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Geachte lezers...In dit nummer

licht & leven
In ons leven verwelkomen we jaarlijks het 
voorjaar en de zomer. Deze seizoenen 
brengen ons licht, warmte en vogels die 
de dag al vroeg verwelkomen en het hoog-
ste lied zingen. Een mens wordt opgewek-
ter, toont meer humor, kan het leven beter 
aan en neerslachtigheid is verdwenen. We 
hebben allemaal licht in ons leven nodig. 

Als we licht door een prisma bekijken, zien we 
de bijzondere eigenschappen ervan. Iedere 
lichtstraal afkomstig van de zon is puur wit en 
bevat toch alle kleuren van het spectrum in 
lichtgolven en lichtdeeltjes. Lichtdeeltjes bewe-
gen zich op verschillende golven, waardoor we 
kleuren kunnen zien. Alle kleuren in de wereld 
zijn afhankelijk van licht. Als een lichtstraal een 
voorwerp raakt, worden sommige kleuren ge-
reflecteerd en sommige worden geabsorbeerd. 
Als alle licht in een voorwerp gereflecteerd 
wordt, zien we een wit voorwerp. Maar als licht 
geabsorbeerd wordt in een voorwerp, zien we 
de kleur zwart. Iedere lichtstraal bevat drie pri-
maire kleuren: rood, geel en blauw. Als door 
een voorwerp de rode en gele kleuren geabsor-
beerd worden, zien wij de kleur blauw. Als de 
kleuren geel en blauw geabsorbeerd worden, 
zien wij de kleur rood. De secundaire kleuren 
die we zien zijn oranje, groen en paars. Rood 
en geel vormen oranje, blauw en geel vormen 
groen, terwijl de kleuren blauw en rood samen 
paars opleveren. Daarom bevindt iedere kleur 
zich in iedere lichtstraal: licht is één, maar bevat 
vele kleuren. Dit vertelt ons iets over God.
God is namelijk één, maar bestaat uit drie per-
sonen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Wonderlijk nietwaar? Licht leert ons dat inzien!
Als we onze blik wenden van het fysieke licht 
naar het geestelijke Licht, dan valt ook op dat 
Jezus de Zon der gerechtigheid genoemd 
wordt en dat Hij het Licht genoemd wordt. Wij 
mogen wandelen in dat Licht! En wij worden 
zelf kinderen van het Licht genoemd: we zijn 
van het duister overgegaan naar het Konink-
rijk van het Licht. God is het Licht der wereld, 
niet alleen van u of onze buurman, maar van 
ieder mens die dat wil volgen. God wandelde 
met de mens in de Hof van Eden en wil ook 
met u wandelen, uw hart verlichten door Zijn 
Heilige Geest, met de warmte van zijn hand om 
uw schouder en de zekerheid dat Hij u nooit 
begeeft of verlaat. Lees Psalm 139 eens in uw 
luie stoel in de zon en laat het tot u doordringen 
hoe dichtbij Hij is. De lente en de zomer nodi-
gen uit om te genieten van het leven, de zon en 
de warmte. Jezus nodigt u uit te genieten van 
Zijn liefde voor u en samen te wandelen in dat 
geestelijke licht. Neemt u die uitnodiging aan?

Frans Danenberg,
Redactie Lifeline Magazine
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Pinksteren

de 
Heilige...

Vlak voordat Jezus naar de hemel ging zei 
Hij tegen de mensen die bij hem stonden: 
“Binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest 
gedoopt worden” (dat staat in Handelingen 
1:4-5). Een aantal dagen daarna gingen Je-
zus’ woorden inderdaad in vervulling: op de 
Pinksterdag. De Heilige Geest daalde neer op 
de mensen. De discipelen werden vol van de 
Heilige Geest, er werden zo’n 3000 mensen 
gedoopt en de kerk was geboren. 
Wie was dat, waar ze vol van werden?
De Heilige Geest is God zelf, die bij ons, men-
sen, wil zijn. Om een echte relatie met mensen 
te kunnen laten groeien. Het was nieuw dat de 
Heilige Geest in zoveel mensen tegelijk kwam.
Het Pinksterfeest werd namelijk vóór deze 
gebeurtenis ook al eeuwen lang gevierd door 
de Joden. Maar zij herdachten dan dat ze de 
wet van Mozes hadden ontvangen. De twee 
stenen tafelen, met daarop de tien geboden. 
Sommige mensen hadden de Heilige Geest. 
Maar dat waren er maar enkele.
Nu kwam de Heilige Geest precies op het 
Pinksterfeest. En massaal, in heel veel men-
sen tegelijk. Dit was om te laten zien dat er iets 
nieuws begon. God schrijft niet langer wetten 
op steen, als regels die van buitenaf opgelegd 
zijn, maar Hij stort zijn liefde uit in de harten van 
de mensen door de Heilige Geest. 
Ook nu ontvangen mensen de Heilige Geest. 
Als mensen met Jezus willen leven, ontvangen 
ze door de Heilige Geest kracht en liefde. Ze 
ontvangen ook rust, vrede en blijdschap. En 
bovendien speciale talenten. De Heilige Geest 
is bij ze en geeft leiding in hun leven. Dit gaat 
altijd op zo’n manier dat mensen hun vrije wil 
en vrije keus houden. De Heilige Geest brengt 
ook bloei in het karakter van mensen. Er komt 
behalve liefde, blijdschap, vrede en kracht ook 
geduld, vriendelijkheid, nederigheid, goedheid, 
trouw en zelfbeheersing in hun hart en karak-
ter. Zo verandert en helpt God mensen van 
binnenuit, in hun hart en in hun denken.
Ook voor jou is de Heilige Geest beschikbaar. 
Je kunt meer worden dan je ooit gedroomd 
hebt. Want degene die jou heeft gemaakt, wil 
graag bij je zijn en je verder tot bloei brengen. 
Hij nodigt je uit, iedere dag opnieuw. Als je hier 
vrijblijvend meer over wilt weten, kun je ons ge-
rust een email sturen of bellen.

Misschien vraag je je weleens af wie de Heilige Geest is. Het 
kan zijn dat je er wel eens over hebt horen praten of er iets 
over hebt gelezen. Maar over wie hebben ze het dan?

Door Denise de Moei

Door Denise de Moei

Christenen vieren met Pinksteren 
de komst van de Heilige Geest.
Wat vieren ze eigenlijk?

Inzicht

Maar theorie is nog geen praktijk.
Dat besefte ik vroeger ook al enkele keren. Mijn vader was 
tuinder, hij teelde bloembollen. Vaak hielp ik mee op het land 
en in de schuur. Of dat vrijwillig ging of niet helemaal, laten we 
hier maar in het midden. Het waren in ieder geval lange werk-
dagen. Bij sommige klussen kon ik mijn gedachten lekker de 
vrije loop laten. Vaak bedacht ik dan tamelijk ingenieuze en 
ingewikkelde dingen. Ik raakte er helemaal enthousiast van, 
daar tussen de tulpen, om het alles in elkaar te zetten. Eens, 
weet ik nog, zou het een voertuig worden. Met een stuurwiel, 
motortje, versnelling en remmen. Helemaal zelf bedacht!
Wat duurde die dag toch lang voor we naar huis gingen. Ein-
delijk kon ik aan de slag.
Toen het zo ver was, bleek echter dat het niet zo simpel lag 
allemaal. Materiaal voor het voertuig had ik natuurlijk niet en 
het was moeilijk om in de praktijk te brengen wat ik eerder 
overdag zo goed had uitgedacht. Kortom, het werd niks. 
Weg ideeën. Niks voertuig. 

Als je gaat geloven, ligt het anders. Alles is al haarfijn uit-
gelegd. Toch kun je niet bevatten waar je aan begint. Je 

bedenkt niet iets wat later niet werkt, of wat blijkt tegen te 
vallen. Want iemand heeft alles al exact voor jou uitgestip-
peld. En… klaar gemaakt. Helemaal afgemaakt, tot en met 
de finishing touch. Het wordt nog veel mooier dan je had 
durven dagdromen. Zelfs al had je jaren op het land gewerkt.
Eerst geloven, dan zul je het zien. In deze volgorde werkt het 
feilloos. En dus niet andersom.

dag dromen? 

Ik raakte 
er helemaal 
enthousiast 
van... 

Met voorstellingen en gedachten kun je heel veel bereiken, 
als je bijvoorbeeld van plan bent om iets te gaan maken of 
te gaan doen. Je ideeën zijn dan soms ver vooruit op de 
werkelijkheid. 

door Joost Doef

dichtbij
Soms heb je een ervaring van iets bovennatuurlijks. 
Ik heb dat gehad toen mijn verkering uit ging. 

Ik was toen 18 jaar. Erg verdrietig liep ik naar 
mijn kamer om uit te huilen. We hadden an-
derhalf jaar verkering gehad en ik miste mijn 
vriend. 
Knielend bij mijn bed begon ik te bidden: “Heer, 
ik ben zo verdrietig. Wilt U mij troosten?”
Daarna sloeg ik mijn Bijbel open om iets te 
gaan lezen. Ik wilde gaan bladeren om iets te 

zoeken. In de Bijbel zocht ik troost. Maar op 
de bladzijde die ik had opengeslagen was het 
eerste wat ik zag staan: “Ik, Ik ben het die je 
troost”. Dat was God, die daar sprak. Ik be-
gon te huilen en voelde een intense troost. De 
Heilige Geest was bij me en had begrip voor 
mijn verdriet. Dat deed me heel veel. Mijn Bijbel 
heeft ruim 1400 bladzijden en deze tekst was 

me nog nooit eerder opgevallen. Ik vroeg om 
troost en God gaf mij antwoord. Bij Hem mocht 
ik uithuilen.

Misschien worstel jij ook ergens mee. Ik wil je 
graag uitnodigen om Jezus te vragen om hulp, 
en in de Bijbel te lezen om contact met Hem 
te zoeken.

(Je vindt deze Bijbeltekst in Jesaja 40 vers 1)
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Blik van herkenning In geuren in kleuren

Door Roy Lawrence

Door Denise de MoeiEen miljoen apen 
achter een miljoen 
computers

Toeval of ontwerp?
Stel je voor dat ik een berg afval in de goot tegenkom. Mis-
schien wat verkreukeld krantenpapier en een leeg blikje drin-
ken en een paar veren van een vogel. Ik ga er dan van uit dat 
het daar allemaal toevallig ligt. Maar als ik een horloge in de 
goot zou tegenkomen, zou het anders worden. Ik zou nooit 
zeggen dat een horloge hier toevallig is. Ik zou ervan uitgaan 
dat iemand het gemaakt had en dat iemand het in zijn bezit 
had. Er zou teveel orde en ontwerp zijn om toeval te zijn.
Het universum is meer zoals het horloge dan als de berg 
afval. Net als jij en ik. Het ontwerp van het universum sugge-
reert dat er een ontwerper is. De wetten van het universum, 
die wetenschappers blijven ontdekken, suggereren een bron 
voor deze wetten, een soort wetgever. 
Stel je voor dat wat ik in de goot vond, een kostbaar kunst-
miniatuur was of een verfijnd juweel. Dat zou, als het moge-
lijk was, nog minder toevallig zijn dan het horloge, omdat het 
niet alleen orde en ontwerp laat zien, maar ook schoonheid. 
Ik heb het geluk dat ik in een klein huisje aan de kust van 
Wirral mag wonen. Overal om me heen is schoonheid. Als 
ik uit het ene raam kijk, kan ik de schitterende rozen zien die 
we geërfd hebben als onderdeel van onze kleine tuin. Als ik 

uit het andere raam kijk, heb ik een prachtig uitzicht op de 
zee, waar aan het einde van de dag vaak adembenemende 
zonsondergangen te zien zijn, die je gezien moet hebben 
om het te geloven. Is het logisch om te zeggen dat de rozen 
en de zonsondergangen er toevallig zijn, dat deze en alle 
andere voorbeelden van schoonheid, orde en ontwerp in de 
natuur niet meer zijn dan toevalligheden? Persoonlijk kan ik 
dat niet geloven. Net zoals het erg onwaarschijnlijk is dat een 
miljoen apen die achter een miljoen computers zitten, toeval-
lig een prachtig boek produceren, geldt hetzelfde voor het 
mysterie van de natuur. Er is zoveel dat mij een ontwerpende 
geest laat zien, een scheppende geest achter de dingen die 
ik om me heen zie. Wat mij betreft is het logisch om in God 
te geloven. Maar dit zorgt er niet voor dat ik stop met naden-
ken, want er zijn minstens twee manieren waarop we God 
kunnen zien en we hebben dus een keuze. 

Wat voor soort God?
Aan de ene kant kan ik denken aan een God die op een 
bepaald moment in het verre verleden alles begon, maar 
toen zijn interesse verloor en zichzelf van het universum los-
maakte. Zo’n soort God zou zorgen dat de natuurwetten in 
werking kwamen, maar zou nu afgescheiden zijn, afstande-
lijk en eigenlijk irrelevant. Theologen hebben een naam voor 
het geloof in zo’n soort God. Ze noemen het ‘deïsme’. Veel 
mensen zijn eigenlijk ‘deïsten’, zelfs als ze nooit van deze 
term gehoord hebben. Want zij geloven tot op zekere hoogte 
wel in God, maar het maakt weinig verschil voor de manier 

“Hier zijn we. Jij en ik leven ons leven op de 
planeet aarde, omgeven door het universum 
met al haar geheimen.  Wat denken we hiervan?”

Als ik een horloge in de goot 
vond, zou ik nooit zeggen 

dat het daar gewoon 
toevallig was ontstaan.

Hoe groot is uw Wezen, 
Heer, dat alles in stand houdt.
Uw kennis is de enige lijn, 
die zo onmetelijk en onbegrijpelijk klinkt.
U bent een zee zonder een kust,
een zon zonder een bol.
Uw tijd is nu en voor eeuwig,
uw plaats is overal.
(John Mason, 17e eeuw)

Wat denken we van onszelf? Zijn we gewoon toeval-
lig hier? Of zit er een ‘scheppende geest’ achter dit 
alles? Een scheppende geest achter ieder van ons?

waarop zij van dag tot dag leven. Misschien proberen ze 
in een noodgeval hun God wel tot actie te roepen, maar 
ze behandelen hem voor het grootste gedeelte als een ‘al-
machtige aspirine’, die alleen nodig is als het leven hen een 
vervelende hoofdpijn bezorgt! Ze doen me denken aan de 
zeeman die schipbreuk leed, die midden op zee neerkniel-
de op zijn vlot, honderden kilometers verwijderd van alles 
en iedereen, en die bad, ‘God, ik heb U de afgelopen twin-
tig jaar niet lastiggevallen en als U me hier uit haalt, beloof 
ik dat ik U de volgende twintig jaar ook niet lastig zal vallen!’
Dat is niet de weg tot God zoals we die in het christendom 
of in de meeste grote wereldreligies tegenkomen. Deze re-
ligies vertellen ons van een God die niet alleen schepper is, 
maar alles ook onderhoudt. De Bijbel zegt over deze God: 
‘In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’. (1) Het hart 
hiervan ligt in de erkenning dat als wij niet uit God zouden 
voortkomen, we helemaal niet zouden bestaan. 

Vrije keuze
Als het waar is dat we leven en bewegen in God en dat 
we het creatieve doel van God zijn, dan, of we dat nu be-
seffen of niet, hebben we geen andere keus wat betreft 
onze connectie met Hem. Maar toch is er nog steeds een 
keuze. Omdat we vrij zijn, kunnen we ervoor kiezen om ons 
in allerlei bochten te wringen en net te doen alsof we wel 
voor onszelf kunnen zorgen. We kunnen ook kiezen om te 
genieten van die relatie. Dat is een proces dat bekend staat 
als ‘aanbidding’.  1-Handelingen 17:28,29

Als ik een bloem ruik, ruik ik U

Ben ik verwonderd over een hert in het 
wild, dan zie ik U

Een lekker croissantje met jam etend, 
dan proef ik U

En dat goede gesprek met die vriend, 
dan praat ik met U

U maakte alle kleuren, de verschillende 
smaken en alle geuren,

U gaf ons vriendschap en liefde, 

U maakte mensen om dat mee te de-
len,

U schiep die prachtige natuur

Terwijl ik duizelingwekkend suis in een 
achtbaan, ben ik enthousiast in U

Techniek, natuur- en wiskunde; elke in-
telligentie komt van U

De vervulling in mijn baan, ik ben ver-
vuld door U

En lachend om die goede mop, kan ik 
lachen met U

U schiep de snelheid, de cijfers en 
techniek,
Elke natuurwet komt van U

U leerde ons werken en plezier in pres-
taties,
U gaf ons het geschenk van de humor

Zelfs onze lachspieren zijn er door U

Het is onmogelijk U niet te kennen,

Want Uw geschenken zijn overal,

En vertellen wie U bent,

In geuren en kleuren

Als wij houden van die geschenken,

Dan, zonder het te weten, houden wij 
al van U
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Inzicht Interview

God maakte ons niet als eenlingen. We zijn al-
lemaal verbonden als kinderen van onze Vader 
in de hemel, broers en zussen van onze Here 
Jezus Christus. De apostel Paulus schreef 
“Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en 
zijn wij” (Handelingen 17:28). 
Als we in ons leven in een crisis komen of 
voor uitdagingen komen te staan, hebben we 
anderen het hardst nodig. De vriendelijke ge-
ruststelling van een ander kan onze angsten 
kalmeren, onze zenuwen tot bedaren brengen 
en ons staande houden in tijden van beproe-
ving. Professionele hulp zoeken om ons door 
huwelijksproblemen of financiële moeilijkheden 

heen te helpen, kan het verschil maken tussen 
succes of mislukking. En een gekwalificeerde 
arts vertellen over onze fysieke symptomen kan 
ons leven redden. 
We kunnen allemaal een les leren van de Bassa: 
Verbergen we onze behoeften voor de mensen 
die ons willen helpen? Onze schouders mogen 
dan wel breed zijn, maar ze zijn nooit breed ge-
noeg om de hele wereld te dragen. 

Kalengule Kaoma woont in Zambia, Afrika en 
is de ontwikkelingswerker van Grace Commu-
nion Internationaal voor een aantal Afrikaanse 
landen.

“U sooh nkon, 
 u sooh yag matibla”

Bootverhuur

Quotes

Je kunt iemand 
die niet vertelt 

wat zijn probleem 
is, niet helpen.

...is een gezegde van de Bassavolk ‘bosbewoners’ uit Kameroen. Vertaald in het 
Nederlands, betekent dit, “Als je de ziekte verbergt, verberg je de behandeling.”

Een toerist in Israël komt bij een prachtig 
meer en wil een boottochtje maken. Gelukkig 
vindt hij iemand die daar boten verhuurt. 

“Hallo, ik wil graag het meer op met uw boot. Wat kost dat?”, vraagt hij. 
“150 dollar per dag”, is het antwoord. 
“Wat? Zoveel?”, vraagt de toerist verwonderd. 
“Dit is niet zomaar een meer, beste man. Dit is het meer waar Jezus over 
het water heeft gelopen!”, antwoordt de bootverhuurder. 
De toerist zegt: “Nou, dat verwondert me niets met zulke prijzen!”

Het leven bestaat voor tien procent uit wat je ervan maakt…
En voor negentig procent uit hoe je het neemt.

Alleen enkelen van ons leren van de fouten die anderen 
maken; de rest van ons maakt de fouten.

Neem het leven niet zo ernstig op…
je komt er toch nooit levend uit.

Ervaring is dat wat je krijgt, als je niet krijgt waar je om vraagt.

Wees dankbaar
Voor een echtgenoot die alle kleine klusjes in huis aanpakt.  
Hij maakt ze meestal groot genoeg om er eindelijk een vak-

man bij te halen..

Voor kinderen die altijd alles opruimen. Ze geven je zoveel 
vreugde, dat je het afschuwelijk vindt als ze naar hun eigen 

ouders teruggaan.

door Kalengule Kaoma

Terug naar 
noord korea

Tijdens de grote hongersnood in de jaren ne-
gentig staken enorme aantallen vluchtelingen 
de grens over. Is dat nog steeds zo?
Relatief weinig Noord-Koreanen proberen de 
grens nog over te steken. De ‘sterken’ hebben 
de hongersnood overleefd. Deze overlevers 
weten hoe ze zich in het leven kunnen houden. 
Door voedsel te verzamelen in de bergen, door 
te stelen of illegaal handel te drijven. Verder is 
het moeilijker dan ooit om levend één van de 
grensrivieren te passeren.

Kunt u dat uitleggen?
De grens wordt bewaakt door de beste Noord-
Koreaanse soldaten. Aan de Chinese kant 
staan hekken van vele kilometers lang en zijn 
camera’s opgehangen. Ook Noord-Korea is 
bezig met het plaatsen van hekken. Verder 
heeft het Noord-Koreaanse leger boobytraps 
gemaakt, kuilen met bamboepijlen erin. Vluch-
ten is bijna onmogelijk. Tenzij je een betaalde 
‘gids’ hebt en je soldaten aan de Noord-Ko-
reaanse zijde omkoopt. Soms moet je zelfs 
Chinese soldaten omkopen.
Wat kost het om de grens over te steken?
Zo’n 1000 yuan, ofwel ongeveer 100 euro. 
Een astronomisch bedrag voor iedere gewone 
Noord-Koreaan.
De meeste vluchtelingen verlaten hun land 
vanwege de armoede en de honger. Anderen 
omdat ze al eerder gevangen hebben gezeten 
voor een zogenaamd vergrijp. Zijn er ook wel 
eens christenen die vluchten vanwege geloofs-
vervolging?
Dat komt bijna niet voor. De meeste christe-

nen willen in hun land blijven. Ooit gaat Noord-
Korea open. Dat moment willen ze in hun ge-
boorteland meemaken, want dan kunnen ze 
eindelijk hun droom in vervulling zien gaan: het 

heropenen van de kerken van hun voorouders. 
Bovendien zien de meeste christenen hun land 
niet als de hel, maar als hun werkplaats. Hoe 
kun je nu de plek verlaten waar God je te werk 
heeft gesteld?
Het ongelooflijke is dat sommige vluchtelingen 
tot geloof komen en terug gaan. Kunt u daar 
een voorbeeld van geven?
Ik zal een voorbeeld geven van een moedige, 
jonge vrouw. Laten we haar Esther noemen.

Ze was 19 jaar en compleet uitgehongerd 
toen ze in China kwam. Ze maakte een helse 
tijd mee. Als vluchteling zonder rechten werd 
ze drie jaar lang misbruikt door Chinese man-
nen. Esther raakte zwaar getraumatiseerd. 
Ze verbleef op een gegeven moment bij een 
Chinese vrouw en wilde verder niemand meer 
zien. Haar gastvrouw benaderde één van mijn 
medewerksters, die vooral door te luisteren en 
er voor haar te zijn wel tot Esther doordrong. 
Langzaamaan begon ze ook open te staan 
voor Gods Woord. Ze liet God toe in haar hart. 
Ze werd fysiek en geestelijk weer helemaal ge-
zond. We gingen nadenken over hoe we haar 
naar Zuid-Korea konden smokkelen.
Toen we dit ter sprake brachten, zei ze: ”Nee, 
dat wil ik niet. Ik wil terug naar Noord-Korea. 
Mijn vrienden moeten ook horen over Jezus 
Christus!” We probeerden dit uit haar hoofd te 
praten. Ze vastte zeven dagen en bleef daarna 
volhouden dat ze terug wilde naar haar geboor-
teland. Vervolgens hebben we haar getraind en 
voorbereid op haar terugkeer. We gaven haar 
een kleine, dunne bijbel. Esther schudde haar 
hoofd. “Ik wil een studiebijbel mee met noten 
en commentaren. Anders kan ik toch geen 
onderwijs geven?” We gaven toe, hoewel het 
risico dat ze gepakt werd nu nog groter was 
geworden. Toen ze de grens overstak, hoorden 
we eerst een tijd niets van haar. Later wist één 
van mijn medewerkers met haar contact op te 
nemen. Alles was goed gegaan. Ze was veilig 
aangekomen in het dorpje waar ook haar vrien-
den woonden. Al haar vrienden zijn door haar 
getuigenis tot geloof gekomen.”

Interview met broeder Simon (een schuilnaam), coördinator 
van Open Doors in Noord-Korea. Als geen ander weet hij wat 
mensen in Noord-Korea meemaken. “De meeste christenen 
willen in hun land blijven”.

Door Jan Vermeer

Door Barbara Johnson

We gingen 
nadenken 

over hoe we 
haar naar 

Zuid-Korea 
konden 

smokkelen.
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Groeten uitInterview

Een dag uit het 
leven van jaime 
in Ecuador

india

Ze hebben het lang niet altijd gemakkelijk. Het 
gezin is arm, ze hebben geen vast inkomen 
en een klein huis. Hun gezondheid is niet al-
tijd goed en dat komt mede doordat ze niet 
altijd voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. 
Jaime lijdt aan bloedarmoede. Op het project 
wordt hier erg op gelet. Helaas is het niet mo-
gelijk dat hij thuis ook altijd gebalanceerde voe-
ding krijgt, dus houdt zijn bloedarmoede aan.
“In mijn sportkleren ga ik naar het project. Mijn 
uniform moet netjes blijven, dus die neem ik 
mee in een plastic zak. Ik ga namelijk in de mid-
dag pas naar school.” Jaime en twee van zijn 

broertjes gaan naar het project in Guayaquil, 
een stad aan de kust in Ecuador. In het project 
zitten 289 kinderen. In dit gebied is veel werk-
loosheid. Jaime werd zes jaar geleden geregis-
treerd bij Compassion. Op het project wordt hij 
omschreven als vrolijk, extravert, gehoorzaam 
en gedisciplineerd. Hij houdt van zijn ouders, 
broertjes en zusjes en van God.
“Op het project beginnen we met een opening. 
We gaan zingen en bidden. Vandaag zingen 
we mijn lievelingsliedje: “Bueno es alabarte, 
Señor” (Het is goed om U te prijzen). Ik vind 
zingen zo leuk! Na de opening heb ik les. Taal-

“Ik sta om half zeven in de morgen op en maak me klaar om naar het project te gaan”, vertelt 
de 11-jarige Jaime Reyna. “Nadat ik me heb gewassen, ga ik ontbijten met het gezin. We krij-
gen meestal een kop koffie en wat brood of crackers als ontbijt. Ik vind het ontbijt het leukste 
moment van de dag, omdat mijn hele familie dan bij elkaar is. Daarna neem ik mijn medicijnen 
tegen bloedarmoede in. De arts op het project heeft me die gegeven.”

In het januari-februarinummer 2008 van Lifeline Magazine 
schreven we u al over de oprichting van een kindertehuis 
in het zuiden van India, Chennai om precies te zijn. 

Dit als gevolg van de tsunami van 26 december 2004, toen 
er een aantal kinderen hun ouders liep te zoeken. 
De jonge pastor Prem Kumar begon toen enkele van deze 
weeskinderen in zijn kerk te huisvesten. God voorziet en in-
middels is er door gebed en giften met de bouw van een 
geheel nieuw tehuis begonnen dat na afbouw een capaciteit 
van 150 kinderen zal hebben.
Pastor Prem is als een vader intensief betrokken bij ‘zijn’ 
kinderen, vooral in het begin konden ze nauwelijks slapen 
vanwege de verwerking van het – plotselinge – verlies van 
hun ouders. Door regelmatig met hen te bidden kwamen zij 
tot rust, het begin van een mentaal genezingsproces. Pastor 
Prem leidt de kinderen op Gods weg door hen te leren bid-
den en door te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Zo 
leren ze elke dag een bijbelvers uit het hoofd en gaan ze op 
zondag naar de kinderdienst, waar ze bidden, zingen en uit 
het Woord van God onderwezen worden. 
De vrijwilligers uit Nederland zijn regelmatig getuigen hoe 
God dit tehuis zegent. Het verlies van hun ouders is volle-
dig gecompenseerd, ze hebben niet meer het gevoel dat ze 
geen vader en moeder hebben, ze weten zich opgenomen 
in een nieuw gezin. De voorspelling in Openbaring 7:17 dat 
‘God al de tranen van hun ogen zal afwissen’ is voor hen 
werkelijkheid geworden.

door www.compassion.nl

door Berrie Hoes

les of rekenles. We nemen ons huiswerk mee 
van school en op het project helpen onze tuto-
ren ons daarmee.” 
“Na de les gaan we iets nieuws doen: brood 
bakken! Ik vind het zo leuk om te zien hoe al 
de ingrediënten bij elkaar gaan. We hebben 
een heel lekker brood gebakken. Voor de lunch 
krijgen we nog les over elektriciteit. Ik vind dat 
heel interessant. We leren hoe we kortsluiting 
kunnen voorkomen.” 
“Dan is het tijd voor de lunch. Het eten is altijd 
zo lekker hier! Vandaag krijgen we soep met 
balletjes, spaghetti en jus d’ orange. Na de 
lunch moet ik me altijd haasten. Ik doe dan snel 
mijn uniform aan en neem de bus naar school. 
Mijn lievelingsvak is wetenschap. Ik hoop dat ik 
later dokter mag worden.” 
“Laatst werd ik de klas uitgezet, omdat ik een 
boek niet bij me had. Maar mijn ouders konden 
dat boek niet betalen, daarom had ik het niet. 
Gelukkig heeft Compassion het boek toen voor 
me gekocht. Het is na de les een uur rijden met 
de bus om van school thuis te komen. Als ik 
thuiskom, heeft mijn moeder het eten klaar.” 
Maria, Jaimes moeder, heeft geen werk. Maar 
ze werkt wel hard in het huis en zorgt voor vijf 
kinderen. Toch zou ze ook graag wat geld ver-
dienen om haar gezin te helpen. Ze heeft een 
cursus in de verpleging gevolgd en ze hoopt 
hierin iets te kunnen betekenen. Jaimes vader 
heeft niet altijd werk. Hij maakt lagen voor in 
de daken van huizen. Daar is een fabriek voor 
en daar werkt hij. Hij verdient hier 40 dollar per 
week mee. De ouders van Jaime zijn erg blij 
met Compassion. Ze vertelden dat ze vroe-
ger vaak met een lege maag naar bed gingen, 
maar door de hulp van Compassion hoeft dit 
niet meer. “We zijn erg blij dat drie kinderen in 
het project zitten. Het is geweldig dat wij nu ook 
van God hebben gehoord en meer over Hem 
hebben geleerd”, vertelt Maria. “Eigenlijk ben ik 
daar nog het meeste dankbaar voor.”
“Mijn huiswerk doe ik na het eten. Wat ik niet 
snap, neem ik de volgende dag mee naar het 
project. Rond elf uur ga ik naar bed. Ik deel mijn 
bed met mijn twee broertjes. Voor ik echt ga 
slapen, bid ik tot God. Ik bid voor mijn sponsor 
en mijn familie. Ik bid dan dat mijn familie altijd 
bij elkaar mag blijven.”

Jaime en zijn 
familie wonen 

in de kelder 
van een huis.
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InzichtInzicht

Door Kerry Gubb

Schat in 
het afval!
De televisieserie Sesamstraat ging op 10 november 
1969 in première en werd één van de langstlopende 
kinderprogramma’s op de televisie. Zoals in zoveel ge-
zinnen, werd Sesamstraat een onderdeel van het vroe-
ge leventje van onze kinderen.

speciale taal was, die door de Heilige Geest gecreëerd was 
en “gezuiverd van de heidense oorsprong” om te passen bij 
het doel van Gods openbaring. 
Uiteindelijk gingen sommige wetenschappers het op een an-
dere manier bekijken. Bisschop Lightfoot, een wetenschap-
per uit Engeland met een groot inzicht in het Nieuwe Testa-
ment, zei, “als we maar brieven konden vinden die gewone 
mensen aan elkaar schreven zonder te proberen literair te 
schijven, dan zou dat ons enorm kunnen helpen om de taal 
van het Nieuwe Testament in het algemeen te begrijpen.”
In april 1897 werd zijn wens vervuld toen Bernard Grenfell 
en Arthur Hunt diverse stukken, geschreven in koine Grieks, 
ontdekten op die vuilstortplaats in Oxyrhynchus, Egypte. 
Daarin stonden bijna al de woorden, waarvan voorheen ge-
dacht werd dat ze alleen in het Nieuwe Testament voorkwa-
men!
De Bijbelse wetenschapper Eugene Peterson zei, “De woor-
den kwamen uit testamenten, officiële verslagen, brieven van 
mannen op zakenreis aan hun vrouwen thuis, een brief die 
een zoon, die soldaat was geworden, schreef aan zijn ou-

ders, een brief waarin een vader zijn kinderen die weg van 
huis waren vermaande, petities, verslagen, boodschappen-
lijstjes, rekeningen en bonnetjes—het soort schrift dat nooit 
tot een boek zal worden gebonden of in een bibliotheek zal 
worden bewaard. Dit is het soort schrift dat, als het zijn werk 
heeft gedaan, wordt weggegooid.”1)
De invloed van dit alles op het vertalen van de Bijbel en het 
lezen van de Bijbel is enorm. Het blijkt dus, dat God zichzelf 
aan ons openbaart op een manier die wij kunnen begrijpen, 
in de taal van gewone mensen. Het is ook volkomen logisch 
dat een liefdevolle, attente God Zijn kostbare Woord aan ons 
allemaal heeft gegeven, en niet alleen aan de hoogopgelei-
den.
Oscar, de mopperaar van Sesamstraat, zegt “Afval is alles 
voor mij.” Hoewel we het hier misschien niet helemaal mee 
eens zijn, is er wel hele belangrijke informatie over Gods Bij-
bel gevonden door het zoeken in afval van een lang vergane 
stad. Dankzij archeologie en wetenschap,heeft het plaatsje 
Oxyrhynchus bewezen een Schat in het Afval te bevatten.
1. Eugene Peterson, Eat This Book (2006), p. 145.

God openbaart 
zich in de taal van 
gewone mensen.

Tweeënveertig jaar later heb ik nog steeds een voorliefde 
voor een humeurige, maar schattige figuur met de naam Os-
car, die in een vuilnisbak woont. Oscar heeft een levenslange 
aantrekkingskracht tot en passie voor afval. Één liedje heeft 
als refrein, “Afval, ik ben er dol op!” Deze vreemde voorliefde 
voor afval is ook aanwezig bij andere mensen; die bekend 
staan als archeologen. Zij onderzoeken vroegere culturen 
door de dingen te bestuderen die deze culturen achterlie-
ten. Een gedeelte van het meest interessante inzicht in oude 
beschavingen, komt vanuit ruïnes van huishoudens, vuil-
stortplaatsen en zelfs gemeenschappelijke beerputten. Met 
andere woorden, afval. 
Alledaagse documenten die in het afval van oude dorpen en 
steden zijn gevonden, zijn rijke bronnen van culturele infor-
matie. In tegenstelling tot Oscar, die puur van het afval zelf 
houdt, is een archeoloog gek op wat hij of zij ervan kan leren. 
In feite kunnen sommige archeologen, als de kwaliteit van 
het afval groot genoeg is, zelfs enthousiaster worden dan 
Oscar! Een boeiende vondst op de vuilstortplaats in Oxyr-
hynchus, Egypte, veranderde daadwerkelijk onze kijk op het 
Nieuwe Testament. 
In de tijd van Jezus en de apostelen, was Grieks de meest 
gangbare taal van het Oost-Romeinse Rijk. Maar er waren 
twee niveaus van de Griekse taal: het klassieke Grieks van 
de literatuur en het koine Grieks van de alledaagse conver-
satie en schrift. Stukken geschreven in het klassieke Grieks, 
werden vaak gekopieerd en bewaard in bibliotheken en 
Koninklijke collecties. Maar dingen die in de dagelijkse, of 
koine, stijl geschreven waren—alles, van persoonlijke brieven 
en verslagen tot boodschappenlijstjes, belandde in de loop 
van de tijd in de vuilnisbak en uiteindelijk op de stortplaats. 

En omdat veel van deze gewone woorden en uitdrukkingen 
in koine niet in het klassieke Grieks werden gebruikt, wer-
den deze woorden en uitdrukkingen natuurlijk niet behouden 
voor het nageslacht.
Het blijkt nu, dat het Nieuwe Testament geschreven is in het 
koine, de alledaagse vorm van het Grieks. En daar zijn we 
achter gekomen door afval! Het heeft een woordenschat 
van maar ongeveer 5000 woorden, en hiervan zijn er 500 
die alleen in het Nieuwe Testament voorkomen, en niet in 
klassieke Griekse literatuur. In het begin worstelden weten-
schappers met de ongelijkheid tussen het Nieuwe Testament 
en het klassieke Grieks.  
Er ontstonden verschillende ideeën om dit te kunnen ver-
klaren. Mensen die Hebreeuws studeren, dachten dat het 
Grieks van het Nieuwe Testament een vertaling moest zijn 
geweest van een originele Hebreeuwse tekst. “Puristen” ver-
onderstelden dat het Grieks van het Nieuwe Testament een 

Schrijven
in het zand
Het verhaal gaat dat twee vrienden door de woestijn liepen en de weg kwijt raakten. 
Ze baden samen welke kant ze op moesten gaan en liepen weer verder.

Op een gegeven moment kregen ze ruzie en 
uit frustratie sloeg de ene vriend de andere in 
zijn gezicht om zijn onverdeelde aandacht te 
krijgen. 

De vriend die geslagen werd, had pijn, maar 
zonder iets te zeggen, schreef hij in het zand: 
‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het ge-
zicht.’

Ze bleven doorwandelen tot ze bij een oase 
kwamen, waar ze besloten uit te rusten en een 
verfrissende duik te nemen. De vriend die een 
klap gekregen had, kwam vast te zitten in het 
moeras en begon te verdrinken, maar zijn beste 
vriend redde hem. Nadat hij hersteld was van 
het bijna verdrinken, schreef hij op een steen: 
‘Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven.’
De vriend die zijn beste vriend geslagen en ge-

red had, vroeg hem, ‘Nadat ik je pijn had ge-
daan, schreef je in het zand en nu schrijf je op 
een steen. Waarom?’ 
De schrijver antwoordde: ‘Als iemand mij pijn 
doet, schrijf ik het in zand zodat de dagelijkse 
wind van vergeving het weg kan blazen. Maar 
als iemand iets goeds voor me doet, kerf ik het 
in steen zodat er geen wind is die het weg kan 
vagen.’

 “Afval, 
ik ben er 
dol op!”
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Kennis Gezin

Hygiënisch!

Handen wassen, kleren verschonen, wij vinden het allemaal 
heel normaal. Dat is niet altijd zo geweest. Eigenlijk zijn wij 
in de westerse wereld pas een jaar of honderd een beetje 
schoon.

Door Denise de Moei Daarvoor wasten artsen in het ziekenhuis hun 
handen zelfs niet! En dat terwijl ze van de ene 
naar de andere patiënt liepen of zelfs operaties 
uitvoerden! Er stierven dan ook veel mensen 
aan infecties en bloedvergiftigingen.
Ook nu is de hygiëne in niet-westerse landen 
soms nog ver te zoeken. Vakantiegangers lo-
pen nogal eens buikklachten op als gevolg van 
vervuild water of voedsel met teveel bacteriën. 
Daarom is het des te opmerkelijker om in het 
eeuwenoude boek de Bijbel allerlei hygiënische 
maatregelen te vinden die zo’n 3500 jaar oud 
zijn.
Neem bijvoorbeeld de opdracht om jezelf te 
wassen. Na aanraking van een zieke of over-
ledene, na seksuele gemeenschap, na terug-
komst van een oorlog, na bevalling en men-
struatie moesten de mensen zich wassen. Het 
liefst in een rivier met stromend (dus schoner!) 
water.
Ook hun kleren moesten dan gewassen en ver-
vangen worden. In de praktijk betekende dat 
minstens één keer per week een bad. Natuur-
lijk werd daardoor een heel scala aan ziekten 
voorkomen.
Een ander voorbeeld is quarantaine. Een zieke, 
of iemand die een overledene of zieke had aan-

geraakt, moest een dag of een week (afhanke-
lijk van de situatie) afgezonderd van de rest van 
de mensen leven, zodat anderen niet konden 
worden besmet. Er waren veel voorschriften 
voor en ze lijken precies op de regels die wij 
tegenwoordig hanteren.
Verder moest voedsel worden weggegooid als 
het in aanraking was gekomen met bijvoor-
beeld een dood dier. En als eten vochtig was 
geworden doordat er water op was gevallen, 
mocht het ook niet meer gegeten worden. Dit 
voorkwam ziekten als gevolg van bederf en 
schimmelvorming.
Spullen die niet gewassen konden worden, 
zoals aarden potten, moesten worden stukge-
slagen als ze in aanraking waren gekomen met 
ziekte of een dood dier.
En verder moest het kamp schoon en opge-
ruimd blijven en de behoeften van mensen net-
jes worden begraven onder de grond, buiten 
het kamp.
Het is een kleine greep uit de talloze hygië-
nische maatregelen die je kunt vinden in de 
boeken Numeri en Leviticus van de Bijbel. Wij 
weten nu waarom al deze maatregelen nodig 
zijn. Wij hebben inmiddels bacteriën en virus-
sen ontdekt! Maar de bevolking die 3500 jaar 
geleden leefde, wist van geen bacterie af. Toch 
hoeft het ons niet te verbazen dat de hygiëne 
zo up to date was. Jezus is zorgzaam en vertelt 
ons wat wij nodig hebben. De bevolking toen 
kon niet weten waarom deze maatregelen no-
dig waren. Daarom gaf een liefdevolle God ze 
gewoon aan hen.

natuurlijke verwondering
De vraag waar kinderen vandaan komen heb ik nooit echt gehad. Grootgebracht op het plat-
teland zag ik in de natuur de geboorte van nieuw leven. Bij de buren zag ik bijvoorbeeld hoe 
biggetjes werden geboren. Mijn ouders hadden zelf geen agrarisch bedrijf, maar ze hadden 
wel honden, katten en zelfs ooit eens ganzen.

Al heel jong leerde ik dat God elk dier een eigen karakter 
heeft gegeven. Zo was onze ene hond altijd op zoek naar 
manieren om op verkenning te gaan, terwijl de andere hond 
rustig op het erf bleef. 
Op een dag keek ik uit het raam en zag ik een klein zwart 
harig puntje boven de vensterbank uit komen. Onze hond 
drukte zich tegen de muur en liep langzaam richting de weg. 
Zo tegen de muur, onder het raam door, was hij onzichtbaar 
voor het oog. Maar helaas voor onze vrijbuiter was hij zijn 
staart vergeten die als een “vlag” omhoog stak. 
Nadat wij hem betrapten probeerde hij het op een andere 
manier. Via de achterkant van het huis liep hij naar de bomen 
die om ons huis stonden. Door de bomen heen sloop hij 
voorzichtig naar de weg, waar mijn vader hem opwachtte. 
Dat hij de les begreep bleek het weekend daarop. Het drie-
jarige zoontje van mijn broer drentelde in de richting van de 
weg. Zonder dat wij onze hond ooit iets hadden geleerd over 
baby-oppas, liep hij naar het kind toe. Heel voorzichtig ging 
hij voor het kind staan, zodat deze niet de weg op kon. 
Dieren hebben mij vaak verbaasd. De kat die haar plaatsje 
op de vensterbank zelf bepaalde en de planten aan de kant 
schoof, zonder ze te breken. De ganzen die gekortwiekt toch 
kans zagen weer eens te ontsnappen. 
En natuurlijk mijn vader die na de zoveelste keer achter ze 
aanhollend besloot ze te verkopen aan een oom, die uitein-

delijk in wanhoop een minder leuke oplossing bedacht. Zelfs 
de spin van mijn moeder maakte indruk op mij. Ze verstopte 
zich voor vreemden, maar als mijn moeder alleen thuis was 
voelde ze zich veilig en kwam ze tevoorschijn. Gezien haar 
grootte moet ze aardig wat vliegen hebben gevangen (daar-
om mocht ze ook blijven). 

Soms vraagt iemand of ik het platteland niet mis. Nee, hoor. 
Ik voel mij thuis in de stad. Bovendien is de natuur makkelijk 
bereikbaar op de fiets of met de bus. Maar elke dag mag ik 
genieten van de kroon op de schepping: mensen. Gescha-
pen met elk zijn of haar eigen unieke karakter. Meer dan dat 
zelfs: als we het verhaal van de schepping lezen worden de 
dieren het eerst genoemd, maar alleen de mens krijgt de eer 
naar Gods Beeld te zijn geschapen.

...de natuur is makkelijk 
bereikbaar op de fiets 

of met de bus.

door Lamberta Danenberg

Stilte is afwezigheid van lawaai. 
In de stilte kun je luisteren naar God en opklimmen naar 
Hem, maar in de stilte kun je ook Gods zwijgen ervaren. 

Stilte is een keuze, het valt niet altijd mee om voor de stilte 
te kiezen, stilte kan strijd zijn. 

Stilte is wachten op God, het is een vindplaats van God. 
Stilte is tijd nemen en aandacht hebben. 

Stilte kan eenzaam zijn, maar in de stilte kun je ook de 
Ander ontdekken, en de ander. 

Stilte wordt je geschonken, maar stilte kan soms ook on-
natuurlijk aanvoelen. 

Stilte is voor alles discipline, stilte moet je beoefenen. 
Stilte is een weg van loslaten. 
Stilte is dichter bij God komen.

De hygiëne 
is in niet-
westerse 

landen soms 
nog ver 

te zoeken.

Stille Tijd
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10 dingEn diE   EEn PEUTER U 
gRaag ZoU Wil lEn VERTEllEn

1.Houd rekening met mijn kleine beentjes.
Kent u het spelletje “Moeder, mag ik?” Eén kind 
speelt de “moeder” en de andere kinderen stel-
len zich op achter een streep. “Moeder” staat 
op een afstand ook achter een streep. Het kind 
dat het eerste die streep bereikt, heeft gewon-
nen. De kinderen mogen om beurten iets vra-
gen, zoals: “Moeder, mag ik drie reuzenstap-
pen nemen? ”Meestal schudt “moeder” dan 
haar hoofd en zegt: “Nee, maar je mag wel tien 
babystapjes nemen.” Zelfs kleine kinderen be-
grijpen dus al dat baby’s en peuters met hun 
kleine beentjes veel stappen moeten nemen 
om de grote mensen bij te kunnen houden. 
Het is altijd een zielig gezicht als een haastige 
moeder in een supermarkt met een baby op 
de arm een peuter aan de hand meesleurt. De 
peuter moet met zijn kleine beentjes meeren-
nen om zijn moeder bij te houden. Als u dus 
boodschappen gaat doen met uw peuter, pas 
uw tempo dan aan. Met een peuter kun je nu 
eenmaal niet snel boodschappen doen. U kunt 
ook een buggy meenemen, waarin uw peuter 
lekker uit kan rusten, als hij moe is. 

2. Ik kan me maar beperkt concentreren. 
Een kind dat probeert bij de spullen op een 
plank te komen, heeft niet altijd de bedoeling 
om dingen kapot te maken, maar is juist on-
derzoekend. Het is natuurlijk gezellig om even 
bij te praten, als u een bekende in de super-
markt tegenkomt, maar uw peuter is totaal niet 
geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes. Peuters 
lopen liever rond om dingen te ontdekken en 
aan te raken. In plaats van een kwartier bij de 
vleeswaren te staan kletsen, kunt u beter af-
spreken dat u even belt, als u thuis bent. 

3. Ik ben bang voor vreemden. 
Er zijn maar weinig kinderen die het leuk vinden 
om bij iedereen op schoot te zitten. De meeste 
peuters willen eerst iemand beter leren kennen 
op hun eigen voorwaarden. Dwing uw peuter 
niet om vreemden of een nieuwe oppas met-
een te accepteren. 

4. Ik ben geen huisdier of afgerichte hond.
 “Kom op, liefje, zeg eens ‘tante Lies’.” “Pieter, 
laat mevrouw Janssen eens zien hoe je in je 

handjes klapt.” “Zing dat liedje dat je in de kerk 
hebt geleerd eens voor oma.” Deze en andere 
“verzoeknummers” plaatsen uw kind in een 
moeilijke positie. Sommige kinderen vinden het 
heerlijk om in het middelpunt te staan. Maar 
anderen deinzen daarvoor terug en zijn bang 
om een standje te krijgen. Als uw kind tot de 
laatste groep behoort, dring dan niet aan. 

5. Schaam u niet voor mij als ik niet zo rea-
geer als u zou willen. 
U hoeft zich niet voor uw baby of peuter te ver-
ontschuldigen als zij: 

• Huilen als een vreemde hen oppakt. 
•  Achter u wegkruipen, als u ergens binnen-

komt. 
•  Weigeren om op opa’s schoot te zitten, als hij 

een tijd niet is geweest. Het zijn geen verve-
lende kinderen. Ze zijn alleen maar verlegen, 
bang en onzeker in nieuwe situaties. Veel 
ouders denken dat een onwillige peuter laat 
zien dat zij geen goede ouders zijn en geven 
een standje. 

6. Vergelijk me niet met anderen. 
Elk kind is anders en uniek. Sommigen leren 
nog voor hun eerste verjaardag lopen of spre-
ken al een paar woordjes. Anderen doen daar 
wat langer over. Wat maakt dat uit? De ontwik-
keling van een peuter is geen wedstrijd, hoe-
wel het daar wel op lijkt, als je sommige ouders 
mag geloven. 

7. Ik vind niet alles leuk wat u leuk voor 
mij vindt. 
Kinderen hebben behoefte aan gevarieerd 
voedsel, speelgoed, etc. Maar het is onrealis-
tisch om te denken dat zij alles even leuk vin-
den. Als u uw kinderen dwingt om iets te eten 
wat ze echt niet lekker vinden, of hun interesse 
in een bepaalde richting duwt, kan dat later tot 
grote problemen leiden. Als uw peuter een be-
paalde groente niet lekker vindt, kies dan een 
andere groente. 
Als Petra liever met Lego speelt dan met haar 
poppenhuis, laat haar dan maar lekker met 
Lego spelen. Bied verschillende dingen aan en 
leer uw kind zelf te kiezen. 

8. Ga voorzichtig met mij om. Peuters kun-
nen er wel stevig uitzien, maar ze zijn nog 
steeds erg kwetsbaar. 
Een stevig potje stoeien, baby’s in de lucht 
gooien en trekken aan armen en benen, kun-
nen het jonge lichaam in de groei beschadi-
gen. We moeten ook voorzichtig omgaan met 
de gevoelens van een peuter. Zij kunnen nog 
niet altijd aangeven wanneer ze ziek zijn, het 
koud hebben, zich eenzaam voelen of moe 
zijn. We kunnen het wel vaak merken als ze 
honger hebben. Een kind vraagt soms aan-
dacht door middel van druk gedrag. 

9. Maak me niet ouder dan ik ben. 
Sommige peuters gedragen zich bij gelegen-
heden zo netjes dat ouders wel eens vergeten 
dat het geen kleine meneertjes en mevrouw-
tjes zijn. Denk eraan dat peuters de babytijd 
nog maar net achter zich hebben gelaten. Men 
moet niet van hen verwachten dat ze zich ge-
dragen als kleine volwassenen. Leid uw peu-
ter in elke nieuwe fase van zijn kindertijd, dus 
dwing het kind niet. Geniet van hen op 2-, 3- 

en 4-jarige leeftijd, want het duurt niet lang of u 
brengt uw kind ’s morgens naar de kleuterklas. 
Wat achterblijft zijn dan alleen de herinneringen 
aan de peuterjaren. 

10. Vertel over Jezus. 
Kleine kinderen staan in hun peuterjaren open 
voor verhalen over Jezus. De Heer spreekt hier 
ook over in Marcus 10:15: “Voorwaar, Ik zeg u: 
Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een 
kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” Maak 
voor uw kind een thuis waar God centraal staat 
en waar vaak over Hem gesproken wordt, en 
allen die erin wonen zullen gezegend worden.

Vlaams Vlaams
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Door Michael Morrison

kun je de 
Heilige 
geest 
horen?

leiden dan een serveerster, omdat Hij verschillende banen 
heeft voor iedereen. 
De Geest vormt ons op verschillende manieren en als ge-
volg daarvan, hechten we waarde aan verschillende doelen. 
Iemand met de gave van administratie zal waarde hechten 
aan orde en organisatie; iemand met de gave van dienen zal 
vragen of mensen geholpen worden; iemand met de gave 
van bemoediging zal zich richten op de houding van men-
sen; mensen met de gave van vrijgevigheid zullen kijken naar 
behoeften waarin zij kunnen voorzien. En de Geest werkt 
met ons zoals hij ons gemaakt heeft, naar onze interesses 
en waarden. 
Bij sommige mensen spreekt Hij subtiel, in algemene prin-
cipes; bij anderen moet Hij spreken in overduidelijke details. 
Ieder van ons moet luisteren op de manier waarop God ons 
gemaakt heeft, op de manier waarop Hij kiest met ons om 
te gaan. Het belangrijkste is dat we luisteren – dat we klaar 
en bereid zijn om te horen wat Hij zegt. We zouden naar Zijn 
leiding moeten zoeken in plaats van Zijn leiding te negeren. 

Gevaren
Er zijn meerdere gevaren waar je rekening mee moet hou-
den. Allereerst, allerlei soorten mensen hebben verklaard 
dat ze de Heilige Geest hoorden terwijl Hij niet echt tot hen 
sprak. Ze hebben valse profetieën gegeven, dwaas advies 
gegeven, mensen in sektes geleid en het christendom een 
slechte naam gegeven. Als God tot ze gesproken heeft, heb-
ben ze compleet verkeerd begrepen wat Hij zei. Dus er is het 
gevaar van dingen “horen” die God nooit gezegd heeft. We 
moeten hier voorzichtig mee zijn, want we willen Zijn naam 
niet ijdel gebruiken. 
Een tweede gevaar is dat sommige mensen, bang om het 
verkeerd te verstaan, weigeren om ook maar iets te horen. 
Maar zoals Dallas Willard ons duidelijk maakte, moeten we 
niet “het ware mijden alleen maar omdat het leek op het val-
se” (Hearing God, blz. 88). Onze Vader in de hemel spreekt 
wel degelijk tot ons en de Heilige Geest leidt ons en wij doen 
onszelf tekort als we onze oren daarvoor sluiten. 
Hebreeën 3:7 zegt dat de Geest spreekt in de woorden van 
de Bijbel en we moeten niet weigeren om te volgen wat Hij 
zegt. Hij communiceert vandaag de dag ook nog met ons, 
overtuigt ons ervan wat we moeten doen en leidt ons in hoe 
we God kunnen dienen. 
Een derde gevaar is dat sommige mensen de Heilige Geest 
zoeken voor hun eigenbelang. Ze willen dat de Geest hun 
beslissingen voor hen neemt, dat Hij hen vertelt wat voor 
baan ze moeten nemen, met wie ze moeten trouwen, wan-
neer ze moeten verhuizen en hoe ze moeten leven. Ze willen 
dat de Heilige Geest is als een Ouija bord of een horoscoop, 
om ze de moeite van het zelf nadenken en maken van beslis-
singen te besparen. 
Maar God wil dat we groeien in volwassenheid, dat we door 
ervaring leren wat goed en kwaad is (Hebreeën 5:12-14). 
En veel van de beslissingen die we moeten maken zijn geen 
zaak van zonde en rechtvaardigheid – het zijn slechts keuzes 

en God kan met ons werken, welke keuze we ook maken. Hij 
laat de keus dan aan ons. De Heilige Geest spreekt dus niet 
over alles wat wij graag zouden willen. 
Sommige mensen zouden graag willen dat de Heilige Geest 
een soort gesprekspartner is die hen gezelschap houdt. Ze 
willen kletsen, maar de Heilige Geest is niet betrokken bij 
kletspraatjes. Hij vestigt de aandacht niet op zichzelf (Johan-
nes 15:26) en is vaak stil omdat Hij ons al genoeg informatie 
en advies heeft gegeven. Hij wil dat we gebruik maken van 
wat Hij ons al gegeven heeft; Hij is ons geweten aan het 
trainen, zodat we op de juiste manier omgaan met wat er op 
ons pad komt. Dat betekent niet dat we op onszelf vertrou-
wen, maar dat we vertrouwen op wat God al in ons leven 
gedaan heeft en wat Hij ons al geleerd heeft. 

Bijbel
De Heilige Geest spreekt voornamelijk tot ons door de Bijbel, 
die door Hem geïnspireerd is om te worden geschreven en 
gecanoniseerd. Dit is onze basis van vertrouwen en leven, 
het woord waar iedereen toegang tot heeft, het woord dat 
het meest objectief kan worden bestudeerd en bediscussi-
eerd. Vaak is het woord dat we moeten horen al geschreven 
en de Geest hoeft het alleen nog maar in onze herinnering 
te brengen. Toen Jezus bijvoorbeeld verleid werd door de 
duivel, kwamen Zijn antwoorden uit de Bijbel. Hij had deze 
woorden bestudeerd en uit zijn hoofd geleerd en in elke situ-
atie leidde de Geest Hem naar het juiste antwoord. De Geest 
gaat niet voorbij aan onze behoefte om te denken, of onze 
behoefte om te lezen en over Zijn woorden na te denken. Als 
wij niet op zoek gaan naar de woorden die Hij in de Bijbel al 
gegeven heeft, dan zouden we niet van Hem moeten ver-
wachten dat Hij ons opeens nieuwe woorden voor nieuwe 
situaties geeft. En we kunnen ook niet verwachten dat de 

Toen de kerk in Antiochië samenkwam voor aanbidding, sprak 
de Heilige Geest tot hen: “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus 
af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. “ En Paulus ver-
telt ons dat allen die door de Geest van God geleid worden, de 
kinderen van God zijn (Romeinen 8:14). We moeten de leiding 
van de Heilige Geest verwachten en we moeten weten hoe Hij 
dat doet. 

Spreekt de Heilige Geest nu nog steeds tegen ons? 
Kunnen wij horen wat Hij ons vandaag te zeggen heeft?

InzichtInzicht

Op verschillende manieren
God werkt op verschillende manieren met diverse mensen. 
Hij sprak op verschillende manieren met Adam, Abraham, 
Mozes, Deborah, Samuël, Elia, Maria en Paulus. In onze 
tijd kan Hij op verschillende manieren met ons spreken. De 
boodschappen die aan Filippus (Handelingen 8:29) en aan 
Petrus (Handelingen 10:19) werden gegeven zijn zo speci-
fiek dat het gepaard ging met duidelijke woorden. Maar Hij 
sprak op een andere manier op de vergadering in Jeruzalem 
(Handelingen 15). Pas nadat de hele discussie had plaats-
gevonden, kwamen de apostelen tot de conclusie dat de 
Heilige Geest de beslissing voor hen had genomen (vers 28).
Net zoals de Heilige Geest besluit om verschillende gaven te 
geven aan verschillende mensen (1 Korintiërs 12:11), werkt 
Hij met ons op verschillende manieren. Iemand met de gave 
van het spreken in tongen zal de Geest hoogstwaarschijnlijk 
op een andere manier horen dan iemand met de gave van 
medeleven. De Geest zal een leraar op een andere manier 

Hij werkt met ons 
op verschillende 

manieren.
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methode om de Bijbel willekeurig ergens open te slaan, ons 
een goed antwoord zal geven op moeilijke vragen. We kun-
nen de Geest niet dwingen, forceren of aansporen om te 
spreken, als Hij ervoor kiest om niet te spreken.
Met de Bijbel is er de mogelijkheid voor een bijna voortdu-
rende communicatie met God, als we lezen en bidden en 
bewust leven in Gods aanwezigheid. Als we bidden, moeten 
we ook luisteren, want God kan onze meditaties gebruiken 
om ons te helpen begrijpen wat we moeten doen. We heb-
ben de verantwoordelijkheid om te lezen en te studeren, 
want de Geest werkt meestal met woorden die al in onze 
gedachten aanwezig zijn. Hij werkt met onze woordenschat, 
met onze manier van redeneren, met de wensen en waarden 
die Hij ons heeft gegeven. 
De duivel kan de Bijbel ook gebruiken en de Bijbel wordt 
vaak verkeerd begrepen en misbruikt. Maar het blijft een be-
langrijk middel om door de Heilige Geest geleid te worden 
en van Hem te horen. De Bijbel is de standaard waaraan 
we alle andere woorden van God moeten toetsen. Als we 
denken dat de Geest ons leidt om iets te doen, moet onze 
eerste vraag zijn, “Is dit in overeenstemming met de Bijbel?” 
De Geest spreekt Zichzelf niet tegen. Hij zal ons niet leiden 
om te liegen, stelen, roddelen of hebberig te zijn, want Hij 
heeft ons al gezegd dat deze dingen niet van God komen. 
Dus als we denken dat de Geest ons een bepaalde kant op 
stuurt, moeten we dit aan de Bijbel toetsen – en de enige 
manier waarop we dit kunnen doen is door te weten wat 
de Bijbel zegt. Het is nodig om de Bijbel te bestuderen en 
omdat we nooit alles zullen weten, moeten we de Bijbel blij-
ven bestuderen. Uit je hoofd leren kan daarbij helpen, maar 
wat we bovenal nodig hebben is het begrijpen. We moeten 
de principes van redding, van een christelijk leven, van God-
delijke liefde, van de manier waarop God werkt met Zijn volk, 
zien; dat zal ons helpen om te begrijpen hoe Hij met ons aan 
het werk is. 

Ervaring 
We kunnen de Heilige Geest ook horen door ervaring. God 
verandert soms zijn methodes met ons, maar meestal werkt 
Hij jaar in jaar uit op dezelfde manier met ons. Door ervaring 
zien we hoe Hij onze gebeden heeft verhoord en ons in het 
verleden geleid heeft. Dit zal ons helpen om Zijn “stem” te 
herkennen als Hij in het heden tot ons spreekt. Ervaring komt 
met de tijd, door onderwerping en meditatie. De Geest helpt 
de nederige, niet de zichzelf verheerlijkende. 
We kunnen zelfs nog meer wijsheid krijgen door uit de erva-
ring van andere christenen te putten. De Geest isoleert ons 
niet, maar plaatst ons in een kerk, in een gemeenschap van 
andere gelovigen. Hij verdeelt zijn gaven zodat we samen 
blijven, samen werken en profiteren van elkaars talenten (1 
Korintiërs 12:7). Op die manier kunnen we elkaar helpen om 

de Heilige Geest te horen, omdat we elk verschillende erva-
ringen hebben met hoe God werkt in ons leven. 
Als er een boodschap van God komt voor iemand, moeten 
andere mensen dit nauwkeurig onderzoeken (1 Korintiërs 
14:29). Ze moeten in ieder geval beoordelen of het werke-
lijk een woord van de Heer is. De Geest kan zowel door de 
gemeente spreken als door bepaalde personen – de ver-
gadering in Jeruzalem is daar een goed voorbeeld van. De 
mensen leerden van hun ervaringen met de heidenen, zagen 
dat deze ervaringen in overeenstemming waren met de Bijbel 
(Handelingen 15:15) en door er met elkaar over te spreken 
hoorden zij de beslissing van de Geest (vers 28).
De Heilige Geest spreekt vaak tot mensen door andere men-
sen; in aanbiddingsliederen, in kleine groepsgesprekken, in 
een gefluisterd woord van bemoediging, in een stille lach, 
een afbeelding of een artikel in een blad. Er zijn vele manieren 
waarop we van anderen kunnen leren, om Goddelijke leiding 
te ontvangen van anderen. Maar het is aan ieder persoonlijk 
om dit waar te nemen. De Geest vertelt slechts zelden aan 
iemand om een opdracht te geven aan een ander. 
Preken zijn een gemeenschappelijk middel van geestelijke 
woorden. Degenen die spreken moeten er naar streven de 
woorden van God te spreken (1 Petrus 4:11), dus de men-
sen die in de kerk spreken moeten proberen naar God te 
luisteren als ze de preken voorbereiden en de mensen die de 
preken horen moeten op dezelfde manier luisteren naar de 
woorden van de Heer. We moeten ervoor zorgen dat onze 
diensten gevuld zijn met luisteren, nadenken en gemeen-
schap hebben met God zodat we Hem toestaan ons te ver-
anderen om meer als Christus te zijn. Als we dicht bij Hem 
komen, zal Hij ons veranderen. 
Omstandigheden zijn andere ervaringen waardoor “de geest 
getest wordt”. We kunnen een open deur tegenkomen, of 
alle deuren worden voor ons gesloten. Barricades kunnen 
onze overtuigingen testen, of ze kunnen signalen zijn dat we 
moeten vragen of we de aanwijzingen wel goed hebben be-
grepen. Ze dwingen ons om opnieuw na te denken, om God 
opnieuw te zoeken, om het aan de Bijbel te toetsen en om 
het met anderen te bespreken die geestelijk volwassen zijn. 

Reageren op de Heilige Geest 
Als we willen horen, is het nodig dat we luisteren. Maar als 
we op de Bijbelse manier willen horen, moeten we ook ge-
hoorzamen. Als we Zijn stem horen, als we geloven dat God 
ons zegt iets te doen, dan is het de bedoeling dat we daarop 
reageren. We moeten doen waar Hij ons geschikt voor heeft 
gemaakt en ons aan God onderwerpen, want wat Hij zegt 
is voor ons eigen bestwil. We geven Hem eer en we geven 
onszelf zegeningen, door Zijn wil te doen. Het begint met 
luisteren. Kun jij de Heilige Geest horen? Dat is iets om goed 
over na te denken. 

Als we willen horen, 
is het nodig dat we luisteren.

En omdat hij nu eenmaal die boom niet in kon, 
wilde hij de boom ombuigen. Dat lukte ook niet, 
dus bond hij een touw aan z’n auto. Predikan-
ten onderscheiden zich niet door hun intelligen-
tie, maar door hun vindingrijkheid. Dus hij bond 
een touw aan z’n bumper en rond die boom en 
dacht dat hij de boom net genoeg kon omtrek-
ken om de kat te bevrijden. Hij reed langzaam 

weg, de boom boog en hij zag hoe de kat zich 
vastklemde. Hij dacht: “Nog een klein stukje 
en dan kan ik hem pakken”. Raad eens wat 
er gebeurde? Het touw begaf het. Het poesje 
schoot als een pijl weg en hij zag z’n poesje in 
de lucht verdwijnen. Daarna heeft hij hem nooit 
meer gezien. Hij is de hele buurt afgegaan op 
zoek naar z’n poesje, maar dat was nergens 

te vinden. Dagen later was hij boodschappen 
aan het doen. Hij liep door de winkel en zag 
opeens een van z’n kerkleden. Ze had katten-
voer in haar mandje. Hij vroeg: “Waarom koop 
je kattenvoer? Je hebt geen katten; je kunt ze 
niet uitstaan”. Ze was een hondenliefhebber en 
ze had honden. Ze zei: “Dominee, u zult het 
niet geloven. Mijn dochter wilde al haar hele 
leven lang een poesje hebben. Ze ging naar 
buiten om ervoor te bidden. Ik zei: ‘Je krijgt al-
leen maar een poesje als het uit de lucht komt 
vallen.’ Ze zat in de voortuin te bidden en als ik 
het niet met eigen ogen had gezien, had ik het 
nooit geloofd. God verhoort onze gebeden; op 
ondoorgrondelijke wijze doet Hij wonderen!”.

Een zekere predikant was dol op dieren. Hij had een klein 
poesje dat ontsnapte en in een boom klom. Hij probeerde de 
boom in te klimmen om de poes te halen, maar de boom was 
niet sterk genoeg om z’n gewicht te dragen. 

Vliegende poes

Enkele tips:
•  Zoek andere thuisblijvers op. In jouw familie, vriendenkring, 

omgeving of kerk zijn misschien meer mensen alleen. Bel 
ze op en spreek wat af. Zelfs als je ze niet zo heel goed 
kent, is dit het risico waard. Misschien houd je er zelfs 
nieuwe contacten aan over.

•  Pak een hobby op die je alleen kunt beoefenen. Hou je van 
tekenen, lezen, muziek, fotografie of wat dan ook: nu heb 
je extra tijd om daar eens mee aan de gang te gaan. De 
bibliotheek is ook in de zomer open. Daar kun je ook veel 
informatie vinden.

•  Ga helpen bij een vakantie-spelweek voor kinderen. Als 
je gezondheid het toelaat, kun je misschien als vrijwilliger 
meehelpen bij dit soort evenementen. In de meeste plaat-
sen worden die speciaal in de zomer georganiseerd. Er 
kunnen ook andere zomerevenementen zijn in jouw woon

    plaats of in de buurt. Kijk in kranten en op de regionale tv-
zenders, of loop eens langs bij het gemeentehuis.

•  Kijk of je iets kunt doen voor andere mensen in jouw om-
geving. Vrijwilliger bij een verzorgingstehuis bijvoorbeeld, 
waar je gaat wandelen met bewoners of meehelpt bij een 
bingomiddag. Je kunt ook klusjes doen voor iemand in 
jouw omgeving: helpen in de tuin, een nieuwe lamp ophan-
gen of helpen met boodschappen.

•  Gebruik de extra tijd alleen voor zelfreflectie. Wat ging goed 
het afgelopen jaar, wat minder, zijn er dingen die je zou 
willen veranderen? Als je dit samen met de Here Jezus in 
gebed doet, weet je dat je niet alleen bent en dat je samen 
vooruit zult komen.

•  Blijf lekker veel naar buiten gaan en beweeg waar mogelijk. 
Frisse ideeën ontstaan dan makkelijk en je blijft positiever. 

lange zomer...
Voor sommigen van ons is de zomervakantie een periode waar we tegen op zien. Die leuke 
cursus heeft een zomerstop, gezellige avondjes met vrienden worden uitgesteld tot na de 
vakantie, iedereen is namelijk op vakantie. En jij voelt je eenzaam, je zit thuis en je verveelt je. 

door Denise de Moei

Tip voor thuisblijversInzicht
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lezers-
reactie
Ingezonden brief van Marius Rodenburg 

Bij deze mijn volle instem-
ming met de nieuwe aanpak. 
Nodig was het m.i. niet, maar 
toch de frisheid komt je 
tegemoet.

Wat direct opvalt is de kortheid van de artike-
len, gevoegd bij de ‘gewone’ spiritualiteit. Ik 
weet niet of het aan mij ligt maar ik heb diverse 
malen prikkende ogen gehad, vooral de herder 
was indrukwekkend. 

Ook de cover…. Aandoenlijk, die 2 neuzen 
die een plaatsje zoeken in de verdrukking en 
2 monden die helemaal niet en toch weer wel 
zo goed op elkaar passen. Ik heb er lang naar 
zitten kijken.

Ik ben reeds abonnee vanaf 1977. Ik weet nog 
steeds niet wie toentertijd het blad in mijn brie-
venbus heeft gestopt en waarom, maar ik ben 
die persoon erg dankbaar. Ik ben R.K., altijd 
betrokken en actief geweest, maar toch nog 
vuriger geworden onder invloed van uw inspi-
rerende blad.

Mocht u eens een vertaler zoeken uit Duits of 
Engels dan ben ik tot uw beschikking.

Vr. groet,
Marius Rodenburg

Ingezonden brief 

Beginners tips om 
de Bijbel te lezen

Door Michael Morrison

De Bijbel is een complex boek, maar het heeft een eenvoudige boodschap. Er zit genoeg infor-
matie in voor een heel leven van gedetailleerde studie; ook zit er inzicht in wat door beginners 
makkelijk te vinden is. Hier zijn een paar basisregels om je een beetje op weg te helpen. 

1. Begin.
Het is een dik boek en daar zal niets aan ver-
anderen. De enige manier om te beginnen is te 
beginnen. Een lange wandeling begint met de 
eerste stap. Dus begin te lezen! Maar probeer 
de Bijbel niet helemaal in een keer te lezen. De 
Bijbel is niet gemaakt om snel te lezen. Het is 
geen roman, detective of thriller. Nee, het is een 
collectie van verschillende soorten stijlen. 
Waar moet je beginnen? Het is een goed idee 
om in het Nieuwe Testament te beginnen, met 
de verhalen over Jezus. Marcus is een leven-
dig evangelie, waarbij de gebeurtenissen elkaar 
snel opvolgen en Handelingen is geschreven 
als een vloeiend verhaal. Het lezen van deze 
boeken zal de brieven van Paulus in het juiste 
verband plaatsen. 
Voel je niet verplicht om alles “in de juiste volg-
orde” te lezen. Voel je vrij om een beetje van 
het ene boek naar het andere te springen, eerst 
het evangelie van Lukas, daarna de brief aan 
de Hebreeën, of wat dan ook. Later kun je een 
boek uit het Oude Testament proberen, zoals 
de Psalmen of Samuel. 
Als je aan een boek begint, zet de datum dan 
op de eerste bladzijde. Op die manier weet je 
welke boeken je al gelezen hebt en welke nog 
niet. Uiteindelijk zul je ze allemaal gehad heb-

ben – als je het blijft volhouden. Je kunt ook een 
moderne vertaling gebruiken. 

2. Lees.
Als je maar één zin leest, kun je het misschien 
verkeerd begrijpen. Als ik bijvoorbeeld “Vuur!” 
roep, weet je misschien niet of ik je voor gevaar 
waarschuw of dat ik je de opdracht geef een 
geweer af te schieten. Het woord moet in een 
bepaald verband staan voor je het kunt begrij-
pen. Hetzelfde geldt voor zinnen in de Bijbel. 
Bijvoorbeeld, “ niemand in dit huis is machtiger 
dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan al-
leen u.” Om deze zin te begrijpen, moeten we 
weten wie er spreekt, tegen wie hij praat en 
waarom. We hebben een verband nodig. 
Dus als je wilt begrijpen wat er aan de hand is, 
moet je gedeeltes lezen, niet zinnen uit de Bijbel 
halen alsof ze op zichzelf een betekenis heb-
ben. Soms hebben ze dat wel, maar meestal 
niet en de enige manier om dit te weten is ten-
minste een paar zinnen voor en soms na de zin 
te lezen, om een idee te krijgen waar het ge-
deelte in zijn geheel over gaat. Wie is er aan het 
woord, wie doet wat en waarom? 

3. Vraag.
Helaas begrijpen we niet alles wat we lezen. 

We begrijpen ook niet alles in een moderne ro-
man of film, maar we kunnen ondanks dat toch 
genieten van het verhaal. Maar als het over de 
Bijbel gaat, raken mensen vaak in de war als ze 
niet alles begrijpen. Het is ten slotte een bood-
schap van God en we zouden dit moeten be-
grijpen en we voelen ons dom als we het niet 
begrijpen. Oké, om één ding duidelijk te maken: 
Niemand begrijpt de hele Bijbel, zelfs niet na 
vijftig jaar van Bijbelstudie. Niemand begrijpt al-
les als ze het voor de eerste keer lezen. (Som-
mige mensen denken wel dat ze alles begrijpen, 
maar zij hebben een groter probleem!) Als het 
aankomt op de dingen van God, zijn we alle-
maal een klein beetje onwetend. Dus relax! Als 
je iets niet begrijpt, stel dan vragen. Vraag het 
de Bijbel.  Vraag de Bijbel: Wie is hier aan het 
woord? Hoe voelt hij of zij zich? Waarom doen 
deze mensen dingen op deze manier? Zou ik 
waarschijnlijk hetzelfde doen? Moeten we dit 
letterlijk nemen of gaat het eigenlijk om iets an-
ders? Is het iets goeds, of iets slechts? Staat 
er iets in de tekst zelf om me aanwijzingen te 
geven, die me helpen het te begrijpen?
Soms zijn de antwoorden duidelijk, soms niet. 
Soms moeten we een groot vraagteken in de 
kantlijn zetten en verder gaan. Zo zit de Bijbel 
in elkaar. Misschien begrijpen we het vijf jaar la-

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.

ter wel. Soms kan een Bijbels handboek ons 
helpen het te begrijpen. Maar het is niet erg 
om niet alles meteen te snappen. Soms is het 
gewoon het beste om verder te gaan naar een 
volgend Bijbelgedeelte. Het is niet erg om vra-
gen te hebben. 

4. Praat.
Vaak begrijpt iemand anders de dingen die jij 
niet begrijpt, wel – en andersom. Dus als we 
vragen hebben over de betekenis van de Bijbel, 
kunnen we erover praten met andere christe-
nen. Zij hebben dezelfde vraag misschien al 
bestudeerd en kunnen het misschien wel dui-
delijk maken. Of je wilt misschien iets delen wat 
je geleerd hebt of waar je van genoten hebt. 
Misschien heb je een vers ontdekt dat van toe-
passing is op de situatie waarin je zit. Misschien 
heb je een verhaal gelezen over vertrouwen, 
waarvan je wilde dat jij dat ook had. Of mis-
schien was het een glimp van hoe groot God 
is. Je kunt ook over deze dingen praten om 
elkaar te bemoedigen. Christenen praten vaak 
met elkaar voor of na de kerkdienst, of in kleine 
groepjes die doordeweeks bij mensen thuis bij 
elkaar komen– kleine groepjes die bij elkaar ko-
men om samen te bidden, te praten over de 
Bijbel en elkaar te helpen. Eén van deze groep-

jes zou je kunnen helpen bij het lezen van je 
Bijbel. Dus dat is een goede stap om het beter 
te begrijpen. 

5. Stop niet.
Omdat het een dik boek is en omdat we niet 
alles in één keer begrijpen, is het belangrijk dat 
we er mee doorgaan. Als je echt wilt begrijpen 
hoe God tot ons spreekt door de Bijbel, is het 
nodig om jezelf een levenslange gewoonte aan 
te wennen van lezen, nadenken en praten over 
de Bijbel. We zullen sterven voor we alles we-
ten – er is altijd meer te leren. Dit zou een moti-
vatie moeten zijn om vol te houden, niet om te 
stoppen. Er zijn inderdaad schatten verborgen 
in de Bijbel en het vereist geduld en volharding 
om ze uit de Bijbel te kunnen halen. Sommige 
parels vinden we meteen; anderen zullen vele 
jaren later pas aan het licht komen. Er ligt al-
tijd wel iets te wachten tot wij het zien. En we 
moeten het allemaal toegeven: we worden er 
niet jonger op. We vergeten soms dingen. We 
vergeten wat we vroeger leerden, we vergeten 
beloftes die we vroeger kenden. Als we ons 
geheugen wat betreft de Bijbel niet opfrissen, 
zullen we langzaam kennis verliezen die we 
vroeger wel hadden. Uit het oog, uit het hart.
Dus stop er niet mee – blijf het Boek lezen!

Inzicht



Er zijn talloze culturen, mensen, huidskleuren, voed-
selgewoonten en talen op onze aarde met zo’n 7 mil-
jard mensen. Je zou jezelf een miertje voelen tussen 
zo’n mensenmassa.

Ook in de schepping zie je die enorme verscheidenheid. Grote 
oceanen, wilde dieren, bloemen in allerlei kleuren, tropische 
vissen - er is geen einde aan de afwisseling.
Deze zomer ga je misschien reizen en doe je allerlei nieuwe 
indrukken op. Heb je er ooit over nagedacht, dat jij tussen al 
die 7 miljard verschillende mensen uniek bent?
Er is maar één jij. 
Slechts één persoon met jouw eigenschappen, jouw gedach-
ten, jouw keuzes, smaak, gevoelens, karakter en uiterlijk en 
dat ben jij.
Er is iemand ontzettend geïnteresseerd in je en dat is Jezus. Hij 
heeft je ooit bedacht en gemaakt.
Voordat het hele universum was ontstaan, leefde jij al in zijn 
gedachten. Uniek, bijzonder, iemand om van te houden.
Hij zou willen, dat je samen met hem wilt gaan reizen, om je zo 
steeds verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Hij heeft 
een bestemming voor je en allerlei goede dingen om te doen.
Je kunt je misschien niet voorstellen dat iemand die de sterren 
en planeten heeft bedacht, de bergmassieven en de kleinste 
bloemetjes, de zwaartekracht en het kloppen van je hart, zo-
maar tijd met jou wil doorbrengen. En toch is het zo. “Ik ben 
gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid”, zegt Jezus 
(in Johannes 10 vers 10). En: “Rivieren van levend water zul-
len stromen uit het hart van wie in mij gelooft” (in Johannes 7 
vers 38).
Hij wil samen met jou op reis. Een nieuw, uitdagend leven 
aangaan. Je kunt hem erover vragen, Hij is zo dichtbij als een 
gebed.

jij bent 
uniek!
Door Denise de Moei


