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LEZEN: 
Matteüs 27:11–26; Johannes 3:19; Jesaja 59:2; Matteüs 27:45, 46, 49–54; Hebreeën 
8:1–6; Matteüs 28:1–20.

KERNTEKST: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’
Matteüs 28:18

GEKRUISIGD
EN OPGESTAAN
Een advertentie in een Brits tijdschrift vroeg naar iemand die haar of zijn lichaam aan 
de wetenschap wilde afstaan. Er stond in dat wetenschappers Egyptische mummificatie 
hadden bestudeerd en dat ze een vrijwilliger met een terminale ziekte zochten die bereid 
was zijn/haar lichaam na de dood af te staan. Deze wetenschappers geloofden, aldus de 
advertentie, dat zij het geheim van de Egyptenaren hadden achterhaald en dat het lichaam 
mogelijk honderden zo niet duizenden jaren bewaard kon blijven.1

Als christenen hoeven we ons geen zorgen te maken over het conserveren van onze 
lichamen. God heeft ons iets veel beters gegeven dan dat. De dood van Jezus, waarmee 
hij de boete voor onze zonden betaalde, en zijn opstanding ‘als de eerste van de gestor-
venen’2, hebben de weg vrijgemaakt waardoor onze dode lichamen zullen veranderen 
in onvergankelijke lichamen die voor eeuwig leven, in plaats van enkel ‘bewaard’ te 
worden zoals de oude farao’s (trouwens, als je nog nooit zo’n mummie hebt gezien, ze 
zien er niet echt mooi uit). 

Deze week kijken we naar de laatste hoofdstukken van Matteüs. We zullend de onuitputtelijke 
waarheden bestuderen omtrent de dood en opstanding van onze Heer 
en de hoop die deze twee gebeurtenissen ons geven.

1 www.independent.co.uk/news/science/
 now–you–can–be–mummified–just–like–the–egyptians–1863896.html
2 1 Korintiërs 15:20
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Lees Matteüs 27:11–26. Wat waren de gevolgen van de keus die het volk kreeg 
en de keus die het maakte? 

Barabbas de moordenaar had eigenlijk gekruisigd moeten worden aan het middelste 
kruis. De misdadigers aan beide kanten waren mogelijk zijn medeplichtigen. Barabbas was 
geen voornaam maar een achternaam. Bar betekent ‘zoon van’. Simon bar Jona betekende 
‘zoon van Jona’ en Bartimeüs ‘zoon van Timeüs’. Barabbas stond voor ‘zoon van abbas’ 
en dat betekent ‘zoon van de vader’. Veel van de vroege manuscripten vermelden dat 
Barabbas’ voornaam Jesjoea (Jezus) was. Jesjoea was in die tijd een veelvoorkomende 
naam en betekende ‘Jahweh redt’. 
De naam van Barabbas was iets in de trant van ‘Jahweh redt, zoon van de vader’. 

Ellen White zegt hierover:

‘Deze man had beweerd dat hij de Messias was. Hij beweerde dat hij gezag had om een 
nieuwe orde in te stellen en de zaken in de wereld recht te zetten. Door Satan misleidt 
beweerde hij dat alles wat hij door diefstal of roof kon bemachtigen hem toebehoorde. 
Hij had met behulp van satanische machten wonderbare dingen gedaan, had volgelingen 
onder het volk gewonnen en opstand ontketend tegen het Romeinse gezag. Onder het 
mom van godsdienstige geestdrift was hij een verharde, wanhopige schurk, die uit was op 
rebellie en wreedheid. Door het volk te laten kiezen tussen deze man en de onschuldige 
Heiland dacht Pilatus een gevoel van recht in hen wakker te maken. Hij hoopte dat zij 
sympathie voor Jezus zouden tonen in tegenstelling tot de priesters en oversten.’3

Pilatus had het mis. Tenzij overtuigd door de heilige Geest, zullen mensen onvermijdelijk 
de verkeerde geestelijke keuze maken, zoals de menigte hier. Uiteindelijke zullen we 
allemaal moeten kiezen tussen Christus of Barabbas, tussen Christus of de zondige, be-
dorven wereld, tussen leven of dood. ‘Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de 
mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.’4

Waarom hebben mensen de neiging om de duisternis te verkiezen boven het licht? 

3 Ellen G. White, Jezus, De wens der eeuwen,
 blz. 612
4 Johannes 3:19

JEZUS OF BARABBAS

ZONDAG 19 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 27:11–26
Welke gevolgen had de keuze

van het volk?
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‘Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep 
luid: “Eli, Eli, lema sabachtani?” Dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten?”’5 Wat is de betekenis van deze uitroep? Hoe begrijpen we 
de gevolgen ervan in termen van het verlossingsplan?

Matteüs vermeldt wat door theologen ‘de schreeuw van verwaarlozing’ wordt genoemd. 
Verwaarlozing doet denken aan het idee van verlating, van in de steek en in nood gelaten 
worden. In dit geval zien we hoe Jezus zich door de Vader verlaten voel. De duisternis 
die op dat moment het land omringde symboliseert het goddelijk oordeel.6 Jezus ervoer 
in zichzelf de verschrikkelijke gevolgen van de zonde, van volledige afscheiding van de 
Vader. In onze naam droeg hij het goddelijk oordeel tegen de zonde dat voor ons had 
moeten zijn. ‘Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van 
velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, 
maar dan gaat het niet meer om de zonde.’7 Aan het kruis past Jezus de woorden van 
Psalm 22:2 op zichzelf toe, omdat hij op unieke wijze ervoer wat mensen meemaken, de 
scheiding van God door de zonde. ‘Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar 
heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.’8

Dit was niet gespeeld. Jezus onderging werkelijk Gods toorn over de zonde. Hij ontving 
de straf voor onze overtredingen. Daardoor werd zijn ziel gevuld met verbijstering en 
angst, omdat hij het gewicht van de schuld, onze schuld, moest dragen. Hoe slecht moet 
in Gods ogen de zonde zijn, dat het nodig was dat één persoon uit de Godheid de schuld 
en straf van de zonde zou ondergaan, opdat wij daarvoor vergeven konden worden!

En toch, te midden van deze verschrikkingen kon Jezus uitroepen: ‘Mijn God, mijn God’. 
Ondanks alles wat er met hem gebeurde, bleef zijn geloof intact. Hij zou tot het einde 
trouw blijven, ongeacht het lijden, ongeacht het gevoel dat hij door de Vader verlaten was. 

Hoe voelt het wanneer je vanwege een zonde van God gescheiden bent? Waarom 
kunnen we alleen terugkeren door een beroep te doen op de rechtvaardigheid 
van Christus, gepaard met berouw, belijdenis en het voornemen die zonde op 
te geven?

5 Matteüs 27:45, 46
6 Jesaja 13:9–16; Amos 5:18–20; Jeremia 13:16
7 Hebreeën 9:28; zie ook 2 Korintiërs 5:21
8 Jesaja 59:2

ONZE GEKRUISIGDE 
PLAATSVERVANGER

Johannes 3:18–21
Welke keuze maak ik?
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Elke evangelist vertelde het verhaal van Jezus vanuit verschillende perspectieven, maar 
allen richtten zij zich op zijn dood. Alleen Matteüs vermeldt het gescheurde voorhangsel 
en de geopende graven. 

Lees Matteüs 27:49–54. Wat betekenen deze gebeurtenissen? Op welke hoop 
wijzen zij? 

Jezus stierf vlak nadat de menigte, niet beseffend wat hij echt had gezegd, hem bespot 
had omdat hij schijnbaar Elia om hulp had geroepen. Hun spot was een sterk maar triest 
voorbeeld van hoe Jezus door velen van zijn eigen volk verkeerd begrepen werd. 

Matteüs vermeldt dan dat het voorhangsel in de tempel van boven tot onder werd ge-
scheurd. De symboliek is onmiskenbaar: een nieuw tijdperk in de verlossingsgeschiedenis 
was ingetreden. De offerdiensten, die tot dan toe hadden verwezen naar Jezus, waren niet 
meer nodig. Het oude aardse voorbeeld werd vervangen door iets veel beters. 

Lees Hebreeën 8:1–6. Wat helpt ons in deze verzen om te doorgronden wat er 
gebeurd is met het stelsel van het aardse heiligdom en wat ervoor in de plaats 
is gekomen?

Matteüs noemt niet alleen het scheuren van het voorhangsel, maar ook dat rotsen spleten, 
graven zich openden en een aantal doden tot leven gewekt werd. Deze gebeurtenissen 
konden alleen maar plaatsvinden door wat Jezus had volbracht: door te sterven als onze 
plaatsvervanger. Dus hier in Matteüs kunnen we dingen zien die nooit het oude systeem 
nooit teweeg kon brengen. ‘Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van 
hun zonden bevrijden.’9 Natuurlijk kon alleen Jezus zonden wegnemen. Het geweldige 
resultaat, de geweldige belofte, die voortkomt uit het feit dat Jezus onze zonde heeft 
weggenomen, is de opstanding. Zonder die belofte hebben we niets.10 In deze opstandingen 
(we weten niet hoeveel het er waren) zien we de hoop en belofte van onze opstanding 
aan het einde van dit tijdperk. 

9 Hebreeën 10:4
10 Zie Korintiërs 15:13, 14, 19

EEN GESCHEURD
VOORHANGSEL

DINSDAG 21 JUNI | BIJBELLES  
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Matteüs 27:45, 46
Wat schreeuwde Jezus uit

en waarom?
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Het christelijke geloof concentreert zich niet alleen op het kruis, maar ook op het lege graf. 
Het is een feit dat het merendeel van de mensen in de wereld, inclusief niet–christenen, 
geloven dat er een man genaamd Jezus van Nazaret aan een kruis is gestorven. Niet lang 
nadat Jezus leefde zijn er historische verwijzingen zoals deze van Tacitus (57–117), een 
Romeinse geschiedschrijver: ‘Nero … strafte dezen op uitgezochte wijze: hen … die gehaat 
waren om hun schanddaden en die het volk Christenen noemde. Hun naamgever, Christus, 
was tijdens Tiberius’ oppergezag onder den procurator Pontius Pilatus ter dood gebracht.’11 

Zowel toen als nu was er weinig discussie over de veroordeling en kruisiging van een 
historisch figuur met de naam Jezus.

Het lastige deel is de opstanding: de idee dat Jezus van Nazaret, die stierf op vrijdagmiddag, 
op zondag weer tot leven kwam. Dat is waar veel mensen mee worstelen. Immers, een 
door de Romeinen gekruisigde Jood in Judea was een veelvoorkomende gebeurtenis. 
Maar een Jood die na de kruisiging uit de dood is opgestaan? Dat is een heel andere kwestie.

Maar zonder dit geloof in een herrezen Jezus hebben we eenvoudigweg geen christelijk 
geloof. Paulus schreef: ‘Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud 
en uw geloof zinloos. … Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 
beklagenswaardigste mensen die er zijn.’12 Op de dood van Jezus moest zijn opstanding 
volgen, omdat wij in zijn opstanding de zekerheid hebben van onze eigen opstanding.

Wanneer we het verhaal van Jezus’ opstanding bekijken, zijn er twee opties. De eerste is 
om het verhaal te zien als sentimentele propaganda, geschreven door enkele eenzame 
volgelingen van Jezus om de gedachte aan hem levend houden. Dat proberen we vandaag 
de dag ook wel te doen als een bekend iemand overlijdt. De tweede optie is dat we het 
verhaal van de opstanding letterlijk nemen als een verslag uit de eerste hand van een 
uitzonderlijke gebeurtenis. Een gebeurtenis die volgens latere interpretaties gevolgen 
heeft voor ieder mens die ooit heeft geleefd.

Lees Matteüs 28:1–15. Wat had de engel te zeggen en hoe reageerden Maria, 
de andere Maria, de leerlingen, de oudsten en de hogepriesters daarop?

11 Tacitus, Annales, XV.44
 (http://www.koxkollum.nl/tacitus/
 annalesXVvert.htm)
12 1 Korintiërs 15:14, 19

DE HERREZEN
CHRISTUS

Matteüs 27:49–54
Welke hoop geeft mij dit? 
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Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen dat Jezus is teruggekeerd naar de hemel en 
het werk van het evangelie heeft overgelaten aan mensen. Hoe vaak stellen we hem en 
onszelf niet teleur. Zoals de evangeliën laten zien, waren zijn eerste volgelingen daarop 
geen uitzondering. Toch is het door ons zijn werk toe te vertrouwen, dat Christus ons zijn 
liefde laat zien en hoe wij hem nodig hebben.

Lees Matteüs 28:16–18. Vergelijk Jezus’ woorden ‘Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op de aarde’13 met Daniël 7:13, 14. Hoe verhouden deze teksten 
zich tot elkaar?

Lees Matteüs 28:19, 20, de laatste verzen van dit evangelie. Wat zegt Jezus? Wat 
is de betekenis van zijn woorden?

Ellen G. White oppert dat er ongeveer 500 gelovigen op de Olijfberg bijeen waren toen 
Jezus opsteeg naar de hemel.14 Zijn opdracht om te evangeliseren was dus niet alleen 
aan de discipelen, maar aan alle gelovigen. Zij schrijft: ‘Het is een grote fout te menen 
dat het werk om zielen te redden alleen rust op de ingezegende predikant. Aan allen die 
door God zijn geïnspireerd is het evangelie toevertrouwd. Allen die het leven van Christus 
hebben ontvangen moeten werken voor de zaligheid van hun medemensen. De kerk is 
voor dit doel gesticht en ieder die zich daarbij aansluit verplicht zich een medewerker 
van Christus te worden.’15

Ziet u uzelf als een medewerker van Christus? Op welke specifieke manieren kunt 
u actief zijn in het doorgeven van het evangelie in uw wereld?

13 Matteüs 28:18
14 Zie 1 Korintiërs 15:6
15 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz. 684

DE GROTE OPDRACHT

DONDERDAG 23 JUNI | BIJBELLES  

Hebreeën 8:1–6
Wat is er met het heiligdom 

gebeurd?
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Zoals alle andere evangelisten heeft ook 
Matteüs over de opstanding van Jezus 
geschreven. Maar net als zijn collega–
schrijvers, heeft hij bijna niets geschreven 
over de betekenis van de opstanding. 
Hoewel zij allen verslag doen van de 
opstanding, leveren Matteüs, Marcus, 
Lucas en Johannes er geen echte theo-
logische uitleg bij, ook al staat die zo 
centraal in het christelijke geloof. Het 
is in de geschriften van Paulus dat we 
de meest gedetailleerde uitleg van de 
betekenis van het kruis krijgen. ‘Maar 
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, 
als de eerste van de gestorvenen. Zoals 
de dood er is gekomen door een mens, 
zo is ook de opstanding uit de dood er 
gekomen door een mens. Zoals wij door 
Adam allen sterven, zo zullen wij door 
Christus allen levend worden gemaakt.’16 
Paulus schreef ook: ‘U [bent] immers met 
hem begraven, en met hem bent u ook 
tot leven gewekt, omdat u gelooft in de 
kracht van God die hem uit de dood 
heeft opgewekt.’17 Petrus zegt ook iets 
over dit cruciale onderwerp: ‘Water is 
een voorafbeelding van het water van 
de doop, waardoor u nu wordt gered. De 
doop wast niet het vuil van uw lichaam, 
het is een vraag aan God om een zuiver 
geweten. Hierom kunt u vragen dankzij 
de opstanding van Jezus Christus.’18 We 
weten niet waarom de evangelisten geen 
gedetailleerde verklaringen hebben ge-
geven, maar sommige geleerden zien 
dit als verder bewijs van de betrouw-
baarheid van hun verslagen. Ze schreven 
16 1 Korintiërs 15:20–22
17 Kolossenzen 2:12
18 1 Petrus 3:21

immers vele jaren na de gebeurtenissen, 
dus waarom gebruikten ze deze kans niet 
om een uitvoerige uitleg te geven van 
wat zij wilden dat de mensen geloofden 
over de opstanding? Als het fraude of be-
drog zou zijn, waarom dan niet deze kans 
aangrijpen om het welke betekenis dan 
ook te geven? In plaats daarvan hebben 
ze eenvoudigweg het verhaal verteld, 
zonder een enkele poging om het te 
verfraaien met theologische verklaringen 
over wat de betekenis zou moeten zijn.

13

Matteüs 28:1–15
Hoe reageerden de mensen op 

wat de engel zei?

GESPREKSVRAGEN

 Op het moment van Jezus’ dood 
scheurt het voorhangsel van het oude 
verbond van boven tot onder. Een 
nieuw verbond werd ingeluid onder 
leiding van een nieuwe hogepriester, 
Jezus Christus. ‘Broeders en zusters, 
dankzij het bloed van Jezus kunnen 
we zonder schroom binnengaan in het 
heiligdom, omdat hij voor ons met zijn 
lichaam een weg naar een nieuw leven 
gebaand heeft, door het voorhangsel 
heen. We hebben nu een hogepriester 
die dienst doet in het huis van God.’19 
Hoe voelt het wanneer u beseft dat 
Christus zelf nu dienst doet als onze 
hogepriester? 

 Het evangelie van Matteüs behandelt 
tal van verschillende onderwerpen 
en thema’s. Wat zaken heeft u in 
het bijzonder geraakt als het gaat 
over de wijze waarop Jezus hier is 
gepresenteerd? Hoe heeft de studie 
van dit evangelie u geholpen om beter 
te begrijpen wat christen zijn inhoudt 
en het onderwijs van Jezus na te leven?

1 9 Hebreeën 10:19–21

BIJBELLES | VRIJDAG 25 JUNI

VERDERE 
STUDIE
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Matteüs 27:45–55
    Gekruisigd en opgestaan

IJSBREKERVRAAG
Hebt u wel eens iets meegemaakt dat een enorme impact op uw leven had? Deel met 
de groep.

IK VERKEN
In het passieverhaal van Matteüs ligt de nadruk vooral op de reacties van de toeschouwers, 
zelfs van de twee misdadigers. Maar ook op de laatste verleiding die op Jezus afkomt, 
namelijk om te bewijzen dat hij de Zoon van God is door in eigen kracht van het kruis af te 
komen. De evangelist laat de tegenstelling zien tussen Jezus als mens en de manifestaties 
van goddelijke kracht die met zijn dood gepaard gaan en een voorbereiding zijn voor 
zijn opstanding.

IK BESTUDEER 
 Vers 45. Welke kosmische gebeurtenis vindt plaats als Jezus op het punt staat te sterven? 
Wat zou de symbolische betekenis kunnen zijn?
 Welke tijdsaanduiding wordt tweemaal herhaald? Waarop sloeg dit bij de offerriten 
van de joden?1 
 Vers 46–50. Wat roept Jezus uit in zijn angst? Wat laat dat zien van hoe Jezus zich voelt? 
Wat wil hij toch zeggen in het citeren van Psalm 22? Welke realiteit komt daarom tot 
uitdrukking? Hoe kunnen we, in navolging van Jezus, Gods tegenwoordigheid ontdekken 
als we in grote nood verkeren?
 Vers 47–49. Welke parallellen vinden wij in deze drie verzen? Wat wordt hier onderstreept 
en welke tegenstelling is centraal? Het is goed te weten dat ‘mijn God’ in het Hebreeuws 
Eli, is, terwijl de naam Eliyahou werd gebruikt voor de profeet. Wat blijkt daaruit met 
betrekking tot deze mensen? 
 Vers 50. Matteüs vermeldt niet wat Jezus zei in zijn laatste uitroep, in tegenstelling tot 
Lucas 23:46 en Johannes 19:30. Wat wil het zeggen: ‘de geest geven’? Vergelijk Hande-
lingen 7:59. Welke andere uitdrukking wordt daar gebruikt t.a.v. de dood van Stefanus? 
Waarom dit verschil? Wat betekent dit voor ons vandaag als we over de dood spreken?
 Vers 51–53. Wat zegt Matteüs over de opeenstapeling van wonderen? Wat zou de 
symbolische betekenis kunnen zijn van elk van deze wonderen, het voorhangsel scheurt, 
de aarde beeft, rotsen splijten, graven gaan open en ‘gestorven heiligen’ staan op?

IK PAS TOE
 Hoe had ik gereageerd als ik bij de kruisiging van Jezus was geweest? 
 Wat had ik gevonden van de bijzondere gebeurtenissen die plaatsvonden bij zijn 
overlijden?
 Hoe ga ik om met mensen die straf krijgen?

1 Zie Exodus 12:6; 29:39, 42 ; Numeri 28:3, 4;
 Leviticus 23:6; Deuteronomium 16:6.

Matteüs 28:16–20, Daniël 7:13, 14
Wat betekent dit voor mij?
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VERDIEPING | SABBAT 26 JUNI

IK OVERDENK …
Welke verandering heeft de dood van Jezus in mijn 
leven gebracht? Heeft zijn levenskracht mij, met 
hem, tot leven gewekt? Hoe is dat zichtbaar in mijn 
dagelijks leven en in het leven van de kerk waartoe ik 
behoor? Waar moet de Geest ons nog van verlossen, 
zodat ons leven in grotere mate de heerlijkheid van 
onze Heer weerspiegelt?

13



JEZUS OPDRACHT

Openingsvraag
Lees samen Mat 28:16-20

IJsbrekervraag
Ten aanzien van de opstanding van Jezus, ben jij meer een snelle gelovige of 
eerder een langzame twijfelaar? Bespreek met de groep.

Inspiratie 
‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 16. Waarom gingen ze naar Galilea? Geef een aantal logische 
argumenten.
 Maandag: vers 17-18. Hoe zou je argumenteren tegen de volgende ideeën: (a) 
Jezus is niet echt opgestaan maar de discipelen hebben het lichaam gestolen, 
(b) Jezus was bewusteloos aan het kruis en hij herstelde in de koele graftombe, 
(c) de opstanding is een verhaal wat is ontstaan? Bespreek met de groep.
 Dinsdag: vers 19-20. Welke volgorde geeft Jezus hier? Waarom zou dat zo zijn? 
Waarom niet andersom, eerste leren en daarna dopen? Bespreek met elkaar de 
voordelen en de nadelen.
 Woensdag: vers 20. Welk verband is er tussen het dopen, onderwijzen en 
gehoorzamen en het feit dat Jezus altijd bij ons is? Waarom zou Jezus zeggen 
dat hij altijd bij hen zou zijn? Wie is die ‘jullie’? Bespreek met elkaar.

Toepassing 
 Donderdag. Kun je in 1 minuten vertellen waarom jij gelooft in Jezus Christus? 
Deel het met de groep.
 Vrijdag. Op welke manier kun jij de grote opdracht uitvoeren in je gezin, werk, 
vriendengroep? Help elkaar met ideeën.
 Sabbat. Hoe heeft het boek Matteüs jouw idee veranderd over Jezus als de 
messias, het koninkrijk van God, wat Jezus doet voor jou, en jouw opdrachten?

Opdracht
Schrijf deze week jouw 1 minuut verhaaltje op waarom jij in Jezus gelooft. Deel 
het volgende week met de groep.

1 Matteüs 28:18, Bijbel in Gewone Taal

SABBAT 26 JUNI | JONGERENLES
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WELKE VERBETERINGEN ZOU U WILLEN
AANBRENGEN BIJ:
Bijbelles

Verdieping

Jongerenles

WAAR BENT U TEVREDEN MEE?

HEBT U NOG ANDERE BIJZONDERE
SUGGESTIES VOOR HET LESBOEKJE?

Uw opmerkingen zullen worden meegenomen worden in de besprekingen rond de 
opmaak van het nieuwe lesboek.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet,

Jurriën den Hollander
Departement Persoonlijke Ontwikkeling

Per e-mail aan: jdenhollander@adventist.nl onder vermelding van ‘evaluatie sabbatschool’
Per post aan: Departement Persoonlijke Ontwikkeling, Amersfoortseweg 18, 3712 BC 
Huis ter Heide


