad waar zijn bezit is, in het
jubeljaar vrijkomen, want de huizen van de steden van de Levieten gelden
als hun bezit in het midden van de Israëlieten. Le 25:34 De weidegrond
die bij hun steden hoort, mag niet verkocht worden, want die is voor hen
een eeuwig bezit. (HSV)
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Door de mogelijkheid van lossing en door het jubeljaar is de verkoop van
grondbezit en huizen in feite tijdelijke verpachting of verpanding.
Tegen een bepaalde prijs kon men zich ook van zijn gelofte ontslaan
(Lev. 27). Iemand die door een gelofte aan Jahweh was gewijd
(toewijdingsgelofte), kon tegen betaling van zilveren sikkels worden gelost
en wel volgens de onderstaande tarievenlijst (Lev. 27). Het losgeld kwam
ten bate van het heiligdom.

Schriftplaats

Leeftijd

Voor een man Voor een vrouw

Lev. 27:6

van een maand tot 5 jaar 5 sikkels

3 sikkels

Lev. 27:5

van 5 tot 20 jaar

20 sikkels

10 sikkels

Lev. 27:3-4

van 20 tot 60 jaar

50 sikkels

30 sikkels

Lev. 27:7

60 jaar en ouder

15 sikkels

10 sikkels

Wat als degene die de gelofte had gedaan te arm is om het normale tarief
te betalen? Ook bij deze tariefbepaling komt Gods barmhartigheid jegens
de arme naar voren:
Le 27:8 Maar als hij te arm is om de door u bepaalde waarde [te betalen],
dan moet men hem vóór de priester plaatsen, zodat de priester zijn
waarde kan bepalen. Overeenkomstig wat voor hem die de gelofte
afgelegd heeft, wél binnen handbereik is, moet de priester zijn waarde
bepalen. (HSV)
Verder wordt in het Oude Testament gewag gemaakt van het lossen
van bloedschuld, van dienstknechten, die zich uit armoede verkocht
hadden. Het verbannene echter kon niet gelost, maar moest gedood
worden.
De gehele wereld bezit geen losprijs voor de ziel van de mens, die aan
dood en hel ten prooi is. Opdat zij niet eeuwig verloren zou gaan, moest
God een losgeld vinden en geven, gelijk Hij het in Christus Jezus gegeven
heeft (Matth. 20 : 28; Rom. 3: 24; Hebr. 9: 12).
De losser in Israël is een doorluchtig voorbeeld van Christus Jezus, die,
door het aannemen van ons vlees, onze nabestaande geworden is, opdat
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hij het werk van de lossing voor ons uitvoeren zou[1]. Wij hadden niet
genoeg voor de lossing van onze eigen ziel of voor de ziel van een ander
mens, maar Christus had wel genoeg.
Israël verarmde door ongehoorzaamheid en verloor zijn bezit. Een rijke
Bloedverwant met het recht van lossing kwam tot de zijnen (Joh. 1), maar
Israël - op een klein overblijfsel na - versmaadde de Bloedverwant-Losser,
en liet deze gouden kans voorbijgaan. Israël zal nu moeten wachten tot
het 'jubeljaar' (vrederijk) om terug te keren naar zijn bezit. Intussen
ontving het overblijfsel, dat de Messias wel aannam, een betere erfenis:
een hemelse. De dag komt dat een toekomstig overblijfsel, dat alle recht
op de beloften heeft verbeurd en daarom in Ruth de Moabitische zijn
voorbeeld (type) heeft, zich zal werpen op de genade van Christus als de
ware Boaz - de man „groot van vermogen" - en leren welk een Losser Hij
is[2].
Ook een gelovige in Christus kan tegenwoordig geestelijk verarmen,
bijvoorbeeld doordat hij de geestelijke dingen heeft opgegeven voor de
dingen van de wereld of de aarde. Hij hoeft echter niet te wachten tot de
wederkomst van Christus in heerlijkheid. Door dezelfde Heer kan hij nu al
wederom in het genot van zijn geestelijk bezit komen.

Bron
H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K
- Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Lossen. Hieruit is op 6 sept.
2013 tekst genomen en verwerkt.
Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et
al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke
boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Statenoverzetting) : met in den tekst ingelaste verklaringen en aanmerkingen
van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 18931901), commentaar op Lev. 25:31. Hieruit is tekst verwerkt.
P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij
de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het
lemma 'Lossen' is op 18 okt. 2013 verwerkt.

Voetnoten
1. ↑ Vgl. Patrick in het commentaar van Patrick, Polus en Wels bij
Lev. 25:25.
2. ↑ Vgl. Eclectic Notes, commentaar van C.A. Coates bij Lev.
25:25.
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Boeken over het Vaderhart van God
Henk Bruggeman geeft in zijn boek ‘Leven vanuit zoonschap – Openbaringen uit het
vaderhart van God (2017; Westervoort: Uitg. Great Life Publishing; ISBN
9789082660319) een aantal referenties door die met het thema ‘Vaderhart van God’ te maken
hebben:
* Jack Frost - Ervaar Vaders omhelzing; Westervoort: Uitg. Great Life Publishing;
Artikelnummer: 9789080736696 - Samenvatting. Ervaar Vaders Omhelzing laat zien hoe u Gods
Liefde, Troost en Omhelzing kunt ervaren. Het raakt gebieden aan die een hindernis kunnen
vormen in een intieme relatie met uw Schepper. Jack Frost, voorganger, leider en leraar openbaart de

Liefde die God heeft voor ieder van Zijn kinderen21 .

* Floyd McClung – Het vaderhart van God; Uitg Gideon - Hoornaar.

* Johannes Hartl; www.johanneshartl.org.

Jack Frost weet dat als geen ander. Als geharde en afgestompte kapitein van een zeeschip,
had hij een levensveranderende ontmoeting met Vader God, toen hij niet meer verder kon
en alle menselijke mogelijkheden uitgeput waren. Dat zette zijn leven op zijn kop. Hij
verkocht zijn schip en ging op pad om Gods Liefde uit te delen. Zijn boodschap is, dat God
Zijn Liefde uitdeelt, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, politieke gerichtheid of denominatie - Zijn
Omhelzing is voor iedereen.
De waarheid die Jack deelt in dit boek zal een positieve verand ering brengen in je leven, in
die van jouw geliefden en boven alles in de relatie met God de Vader. Ervaar Vaders
omhelzing is gebaseerd op Bijbels fundament en de ervaring van een man wiens
persoonlijke getuigenis je enorm zal bemoedigen en inspireren om Gods Liefdevolle
omhelzing na te jagen. Jack Frost is inmiddels overleden, maar zijn erfenis is tijdloos.
21
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* Peter Scazzeero – Emotionnally Healthy Spirituality – ISBN 9780310348450 - Druk: 1 -

april 2017 - 240 pagina's. 22

https://www.emotionallyhealthy.org/

* Jan Kramer – Weet-Wie-Je-Bent; https://waardevolenuniek.nl/unieke-man-jan-kramer/ www.vaderhart.nl 23
* Charles R. Swindoll – Genade is een risico – Hoornaar: Gideon; (The Grace
Awakening)

22

A road map for discipleship with Jesus that is powerfully transformative.

Peter Scazzero learned the hard way: you can't be spiritually mature while remaining emotionally
immature. Even though he was the pastor of a growing church, he did what most people do -avoid conflict in the name of Christianity; ignore his anger, sadness, and fear; use God to run
from God; and live without boundaries.
Eventually God awakened him to a biblical integration of emotional health and the spiritual
practice of slowing down and quieting your life for to experience a firsthand relationship with
Jesus. It created nothing short of a spiritual revolution in Scazzero, in his church, and now in
thousands of other churches. In this updated edition, Scazzero shares new stories and principles
as he outlines his journey and the signs of emotionally unhealthy spirituality. Then he provides
seven biblical, reality-tested steps to become emotionally mature:
•
•
•
•
•
•
•

Become your authentic self
Break the power of the past
Let go of power and control
Surrender to your limits
Stop to breathe by practicing rest and Sabbath
Learn new skills to love well
Love Christ above all else

Vaderhart.nl is een interkerkelijke organisatie die zich toelegt op het organiseren
van WeetWieJeBent evenementen. Zij wil jou helpen in je zoektocht naar en het
ontdekken van wie je bent. Je identiteit! Het Vaderhart van God is de bron waar we
herstel vinden van onze gebroken identiteit. Een identiteit die gevormd is door de
gebrokenheid waar we allemaal mee te maken hebben. Gods gedachten over jou zijn
goed, vol genade, liefde en vergeving.
23
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ISBN 978-90-6067-2648.
* Mark Stibbe – De Vader naar wie je verlangt24 – Uitg. Voorhoeve; 2012;
9789029706575

* Wayne Jacobsen – Hij houdt van mij! ISBN 9789460850103
file:///D:/Users/de%20Raad/Downloads/Hij_houdt_van_mij.pdf
* Jack Winter De Thuiskomst – 9789460850066; 2010. -> info: Onvoorwaardelijke liefde: je
plaats vinden in het hart van de Vader
‘De thuiskomst’ gaat over het hebben van een relatie …
... om precies te zijn, het ontbreken ervan – het verhaal van een vader en zijn twee zonen die betrokken zijn bij
een familieschandaal. Het vertelt ook 25 verhalen van verschillende mensen die genezing ontvangen hebben om
liefdevolle mannen en vrouwen van God te zijn. Het boek is een mix van onderwijs en levensveranderde
getuigenissen om anderen te helpen hun eigen persoonlijk thuiskomst bij de Vader te ervaren. Dat dit boek een
reis of een weg mag zijn om opnieuw dat eenvoudige kinderlijke geloof te ervaren.
“Het verhaal van de verloren zoon is mijn favoriete verhaal, en door Jack Winter lees ik het met nog meer genoegen. Hij laat
ons de weg naar huis zien. Het is duidelijk dat Jack de weg naar huis kent. Laat hem je de weg wijzen … naar jouw
thuiskomst.” (Voorwoord van Floyd McClung)

24

Een boek voor wie een goede vader wil zijn of wil hebben en voor wie uitziet naar de beste
vader die je je kunt wensen.
Verwijzend naar de gelijkenis van de Verloren Zoon bespreekt Mark Stibbe de kenmerken
van ware vaderliefde en daarmee van Gods karaktereigenschappen. Vanuit diepe
bewogenheid en persoonlijke ervaring schrijft hij voor de
huidige generatie die wel de vaderloze generatie genoemd wordt.
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* Kenneth Bailey – The cross and the prodigal, ‘Luke 15 through the eyes of Middle
Eastern Peasants (1e druk: 1973; 9780830832811 (ISBN10: 0830832815)
-> ter info: Where is the cross in the parable of the prodigal son?
For centuries, Muslims have called attention to the father's forgiveness in this parable
in order to question the need for a Mediator between humanity and God. In The
Cross and the Prodigal, Kenneth E. Bailey--New Testament scholar and long-time
missionary to the Middle East--undertakes to answer this question.
Drawing on his extensive knowledge of both the New Testament and Mi ddle Eastern
culture, Bailey presents an interpretation of this parable from a Middle Eastern
perspective and, in doing so, powerfully demonstrates its
essentially Christian message. Here Bailey highlights the underlying tensions
between law and love, servanthood and sonship, honor and forgiveness that grant
this story such timeless spiritual and theological power.

* John en Paula Sandford – Transformation of the inner man
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* James Jordan – Het hart van een Zoon – 2016; Scholten Uitgeverij; ISBN
9789079859290 -> Ter info: James Jordan bracht zijn jonge jaren door als professionele jager
in de heuvels van Nieuw-Zeeland. Totdat hij een ontmoeting kreeg met de liefde van de
Vader. Het veranderde zijn leven totaal en bracht hem op de weg van een profetische
bediening. In 1997 richtte hij samen met zijn vrouw Denise Fatherheart Ministries
International op. James reist nu de wereld over, spreekt op vaderhartscholen, seminars en
conferenties. Maar het meest voelt hij zich thuis in de bossen en bergen van Nieuw-Zeeland
om te klimmen, jagen en paragliden. James en Denise hebben twee volwassen kinderen en
wonen in het prachtige Taupo in het midden van het Noordereiland. "Augustinus zei: 'Als het
geschreven Woord van de Bijbel in één woord zou kunnen worden samengevat en maar één
stem zou zijn - dan zou deze stem krachtiger dan het bulderen van de zee uitroepen: De Vader
heeft je lief. Ontdek waar het evangelie uiteindelijk over gaat. De profetische openbaring van
zoonschap gaat de wereld over als een krachtige golf in de oceaan. Het herstelt de plaats van
de liefde van de Vader in ons leven als christen. De Vader houdt van je, en of je nu een man
of vrouw bent, je bent Zijn zoon - en je mag leven in de onophoudelijke ervaring van Zijn
liefde die in je hart wordt "uitgegoten". Dat je de liefde van de Vader mag ervaren zoals Jezus
die ervaarde. Jezus kwam naar de aarde zodat wij die liefde mogen ontvangen.

* Barry Adams – Vader’s Liefdesbrief;
ISBN / EAN
: 9789078893073
Barry Adams, auteur van de Vaders liefdesbrief, heeft eind jaren negentig zelf God als Vader leren kennen. Tot
die tijd had hij wel een theologisch en verstandelijk besef van God als Vader, maar tijdens een mannenweekend
had hij een krachtige ontmoeting met God en leerde hij Hem kennen als zijn persoonlijke Papa.
Als snel daarna schreef hij onder leiding van de Heilige Geest Vaders liefdesbrief. Deze brief is opgebouwd uit 53
geparafraseerde bijbelteksten en laat de enorme liefde van God voor de mensen zien. Een liefdesbrief van God
de Vader aan jou! Door deze eenvoudige liefdesboodschap werden heel veel mensen aangeraakt en leerden
God als persoonlijke Vader kennen.
De Vaders liefdesbrief kwam als Power point presentatie op internet te staan. Na zo'n twee maanden kon de
provider het aantal bezoekers nauwelijks aan. Zo'n enorme behoefte bleek er aan deze boodschap te zijn!
Inmiddels is de liefdesbrief in meer dan 90 talen vertaald en in ruim 125 landen verspreid. Overal vandaan klinken
getuigenissen over levensveranderende ontmoetingen met God de Vader.
Dit boek is gebaseerd op de bekende kaart 'Vaders liefdesbrief'. Elke zin uit die liefdesbrief wordt op een heldere
manier uitgelegd. Hierdoor zijn 53 overdenkingen ontstaan, die eindigen met een gebed dat je helpt om jouw
antwoord op Gods liefde onder woorden te brengen.

https://www.fathersloveletter.com
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* Wayne Jacobsen – Zoektocht naar de levende kerk - 9789460850158

* Jezus en zijn Vader – Trevor Galpin; Nederlands – Paperback - 9789079859306 Druk: 1 - mei 2016 -184 pagina's. -> Info: Trevor Galpin is directeur van het Fatherheartworld
netwerk, teamleider en een wereldwijde ambassadeur van Fatherheart Ministries.
Samen met zijn vrouw Linda is hij deel van het team.
Trevor is auteur van drie boeken. Jezus en Zijn Vader is het eerste
boek van hem dat in het Nederlands verschijnt.
Jezus heeft nooit een boek geschreven, toch hebben zijn
woorden impact gehad op de gehele wereld. Hij vertelde dat
zijn taak was om de Vader te openbaren en dat deed hij door met
mensen over Vader te spreken. Heel gewone mensen, Zijn f amilie,
Zijn vrienden, mensen die eerst niet geloofden in Hem en in
gesprekken met de mensen die hij ontmoette. In deze gesprekken
introduceerde hij aan onze wereld met geloof en kracht de grootste
waarheid, de waarheid der waarheden, dat de Almachtige God
onze Vader is. Hij openbaart dat God ook ónze Vader is, die wil dat
we Hem leren kennen en dezelfde relatie met Hem hebben zoals
Jezus heeft. Tot op de dag van vandaag gaat Jezus door met het
bekendmaken van Zijn Vader aan ons.
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Ik heb mijn best gedaan de openbaring die deze mensen via Jezus
over de Vader hadden gekregen te beschrijven en te onderzoeken.
De heilige Geest heeft deze hele openbaring samengebracht in de
evangeliën die we in het Nieuwe Testament hebben.

•
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Preek-notities: Vaderdag 2022, Vaderschap van God, Abba en ons vaderschap
(Daddycation/vaderbetrokkenheid/VaderKracht)
Internationale Kerk Gorinchem – God’s Power.
19 en 26 juni 2022, 14.00 uur
Versie 07-07-2022
Kernpunten in deze preek:
•

op 19 juni 2022 hebben we vaderdag gevierd, doorgaans een commercieel
gebeuren om de vaders in het zonnetje te zetten. Dat kan geen kwaad. Voor vaders
hoeft dat vaak niet eens. Maar zij vinden het ondertussen toch wel leuk! Sommige
vaders krijgen een werkstuk, dat de kinderen op school gemaakt hebben, een
tekening of een kei, d.w.z.: “Pappa, je bent een kei! Een heel goede vader!” Dat is
een mooi compliment en waardering kan niet vaak genoeg uitgesproken worden,
zeker vanuit het hart van een zoon of een dochter. Daar hebben we allemaal
behoefte aan.

•

Als christenen kennen wij ‘God, de Vader’, onze hemelse vader, de Vader van onze
Heer Jezus, de Gezalfde, de Christus. De opgestane Heer, die wij terugverwachten
in deze wereld. De Vredevorst, de Koning der Koningen, the King of Kings! Het
bijzondere is dat we deze God, Abba mogen noemen. Een dierbare naam, die
‘papa’ betekent; een intieme naam. God is dichtbij, nabij. Hij was met Adam en
Eva aan het wandelen in de Hof, het Paradijs. Hij is naderbij gekomen in Zijn
Zoon, Jeshua, die geboren is in Bethlehem, die is aangekondigd in het Eerste
Verbond: Jezus Messias. De Zoon, die zich in dienst van zijn Vader heeft gesteld.
Uit liefde zei Jezus tegen Zijn Vader: “Uw wil geschiedde!”

•

Denk daarbij aan de Joodse vader. Welke taak heeft hij in de opvoeding van zijn
kind(eren)? Hij gaat hen voor in het vertellen van de verhalen van het Joodse volk
en van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob, een mondelinge traditie. De
verhalen van het Joodse volk, de verhalen van JAHWEH, die Zijn volk uit het land
Egypte geleid heeft. Kinderen leren vanaf jonge leeftijd de Thora inprenten en
opzeggen. Je mag dat ‘memoriseren’ noemen. Cognitief aangescherpt worden,
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zoals in mijn tijd dat wij op de lagere school / basisschool elke week een Psalm/lied
moesten leren en in de klas opzeggen. Dat was me wat, weet u nog wel? En
misschien kent u ook wel de traditie van de ‘Bar mitswa’, waarbij de Joodse jongen
op 12 jarige leeftijd ingewijd worden tijdens een feestelijke ceremonie, het liefst bij
de Kotèl, the West Wall, de Klaagmuur (het restant muur van de tempel). Kijk
maar naar deze foto’s van dit feest waar de zoon en de familie lang naar uitkijken!
We hebben dat bij de Kotèl een aantal keren gezien en meegemaakt. Wat een feest!
Dat maakte een bijzondere indruk op mij: de blijdschap, de rituelen, het
familiegebeuren, de hele entourage, het feest, alles!
De vaders hebben een belangrijke taak om de jongens te introduceren in het Joodse
geloof. Daar kunnen wij als christelijke vaders zeker een voorbeeld aan nemen.
Geloof, dat met het dagelijks leven verweven is. God wil ook met ons dagelijks
leven verbonden zijn.
•

Als we denken aan de vaders in de Bijbel dan komen we al gauw bij Abraham uit.
Zijn gehoorzaamheid aan God om op reis te gaan. Het wonderlijke dat God hem
zegt dat zijn nageslacht enorm zal zijn, talrijk als de sterren aan de hemel. Hoe
moet hij dat geloven, als hij al zo oud is en geen kinderen heeft? Dat vraagt geloof
en vertrouwen. En dat, terwijl er eerder sprake is van een situatie van
kinderloosheid en dat heeft vaak grote en langdurige impact (de pijn van
kinderloosheid, om welke oorzaak ook). Of denk aan andere vaders en hun
gezinsproblemen: verre van gemakkelijk en ideaal: Adam, Izaäk, Jacob, Job,
David.

Bar mitswa

Wanneer een Joodse jongen de leeftijd van dertien jaar bereikt, wordt hij bar mitswa. Vanaf dat
moment wordt hij verantwoordelijk tegenover God om zich aan alle geboden en verboden te
houden die onder de joodse wet vallen; de goddelijke voorschriften die ontleend zijn aan de
Thora, de Misjna en latere commentaren daarop. 25
25

bar mitswa - Zoeken (bing.com)
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• Vader en zoon: Derek Redmond: Hoe een vader zijn zoon ondersteunt en helpt!
Derek Redmond was een groot kanshebber om tijdens de Olympische Spelen van
1992 in Barcelona het goud te pakken op de 400 meter sprint. Halverwege de race
speelde een oude hamstring blessure Redmond weer parten. Vastbesloten om toch te
finishen staat hij weer op en hinkelt richting de finish. Zijn vader ziet het vanaf de
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-

tribune met lede ogen toe en dringt zich door de beveiliging heen de baan op. Samen
maken vader en zoon de race af en komen onder een daverend applaus van het publiek
de finish over. Na de race wordt Redmond alsnog gediskwalificeerd, maar een
Olympische legende is hij wel geworden.
https://nl-nl.facebook.com/denieuwemartsmeets/videos/
https://www.google.com/search?q=Derek+redmond+de+nieuwe+mart+smeets&oq=D
erek+redmond+de+nieuwe+mart+smeets&aqs=chrome..69i57j0i512l9.20480j0j7&sou
rceid=chrome&ie=UTF-8

> Vaderschap in deze tijd vraagt extra verantwoordelijkheid, vaardigheden en kennis. Tijd
om te reflecteren op je eigen vaderschap. Tijd om met je vrouw samen het ouderschap te
bespreken en om plannen te maken. Tijd om gericht aandacht te hebben voor je
kind(eren). Tijd voor gebed, bijbelstudie en creativiteit. Tijd voor vriendschap(pen). Tijd
voor barmhartigheid en rechtvaardigheid in deze cultuur & maatschappij. Tijd voor
betrokken vaderschap > Daddycation.
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