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EntreeIn dit nummer

Vergeving
Met dit nummer van Lifeline 
magazine, hopen we je weer 
een aantal boeiende artikelen 
te brengen, die je tot naden-
ken kunnen stemmen.

Een van de doelen van Lifeline magazine is om 
steeds een kijkje in het leven van Jezus Chris-
tus te nemen. Willen wij Hem ook een kijkje in 
ons leven geven? En willen we Zijn wil gaan 
volgen in 2011?

Zijn wil is bijvoorbeeld dat we elkaar vergeven 
zoals Hij ons vergeven heeft. Heb je er weleens 
over nagedacht wat sorry zeggen of excuus 
aanbieden voor de ander betekent? Soms heb-
ben mensen jarenlang moeite om het verleden 
af te sluiten en sorry te zeggen. Zoals een liedje 
dat uitdrukt: “Sorry is het moeilijkste woord om 
uit te spreken”. Als we anderen gekwetst heb-
ben of anderen ons, willen wij dan vergeven en 
vergeven worden? Willen we die confrontatie 
ooit aangaan? Jezus vergaf ons toen wij ons 
nog onbewust van onze tekorten waren en als 
we ze aan Hem vertellen dan doet Hij ze even 
ver als het oosten van het westen is, of in de ki-
lometers diepte van de oceanen: kortom, ze zijn 
er niet meer, nooit meer te vinden en God zal 
het nooit meer tegen je gebruiken. Zijn genade 
is onmetelijk groot en Zijn Offer is voor iedereen 
die dat aan wil nemen, zonder enige verdienste 
van onze kant. Hij maakt onze fouten witter dan 
de witste sneeuw, we kunnen weer verder met 
een helder en schoon geweten, Hem volgend 
en aanbiddend. Tenslotte stel ik je de vraag of 
je jezelf dan ook hebt vergeven, geaccepteerd 
hebt dat jij en ik maar zwakke mensen zijn, met 
alle onhebbelijkheden en onvolmaakte dingen? 
Genade zo oneindig groot, vergeving zo onein-
dig diepgaand, leveren een frisheid en blijheid 
aan ons leven die onschatbaar is. 

Als redactie wensen we je een genadevol en 
vergevingsgezind voorjaar toe!

Met vriendelijke groet,

Frans Danenberg
Redactie Lifeline Magazine
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Blik van herkenning Blik van herkenning

Door John Halford

Wat telt, 
is wie je bent!

En Brian en zijn vrouw May, beiden toegewijde christenen, 
hebben een doel gevonden waaraan ze hun leven gewijd 
hebben. Thalidomide wordt namelijk nog steeds gebruikt in 
sommige landen, zoals Brazilië, waar het de gevolgen van 
lepra verlicht. Maar helaas begrijpen sommige zwangere 
vrouwen de waarschuwing niet en vele kinderen worden nog 
steeds zonder ledematen geboren.
De familie Gault heeft een goed doel opgericht, dat “Look No 
Hands to help” (Kijk, geen handen om te helpen) heet.

Joe Cushman
De andere man waar ik je over wil vertellen is Joe Cushman. 
Joe zit een levenslange straf uit in West Virginia. Levenslang 
betekent in die staat ook levenslang en het is onwaarschijnlijk 
dat Joe ooit vrij zal komen.
Er is haast geen plaats denkbaar waar de regels zo streng 
worden nageleefd en gecontroleerd als Mount Olive, de 
gevangenis met maximale beveiliging. De grimmige cellen-
blokken worden omheind door metalen hekken van 6 meter 
hoog, met daar bovenop meedogenloze rollen van prikkel-
draad met scheermesjes. Bewapende bewakers houden ie-
dere beweging in de gaten. Om alleen maar naar binnen te 
komen, moest ik twee soorten van identificatie laten zien en 
werd ik vervolgens gefouilleerd, gefotografeerd, elektronisch 
geïdentificeerd, voorzien van een stempel met een ultravi-
olette afdruk, opnieuw gefouilleerd, door een metaaldetec-
tor gehaald en besnuffeld door een hond die getraind is om 
drugs op te sporen. En ik kwam alleen maar op bezoek!
Maar Joe Cushman gedraagt zich niet als iemand die gevan-
gen zit achter tralies. In deze genadeloze omgeving leidt hij 
een waardevol en zinvol leven. Hij zal je enthousiast vertel-
len: “Ik heb fouten gemaakt en elke relatie die ik had, heb ik 
verpest. De wereld strafte me met een leven zonder genade. 
Maar in Jezus Christus vond ik wel genade, vergeving en 
een Vriend die me nooit zou verlaten of in de steek zou laten. 
Daarom kan ik een leven leiden vol van zin en vreugde. Ja, 
zelfs hier.”
Joe meent het. Het verontrust hem dat zijn vrienden (hoe 
logisch ook) in beslag worden genomen door te proberen 
hem vrij te krijgen.
“Ik begrijp waarom ze dat doen, maar dat legt bij mij alleen 
maar de nadruk op wat ik niet heb. Ik mag dan misschien 
geen vrijheid hebben, maar dat weerhoudt me er niet van 
een leven te leiden dat zinvol en nuttig is.”
Joe heeft die “vrede die alle verstand te boven gaat”, waar 
Paulus over sprak. Het is erg bemoedigend om hem te be-
zoeken. Hij geeft nieuwe dimensies aan mijn ideeën van ver-

geving, vrijheid en genade.
Brian en Joe zijn levende voorbeelden van iets dat velen van 
ons vergeten. Simpel gezegd: laat wat je wél hebt bepalen 
wat je bent, niet wat je niet hebt.
“Als ik aan mezelf denk als iemand zonder armen, typeer ik 
mezelf als een invalide,” legde Brian uit. “Het dragen van die 
kunstmatige armen gaf me het gevoel gehandicapt te zijn. 
Ik vergeleek mezelf met mensen met normale armen. Maar 
ik kan mezelf prima redden door mijn benen en voeten te 
gebruiken. Eigenlijk is het enige wat ik niet kan doen, mijn 
eigen shirt in mijn broek stoppen. Ik ben valide door mijn 
benen en voeten en niet invalide door het gemis van mijn 
armen en handen.”

Joe Cushman heeft armen, maar zijn leven wordt beperkt 
door gevangenismuren als hij dat toestaat. Maar hij weigert 
zich door datgene wat hij niet heeft – vrijheid –  te laten be-
perken.
“Ik ben vrij om te dienen, om voor het koninkrijk te werken 
en om te genieten van die belangrijkste relatie van allemaal. 
Ik ben echt een vrij mens op alle manieren die er toe doen.”
Het is maar al te makkelijk om datgene dat we niet hebben of 
niet zijn, de grenzen en mogelijkheden van ons leven te laten 
bepalen. Ik bedoel niet dat we onszelf voor de gek moeten 
houden of in een fantasiewereld moeten leven. We moeten 
de realiteit onder ogen zien. Maar zie die realiteit als een mo-
gelijkheid, niet als een beperking.
Brian Gault weigert te denken in termen als “als ik maar ar-
men had.” En ik heb mijn vriend Joe Cushman nooit horen 
zeggen: “Als ik maar vrij was.”
Zij beseffen dat ze zoveel kunnen doen, zoals ze zijn en waar 
ze zijn. En er is veel dat wij kunnen doen, zoals wij zijn, waar 
wij zijn. Wat telt is van wie je bent, niet wie je bent of wie je 
zou willen zijn. Jezus Christus is prima in staat om het ko-
ninkrijk te bouwen met het penningske der weduwe en het 
“uitschot van de wereld.”
Als we onszelf met anderen vergelijken, is het verleidelijk om 
ons te richten op wat we niet hebben. Maar dan zullen we 
zeker aan onszelf denken als gevangenen en gehandicap-
ten. Geen enkele christen hoeft op die manier te denken. Je-
zus Christus zei dat Hij ons compleet en vrij heeft gemaakt.
We zijn misschien niet zo indrukwekkend als we graag zou-
den willen. Maar het dragen van een gevangenis uniform 
houdt Joe Cushman niet tegen. Dat hij zijn shirt niet in zijn 
broek kan stoppen, weerhoudt Brian Gault nergens van.
Joe en Brian hebben Jezus op Zijn woord geloofd en aan-
genomen.

Brian Gault
Brian Gault is in sommige aspecten een doorsnee man. Hij 
woont in een doorsnee huis, in een gewone stad en rijdt in 
een kleine auto. Wat Brian bijzonder maakt, is dat hij werd 
geboren zonder armen. 
Brian is één van de ongeveer 400 Britse overlevenden van 
de Thalidomide ramp van 40 jaar geleden. Thalidomide was 
een wondermiddel dat onder andere de symptomen van 
ochtend misselijkheid bij zwangere vrouwen sterk vermin-
derde. Maar er werd – te laat – ontdekt dat het een vre-
selijke bijwerking had. Als het vroeg in de zwangerschap 
werd genomen, zorgde het ervoor dat de ontwikkeling van 
de ledematen van de baby stop werd gezet of werd ver-
traagd. Duizenden kinderen over de hele wereld, inclusief 
Brian, werden geboren met missende of zwaar misvormde 
armen of benen. 
De eerste jaren van Brians leven waren ellendig, vooral door 
de goedbedoelde pogingen van een berouwvolle overheid 
om hem kunstarmen aan te meten. Toen hem, op de leeftijd 
van 3 jaar, werd verteld dat hij armen zou krijgen, dacht hij 
dat hij armen zoals iedereen zou krijgen. Maar zij voorzagen 
hem van een vreemdsoortige constructie, wat het nieuwste 
van het nieuwste op het gebied van prothetische ledematen 
was. “Ik haatte ze en deed ze af wanneer ik daar maar de 
kans toe kreeg,” vertelde Brian me. “Ik had ze niet nodig 
omdat ik had geleerd mijn benen en voeten te gebruiken 
zoals de meeste mensen hun armen en handen gebruiken.”
Toen hij 13 jaar was, gaven de goedbedoelende therapeu-
ten het op en accepteerden dat Brian een normaal leven 
kon leiden zonder armen. En dat doet hij nog altijd. Hij rijdt 
in een auto, werkt in zijn tuin, richt zijn huis in, speelt voetbal 
en leidt een succesvolle onderneming. 

Brian Gault weigert te denken in termen als “als ik 
maar armen had” en ik heb mijn vriend Joe Cush-
man nooit horen zeggen: “Als ik maar vrij was.”

Zij beseffen dat ze zoveel kunnen doen, 
zoals ze zijn en waar ze zijn. En er is veel dat 
wij kunnen doen, zoals wij zijn, waar wij zijn.

Ik wil je graag kennis laten maken met twee bijzondere mensen die ik heb 
ontmoet. Zij herinnerden me aan iets dat we allemaal wel weten, maar zo snel 
vergeten. Mag ik je laten zien wat ik bedoel?
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Recht

De Beslissing

De stadhouder ging prat op zijn opleiding, zijn kennis van de wet en zijn 
gevoel voor rechtvaardigheid. Hij moest het dilemma oplossen. Hij wilde 
de doodstraf niet opleggen aan iemand die onschuldig was.
Hij liep rusteloos rond. Ja, hij was bezorgd om de man, maar het echte 
probleem was zijn eigen geweten. Hoe kon hij met zichzelf leven terwijl 
hij wist dat hij hem ter dood had veroordeeld? En hoe zat het met zijn 
carrière? Zou zo’n beslissing zich uiteindelijk tegen hem keren en zijn 
toekomst in gevaar brengen?
Misschien was er een oplossing. Zijn plan begon zich te ontvouwen ter-
wijl hij heen en weer bleef lopen. Het was zijn gewoonte om in deze tijd 
van het jaar een gevangene vrij te laten. Hij kon het volk laten besluiten 
wie er vrij gelaten zou worden. Laat het volk de uiteindelijke verantwoor-
delijkheid maar dragen. De onschuldige man die hij ter dood moest ver-
oordelen zou de eerste kandidaat zijn om vrijgelaten te worden. En om er 
voor te zorgen dat de keus overduidelijk was, zou de andere man die hij 
aan het volk zou aanbieden, de meest beruchte, ter dood veroordeelde 
crimineel zijn die hij kon bedenken. 
Opgelucht dat hij een oplossing gevonden had, stopte de stadhouder 
met ijsberen en riep de bewakers. “Zoek uit wie de meest beruchte ter 
dood veroordeelde man is,” beval de stadhouder. De bewakers kwamen 
terug met de naam: Barabbas.

Wie wordt er vrijgesproken?
Matteüs vertelt het verhaal in zijn verslag: 
“Nu was de stadhouder bij elk feest gewend een gevangene, ter keuze 
van het volk, los te laten. Ze hadden toen een berucht gevangene, ge-
naamd Barabbas. Omdat ze nu toch bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: 
Wie willen jullie, dat ik zal loslaten; Barabbas of Jezus, die Christus ge-
noemd wordt? Want hij wist, dat zij Hem uit nijd hadden overgeleverd. 

“Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: 
Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb vannacht in een 
droom veel om Hem geleden. “Maar de overpriesters en de oudsten 
overreedden de massa, dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus 
ter dood zouden laten brengen.
“De stadhouder vroeg het volk: Wie van die twee willen jullie, dat ik los-

laat? “Zij zeiden: Barabbas .“Pilatus zei tot hen: Wat moet ik dan doen 
met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allemaal: Hij moet 
gekruisigd worden! 
‘Hij zei: Wat heeft Hij dan toch voor kwaad gedaan? “Zij schreeuwden 
des te meer: Hij moet gekruisigd worden! 

“Toen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er eerder een oproer ont-
stond, nam hij water, waste zich de handen ten aanschouwen van de 
massa en zei: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; jullie moeten zelf maar 
zien, wat ervan komt.“En het hele volk antwoordde: Zijn bloed kome over 
ons en over onze kinderen! “ 
Toen liet hij Barabbas los, maar Jezus geselde hij en hij gaf Hem over om 
gekruisigd te worden.” (Matteüs 27:15-26). 

Een vrij man
Barabbas liep door de straten van Jeruzalem, een vrij man. Hij was ge-
kozen door het volk – een jury van zijn gelijken – om gratie te ontvangen. 
Hij dankte zijn vrijheid aan hen.
Hij was aan de dood ontsnapt, maar hij kon niet ontsnappen aan de 
gedachten aan Degene die nu in zijn plaats veroordeeld was. Jezus van 
Nazareth hing aan dat kruis tussen twee dieven. Jezus was zijn plaats-
vervanger. Jezus had de plaats ingenomen van Barabbas en gaf hem 
daardoor zijn fysieke vrijheid.
Maar wat nog veel belangrijker is, Jezus stierf ook voor Barabbas´ echte 
fouten. De Bijbel vertelt ons niet of Barabbas Jezus ooit als zijn Redder 
en Heer heeft aangenomen. We kunnen er alleen maar naar raden. Maar 
we weten wel dat wij, in een bepaald opzicht, net als Barabbas zijn. 
Barabbas is iedere man en iedere vrouw. Ieder van ons individueel en wij 
allemaal collectief. 
Jezus nam ook onze plaats in, zodat Hij ons kon bevrijden van ons falen 
en van de dood. Jezus deed boete voor onze fouten aan het kruis. Hij 
rekende volledig en eens en voor altijd af met het probleem van falen. 
Wat er ook moest gebeuren, Hij deed het. Welke boete er ook betaald 
moest worden, Hij betaalde. Wat de wet ook vereiste, Hij voldeed aan 
de wettelijke eisen. Het recht zegevierde. De boete was betaald. Ook 
voor jou.

De stadhouder voelde zich gedwongen om de doodstraf te overwegen voor een onschuldig 
man. Invloedrijke politieke machten zetten hem onder druk om een onrechtvaardige beslissing 
te nemen. Maar de stadhouder wist dat hij niet met zichzelf kon leven als hij toestond dat een 
onschuldig man ter dood werd gebracht. 

Lente

“Dat had ik eigenlijk  
niet moeten zeggen”

Met een spijtig gevoel wilde ik dat ik mijn mond 
had gehouden. “Het spijt me”, bad ik stil in ge-
dachten. Ik was vergeven, dat wist ik. Elke fout 
wordt vergeven. Altijd. Het is onvoorstelbaar, 
maar waar. Het is één van de fijnste kanten van 
Jezus. Hij vergeeft alles wat je ooit fout hebt 
gedaan, nu doet of zal gaan doen. Bijvoorbeeld 
die keer dat je iemand buiten sloot op de lagere 
school. Of toen je mee deed met pesten. Die 
keer dat je je zelfbeheersing verloor tegenover 
je kind en stond te schreeuwen. Dingen die je 
hebt gedaan die je liever zou vergeten.
Jezus vergeeft ze volledig. 
Er staat: “Hij vergeeft mij al mijn fouten…Hij 
neemt al onze fouten van ons af en doet ze zo 
ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk 
net zo ver weg als het oosten van het westen 
verwijderd is”(in Psalm 103 vers 3 en 12). Zelfs 
als je morgen, en volgende week, of over een 
jaar een blunder begaat, wordt het vergeven.

Het is zo heerlijk, het is eigenlijk elke dag op-
nieuw lente. 
Maar hoe zit het dan met de schade die je 
doet? Die kun je niet zomaar laten verdwijnen. 
Mensen worden gekwetst en tekort gedaan. 
Mensen worden beschadigd. Wat doe je daar-
mee?
Je probeert vaak wel dingen goed te maken. 
Het uit te praten, of we proberen iets te herstel-
len. Maar in sommige situaties lukt dat niet.
Daar komt Jezus ons ook te hulp. Hij belooft 
iets goeds te bouwen voor die ander uit de 
schade die wij hebben gedaan. Het is onvoor-
stelbaar. “Voor wie God liefhebben, draagt al-
les bij aan het goede.”, zegt hij (in Romeinen 
8:28). Alles? Het is bijna niet voor te stellen. We 
kunnen dus onze fouten aan Jezus vertellen, en 
hem vragen om het voor die ander ten goede 
te keren.
Bij de kleine dingen, die iedere dag gebeuren. 
En ook bij grote misstappen, waarvan wij den-
ken dat ze nooit meer goed kunnen komen. In 
de handen van Jezus, kunnen al onze fouten 
ten goede worden gekeerd. Dat is pas echt 
lente.

Ik was fel uitgeschoten tegen de persoon tegenover me. Zon-
der na te denken vlogen de woorden eruit. Wat ik zei maakte 
alleen maar dingen stuk.

Door Denise de Moei

Wat ik zei 
maakte 

alleen maar 
dingen stuk.

De lucht is blauw en de omgeving begint weer mooi te kleuren
Vogels fluiten een melodie speciaal voor jou

De lente is nu echt begonnen
Het is geweldig om van de kleine dingen in de natuur te genieten

Zonder daarbij stil te staan laat jij je gedachte met de frisse wind mee gaan
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Interview met ArnoInterview met Arno

Een ongeval 
heeft mij 
stop gezet

drugs gezeten en heb ook de alcohol niet laten 
staan. Alles wat de HEERE God verboden had 
kwam aan de orde en ik dacht het allemaal zelf 
wel op te lossen.
Door het verleden heb ik een zware agressie 
over me heen, die ik ook liet gelden. Als het niet 
met woorden kon, dan maar met de handen.
Ik heb in de tussenliggende periodes wel de-
gelijk ook in de Bijbel gelezen en mezelf erin 
verdiept, maar na dan weer geconfronteerd te 
worden met dingen, liet ik dan de Bijbel weer 
liggen en ging de ontsporing weer verder dan 
waar ik was gestopt.

Hoe ben je tot een keerpunt gekomen?
Op 10 juli 2007 heeft de HEERE God letterlijk 
mijn leven stopgezet: Een zwaar scooteronge-

val heeft het leven wat ik leidde aardig op de 
kop gezet. Continu jagen en jagen en alleen 
met eigen belangen bezig zijn is acuut beëin-
digd. Een zware klap en een hersenschudding 
hebben me dus even gestopt. Van de dag van 
het ongeluk weet ik niets meer, maar ik weet 
wel dat ik als eerste dacht toen ik opstond: 
“Godzijdank, ik leef nog”.
Verder is alles een zwart gat voor mij van die 
dag, totdat ik in het ziekenhuis kwam om rönt-
genfoto’s te laten maken. Elk botje aan de 
linkerkant bleek beschadigd. Scheuren in de 
schouderbladen, scheuren in het schaambot, 
ruggenwervel scheef, hersenschudding, hand 
in het gips, botsplinters bij het been, wonden 
op schouder en enkel, nekklachten. Maar mijn 
hoofd was helemaal intact, ondanks de enorme 
klap die ik had gemaakt. De dokter zei dat het 
een wonder was, en hij begreep er niets van 
dat mijn hoofd geen barst had of iets dergelijks.
In de periode erna is er véél met vrienden en 
bekenden gepraat. Met één vriendin in het bij-
zonder, Marry, heb ik echt goede diepgaande 
gesprekken gevoerd over het geloof en de 
HEERE God. Zij was Gods instrument om mij 
zover te brengen waar ik nu sta in het geloof en 
in mijn relatie met de HEERE Jezus Christus. 
Marry heeft me uiteindelijk de vraag gesteld of 
ik bekeerd was, waarop ik volmondig “ja” heb 
geantwoord. De Heilige Geest overtuigde me 
ervan, dat dat “ja” van mij meer moest zijn dan 
alleen een woord wat je uitspreekt. Ik voelde, 
dat ik mezelf totaal aan de HEERE moest ge-
ven. Na gebeden te hebben en de Bijbel te 
hebben gelezen, waarin ik diverse verzen kreeg 
als bevestiging, heb ik mezelf op 4 september 
2007 laten dopen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.

Wat deed dat met je?
Vóór ik de doop heb aangegaan, ben ik diep 
in mijn hart gaan kijken. Er was nog iets dat ik 
moest doen, voor ik de doop zou kunnen aan-
nemen. Want als de HEERE God mij dan zou 
vergeven voor al mijn daden, wat zou ik dan 
moeten doen om echt vrij te zijn in denken en 
doen. Mijn gevoel zei me, dat ik de man die 
mij misbruikt heeft, moest vergeven. Dat ik hem 
genade zou schenken en zou vergeven wat hij 
mij heeft aangedaan. Het gebed wat volgde 
was een zwaar en emtioneel gebed, maar ik 
heb daarna een enorme innerlijke rust mogen 
ervaren die je verbeelding te boven gaat. Het 
is met geen pen te beschrijven wat het met me 
heeft gedaan.

Op de dag van mijn doop heb ik mijn ouders 
om vergeving gevraagd voor de dingen die ik 
hun heb aangedaan, vanaf mijn jeugd tot aan 
die dag. Ook daar voelde ik me toe geroepen 
door de Heilige Geest. Ik voelde me geleid 
daarin, want ik wou met de HEERE God in het 

reine komen, vóór ik dus mijn doop aan ging. 
De vrede die ik na dit alles heb ervaren is nog-
maals onbeschrijfelijk.

Hoe ziet je leven er momenteel uit?
Gezegend! Het gaat goed met mijn lichaam, ik 
ga trouwen, ik zie het wel positief in!
Ik werk inmiddels ook alweer ruim twee jaar in 
de christelijke boekwinkel de Waterpoort.
De Heere is heel nabij, dat merk ik steeds. Hij 
komt ook steeds met hulp. Hij verhoort niet al-
tijd meteen, maar het gebeurt wel.

Hoe kijk je naar de toekomst?
Ondanks dingen die er gebeuren weet ik wat 
mijn eindbestemming is. Soms twijfel ik, bij-
voorbeeld als ik struikel, en dan vraag ik me 
af of ik wel bij de Heere hoor. Laatst las ik iets 
over mensen die alsmaar feesten. Maar ze zijn 
niet echt gelukkig. En dan bedenk ik: “Ik wel, ik 
heb dat stukje ontvangen van de Heere”. Dan 
weet ik dat de Heere mij niet verwerpt. En dat 
laat Hij me steeds weten. Daarom kijk ik met 
vertrouwen naar de toekomst. Mijn grootste 
blijdschap is dat ik bij de opstanding naar Hem 
toe zal gaan.

Is er tot slot nog iets wat je kwijt wilt?
Wat je bagage ook mag zijn, en hoe teleur-
gesteld in mensen je ook bent, als je naar de 
Heere durft te gaan, als je echt vanuit je hart 
vraagt om vergeving, dan vergeeft Hij je vanuit 
liefde. En Hij zal je aannemen. En dan is het je 
taak om wat aan je fouten te gaan doen. Niet 
dat je het in een keer perfect kunt. Maar Hij zal 
je steeds weer vergeven, en ook helpen. Ook 
al doe ik over tien jaar nog agressief of rook 
ik nog, de Heer zal steeds vergeven. Maar je 
moet wel bereid zijn om Hem de leiding te ge-
ven. En dan zal Hij je heiligen en reinigen, en 
je verandert dan langzamerhand steeds meer. 
Met Zijn hulp, en op Zijn tijd.

Vanuit de opvoeding die mijn ouders hebben 
gegeven, heb ik wel een christelijke achter-
grond. Omdat mijn vader katholiek en mijn 
moeder hervormd was, hebben ze mij en mijn 
zus vrij gelaten in ons geloof, zodat we uit eigen 
beweging naar Hem zouden gaan.

Hoe is jouw leven verlopen?
Op jonge leeftijd (rond 8 jaar) ben ik door een 
man over een langere periode meerdere keren 
seksueel misbruikt. Deze man ging naar de 
kerk en had daar ook een functie. Ik ben door 

alle omstandigheden aardig van het juiste pad 
afgedwaald. Achteraf vind ik de omstandighe-
den geen excuus voor mezelf. Ik kan niemand 
de schuld geven, zeker de HEERE God niet, 
want ik ben er zelf bij geweest en ben zelf ver-
antwoordelijk voor mijn daden.
Uiteindelijk is de ontsporing zo ver door ge-
drongen, dat ik véél met Justitie in aanraking 
ben gekomen. Wat me uiteindelijk zo’n 3 jaar in 
een jeugddetentie heeft doen belanden.
Eenmaal daaruit gekomen is mijn weg niet ge-
heel over rozen gegaan. Ik heb zwaar aan de 

Ik ben Arno, 
36 lentes jong, 

en woon in Tiel.

Kun je iets vertellen over je achtergrond? Ik ben tot de HEERE God gekomen in een recent 
verleden. De weg daar naartoe zal hieronder wel duidelijk worden. Ik zal beginnen met een 
kleine terugsprong naar het verleden.

Ik heb zwaar 
aan de drugs en 
alcohol gezeten.

Alles wat de HEERE 
God verboden had 
kwam aan de orde 

en ik dacht het 
allemaal zelf wel 

op te lossen...
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Inzicht Groeien

Tegen de tijd dat we naar de kleuterschool gaan, hebben de 
meesten van ons al de trieste waarheid ontdekt dat het leven 
niet altijd eerlijk is. Dus doen we ons best om, hoe erg we 
dat ook vinden, ons aan te passen. We verwachten dat we 
bedrogen, belogen, opgelicht of op een andere manier uitge-
buit worden door mensen die vooral aan zichzelf denken. En 
als we eerlijk zijn, moeten de meesten van ons toegeven dat 
we zelf ook wel eens oneerlijk tegen anderen zijn. Maar we 
hebben allemaal toch sterk het gevoel dat wij het verdienen 
om eerlijk behandeld te worden, zelfs als we zelf niet altijd 
eerlijk zijn. 

Ironisch genoeg is het evangelie, waarvan de definitie “goed 
nieuws” is, ook niet eerlijk. Het feit is, dat we allemaal fouten 
maken en we daarom eigenlijk straf verdienen. Maar God 
geeft ons niet wat we verdienen; hij geeft ons juist wat we 
niet verdienen – genade. 
De apostel Paulus schreef in Romeinen 5:6-9, “Toen wij nog 
hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat mo-
ment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die 
voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling 
durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God 
bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren. 
Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood 
zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet 
veroordeeld.”

Genade is niet eerlijk. Door genade krijgen we wat we niet 
verdienen en we krijgen dit omdat God van ons houdt en ons 

bemint, ondanks onze fouten. Hij vindt ons zo waardevol dat 
Hij onze fouten op Zich nam en ons vergaf en er voor zorgt 
dat wij een relatie met Hem en met elkaar kunnen krijgen. 

Het is compleet het tegenovergestelde van de manier waar-
op wij normaal gesproken naar dingen kijken. We hebben op 
de kleuterschool misschien het slechte nieuws ontdekt dat 
het leven niet eerlijk is. Maar als we Jezus ontmoeten, ont-
dekken we het goede nieuws dat het leven niet eerlijk is. Hij 
geeft ons precies wat wij niet verdienen. Hij vergeeft al onze 
zonden en geeft ons eeuwig leven. Het is niet eerlijk, maar 
het is het beste nieuws dat we ooit kunnen krijgen.

Eerlijk...

Wij verdienen het 

om eerlijk behandeld 

te worden, zelfs 

als we zelf niet 

altijd eerlijk zijn. 

“Het is niet eerlijk!” Als we een stuiver zouden krijgen voor elke keer dat we iemand dat hoorden 
zeggen – of het zelf zeiden – zouden we nu waarschijnlijk rijk zijn. Eerlijk behandeld worden komt 
al vanaf het begin van de geschiedenis van de mens niet overmatig vaak voor. 

door Joseph Tkach

Aangevallen 
door email

Ik zat al een paar uur thuis te werken achter 
mijn computer toen er een email binnenkwam 
van iemand die ik al heel lang niet meer had ge-
sproken. Blij dat ik iets van hem hoorde opende 
ik enthousiast het bericht. Verbijstering overviel 
me toen ik de meest rancuneuze en kwaad-
aardige email las die ik ooit gezien had. Hij be-
schuldigde mij ervan egoïstisch, liefdeloos en 
gierig te zijn, en zo volledig in beslag genomen 
door mijn religie dat ik andere gebieden in mijn 
leven niet de benodigde aandacht gaf. Er werd 
me verteld dat ik mijn religie boven mijn familie 
plaatste en dat mijn geloof mijn beoordelings-
vermogen had aangetast. Veel woorden waren 
in hoofdletters geschreven. Andere woorden 
waren onderstreept en/of vetgedrukt. 
Geschokt staarde ik naar de woorden en vroeg 
me af hoe ik in vredesnaam moest antwoor-
den. Zijn aanval was gebaseerd op verkeerde 
informatie en miscommunicatie en het was 
duidelijk dat dit al een tijdje speelde. Veel van 
de verkeerde informatie kwam van een derde 
partij, die hem had verteld over een beslissing 
die ik had gemaakt. In de email vertelde de 
schrijver me niet alleen dat hij kwaad was over 
mijn beslissing, maar ook over de redenen daar 
achter en vervolgens ging hij verder met mij te 
vertellen wat die redenen waren. Niets van zijn 
informatie was juist. 

Graag zou ik terug willen slaan met wraakzuch-
tige beschuldigingen, maar ik wist dat dit niet 
de beste manier was. En ik wist dat het niet zou 
leiden tot genezing, maar dat het de wonden 
alleen maar dieper zou maken.
Mijn ochtendgebed kwam ineens weer in mijn 
gedachten en ik zei tegen God, “Hartelijk be-
dankt. Dit is niet wat ik nodig heb.” Ik had echt 
geen idee hoe ik moest beginnen met het be-
antwoorden van de email of wat ik moest zeg-

gen. Toen ik de email nog een keer doorlas, 
sprongen de woorden “pijn” en “gekwetst” er 
uit voor mij. Dus ik bad nog een keer, haalde 
diep adem en begon te typen.

Ik begon met de schrijver te vertellen dat ik het 
heel erg vond dat hij zo gekwetst was. Ik ver-
zekerde hem dat het niet mijn bedoeling was 
geweest om hem pijn te doen en dat ik er geen 
idee van had gehad dat deze dingen zich zo bij 
hem opstapelden dat hij uiteindelijk de nood-
zaak voelde om mij zijn email te sturen. Toen re-
ageerde ik op elke paragraaf en probeerde om 
niet te beschuldigen, maar om de verkeerde in-
formatie uit te leggen en dingen op te helderen 
zodat hij mijn bedoeling, mijn gedachten en uit-
eindelijk mij beter zou begrijpen. Ik bekeek elke 
paragraaf en beschuldiging vanuit zijn oogpunt 
en probeerde te begrijpen waarom hij zo ge-
kwetst en bezeerd was. Ik bad terwijl ik door 

de email ging en vroeg God me te helpen om 
te reageren zoals Jezus zou reageren. 
In een bepaald gedeelte zei hij dat hij besefte 
dat hij hiermee een onherstelbare kloof bracht 
tussen ons, maar dat hij voelde dat hij deze 
dingen wel moest zeggen. Ik antwoordde dat 
ik kon zien dat hij gekwetst was en dat ik hem 
hier doorheen wilde helpen, zodat we de kloof 
konden overbruggen en onze relatie konden 
verbeteren en niet vernietigen.
Ik vond het verbazingwekkend dat ik deze 
woorden van troost en vergeving schreef, ter-
wijl ik me van binnen verscheurd voelde. Ik 
wilde zo graag terugslaan met wraakzuchtige 
beschuldigingen, maar ik wist dat dit niet het 
beste was om te doen. En ik wist dat het niet 
zou leiden tot genezing, maar dat het de won-
den alleen maar dieper zou maken. Ik wist dat 
ik in liefde moest antwoorden – de liefde van 
Christus.
Toen ik mijn reactie klaar had, er over had ge-
beden en op verzenden geklikt had, was ik er 
helemaal niet zeker van dat het iets goeds zou 
voortbrengen. En ik moet toegeven dat ik nog 
steeds een beetje teleurgesteld was in God. Ik 
vroeg om bevestiging en hij stond toe dat ik om 
de oren werd geslagen met beschuldigingen. Ik 
stond op van achter mijn bureau en besloot om 
even een tijdje geen werk meer te doen.
Pas de volgende morgen, tijdens mijn gebed, 
besefte ik dat God mijn verzoek had ingewil-
ligd. Hij verhoorde het bij lange na niet op de 
manier waarop ik wilde dat Hij het zou verhoren 
of waarop ik hoopte dat Hij het zou verhoren, 
maar Hij verhoorde het. Hij verhoorde het door 
mij in staat te stellen zoals Christus te zijn, ten 
opzichte van iemand die mijn gezin en mij aan-
viel. Hij stelde mij in staat met nederigheid en 
vriendelijkheid te reageren op valse beschuldi-
gingen –waarbij ik eigenlijk meer gericht was 
op de schrijver dan op mezelf. Zijn antwoord 
nam de pijn van de beschuldigingen niet weg 
uit mijn hart, maar Zijn antwoord deed precies 
wat ik had gevraagd. God liet me zien dat Hij 
met me was en door me heen werkte. 
Middenin de pijn, liet God mij een licht zijn. Niet 
door iets in mij – ik was te gekwetst – maar 
door zijn genade, ondanks mijzelf. 

Een tijdje geleden voelde ik de behoefte om aan God te 
vragen of hij mij wilde laten merken dat Hij in mij was en door 
mij heen werkte. En zoals zo vaak gebeurt bij mij, dacht ik er 
niet verder over na toen ik eenmaal mijn verzoek aan God 
had gedaan.

Door Rick L. Shallenberger

Verbijstering 
overviel me toen 

ik de meest 
rancuneuze en 
kwaadaardige 
email las die ik 

ooit gezien had.
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Onderschat 
nooit wat je 

zelf kunt en blijf 
meedenken.

Pasen Gezin

Paasbrood

De Laptop

In dat verband is het interessant dat één van de 
namen van Jezus “levensbrood” is.  “Ik ben het 
brood dat leven geeft” zegt Jezus (in Johannes 
6 vers 35) .  Wat betekent die naam?
In de eerste plaats betekent het dat Jezus met 
Pasen zijn eigen lichaam gaf aan het kruis, 
stierf en opstond uit de dood zodat wij gered 
kunnen worden en ook voor eeuwig in leven 

kunnen blijven.  Jezus noemt zijn eigen lichaam 
“het brood dat leven geeft”.
Brood wordt gezien als basis voedsel.  Als we 
het eten, blijven we in leven.  Jezus zegt dat we 
eeuwig kunnen leven door zijn lichaam aan het 
kruis voor onszelf te aanvaarden.
Ten tweede is er het sámen eten.  Onze paas 
brunch is meestal een gezinsfeest, of we ge-
nieten samen met vrienden.  Zo nodigt Jezus 
ons ook uit.  Ieder mens hoort erbij, niemand 
uitgezonderd.  En hij maakt er een overvloe-
dig feest van, met croissantjes, krentenbollen, 
spijsbrood, warme broodjes en heerlijk beleg.  
Wat hij je geeft, daar ga je echt van leven.

Ons paasontbijt is alweer dichtbij.  Je kunt kiezen uit talloze 
broodjes, en met lekkere eitjes, sappen, en speciaal broodbe-

leg genieten van een feest brunch.

Een tijdje geleden kocht ik een laptop. De verkoper had de laptop voor mij ingesteld, zodat 
ik als leek er meteen mee kon werken. Ik was er als een kind zo blij mee.

Door Denise de Moei

Door Lamberta Danenberg

Als we 
het eten, blijven 

we in leven.

Totdat ik thuis een vreemd krakend geluid 
hoorde bij het gebruik van de laptop. Nu ben 
ik niet zo snel ongerust en ik dacht: “De ge-
luidsinstelling is zeker niet goed afgestemd.” 
Twee experts (de kinderen) keken er een paar 
minuutjes naar. Ze konden het geluid wel uit-
zetten, maar niet het kraken. 

Met een diepe zucht besloot ik naar de winkel 
terug te gaan. Een aardige jongeman luister-
de een paar seconden naar het geluid op de 
laptop. “Nou mevrouw, de speakers zijn niet 
goed.” In de winkel hoorden twee collega’s 
van hem naar mijn klacht. Ik startte de laptop 
opnieuw op, in de hoop dat ze konden horen 
wat er dan mis was met de speakers. Ze leken 
te luisteren. Hoewel… in het telefoongesprek 
met de fabrikant hoorde ik de verkoper een 
ander verhaal vertellen dan wat ik vertelde. In-
eens startte de laptop volgens hem ook niet 
meer goed op, terwijl ik juist benadrukt had dat 
de laptop heel goed werkte. Alleen dat geluid! 
Helaas er was geen vervanging mogelijk en 
de laptop moest opgestuurd worden voor re-
paratie. Ik moest het ook zelf met de fabrikant 
regelen. Het telefoonnummer stond in de aan-
kooppapieren. Waarop de verkoper ook nog 

de geruststellende opmerking maakte: “Ja, 
mevrouw, ze kunnen geen uitzondering ma-
ken, want er komen zoveel klachten binnen.”
Die avond werkte ik op mijn laptop en ik besloot 
de koptelefoon uit te proberen. Ik hoorde maar 
aan één kant geluid. Nu besloot ik als leek zelf 
eens naar de fabrieksinstellingen te kijken. Na 
vijftien minuten zoek- en speurwerk vond ik het 
probleem: de speakers waren niet in balans en 
ook de volumeknop was aan één kant uit. Mijn 
laptop deed het daarna weer uitstekend.

Hoe is het mogelijk dat een eenvoudige op-
lossing over het hoofd wordt gezien? Want in 
Spreuken 11 vers 14 kun je immers lezen:“met 
veel goede adviseurs blijft een land welva-
rend.”! Nou ja, ik had wel een stapeltje advi-
seurs, maar die vergaten misschien dat niet elk 
probleem ingewikkeld hoeft te zijn en luisterden 
bovendien niet echt naar wat ik aangaf. 

Wat heb ik hier van geleerd? Onderschat nooit 
wat je zelf kunt en blijf meedenken. Zoek ad-
viseurs, maar dan wel mensen die niet alleen 
kennis van zaken hebben, maar ook goed kun-
nen luisteren. En wie weet hebben de fabrikan-
ten dan ook minder klachten.

Op één of andere manier moeten we kinderen opvoeden die 
de ernst van het leven aankunnen en zich tegelijkertijd jaren 
plezier herinneren. Misschien betekent dit dat we opnieuw 
moeten leren lachen.

Omdat het plezierig is!
Toen mijn kinderen klein waren, waren we gewoon “ge-
zinsnachten” te organiseren. De kinderen sleurden hun ma-
tras naar onze slaapkamer om op de vloer te slapen. Af en 
toe hadden we een “super-gezinsnacht”. Dat betekende dat 
we met z’n allen op de vloer van de woonkamer sliepen. Be-
halve het feit dat het leuk was, zat er ook een logica achter 
het feit dat vier mensen met perfecte bedden dit met elkaar 
deden. Ik sprak eens op een conferentie waar ik onze “su-
pergezinsnacht” wat gedetailleerder uitlegde. “Het is fantas-
tisch,” zei ik. We liggen allemaal samen in het donker voor 
de open haard. We luisteren naar verhalen en eten teveel 
chocolade.” Ik beëindigde mijn toespraak en wist dat ik in de 
problemen zat toen “zij” op mij toestapte naar het podium. 
Ik heb genoeg ervaring met spreken dat ik die uitdrukking 
op haar gezicht van op 100 meter afstand herken. Ze zette 
mij voor blok en zei: “Denkt u niet dat het niet wijs is om 
kinderen net voor ze gaan slapen chocolade te laten eten? 
Hun tanden zullen rotten?” Dergelijke uitspraken vermoor-
den het plezier. “Ja, ze hebben nadien hun tanden gepoetst. 
Maar kinderen houden van hen die hen niet alleen onderwij-
zen, maar ook plezier met hen maken.” Ik wil je aanmoedi-
gen je kinderen te verrassen. Zo herinner ik mij dat wij thuis 
eens elektriciteit wilden besparen. Ik bedreigde hen op alle 
mogelijke manieren, maar zij lieten de lichten aan. Dat ging 
zo door totdat ik een papier op de muur plakte met ieders 
naam erop. Wanneer je het licht uitdeed dat een ander had 
aangelaten, kreeg je een streepje. Diegene die na een week 
het meest strepen had kreeg vijf punten en we begonnen 
opnieuw. Wie dertig punten scoorde kreeg een prijs.
Maanden na elkaar moest je het licht maar vijf seconden 
aandoen en iemand sprong vanachter het gordijn om het 
opnieuw uit te doen. Het huis was in duisternis gehuld. We 
waren te bang om elektriciteit te gebruiken.

Nu denk je waarschijnlijk dat dit niet al te lang duurde. Dat is 
ook zo. Maar nog 10 jaar later, wanneer iemand het over het 
besparen van elektriciteit heeft, zeggen mijn kinderen: “Mijn 
vader was gek,” en iedereen lacht opnieuw.

Wat is plezier?
Plezier hoeft zelden duur te zijn. Plezier is een tent lenen en 
in de tuin slapen. Het is op een doordeweekse schooldag 
’s avonds naar een film gaan. Het is een watergevecht met 
ballonnen. Het is in het verkeer zeggen: “In de volgende auto 
die we voorbij rijden zit een man die lijkt op de kerel waarmee 
(noem de naam van een kind) zal trouwen. Terwijl je de auto 
passeert, staren de kinderen door de ruiten en gieren ze van 
het lachen. Jij probeert natuurlijk gewoon te doen. In elk van 
deze voorbeelden schuilt een mogelijk gevaar. In de tuin kun 
je een longontsteking vatten. Je weet dat het niet goed is om 
tijdens schooldagen ’s avonds laat op te blijven. Het water 
zou een elektriciteitskabel kunnen raken en in de hele buurt 
een kortsluiting veroorzaken. De man in de wagen zou een 
seriemoordenaar kunnen zijn die je nummerplaat noteert. 
Waarschijnlijk valt het wel mee en heb je met je kinderen eens 
goed gelachen. Er komt een dag dat je hart naar hen uit zal 
gaan. Misschien zijn ze 13 of 30 wanneer je je armen om hen 
heen slaat en je als gezin door een moeilijke tijd gaat. Geen 
enkel gezin is immuun voor dit soort dingen. Een gezin moet 
echter een collage zijn van moeilijke momenten en tijden van 
overweldigend plezier. Toen ze klein waren, was je gewoon 
hen te kietelen. Je wilde hen aan het lachen brengen. Stop 
daar nooit mee.

Lachen met je kids

Nog 10 jaar later, wanneer 
iemand het over het besparen 

van elektriciteit heeft, zeggen mijn 
kinderen: “Mijn vader was gek,” 

en iedereen lacht opnieuw.

De rekeningen die betaald moeten worden, examens die moeten worden afgelegd en je moet ge-
zond eten en discipline leren. Maar de kindertijd heeft ook behoefte aan lachen. Dat kinderen mis-
bruikt worden, honger hebben of eenzaam zijn doet tranen in je opwellen, niet alleen omwille van 
de pijn, ook omdat ze beroofd zijn van hun kindertijd en van hun recht om te lachen.

door Rob Parsons

© Centrum voor Pastorale 
Counseling, Vlaanderen

www.pastoralecounseling.
org , overgenomen met 

toestemming
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InzichtInzicht

Door Paul Kroll

1Het Random House woor-
denboek van de Engelse taal 

omschrijft metamorfose in 
biologische termen als een 

“diepgaande verandering in 
vorm van de ene fase naar de 
volgende in de levensloop van 

een organisme.”

Waar vind 
ik een
nieuw 
lichaam?
Niets is zeker in het leven, behalve de dood en belastingen, 
gaat het oude gezegde. We kunnen misschien de belastingen 
het hoofd bieden door meer geld te verdienen of te zorgen dat 
de overheid ze verlaagt…maar de dood? Wat kunnen we doen 
aan de dood? Nou, niet veel - niets, in feite. 

is een wonder van schepping en een voorbeeld voor de 
transformatie van sterfelijk naar onsterfelijk. 
Als de rups genoeg heeft gegeten, zoekt hij een veilig 
plekje en wikkelt zichzelf in een cocon. Daarna vervelt hij, 
waarbij hij zijn buitenste huidlaag verliest en een nieuw om-
hulsel krijgt dat veel dikker en sterker is. In deze vorm kan 
hij niet eten, stoffen uitscheiden en meestal niet bewegen. 
Het heeft er alle schijn van dat hij dood is. Maar hij is verre 
van levenloos. Binnenin, begint er een wonder van trans-
formatie plaats te vinden. 
Het eerste dat gebeurt, is dat het grootste deel van het 
lichaam van de rups afsterft. Enzymen worden vrijgelaten 
die al het weefsel van het rupsenlichaam verteren, zodat 
de rups wordt omgezet in een soort dikke organische 
soep. In feite verteert hij zichzelf van binnenuit. Maar niet 
al het oude weefsel wordt vernietigd. Op enkele plaatsen 
in het insectenlichaam bevinden zich verzamelingen van 
gespecialiseerde embryo cellen. Tot nu toe speelden deze 
geen rol in het leven van het insect. Deze cellen beginnen 
al vroeg in het leven van de rups te ontwikkelen, maar dan 
komt de ontwikkeling tot stilstand en blijven de cellen non-
actief in het lichaam van de rups. Zodra de metamorfose 
op gang komt, beginnen deze cellen weer te groeien. 
De taak van deze gespecialiseerde cellen is het toezicht 
houden op de bouw van een nieuw lichaam uit de soep die 
de verterende sappen van het insect hebben gemaakt van 
het oude larvenlichaam. Één cel wordt een vleugel; andere 
cellen vormen de poten, de voelsprieten en alle organen 
van de volwassen vlinder. Op deze manier wordt het com-
plete innerlijke gestel van de rups – de spieren, spijsverte-
ringssysteem en zelfs het hart en zenuwstelsel – volledig 
opnieuw opgebouwd. 
Wat er uiteindelijk uit de pop tevoorschijn komt is niet al-
leen maar een rups met vleugels. Het is een nieuw schep-
sel, dat niet langer beperkt is tot rondkruipen en niet meer 
volledig in beslag wordt genomen door eten. Hoewel het 
potentieel om een vlinder te worden, van nature in het 
oude lichaam van de rups aanwezig is, kan de verandering 
niet plaatsvinden zonder dat het oude schepsel afsterft. 
Pas dan begint het wonderlijke proces van metamorfose, 
totdat uiteindelijk, een volledig nieuwe soort schepsel ver-
schijnt uit het “graf”. 
Hoog in de lucht, gedragen door zijn prachtige vleugels, 
kan de vlinder nu van het leven genieten op een manier die 
een rups zich nooit kon voorstellen. 

Van sterfelijk naar onsterfelijk 
Ik wil graag een vergelijking maken tussen het proces van 
metamorfose in de natuur en het proces van “metamor-
fose” in de opstanding. 
Ik bedoel natuurlijk niet dat de opstanding precies is zoals 
natuurlijke metamorfoses. De rups en de door metamor-
fose veranderde vlinder zijn fysiek en zullen allebei ster-
ven. Onze metamorfose zal plaatsvinden omdat God ons 
een veranderd, geestelijk lichaam geeft. De doden zullen 

in Christus geroepen worden door de kracht van God en 
een nieuw lichaam krijgen. Dit zal de moeder zijn van alle 
metamorfoses! 
 
Nadenken over het “nieuwe lichaam” 
Wat voor soort lichaam zal God ons geven in de opstan-
ding? Paulus beantwoordde deze vraag door het proces 
uit te leggen aan de hand van een ander voorbeeld uit de 
natuur: “Wat je zelf zaait, wordt niet levend, of het moet 
gestorven zijn, en als je zaait, zaai je niet het toekomstige 
lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, 
of van iets anders.” (vers 36-37). 
Ja, dat is een wonder. Een veld vol tarwe ontstaat uit een 
handvol zaadkorrels. Een enorme eikenboom die uit een 
piepklein eikeltje komt! Een worm begraven in een cocon 
verschijnt opnieuw als een andere levensvorm, met een 
compleet ander lichaam. 
Dat is vergelijkbaar met wat er met ons gaat gebeuren in 
de opstanding van de doden. Paulus legt uit: “Er wordt ge-
zaaid in vergankelijkheid (onze huidige staat), en opgewekt 
in onvergankelijkheid…Er wordt een natuurlijk lichaam ge-
zaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.” (vers 42 en 44, 
wat tussen haakjes staat, is van mij). 
Een andere apostel, Johannes, begreep ook dat hij alleen 
maar in algemene termen kon uitleggen hoe ons verander-
de lichaam of leven in de opstanding zal zijn: “Ja vrienden, 
wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstel-
ling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één 
ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij 
Hem dan zullen zien zoals Hij werkelijk is.” (1 Johannes 3:2).  

Hetzelfde maar toch ook niet 
Ons “geestelijke” bestaan na de opstanding zal on-
miskenbaar anders zijn dan ons huidige aardse be-
staan. Toch zal er ook continuïteit bestaan. We zullen 
nog steeds onszelf zijn “aan de andere kant,” maar vol-
ledig herboren van aard en onsterfelijk van lichaam.  

Een nieuw lichaam voor een oud lichaam 
Dus wat precies zullen onze veranderde – getransformeer-
de – nieuwe lichamen hebben dat ze nu nog niet bezitten? 
Uit de dood opgewekte lichamen zullen onvergankelijk en 
onsterfelijk zijn. Denk daar eens over na. We zullen nooit 
meer moe zijn. Nooit meer dorst of honger hebben. Nooit 
meer ziek zijn of pijn lijden. Nooit meer lijden door angsten 
en zorgen. Nooit meer zondigen. Nooit meer sterven. 
De Bijbel bevestigt onze menselijke ervaringen dat onze 
lichamen oud en zwak worden, ziek worden en pijn lijden, 
aftakelen en sterven. Ook bevestigt de Bijbel dat wij in de 
opstanding een nieuw lichaam van God zullen krijgen dat 
ons ware en eeuwige vrijheid en blijdschap zal geven. (Je 
kunt hier meer over lezen in Romeinen 8:21-23). 
Een nieuw lichaam, waarmee we voor eeuwig zullen leven 
in een herstelde wereld, waar niets ooit meer mis zal gaan. 
Dat is inderdaad de moeder van alle verandering.

Heb je ooit aan een vlinder gedacht 
als een rups met vleugels?

Daarom is het de hoop van alle christenen om opnieuw te 
leven – en voor eeuwig te leven – door een opstanding uit de 
dood. Dit werpt een interessante vraag op: Wat voor soort li-
chaam zal God ons geven? Als je je dit ooit hebt afgevraagd, 
kun je er zeker van zijn dat je niet de eerste bent. Er staat 
zelfs een discussie over in het nieuwe testament, waar de 
apostel Paulus zijn medegelovigen opheldering probeerde 
te geven. 
In deze brief vroeg Paulus: “Maar, zal iemand zeggen, hoe 
worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam ko-
men zij?” (1 Korintiërs 15:35). 
Ik moest denken aan een fascinerend voorbeeld vanuit de 
natuur. Ik heb het over het wonder van metamorfose. Het 
woord betekent gewoon “verandering van vorm.”1 

Wat gebeurt er in een pop? 
Denk er dan nog eens over na. Wat er in een pop gebeurt, 
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Wat kan het voor 
jou betekenen?

Door Michael Morrison

te verkondigen waarvan ze weten dat het niet 
klopt. Dat de discipelen hallucinaties hadden is 
ook niet logisch. Het kan niet zo zijn dat zo-
veel mensen tegelijk dezelfde droom hebben. 
De discipelen waren niet misleid en waren ook 
geen misleiders. Ze verkondigden dat Jezus uit 
de dood was opgestaan en nu naar de hemel 
was gegaan om aan de rechterhand van God 
te zitten. Door dit getuigenis, verkondigd door 
gewone mensen met een buitengewone vrij-
moedigheid, begonnen duizenden mensen te 
geloven. Zelfs naar de maatstaven van de eer-
ste eeuw was het een vreemd verhaal, maar ze 
accepteerden het. En als God deze man uit de 
dood had opgewekt, dan moest God hebben 
goedgekeurd wat Hij leerde zelfs Zijn bewerin-
gen dat Hij de enige weg was naar de redding.

3. De dood van Jezus
Jezus zei dat Hij Zijn leven gaf met een reden. Zijn 
dood had een doel het was om andere mensen 
te dienen, om een prijs te betalen om hen te red-
den. De discipelen zeiden dat Jezus “stierf voor 
onze zonden” Dat wil zeggen dat Hij stierf zodat 
onze zonden (de dingen die wij verkeerd gedaan 
hebben) vergeven konden worden. Hij gaf Zijn le-
ven vrijwillig om ons te redden. Het laat Zijn grote 
liefde voor ons zien. Voor sommige mensen is dit 
enorm zinvol. Het kwaad is een ernstige zaak en 
het kan niet aan de kant geschoven worden alsof 
het er niet toe doet. Het doet er zeker toe en de 
dood van Jezus laat dit ook zien. Er is een hoge 
prijs betaald voor de gevolgen van de zonde. Je-
zus’ dood laat niet alleen de ernst van de zonde 
zien, maar ook de diepte van Gods liefde voor 
ons. Door Jezus’ dood, geloven mensen dat God 
van hen houdt. 

4. De discipelen van Jezus
Een belangrijke reden voor de snelle versprei-

ding van het christendom in de eerste eeuw is 
de menigte van gelovigen. Zij lieten iets zien 
van oprechtheid, geloof, liefde en genade. Ze 
lieten Jezus in hen leven. Zij waren, net als hun 
Meester, bereid om hun leven te geven om an-
deren te dienen. Ze veranderden hun manier 
van leven van egoïsme naar hulpvaardigheid, 
van geweld naar vrede, van hebzucht naar vrij-
gevigheid. Het was een verbazingwekkende 
verandering en hun vrienden vroegen zich af 
waarom ze niet langer losbandig, dronken en 
egoïstisch leefden (1 Petrus 4:3-4). Deze chris-
tenen ondergingen een verandering in hun le-
ven. Sommige mensen werden overtuigd van 
de waarheid van het christendom door alleen 
maar te kijken naar de uitwerking in hun levens 
(1 Petrus 3:1). En toch is het voorbeeld van 
veel christenen vandaag de dag een reden 
voor sommige mensen om juist niet te gelo-
ven! De kerk zit, naar hun idee, vermoedelijk 
vol met hypocrieten. Er zit wel een kern van 
waarheid in dit bezwaar. De kerk heeft inder-
daad mensen die bepaald niet christelijk zijn in 
hun gedrag en houding. En toch is dit precies 
waar zulke mensen horen te zijn! De kerk is 
geen museum van volmaakte mensen – het 
is een ziekenhuis voor zondaars. Mensen met 
gebreken worden uitgenodigd om binnen te 
komen, dus het zou geen verrassing moeten 
zijn dat er problemen in de kerk zijn. De kerk 
is precies de plaats waar zondaars horen te 
zijn, om de boodschap van vergeving te ho-
ren, te luisteren naar het onderwijs van Jezus 
en te worden aangespoord om meer als Je-
zus te zijn. Zeker, er zijn ook hypocrieten in de 
kerk. Sommige mensen genieten van de soci-
ale voordelen van de kerk, maar hebben hun 
leven niet echt toegewijd aan Jezus Christus. 
Maar er zijn ook mensen die opvallend ver-
anderd zijn door Christus. Voormalige pros-

tituees, voormalige alcoholisten, voormalige 
witte boorden criminelen en zelfs voormalige 
hypocrieten geven hun getuigenis dat Jezus in 
hen leeft. Hierdoor geloven sommige mensen 
dat het christendom de waarheid spreekt. Dit 
bewijs overtuigt ze. 

5. De terugkomst van Christus
Dit leven, met al zijn problemen en worstelin-
gen, is niet alles wat er is. Er zal een tijd komen 
dat onrecht recht gezet zal worden, dat goed-
heid beloond zal worden. Er komt een dag van 
oordeel, een dag waarop iedereen ter verant-
woording geroepen zal worden voor Jezus, 
de Rechter die voor ons stierf. Hoe kunnen 
we staande blijven voor Hem? Niet door ons 
eigen verstand, onze kracht of goedheid. We 
kunnen alleen staande blijven door de genade 
van Jezus Christus. Het christendom leert het 
goede nieuws dat eeuwig leven mogelijk is 
door het geloof in Christus. We kunnen voor 
eeuwig met God leven in grote vreugde en 
vrede! Er is een grote bedoeling met ons leven, 
een bedoeling met onze ervaringen, zelfs met 
onze moeilijkheden en zorgen. Net als Jezus 
uit de dood werd opgewekt, zullen wij ook uit 
de dood worden opgewekt. Als dit leven al-
les is wat er is, heeft het geen echte waarde. 
Maar als de eeuwigheid een mogelijkheid is, 
is het alles waard in de wereld. In het chris-
tendom hebben we alles te winnen en niets te 
verliezen. Sommige mensen kiezen ervoor te 
geloven. 

Conclusie
Christenen geloven om veel verschillende re-
denen. Klinkt één van deze redenen logisch 
voor jou? We zouden er graag over praten. 
Jezus betekent veel voor ons.

ners waar vele mensen een hekel aan hadden. 
Prostituees vonden vergeving, geen veroorde-
ling. En Jezus bleef onderwijzen, zelfs toen Hij 
wist dat de religieuze leiders Hem probeerden 
te doden. Hij was oprecht en het kostte Hem 
Zijn leven. Mensen over de hele wereld res-
pecteren Jezus om zijn onderwijs. Velen heb-
ben geprobeerd dit onderwijs toe te passen op 
hun eigen leven. Ze zijn discipelen geworden 
– volgelingen van Jezus. Maar soms worden 
de mensen die houden van het onderwijs van 
Jezus, verrast door wat Hij nu eigenlijk leerde. 

2. De wederopstanding van Jezus
Romeinse soldaten kruisigden duizenden men-
sen. Maar slechts één van hen heeft vandaag 
de dag nog aanhang. Waarom is dat? Mis-
schien omdat Jezus de enige was die opge-
staan is uit de dood. De opstanding van Je-
zus was de belangrijkste boodschap van de 
vroege kerk. Zijn vroege discipelen getuigden 
en preekten er veel over. “Jezus is door God 
tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 
“ (Handelingen 2:32). Met deze eenvoudige 
boodschap groeide het christendom in een ra-
zend tempo. Paulus zei dat er honderden men-
sen waren die Jezus levend gezien hadden (1 
Korintiërs 15:6). Duizenden werden overtuigd 
toen de vroege apostelen hun leven op het spel 
zetten om te vertellen wat zij geloofden. Was 
Jezus werkelijk uit de dood opgestaan? Als 
Jezus’ lichaam wél in het graf was gebleven, 
zouden de religieuze leiders dat gebruikt heb-
ben om de boodschap een halt toe te roepen. 
En het is ook niet logisch dat de discipelen het 
lichaam gestolen hadden, om vervolgens voor 
de komende 30 jaar hun leven te riskeren door 
te verkondigen dat Hij leefde, zonder dat één 
van hen ooit het geheim verraadde. Gewone 
vissers zetten hun leven niet op het spel om iets 

In verscheidene landen is het verboden om christen te wor-
den. Maar mensen worden toch christen – ondanks straffen 
en zelfs bedreigingen met de dood. Duizenden gelovigen 
worden elk jaar gedood, maar toch worden nog meer mensen 
christen. 

Het christendom kan zich verspreiden, zelfs als 
mensen erom vervolgd worden. Dat is in feite 
ook de manier waarop het christendom begon 
– Jezus werd gedood als een politieke crimi-
neel. In de eerste 200 jaar na zijn dood, werden 
vele duizenden christenen gedood toen het 
Romeinse rijk dit nieuwe geloof probeerde uit 
te roeien. Miljoenen mensen worden elke jaar 
christen. Wetenschappers, boeren, geschied-
kundigen en kantoorbeambten – mensen van 
alle rangen en standen – worden christen. 
Waarom? Dit artikel geeft verschillende rede-
nen. Je kunt zelf kijken of één van deze rede-
nen logisch voor je klinkt. 

1. Het onderwijs van Jezus
Het christendom draait om Jezus. Jezus be-
gon zijn bediening als een leraar. Hij legde de 
nadruk op liefde, genade, geloof, vergeving en 
eerlijkheid. Hij leerde vriendelijkheid in plaats 
van geweld. Vrijgevigheid in plaats van zelf-
zuchtigheid. Goed doen in plaats van kwaad 
doen. Jezus had respect voor alle mensen, 
zelfs mensen waar anderen op neerkeken. 
Jezus raakte melaatsen aan, verwelkomde 
kinderen en behandelde vrouwen en buiten-
landers met respect. Maar Jezus zei scherpe 
dingen over religieuze leiders. Hij had een hekel 
aan hypocrisie en de houding van op ande-
ren neerkijken. Jezus bracht tijd door met de 
“zondaars” die de leiders verachtten. Hij was 
tolerant. Hij bracht tijd door met de belastingin-

Christen Christen

 Jezus had 
respect voor 

iedereen, raakte 
melaatsen aan 
en behandelde 

vrouwen en 
buitenlanders 
met respect. 

Sommige genieten van de sociale voordelen, er zijn 
er ook die opvallend veranderd zijn door Christus.
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Hij ging erheen en vroeg: “Wat doen jullie met die 
hond?” Eén van de jongens antwoordde:”Deze 
hond is al oud en heeft geen baasje meer. We 
willen hem allemaal wel mee naar huis nemen. 
Daarom hebben we besloten dat wie de groot-
ste leugen kan vertellen de eigenaar van de 
hond is. Natuurlijk schrok de predikant er wel 
een beetje van. “Jullie zouden geen wedstrijdje 
moeten houden wie de grootste leugen kan 
vertellen” zei hij. De dominee begon tegen hen 

een preek af te steken van wel tien minuten. Hij 
begon met: “Weten jullie jongens niet dat liegen 
zondig is?” en tot slot zei hij: “Ik heb, toen ik 
van jullie leeftijd was, nooit gelogen!” Het was 
ongeveer een minuut doodstil. 

En net toen de dominee het idee kreeg dat zijn 
preek vruchten had afgeworpen, zuchtte het 
kleinste jongentje eens diep en zei:” Oke, geef 
de hond wel aan hem!”

Een dominee liep te wandelen en kwam een groep jongens tegen. 
Ze waren tussen de tien en twaalf jaar oud en hadden een hond 
omsingeld. De dominee was bang dat de groep het dier iets zou 
aandoen. 

Een basketbal in mijn handen is 30 euro waard.
Maar als Michael Jordan een basketbal vast-
houdt... is die ineens 50 miljoen euro waard.
Het is maar net wie ‘m vasthoudt.

Een honkbal in mijn handen is negen euro 
waard. Maar in de handen van Mark McGuire is 
die 29 miljoen waard. 
Het is maar net wie ‘m vasthoudt.

Ik kan niks uitrichten met een tennisracket. 
Maar Pete Sampras wint er Wimbledon mee. 
Het is maar net wie ‘m vasthoudt.

Ik kan met een staf een wild dier wegslaan. 
Maar Mozes liet met z’n staf de Rode Zee splij-
ten. Het is maar net wie ‘m vasthoudt.

In mijn handen is een katapult een stuk speel-
goed. Voor David is het een krachtig wapen 
waarmee hij Goliath verslaat. 
Het is maar net wie ‘m vasthoudt.

Met twee vissen en vijf broden kan ik een paar 
broodjes vis maken. Maar God kan er duizen-
den mensen mee voeden. 
Het is maar net in wiens handen ze zijn.

Met spijkers kan ik een vogelhuisje timmeren.
Maar spijkers door de handen van Jezus Chris-
tus ... kunnen redding brengen ... voor de hele 
wereld. Het is maar net in Wiens handen ze zijn.

Leg je leven in handen van Jezus Christus.
Leg vervolgens je zorgen, angsten, hoop, dro-
men, je zonden, missers, fouten, schaamte, 
je familiebanden en relaties, ... en alles wat je 
bent, wie je ook bent ... in de handen van Jezus 
Christus.

En wat is je leven dan veel waard.

LiegenWat is de 
waarde...

Een kleuterjuf lette op de kinderen in haar klas, 
terwijl ze aan het tekenen waren.

Af en toe liep ze rond om het werk van elk kind te bekijken.
Toen ze bij een klein meisje kwam die ijverig aan het werk was, 

vroeg ze wat ze aan het tekenen was.

Het meisje zei: “Ik teken God”.

De juf stond stil en zei: “Maar niemand weet hoe God eruit ziet”.
Zonder te stoppen met tekenen of op te kijken antwoordde het 

meisje…

“Over een minuut zullen ze het weten”.

Lieve God,
Was het de bedoeling dat de giraf er zo uit zou zien 

of was dat een ongelukje? - Norma

Weet je hoe God eruit ziet?

Een andere kijk Inzicht

Een goede keuze
Misschien heb jij hier geen keus in, maar miljoenen mensen 
hebben dat wel. Ik denk bijvoorbeeld aan een drugsver-
slaafde op Skid Row (verblijfplaats van de daklozen), die uit 
vuilnisbakken moet eten en high wordt van benzinedampen. 
Deze persoon had eens een baan, vrienden en een goede 
gezondheid, maar door het gebruik van drugs, verdwenen al 
deze goede dingen. Zijn leven is een gestage achteruitgang 
geweest.
Maar op een dag zegt de verslaafde (dit is één van de geluk-
kigen): “Mijn leven stelt niets voor en al deze drugs, waarvan 
ik dacht dat ze me hielpen, helpen me alleen maar de vernie-
ling in. Ik moet stoppen en ik heb hulp nodig, anders zal ik 
het niet overleven.”
Dus de drugsverslaafde/alcoholist geeft toe dat hij een ver-
slaafde is en de slechtste dag van zijn leven draait uit op de 
beste beslissing die hij in tien jaar heeft gemaakt. Hoewel hij 
nog steeds last zal hebben van ernstige afkickverschijnselen, 
zoals pijn en emotionele worstelingen, zal zijn leven vanaf dat 
punt alleen maar beter worden. 
Het leven hoeft niet het dieptepunt te bereiken op Skid Row. 
Sommige mensen bereiken op andere gebieden het diepte-
punt – sommigen hebben nog steeds een baan en een ge-
zin. Maar voor allen geldt dat ze op een punt komen waarop 
ze zeggen, “Mijn leven stelt niets voor en ik ben degene die 
het verprutst heeft en ik heb hulp nodig.” Hun leven met al-
cohol en drugs wordt zo slecht dat ze gemotiveerd genoeg 
zijn om het toe te geven en hulp te zoeken.
Ze zeggen, “Dit is de slechtste dag van mijn leven – mor-
gen zal beter worden omdat ik vandaag hulp ga zoeken. Als 
ik niet stop met de drugs, zal morgen slechter worden dan 
vandaag, maar dat wil ik niet – ik kies ervoor dat deze dag de 
slechtste dag van mijn leven zal zijn.”
Heb je ooit gedacht dat het goed zou kunnen zijn om de 
slechtste dag van je leven te hebben? Voor miljoenen men-
sen is dat het wel. Ik zou wel willen dat nog miljoenen men-

sen meer nu de beslissing zouden nemen dat dit de slecht-
ste dag van hun leven is. Natuurlijk wordt de toekomst niet 
beter door alleen maar de woorden te zeggen – het zal niet 
werken, tenzij ze toegeven dat ze hulp nodig hebben en die 
hulp ook krijgen. 

Hoe zit het met jou?
Als jij een verslaving hebt – aan alcohol of pornografie bij-
voorbeeld – kun je de beslissing vandaag nog nemen. Als je 
een gewoonte hebt die je tot slaaf maakt, kan het leven voor 
jou beter worden – als je hulp krijgt.
Geef toe dat je het niet alleen kunt. Zoek de hulp van Jezus 
en de hulp van een vriend, die je genade en vergeving zal 
tonen. Ik kan je niet beloven dat het leven altijd makkelijk 
en soepel zal verlopen en elke dag beter zal gaan, maar je 
leven is zeker beter af in de handen van Jezus dan in je eigen 
handen. Alleen Hij kan je schuldgevoel wegnemen – alleen 
Hij kan je zuiver maken. Hoe slecht moet het worden voordat 
jij de juiste keuze maakt?
Maar jij moet de beslissing nemen: Is dit de slechtste dag van 
je leven, of ga je wachten tot het nog slechter wordt? Het kon 
wel eens de beste beslissing zijn die je ooit hebt gemaakt. 
Dat is de moeite waard om over na te denken.

Vandaag 
de beroerdste 
dag van je leven! 

Zou het niet goed 
zijn als vandaag 

de slechtste dag 
van je leven was

Heb je ooit een hele slechte dag gehad? Misschien werd je ontslagen, heb je je auto total loss gere-
den en juist toen je dacht dat het niet erger kon worden, kreeg je scheidingspapieren uitgereikt op 
de noodopvang! Wat je slechtste dag ook was, iemand anders heeft zonder twijfel een nog slech-
tere dag gehad.

door Joseph Tkach
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Door Paul Kroll
en Mike Feazell

Stress!

hoeveelheid stress. Zoals endocrinoloog Hans Selye, één 
van de belangrijkste autoriteiten ter wereld op het gebied 
van stress, zei: “De meeste mensen die iets willen bereiken, 
die ambitieus zijn, leven met stress. Ze hebben het nodig.” 
De juiste hoeveelheid stress kan ons pushen tot de beste 
prestaties.
Stress heeft ook tot doel om ons te beschermen in gevaar-
lijke situaties. Als we in het snelle verkeer rijden en een an-
dere auto wijkt voor ons uit naar onze rijbaan, gebeuren er 
direct een heleboel dingen in ons lichaam – in hersenen, hart 
en spierstelsel. Het lichaam zet innerlijke processen in gang 
om de crisis het hoofd te kunnen bieden en zo het positieve 
effect van het vermijden van een botsing te bereiken. Maar 
als de crisis en druk om ons heen zo vaak voorkomt en zo 
intensief wordt dat we voortdurend een beroep moeten doen 
op onze innerlijke processen om direct te kunnen reageren, 
wordt de stress slopend. Ons lichaam kan gewoon niet vol-
doen aan zulke eisen.
Teveel stress hebben, wat dr. Selye hyperstress noemt, kan 
destructief zijn voor ons lichamelijk en emotioneel welzijn. 
Sommigen nemen hun toevlucht tot alcohol of drugs om de 
stress te verdoven die opgeroepen wordt door emotioneel 
verontrustende gebeurtenissen of situaties, zoals ruzies met 
je partner, armoede, angst, eenzaamheid of spanningen op 
het werk. Maar het gebruik van alcohol of medicatie om met 
stress om te kunnen gaan, lokt alleen maar meer stress uit, 
waardoor er een vicieuze en schadelijke cirkel in iemands 
leven ontstaat. Alcohol of drugs gebruiken is natuurlijk geen 
effectieve maatregel om met druk om te kunnen gaan.

Ontspannen
Wel belangrijk is ontspanning. Ontspannen door een veran-
dering in activiteiten herstelt ons. 
Mensen met drugs- of alcoholproblemen proberen wel om 
te ontspannen, maar alleen door hun toevlucht te nemen tot 
een fles gevuld met alcohol of pillen. Drugmisbruikers zijn af-
hankelijk van drugs om te ontspannen, in plaats van te leren 
hoe ze op de juiste manier moeten ontspannen. Ze pakken 
hun problemen op de verkeerde manier aan. En om deze 
reden: ze hebben hun manier van leven niet veranderd, dus 
ze blijven problemen tegenkomen, maar ze leren nooit om er 
mee om te gaan, behalve door chemicaliën. Dus ze blijven 
chemicaliën gebruiken en langzaamaan hebben ze steeds 
meer nodig.
Afhankelijkheid van drugs veroorzaakt een enorme hoeveel-
heid andere gerelateerde problemen, en leidt tot nog meer 
stress. De druggebruiker raakt verstrikt in de vicieuze cirkel. 
Hij gebruikt drugs om met de stress om te kunnen gaan en 
dit gebruik geeft alleen maar meer stress. 
Ontspanning is een veel betere benadering – lichaamsbewe-
ging, een rustiger tempo, tijdelijk niet meer denken aan de 
oorzaak van de stress ( en dat door een bewuste keuze, niet 
door zelf voorgeschreven alcohol of drugs). Alcohol zou nooit 
gebruikt moeten worden om regelmatig te kunnen ontspan-
nen - alleen iemand die al geestelijk ontspannen is, kan veilig 

toegeven aan alcohol en gematigd alcohol drinken. 
Naast ontspanning, zijn er nog andere effectieve maatrege-
len om de slopende effecten van stress te verminderen:
• Wees realistisch. Druggebruikers hebben de neiging zich-
zelf op te sluiten in een privéwereld, waarin het moeilijk of 
onmogelijk is om een duidelijk beeld van de echte wereld te 
krijgen. Ze kunnen hun problemen geestelijk vergroten tot ze 
buiten proporties zijn. Ze raken verstrikt in hun moeilijkheden, 
echt of ingebeeld, zodat ze niets anders meer kunnen zien.  
Iemands problemen kunnen echt en serieus zijn – een gebro-
ken huwelijk, werkloosheid en gebrek aan geld, problemen 
met een kind, ziekte. Maar steeds maar weer stil blijven staan 
bij de problemen, tot ze verlammend werken – en je niet 
meer in staat bent om actie te ondernemen – lost ze niet op. 
• Je tijd goed indelen. De tijd goed indelen is belang-
rijk. Dat houdt in dat je optimaal gebruik maakt van de 
tijd die je beschikbaar hebt om de dingen te doen die 
gedaan moeten worden. Het helpt je om prioriteit te ge-
ven aan bepaalde taken – om de belangrijkste (en, mo-
gelijk, meest zorgwekkende) dingen eerst te doen.  
Je terugtrekken in een door drugs veroorzaakte staat van 
euforie of vergeetachtigheid is natuurlijk niet een verstandig 
gebruik van tijd. Als het middel is uitgewerkt, blijven dezelfde 
problemen nog steeds bestaan. Dezelfde taken moeten nog 
gedaan worden en zijn dan misschien nog dringender. De 
persoon kan er dan voor kiezen om weer in de privé, “vei-
lige”, drugswereld te vluchten. Het zou veel beter zijn om de 
tijd goed in te delen en dingen af te maken. Het uiteindelijke 
gevoel van iets af te hebben zorgt weer voor zijn eigen cyclus 
van gebeurtenissen – deze keer positief .
• Verbeter de algemene gezondheid. Gezonde mensen die 
lichamelijk in goede conditie zijn kunnen een grotere hoe-
veelheid stress aan. Ze kunnen zich beter aanpassen, zijn 
positiever en over het algemeen hoopvoller. Een slechte ge-
zondheid vergroot kleine irritaties en werkt door in een cyclus 
van ziekte.
• Bouw alternatieven voor stress in. Er zijn allerlei oorzaken 
die onnodige stress opleveren, zoals bijvoorbeeld in je vrije 
tijd. Sommige t.v. programma’s en hobbies verhogen je 
stress in plaats van die te verlagen. Zoek dus ontspanning 
waar je echt van ontspant.

Een extra dimensie
Deze technieken kunnen je helpen psychische problemen 
aan te pakken. Maar er is nog een dimensie. Die heeft te 
maken met veranderingen in je houding. 
De meeste stress verdwijnt als we kunnen loslaten wat we 
niet kunnen veranderen. Jezus wist dat en zei dan ook: “Als 
de lasten je drukken en je vermoeid raakt, kom dan bij mij. 
Ik zal je rust geven. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en 
nederig. Bij mij zul je diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van 
je vraag is nooit te zwaar en de last die je voor mij draagt, 
is licht.” (Mattheus 11:28-30) Je stress ergens anders neer 
kunnen leggen, en daar laten, en iemand hebben die je helpt, 
daar word je nog eens rustig van.

In onze wereld is van alles aan de hand. Overbevolking. Intermenselijke conflic-
ten. Economische onzekerheid. Internationale conflicten. Onzekerheid over de 
toekomst. We kunnen daar een vaag, constant aanwezig gevoel van angst door 
krijgen. Een stress gevoel.

De juiste hoeveelheid stress kan ons 
pushen tot de beste prestaties.

Er zijn tijden dat het 
verstandig is om 

drugs te gebruiken om 
chemische onevenwich-
tigheden in het lichaam 

te behandelen. Drugs 
behoren alleen gebruikt 

te worden op advies 
van een arts. 

GezondheidGezondheid

Ontsnappen aan de werkelijkheid
Sommige mensen proberen dit te verdringen door het ge-
bruik van alcohol en drugs (illegale drugs of voorgeschreven 
medicijnen). Deze vermeende remedie is een epidemie op 
zichzelf. Dit zegt organisatorisch ontwikkelingsadviseur Karl 
Albrecht (Verenigde Staten) erover:
“Het gebruik van stemmingsveranderende chemicaliën in 
Amerika en tot op zekere hoogte in andere ontwikkelde lan-
den, is volledig uit de hand gelopen. Culturen die wij graag als 
‘primitief’ benoemen, bewaren het gebruik van tabak, drugs 
en bedwelmende middelen allemaal, zonder uitzondering, 

voor speciale gelegenheden zoals feesten en rituelen. Alleen 
in de zogenaamde ontwikkelde culturen gebruiken we deze 
chemisch opgewekte veranderde staat van bewustzijn als 
een routinemiddel om aan de werkelijkheid te ontsnappen.”
Stress is niet per definitie een negatieve kracht. Uiteindelijk is 
stress niet alleen wat ons overkomt, maar vooral hoe we re-
ageren op wat ons overkomt. Dat wordt geregeld door onze 
gedachten en onze emoties. 

De rol van stress
Als je leeft heb je gewoon te maken met een bepaalde  
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Alle mensen
één God

Quotes

Ingezonden brief van Johan van der Zee 

Heeft u dat ook wel eens dat u denkt, waren wij maar 
allemaal één. Eén kerkgenootschap met alle Christenen 
tezamen. Broeders en zusters, die gezamenlijk optrekken, 
om te getuigen van Jezus grote naam. Wat God in het leven 
van een mens kan betekenen. Bevrijding van angst. Vrede en 
rust krijg je als je Hem aanneemt als je Vader. Vertrouwen op 
Hem, alles in zijn handen leggen.

De geestelijke verbondenheid met talloze kinderen van God, die samen met mij de Here Jezus lief 
hebben. De geweldige macht van zijn woord ervaren. 

Bid u wel eens voor alle kerken in Uw stad, dat ze gezamenlijk gaan op trekken in plaats dat ze 
elkaar veroordelen? Met de vinger gaan wijzen. Die zijn te evangelisch, die doen te veel aan genade 
gaven, die spreken niet met tongen, die zijn niet ondergedompeld in de Heilige Geest. Die zijn te 
traditioneel, daar wordt nooit aan handoplegging gedaan. Kortom er zijn talloze kerken die de bijbel 
anders uitleggen als wijzelf. Hun eigen dogma’ s en statuten hebben. 

Zou dat Gods bedoeling zijn geweest ? 
Kunnen wij niet beter hand in hand samen gaan en in elke stad gezamenlijk gaan evangeliseren? 
Werkzaamheid vanuit de kerken tot verbreiding van het evangelie onder ongelovigen of anders-
denkenden.

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God  (Rom 8: 14.)  ‘Ja maar dat 
kan jij wel zo gemakkelijk zeggen’ zei iemand tegen mij, maar is dat ook zo? Ik antwoordde erop 
dat honderden mensen tijdens sommige bijeenkomsten tot bekering komen als de kracht van de 
Heilige Geest werkzaam is.

We mogen er allemaal bijhoren en dat kunnen wij ook. Dus jij en u wat een vreugde dat ik er bij 
mag horen. Dat dit mijn God is.  Is het zo simpel. Ja dat is het. Jezus zei : ‘Wie gelooft en gedoopt 
is zal worden gered.’ (marcus 16: 15- 17.) Ja daar kan je over discussiëren. Dat moet je anders 
zien, in breder verband, en dat is misschien wel zo maar staat er ergens niet; je moet als een kind 
geloven? (marcus 10; 14-16.)

Een kind vertrouwt op zijn Vader en vol vertrouwen gaat hij achter Hem aan. Weet u het nog dat uw 
moeder met haar armen gespreid stond en zei: “Kom maar”. Je rende naar haar toe en uiteindelijk 
sloot zij jou in haar armen. 

Zou u dat ook doen met een kind van een ander ongeacht hoe hij er uit ziet of mogelijk tot welke 
gemeenschap hij behoort? Uw hemelse Vader doet het ongeacht wie u bent. Baptist, gerefor-
meerd, vrijgemaakt, pinkster gemeente, protestantse gemeenten, rooms- katholiek of charismati-
sche beweging.

Moeten wij dan niet worden als een kind om zijn koninkrijk te vinden en te bouwen zo mogelijk op 
aarde.  Zijn koninkrijk tegemoet. Kom we gaan samen hand in hand. De Heiland tegemoet.

Ingezonden brief Tammy’s beurt

Stilstaande 
momenten

Door Tammy Tkach

Mijn vader zei altijd dat de tijd zo snel gaat dat het lijkt alsof 
het om de dag donderdag is. Als de tijd zo snel gaat, kunnen 
de seconden, minuten en uren van het leven samenvloeien en 
verloren gaan. 

“Leer ons zó onze dagen tellen,” vroeg Mozes 
aan God, “ dat wij een verstandig hart krijgen.” 
(Psalm 90:12). Hoe doen we dat? Schrijver 
Mark Buchanan stelt voor dat we “uitzoe-
ken waar tijd en eeuwigheid samenkomen.” 
“Schenk aandacht aan hoe God aanwezig is in 
het mysterie van ieder moment, in de hectiek 
van het leven of in het gekmakende voortsuk-
kelen. Hij is in alle momenten aanwezig. Maar 
we zijn maar al te vaak zo geobsedeerd door 
de tijd dat we de tijd niet nemen om dat wer-
kelijk op te merken” (The Rest of God, Thomas 
Nelson, 2006).
Schenk jij aandacht aan hoe God aanwezig is 
in het mysterie van ieder moment? Of laat je de 
momenten samenvloeien in de haast om alles 
voor elkaar te krijgen? 
Misschien heb ik al een aantal keren verteld 
dat ik een grote fan ben van Star Trek. Ik heb 
genoten van alle films (zelfs de oneven genum-
merde films). In Insurrection, leert een Ba’ku 
vrouw genaamd Anij kapitein Jean-Luc Picard 
hoe hij een enkel moment kan vasthouden. Ze 
vertraagt de tijd, waardoor hij de wapperende 
vleugels van een kolibrie kan zien terwijl het vo-
geltje boven een bloem zweeft. Als haar leven in 
gevaar is, past hij deze techniek toe en kan haar 
daardoor in leven houden, totdat er hulp komt 
Hoewel wij de tijd niet kunnen vertragen (dat 

zou ik wel willen), kunnen we wel een moment 
rust nemen om het mysterie van God in onze 
momenten op te merken. Kies een moment uit 
en richt je op waar je bent, wat je doet, met 
wie je bent en hoe God aanwezig is. Neem een 
mentale foto en dank God voor wat je ziet. Op 
een bepaalde manier, zal de tijd vertragen en ga 
jij volledig op in het moment.
Ik herinner me dat ik dit een keer deed toen 
mijn kinderen en ik in een park waren. Het was 
een prachtige dag – schitterend weer, iedereen 
was gelukkig en gezond. We waren samen met 
een goede vriend en mijn kinderen speelden en 
lachten. Terwijl ik naar ze keek, besefte ik dat 
dit één van die perfecte momenten in het leven 
was die nooit meer terug zou komen. Ik nam 
een mentale foto en legde elk detail van het mo-
ment vast. Ik kan me dit moment, nu vele jaren 
later, nog steeds duidelijk voor de geest halen. 
Waarom is dit belangrijk, vraag je je misschien 
af? In 1 Petrus 1:24 wordt ons verteld, “De 
mens is als gras en zijn schoonheid als een 
bloem in het veld: het gras verdort en de bloem 
valt af” (NBV). We zijn hier niet lang en we kijken 
uit naar een betere toekomst met de Heer. Maar 
terwijl we hier zijn, kunnen we er net zo goed 
van genieten. De kleine Westminster Catechis-
mus zegt: “Het belangrijkste doel van de mens 
is om God te verheerlijken en voor eeuwig van 
Hem te genieten.” Sta jezelf toe het een beetje 
rustiger aan te doen en van God te genieten, 
om Hem de glorie te geven en te danken, ge-
durende de dag. Hij is aanwezig als de tijd en 
de eeuwigheden samenkomen, als wij leven, 
bewegen en zijn in Hem. 

Het leven is als 
een damp, die 
voor een korte 

tijd verschijnt en 
daarna verdwijnt. 

(Jakobus 4:14)

Gebruik de talenten die je hebt, 

want het zou erg stil zijn in het 

bos als alleen de beste zangvo-

gels zouden zingen. 

(H. van Dyke)

Mensen voelden zich zo welkom 

en op hun gemak bij Jezus 

Christus dat ze Hem betrokken 

in een levendig geven en nemen 

(Johannes 6:5-8). Ze lagen naast 

Hem aan tafel aan, terwijl ze met 

Hem uit dezelfde schaal aten. 

(Johannes 13:23-26). Ze had-

den Hem zo innig lief dat ze naar 

de kust zwommen bij het zien 

van Hem om te genieten van 

een geïmproviseerde barbecue 

die Hij met Zijn eigen handen 

had klaargemaakt (Johannes 

21:7-14). (uit artikel GCI)

“Christen zijn betekent het onver-

geeflijke vergeven, omdat God 

het onvergeeflijke in jou heeft 

vergeven.” 

(C.S. Lewis)

Ook reageren? 
Wil jij ook reageren op onze artikelen, stuur ons 
een e-mail naar GCI.nederland@gmail.com.

Nieuwe website
Bezoek onze vernieuwde website op www.
lifelinemagazine.nl. Je vind er infomatie over 
LifeLine en over Grace Communion Nedeland 
en Vlaanderen; de kerk die LifeLine publiceert.



Ken je die tv programma’s waar mensen een heel nieuw leven 
beginnen in het buitenland? Je baan opzeggen, spullen inpak-
ken, en in Italië een bed and breakfast openen.

Het is een hele stap, maar sommige mensen doen het 
graag. Ze hebben een knagend gevoel van binnen. Ze willen 
iets anders. En dat willen ze zo graag, dat ze bereid zijn om 
een heleboel risico’s te nemen. Ze laten familie en vrienden 
achter, maken meestal veel kosten, leveren tijdelijk in aan 
luxe en gemak, en gaan keihard aan het werk in hun nieuwe 
omgeving.

Misschien twijfel jij ook weleens of jouw leven het nu he-
lemaal is. Wat denk je van een uitnodiging om eens iets 
nieuws uit te proberen? 

Er is een vrouw die dat een aantal jaren geleden meemaakte. 
Hier is haar verhaal. 
Ze had een stel relaties achter de rug, vijf om precies te zijn. 
Die waren allemaal misgelopen. En nu had ze zo’n knagend 
gevoel van binnen. Een soort leegheid. Was dit het nu?
Ze woonde in één van die landen in het Midden Oosten, en 
daarom moest ze elke dag naar een bron om haar dagelijkse 
water te halen. Dus zo ook op die speciale dag. Het was 
erg heet. Toen ze aan kwam lopen met haar emmers, zag 
ze een onbekende man zitten uitrusten bij de bron. Hij had 
geen emmers bij zich, en vroeg haar of ze hem wat water 
te drinken wilde geven. Het verbaasde haar. In die cultuur is 
het namelijk ongebruikelijk dat een man zomaar wat aan een 
vrouw vraagt. Toch raakte ze met hem in gesprek. Het werd 
een diep, intrigerend gesprek. Zo interessant, dat ze gewoon 
niet kon stoppen met vragen stellen. 
En tijdens dat gesprek opende zich in haar hart een nieuwe 
mogelijkheid. Er kwam haar een ander leven voor ogen te 
staan. Ze kon opnieuw beginnen en wist ineens welke weg 
ze in wilde slaan.

Opnieuw beginnen. Risico’s nemen. De man met wie ze had 
gesproken heet Jezus. En jij kunt ook een gesprek met hem 
aangaan, en ideeën vinden voor een wervelend, vol leven. 
Als je het verhaal zelf wilt lezen kun je het in Johannes 4 
vinden.

Opnieuw 
beginnen

Door Denise de Moei


