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ATS Nieuwsbrief – editie zomer 2009 
 

Met veel enthousiasme houdt ATS u in het vervolg via een e-mail nieuwsbrief tweemaal per jaar op 

de hoogte van onze plannen voor de toekomst en berichten wij wat er op korte termijn te gebeuren 

staat. Op deze wijze mist u niets van onze activiteiten! 

 

In elke nieuwsbrief vindt u een aantal vaste rubrieken: een verslag van het laatste symposium en een 

vooruitblik naar het eerstvolgende symposium met betrekking tot het thema en de spreker(s). 

 

Stelt u geen prijs (meer) op de nieuwsbrief? U kunt ons mailen op redactie@ats-nederland.nl, ook 

tips zijn welkom op hetzelfde adres. 

 

Inhoud: 
 

• ‘Van de voorzitter’ 

• Een korte nostalgie: het ATS Internationale Symposium 

• ATS Jongerensymposium: 26 & 27 september 2009 te Amsterdam 

• Interview met Nayree Bruno, penningmeester ATS Nederland 

• ATS zoekt vrijwilligers 
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‘Van de voorzitter’ 
In deze eerste nieuwsbrief beantwoord ik graag een veel gestelde vraag: “Waar staat ATS voor?” 

 

Op elk symposium wordt mij deze vraag gesteld. Er zal nog wel enige tijd over heen gaan voordat het 

antwoord op deze vraag gemeengoed is geworden. Lange tijd was het begrip ‘ATS’ onbekend in 

Nederland. 

Twee jaar geleden heeft ‘ATS International’, een Nederlandse afdeling opgericht. Deze afdeling 

draagt zorg voor het organiseren van symposia en andere activiteiten. Honderden Nederlandse 

Adventisten hebben wij al op één of meerdere symposia mogen verwelkomen. Maar laat ik bij het 

begin beginnen. ATS staat voor ´Adventist Theological Society´. 

 

Een ´Society´ 

ATS is een ´society´ of vereniging, een groep toegewijde en gedreven Adventisten, bewogen door 

het Woord van God en bevlogen met ´Adventistische geestdrift´. Geïnspireerd door het 

Adventistisch geloof verlangen zij naar een dieper onderzoek en een dieper verstaan van het 

Adventistisch geestelijk erfgoed. Vanuit hun enthousiasme over de Adventboodschap delen zij graag 

de zegeningen daarvan met medegelovigen. 

 

Een `Theological Society´ 

ATS is niet enkel een vereniging van Adventgelovigen. Er zijn allerlei Adventistische verenigingen en 

organisaties, zoals de Adventist Music Society (een vereniging van Adventistische musici), Society of 

Adventist Communicators (een vereniging van Adventistische communicatiedeskundigen), Jewish 

Adventist Society (een joods-Adventistische vereniging), Adventist Business and Professionals 

Association (een vereniging van Adventistische zakenlieden en professionals). Deze veelheid aan 

vaak op eigen initiatief opgerichte organisaties is vanzelfsprekend en nodig. 

ATS is een theologische vereniging. Het is een groep personen die, vanuit hun interesse, tijd 

investeren in het verstaan en bestuderen van de Adventistische theologie en daarmee een bijdrage 

leveren aan het theologische aspect van het Adventisme. Net zoals het van belang is om een groep 

Adventistische musici te hebben die in muzikale zin dienstbaar is aan de kerk, of een groep 

Adventistische evangelisten die evangelisatiewerk voor de kerk verricht, of een groep Adventistische 

zakenlieden die de kerk financieel ondersteunt, willen wij een groep zijn die in theologisch opzicht 

dienstbaar is aan de kerk. Enerzijds wil ATS het mogelijk maken om praktische inzichten vanuit de 

Bijbel met elkaar te delen, anderzijds wil het mensen bijeenbrengen die een verdiepingsslag willen 

maken in het verstaan van Gods woord en de gevolgen daarvan voor de moderne mens. Een 

theologische vereniging heeft theologische expertise nodig. Om deze reden zijn veel Adventistische 

theologen, die binnen en buiten de kerk werkzaam zijn als docent, professor en/of onderzoeker zeer 

actieve leden van ATS. 

Als u bij een van onze laatste symposia aanwezig bent geweest, dan heeft u kunnen zien dat veel van 

onze sprekers verbonden zijn aan wetenschappelijke Adventistische instituten (Andrews University, 

Southwestern University, het ´Biblical Research Institute´ -het theologisch onderzoeksinstituut van 
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de Generale Conferentie-) of als Adventisten binnen de theologie werkzaam in niet-Adventistische 

academische instituten (zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Oslo).  

Naast deze wetenschappers heeft ATS ook actieve leden die niet specifiek theologisch getraind zijn. 

Zij hebben zitting in het bestuur of in comités van ATS. Zonder hun toewijding en steun zouden de 

academische inzichten niet met zoveel mensen gedeeld kunnen worden. 

 

Een ´Adventist Theological Society´ 

ATS is niet enkel een theologische vereniging. Net als vroeger is de theologie vandaag de dag zeer 

divers. De academische theologie als ´de wetenschap van God´ kent een enorme verscheidenheid 

aan mensen en denkbeelden. Zo zijn er Islamitische theologen, Joodse theologen, atheïstische 

theologen, Calvinistische theologen, Lutheraanse theologen, ga zo maar door. De verschillende 

theologen hebben uiteenlopende opvattingen over de Bijbel en de inhoud daarvan. Diverse 

oorzaken, meestal van filosofisch-hermeneutische aard, liggen ten grondslag aan deze 

verscheidenheid. 

ATS hanteert een specifiek Adventistische benadering van de theologie. Daarbij proberen wij onze 

interpretatie te laten leiden door het wereldbeeld en de wijze waarmee Bijbelse schrijvers met 

elkaar ‘omgaan’. Deze houding ligt ten grondslag aan de Adventistische Theologie. Dit doen wij 

omdat we geloven dat er veel levensveranderende inzichten te vinden zijn wanneer we onze studie 

van de Bijbel door Adventistische aannames laten leiden. Het Adventistische concept van de natuur 

van God is bijvoorbeeld heel anders dan het katholieke of calvinistische concept daarvan (zie F. 

Canale, “Doctrine of God” in Handbook of SDA theology, Review and Herald). Op haar beurt heeft dit 

concept een ingrijpend effect op ons begrip van redding, de wereldgeschiedenis en de betekenis van 

het leven in algemene zin. 

Mede dankzij ons Adventistisch erfgoed, wil ATS het mogelijk maken een specifiek Adventistisch 

perspectief op Bijbelse zaken te laten horen. We geloven dat dit perspectief inzicht en zegen zal 

geven in de dagelijkse spirituele zoektocht naar het leven en zal stimuleren om de lokale kerk actief 

te ondersteunen in het werk om de Advent, de komst van onze verwachte Here Jezus Christus, de 

koning, voor te bereiden. 

 

Wat ATS doet 

ATS streeft ernaar de Adventistische theologie toegankelijk te maken, onderscheidt daarbij en is 

actief op twee aandachtsgebieden:  

 

1. Voor een breed publiek: 

• Organiseren van symposia; 

• Publiceren van een populair-theologisch tijdschrift´Perspective Digest´; 

2. Voor Academici en geïnteresseerden: 

• Conferenties voor predikanten; 

• Academische bijeenkomsten - bijv. de Evangelical Theological Society (ETS) of de Society 

of Biblical Literature (SBL); 

• Onderzoeksgroepen 
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• Academisch-theologisch tijdschrift ´Journal of ATS´. 

 

ATS organiseert symposia voor een breed Adventistisch publiek over diverse onderwerpen (zoals het 

Heiligdom, Bijbelse interpretatie, de Drie-eenheid enz.) en symposia specifiek gericht op 

Adventistische studenten en jongeren. Op de jongerensymposia worden thema´s behandeld die 

specifiek van belang zijn voor onze tijd (zoals de Adventistische visie op de betekenis van het leven, 

Bijbelse seksualiteit, evolutie versus creatie enz.). Naast de symposia publiceert ATS het 

tijdschrift´Perspective Digest´, waarin relevante theologische onderwerpen op een aantrekkelijke en 

voor iedereen leesbare manier aan bod komen. 

Op academisch gebied organiseert ATS theologische conferenties voor wetenschappers en maakt 

ATS het mogelijk dat Adventistische wetenschappers bijeenkomen op grote evenementen, zoals de 

jaarlijkse SBL en ETS congressen waar duizenden wetenschappers op af komen. Een van de grootste 

evenementen die ATS (in samenwerking met de Generale Conferentie en het ´Biblical Research 

Institute´) in de afgelopen jaren heeft georganiseerd is de internationale Adventistische 

bijbelconferentie in 2006 (zie http://www.atsjats.org/site/1/docs/Izmir_Program_Final.pdf, 

http://biblicalresearch.gc.adventist.org/seminars.htm). Adventistische decanen, professoren, 

docenten en predikanten uit vele landen hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Daarnaast heeft ATS 

geholpen om in diverse landen conferenties voor predikanten te organiseren om samen met lokale 

Unies en Conferenties het theologisch denken vanuit Adventistisch perspectief te ondersteunen. 

Hoewel ATS niet officieel gelieerd is aan de kerk der Zevende-dags Adventisten, werkt de vereniging 

wel nauw samen met de kerk. 

 

De twee aandachtsgebieden maken duidelijk dat ATS zichzelf ziet als organisatie die de kerk 

ondersteunt op het vlak van de Adventistische theologie. Een bron van theologische kennis en 

inzicht zijn, betekent wel dat ATS grenzen heeft: ATS voert geen evangelisatiecampagnes, is geen 

Adventistisch onderwijsinstituut en positioneert zich niet als aparte beweging binnen het 

Adventisme of als een  Adventistische politieke groep. Nee, ATS ziet zichzelf als een theologische 

´voetnoot´ - niet meer en (!) niet minder. Een voetnoot die de grote inspirerende Adventbeweging 

vergezeld van inzichten uit de Adventistische theologie op zowel nationaal als internationaal niveau. 

 

Ik hoop dat u zich nu, wanneer u de afkorting ´ATS´ ziet, een helder beeld kunt vormen wat het 

inhoudt! 

 

Oliver Glanz, Voorzitter ATS Nederland 
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Een korte nostalgie: het ATS Internationale Symposium 
Het was tijdens het weekend van 24 / 25 januari 2009 dat ATS het lang voorbereide internationale 

symposium lanceerde. Dit evenement vond plaats in een goed geoutilleerde Magnalia Dei kerk in de 

historische stad Schiedam. 

 

Er waren vier, of beter vijf sprekers die het goed gevulde en strak georganiseerde symposium met 

hun referaten tot een interessant, maar vooral ook tot een inspirerend geheel maakten. Naast de 

drie gastsprekers uit Noord- Amerika, de broeders Jiri Moskala, Richard Davidson en Ekkehardt 

Müller, voerden ook onze Unie voorzitter, br. Wim Altink en br. André Stijnman het woord. 

Het zal te veel ruimte in beslag nemen om zelfs in kort bestek de lezingen binnen het raam van deze 

ATS nieuwsbrief te herhalen. Daarom verwijs ik de geachte lezers van deze nieuwsbrief naar onze 

website (www.ats-nederland.nl - rubriek Multi-Media)waar alle presentaties te beluisteren zijn. 

 

Dat de voorbereidingen grondig waren gedaan werd bewezen door het feit dat tijdens de Sabbat 

meer dan vierhonderd personen in de kerkbanken gezeten waren, waarvan bijna allen eveneens de 

middag lezingen bijwoonden. Tijdens de zondag gaf alsnog een goede groep van honderddertig 

personen “acte de presence”. 

 

Het thema “Eindtijd profetieën en Bijbelse regels van uitleg” [hermeneutiek] werd duidelijk 

gehonoreerd door de sprekers. De aanwezigen kregen tijdens de behandeling van verscheidene 

profetieën tal van regels van uitleg aangereikt. De presentaties werden zo goed gedaan dat er een 

grote dosis inspiratie van uitging! 

Laten wij wel wezen: het was een ware ATS-happening! Hiermee wil gezegd zijn dat er wel degelijk, 

onder leiding van de aanwezige Heilige Geest, mede dank zij de theologische expertise, goede en 

verstaanbare theologie werd gepresenteerd met het doel alle aanwezigen op een hoger geestelijk 

niveau te plaatsen. Ik ga ervan uit dat dit streven werd gerealiseerd, gelet op de vele goede reacties 

die ik heb mogen vernemen. 

 

Het symposium is reeds lang voorbij. Maar de theologische golfbeweging gaat voort. Het is immers 

de bedoeling dat dergelijke symposia, die ATS organiseert, de aanwezigen stimuleren niet zozeer als 

“voorbij” te beschouwen. Echter, dat zij met behulp van de aangereikte bijbels-theologische 

informatie, zelf deze profetieën bestuderen; daarin dieper graven zodat men groeit in het verstaan 

van het profetische woord dat zeer vast is. Men doet er werkelijk goed aan daarop acht te slaan als 

op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de Dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in 

hun harten (zie 2pet.1). 

Moge het afgesloten symposium van januari j.l. daartoe een steen(tje) hebben bijgedragen. 

 

Via deze ATS Nieuwsbrief graag nog een woord van dank aan allen in de omliggende gemeenten die 

hun culinaire bijdragen hebben geleverd, en het keuken- en kinderpersoneel die aan het slagen van 

dit symposium hebben bijgedragen. 

André Stijnman, oud-voorzitter ATS Nederland  
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ATS Jongerensymposium: 26 & 27 september 2009 te Amsterdam 
 

Thema "Paralyzing Opinions: vision, identity and destiny for the 21th century" 

Op een getrouwe manier de betekenis van het leven ondervinden. Dat is de rode draad in de 

thema’s waaraan ATS in de jongerensymposia gedurende de komende jaren aandacht wil besteden. 

Het aanstaande symposium in september zal vanuit een Bijbels perspectief de complexiteit 

behandelen die we dagelijks in onze (post)moderne wereld aan den lijve ondervinden: een 

diversiteit van meningen over van alles dat vaak in schril contrast staat met onze zoektocht naar en 

definitie van een eigen identiteit. Hoe verhoudt de culturele diversiteit en culturele relativiteit zich 

met betrekking tot een Bijbels wereldbeeld? Zoals je je kunt voorstellen laat deze vraag zich niet 

eenvoudig beantwoorden. 

 

De keuze voor dit specifieke onderwerp komt voort uit een discussie met dr. Karl Wilcox tijdens de 

bijeenkomst van het ATS Jongerensymposium 2008. Er werd besproken hoe om te gaan met 

secularisatie te midden van de verscheidenheid van culturen en meningen. Hoe te kiezen voor (en te 

werken vanuit) de juiste en Bijbels gefundeerde ideeën? Niet zozeer in de context van de christen 

die in contact staat met een seculiere wereld, maar juist binnen de eigen kerk. De verschillende 

opvattingen over onderwerpen zoals de aard van de zonde, muziek in de kerk, seksualiteit en 

huwelijk, etc. kunnen het moeilijk maken om een eigen weg te vinden. Wie te geloven, wie te 

vertrouwen, hoe niet verstrikt te raken in politieke spelletjes, hoe nuchter en spiritueel gericht te 

blijven, zoekende naar de identiteit: hoe Christus in het leven centraal te houden? 

 

De aandacht zal niet liggen op het presenteren van de Bijbelse perspectieven op de eerder 

genoemde onderwerpen als muziek, seksualiteit, moraal, etc. Veel te vaak richten we ons op wat te 

geloven (de dogma’s) en niet zozeer op de vraag hoe tot geloof te komen (de methode). Daarom zal 

in dit weekend de ontwikkeling van methoden centraal staan die ons individueel helpen om in de 

wereld van meningen Jezus als onze persoonlijke Verlosser te vinden, zodat wij instaat zijn om af te 

wijzen, te kiezen en betekenisvol te leven. 

 

Spreker: dr. Larry Lichtenwalter 

U kunt zich voorstellen dat het moeilijk is een spreker te vinden die bekwaam is dit thema te 

behandelen. Wij zijn blij dr. Larry Lichtenwalter bereid te hebben gevonden. 

Dr. Larry L. Lichtenwalter is predikant, auteur en adjunct professor aan de Theologische Seminarie 

van de Andrews University (USA). Hij is in bezit van een doctorsgraad in de Christelijke Ethiek  en 

sinds 1985 hoofdpredikant van de ZDA Village Church in Berrien Springs, Michigan (USA). 

Hij is auteur van diverse boeken, waaronder Well Driven Nails (ethiek en inspiratie uit het Bijbelse 

boek Prediker) en Behind the Seen (ethiek en eschatologie in het Bijbelse boek Esther). Enkele 

artikelen van zijn hand zijn “Generation Angst and the Ethical Paradox of Postmodernity“, “Creation 

and Apocalypse”, “Spirit and Apocalypse”, “Living Under the Word: The Pragmatic Task of Moral 

Vision, Formation, and Action” en “Exodus Themes in Revel”. Zijn laatste boek “Revelation’s Great 
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Love Story: More Than I Ever Imagined” is de eerste in een reeks van meerdere delen over een 

praktische levensstijl gebaseerd op het Bijbelse boek Openbaring.  

In september zal dr. Larry Lichtenwalter laten zien hoe de onderlinge verhoudingen tussen 

wereldbeeld, cultuur en identiteit benaderd kunnen worden vanuit Bijbels perspectief. Hij zal vanuit 

het perspectief van Openbaring 12-14 laten zien welke gevolgen ons wereldbeeld heeft op onze rede 

en spiritualiteit. Het onderzoeken van onderwerpen als een Bijbels begrip van God, de oorsprong, de 

menselijke aard, de zonde en zin van het leven zal ons in staat stellen om ons weg te vinden in de 

(post)moderne wereld waar we omringd worden door een diversiteit van meningen. 

Zoals door dr. Larry Lichtenwalter zelf geformuleerd, is zijn belangrijkste doelstelling: ‘I want this 

series to be informative and inspirational – life transforming’. 

 

Datum: 26 & 27 sept. 2009 

Het ATS Jongerensymposium zal plaatsvinden op 26 en 27 september 2009 en richt zich primair op 

de jongere Adventisten. Iedereen is uiteraard welkom deel te nemen aan dit symposium. Om dr. 

Larry Lichtenwalter de gelegenheid te geven zich te richten op kwesties waar met name jongeren 

mee worden geconfronteerd, verwelkomen wij op de zondag graag Adventisten tot de leeftijd van 

35 jaar. Zoals in het voorgaande jaar zal de zondag in het teken staan van persoonlijke vragen en 

open discussie. 

 

Locatie: Amsterdam 

 

Sabbat: 

ZDA kerk Amsterdam 

Dintelstraat 134 

1079 BD Amsterdam 

 

Zondag: 

Seminarruimte 

Sarphatistraat 54/2 

1018 GP Amsterdam 

 

Graag vooraf aanmelden voor de zondag via aanmelden@ats-nederland.nl. Hoewel niet vereist, 

wordt dit wel op prijs gesteld. 

 

Presentaties 

Sabbat: 

Deel 1: Identity Theft or the Monumental Vision?—Worldview Warfare (vertaling) 

Deel 2: iPod, Therefore I Am—Worldview and Spirituality (vertaling) 

Deel 3: Touching the Holy [or unholy]—Worldview and Ethics 

Deel 4: The Mother of All Warnings [Invitations]—Worldview and Mission 

  

Zondag (voertaal Engels): 

Deel 5: Final Transformation(s)—Worldview and Destiny 
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Interview met Nayree Bruno, penningmeester ATS Nederland 
Nayree, hoe oud ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben 28 jaar. Na ongeveer 2,5 jaar werkzaam te zijn geweest bij een accountantskantoor  ben ik 

sinds najaar 2008 audit assistent bij de Auditdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid te Den Haag. 

 

In het afgelopen jaar heb je aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan ATS, hoe ben je in 

aanraking gekomen met ATS? 

Ik ben in contact gekomen met ATS via een kennis van de kerk, die ook lid is. Vervolgens ben ik via 

de website van ATS meer te weten gekomen over deze vereniging. Wat me voornamelijk heeft 

aangesproken is het feit dat het uitgangspunt van ATS de geloofspunten van het Adventkerk zijn. 

 

Vervolgens was je na slechts enkele weken al betrokken bij de organisatie van het ATS 

Jongerensymposium. Dat is snel gegaan! Hoe kijk je terug op de keuze om actief lid te worden?  

ATS ondersteunt de kerk door een theologische bron van kennis te zijn. Aan de hand van de 

symposia is het de bedoeling dat men een impuls krijgt om zelf actief het Woord beter te 

bestuderen. 

Het geeft een goed gevoel om als actief lid met mijn hulp (op welke wijze dan ook) hier een bijdrage 

aan te leveren en op deze manier voor God te werken. Tot nu heb ik bijgedragen in de organisatie 

van de lunch tijdens het afgelopen jongerensymposium. Ik heb mezelf hierdoor een beetje meer 

leren kennen en er leuke vrienden aan overgehouden. 

 

Op deze aarde, zelfs binnen de kerk is niets perfect. Wat zie jij als jouw persoonlijke uitdagingen in de 

werkzaamheden voor ATS? 

Ik heb geen bestuurlijke ervaring en bij de afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen als 

penningmeester van ATS. Dus, dat zie ik als een persoonlijke uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd 

dat God mij gekozen heeft om dit werk te doen. Hij zal me zeker hierin te hulp staan. 

 

Heb jij een favoriete Bijbeltekst?  

Jazeker! Dat is: Filippenzen 4:13. Dit is een van mijn favoriete Bijbelteksten, omdat je als ambitieus 

persoon weleens tegenslagen meemaakt in het leven. Mede dankzij deze tekst heeft God me steeds 

erop gewezen dat ik op Zijn kracht mag vertrouwen en dan geef je niet op. Ik ben ervan bewust dat 

mede dankzij de kracht van de Heer ik de doelen in mijn leven steeds heb bereikt.  

Wat ik geleerd heb is ‘nooit opgeven’, dit is tevens mijn levensmotto geworden. 
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ATS zoekt vrijwilligers 
De symposia worden al sinds de eerste keer mogelijk gemaakt door de onbaatzuchtige inzet van 

vrijwilligers.  

 

Eindredacteur voor de ATS Nieuwsbrief 

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen met een creatieve pen, die het leuk vinden om als 

eindredacteur een bijdrage te leveren aan de ATS nieuwsbrief. Dit kan variëren van het schrijven van 

een terugblik op het laatste symposium, artikelen corrigeren en bewerken tot het vertalen van 

bijdragen vanuit het Engels.  

 

Hulp in de keuken tijdens het symposium 

Tijdens de middagpauze wordt soep geserveerd. Op de dag zelf is hulp gewenst in de voorbereiding. 

Ook zijn we op zoek naar personen die graag soep meebrengen voor de lunch en verder is hulp 

gewenst bij het serveren van de drankjes. 

 

Graag ontvangen wij uw reactie op redactie@ats-nederland.nl. 

 

 


