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Geachte lezers...In dit nummer

identiteit
Mensen vragen je soms om iets over jezelf te 
vertellen.  Op een feestje, of als je de familie 
van je partner voor het eerst ontmoet.  Waar 
begin je dan over?  Over je werk?  Je oplei-
ding?  Je gezin?  Je hobby’s, interesses, poli-
tieke voorkeur?  En zegt dat echt wie je bent?
We voelen het soms wel zo.  Onze identiteit 
is vaak sterk verbonden met ons werk.  Als 
dat werk goed gaat, zijn we sterk en staan we 
positief in het leven.  Heerlijk!
Je kunt natuurlijk ontslagen worden.  Je kunt 
ziek worden of opgebrand raken.  Maar ach, 
dat is tijdelijk, en daarna gaan we weer aan 
de slag.

In deze Lifeline besteden we aandacht aan 
werk, en wat je daarin tegen kunt komen.  En 
dan werk in de ruimste zin van het woord.  
Voor sommigen is dat leven in een asielzoe-
kerscentrum, voor anderen thuis werken in 
hun gezin.  Sommigen werken en leven in de 
gevangenis, en anderen geven veel van hun 
talenten en tijd in een bedrijf.
Wat je daarbij tegen kunt komen, loopt uiteen 
in talloze ervaringen.  En als jouw identiteit 
voor een belangrijk deel gebouwd is op je 
werk, kun je er heel veel kracht uit putten als 
het goed gaat.  
Als het minder gaat, kun je vastlopen.  Je kunt 
er zelfs een identiteitscrisis van krijgen.
Wat is je identiteit als je geen werk kunt vinden 
omdat je asielzoeker bent?  Of thuis in de fi-
nanciële problemen bent geraakt?  Wat als je 
een gevangene bent?  Wat is dan je identiteit?

Zoals mijn dochter me vertelde een aantal ja-
ren geleden toen ze nog op de basisschool 
zat: “Mam, de moeder van mijn vriendinnetje 
is verpleegster, en de moeder van mijn andere 
vriendinnetje werkt op kantoor, maar wat ben 
jij eigenlijk?”  Tja!

Onze identiteit kan op veel betere gronden 
gebaseerd zijn, dan hoofdzakelijk op onze 
werkprestaties.  Op gronden die niet als een 
moeras onder je voeten kunnen wegzinken, 
maar die sterk en blijvend zijn.
We wensen je dan ook veel plezier met het 
lezen van deze Lifeline,

Denise de Moei
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SolliciterenSolliciteren

Door  John Halford

Hoop en ee n toekomst

Ik begon mijn loopbaan bij een groot warenhuis in Londen,  
Engeland. Ik verveelde me, was gefrustreerd en kwam nergens. 
Op een dag, zomaar uit het niets, werd mij een nieuwe baan 
aangeboden. 

Het leek te mooi om waar te zijn. De baan betekende 
reizen, meer geld en een toekomst in één van de meest 
succesvolle bedrijven van Engeland. 
Ik trok mijn beste (nou ja, enige) pak aan en vertrok voor 
een sollicitatiegesprek op het hoofdkantoor in Londen. Ik 
werd naar een imposante vergaderzaal gebracht, waar 
verschillende welgestelde bestuursleden wachtten op 
een gesprek met mij. Vanaf het begin liep het niet zo 
goed. Ik was erg onzeker en overduidelijk een onvolwas-
sen en nerveuze tiener met hoge verwachtingen, maar 
met weinig kwalificaties. 
Na ongeveer 10 minuten vroegen mijn ondervragers mij 
weg te gaan en in de hal te wachten. Kort daarna ging de 
telefoon. De receptioniste zei “ja, meneer”, en met een, 
naar mijn idee, meelevende blik in mijn richting, stond ze 
op en ging de vergaderzaal binnen. Er zat een dranger 
op de deur en het duurde een aantal seconden voordat 
de deur helemaal dicht was. 
In die paar seconden ving ik flarden van het gesprek op, 
toen de belangrijke mannen binnen mijn toekomst be-
spraken. 
Het was niet prettig om te horen: “de kerel is één en al 
zenuwen...,” “geen ervaring...,” “niet echt wat we zoe-
ken...,” “misschien nog wel een lage functie...,” “hebben 
een meer volwassen persoon nodig...”
Toen ging de deur dicht en ik werd gekweld achterge-
laten. Een ogenblik later kwam de receptioniste weer 
tevoorschijn en ze zei beleefd: “Meneer Halford. Ik ben 
gevraagd om u te vertellen dat we op dit moment niets 
beschikbaar hebben voor u. Maar als er iets vrij komt, 
zullen we aan u denken. Dank u voor uw tijd.” 
Ik had het verwacht. Die gespreksflarden die ik door de 
deur hoorde, hadden me voorbereid. Ik voelde me afge-
wezen, zonder hoop of een toekomst. 

Kommer en kwel
Geen hoop en geen toekomst. Wat een ellende om in te 
zitten. Maar voelen we ons allemaal soms niet zo? We 
voelen ons onbekwaam , geestelijke fraudeurs, onze roe-
ping niet waardig. We weten dat we het “beter moeten 
doen” en onszelf in “goede geestelijke conditie” moeten 

krijgen, zodat we een betere kans hebben om “het te 
maken” voordat het “te laat” is. Maar soms lijkt het alsof 
de deur dicht gaat en we voelen ons, zoals ik me voelde, 
zittend in de hal, wachtend op de onvermijdelijke bijl die 
gaat vallen. 
Maar stel je nu eens voor dat ik, in plaats van die nega-
tieve commentaren, had gehoord: “lijkt mij het soort jon-
gen dat we zoeken...,” “beetje jong, maar hij is enthousi-
ast...,” “heeft nog een lange weg te gaan, maar ik denk 
dat hij de baan wel aankan...,” “was absoluut te spreken 
over zijn verschijning..., ” “laten we hem een kans geven.”
Hoe anders zou ik me dan gevoeld hebben. Zo wil God 
dat we ons voelen. Hij opent de deuren naar onze toe-
komst, die eerder gesloten werden. Of liever gezegd, 
Jezus Christus gaat er dwars doorheen, trekt ze uit de 
scharnieren. Hij bracht nieuws van een fantastisch leven 
voor eeuwig, en van vergeving van welke fout dan ook. 
Van een relatie met God en een geweldige toekomst.

Bemoedigende woorden
Hij heeft nog niet alles verteld wat Hij voor ons in petto 
heeft. Maar de flarden van het gesprek die we af en toe 
horen zijn bemoedigend: “Ik ben gekomen om hun het 
leven te geven…,” “Ik zal een plaats voor jullie gereed 
maken…,” “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers,” 
“Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn 
waar ik ben.” 
Het klinkt duidelijk alsof wij de baan hebben. We hoeven 
niet goed genoeg te zijn. Ervaring is niet nodig, behalve 
de ervaring van het feit dat we tekort schieten. Iedereen 
die solliciteert, komt in aanmerking, ongeacht zijn of haar 
verleden. Iedereen kan zich gewenst voelen – en nodig. 
Dus, aangezien je de baan hebt, kunt je net zo goed ge-
lijk beginnen. Je hebt geen opzegtermijn. En er is bo-
vendien een tijdelijk tekort aan personeel . “ De oogst is 
groot, maar arbeiders zijn er weinig,” zei Jezus. Er is nu 
werk te doen.
Terwijl we wachten op een geweldige toekomst, kunnen 
we onze vrienden en buren laten zien dat zij ook geliefd 
en aanvaard zijn, en dat ook zij hoop en een toekomst 
kunnen hebben.

Ik was erg onzeker en overduidelijk een 
onvolwassen en nerveuze tiener met hoge 

verwachtingen, maar met weinig kwalificaties.
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Kennis
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Overleven 
op internet

1. Geheimzinnigheid is uw vijand. 
Zorg ervoor dat uw computer met internet-
verbinding zich in het actieve gedeelte van 
het huis bevindt.

2. Surf samen met uw kinderen. 
Wees een deelnemer en niet alleen een toe-
schouwer. Op die manier kunt u zien waar 
uw kinderen mee bezig zijn.

3. Alleen op bepaalde tijden. 
Vermijd het gebruik van internet laat op de 
avond en internetten zonder toezicht.

4. Praat niet met vreemden. 
Op internet kun je net doen alsof je iemand 
anders bent. Het is een “onwerkelijke” wereld.

5. Denk aan uw privacy. 
Laat uw kinderen geen persoonlijke informa-
tie uitwisselen op het web.

6. Vreemden kunnen gevaarlijk zijn. 
Sta alleen persoonlijke ontmoetingen met cy-
bervriendjes toe als u erbij bent.

7. Volg uw intuïtie. 
Als u vermoedt dat er misbruik van het net 
wordt gemaakt, kijk dan op uw computer of 
er bestanden in staan die er niet thuishoren 
en bespreek het met uw kind.

8. Uw kinderen hebben zelf de macht in 
handen.
Leer uw kinderen om uit een programma te 
gaan als ze onder druk worden gezet of met 
zaken geconfronteerd worden waar het gezin 
niet achter staat.

Steve Isaac, mede-uitgever 
van het blad Plugged In, 
heeft acht manieren op een 
rijtje gezet om te overleven 
op het internet.

Interview

kwik-fit voor 
mensen gezocht! 

Als we een snel huwelijk willen, gaan we naar 
Vegas. Als we snel een andere televisiezender 
op willen zetten, gebruiken we onze afstands-
bediening. We hebben voor bijna alles een 
snelle oplossing – behalve voor mensen. 
Christen zijn is niet echt moeilijk als je niet te 
maken hebt met andere mensen. Maar wat 
doe je dan met die lastige teksten die je vra-
gen “je naaste lief te hebben” (Marcus 12:31), 
“je familie lief te hebben” (Efeziërs 5:25), “el-
kaar lief te hebben” (Johannes 13:34), en 
warempel – zelfs “je vijanden lief te hebben” 
(Matteüs 5:44)? Toch wilde ik dat ik een af-
standsbediening had, die ik alleen maar hoef 
te richten op mensen die me irriteren om ze 
“snel te fiksen”. 
Ik zou de vrouw wegzappen, die voor me in 
de rij voor de kassa voor 10 boodschappen 
of minder staat, terwijl ze 70 boodschappen 
in haar karretje heeft. Ze doet altijd net alsof 
ze van niets weet, maar ik weet dat ze het 
met opzet doet. Ik zou de baas wegzappen 
die de eer opstrijkt voor mijn harde werk. En 
degene die zichzelf heeft benoemd tot mijn 
coach. Die me dus ongevraagd advies geeft 
over mijn kinderen, terwijl die van hem totaal 
de vernieling ingaan. Ik zou de betweter weg-
zappen die wil dat ik zijn mening respecteer 
terwijl hij die van mij negeert en de pessimist 
die weigert zijn zegeningen te tellen. Ik zou de 
mensen wegzappen die denken dat hun me-
ning over goed of slecht altijd dezelfde is als 
die van God. Ik zou de mensen vol eigendunk 

wegzappen, de onbeschofte, onnadenken-
de, humorloze, nieuwsgierige mensen en de 
mensen die me een ongewaardeerd, waarde-
loos of ongewenst gevoel geven. 
Wat een plezier zou ik hebben met de 
“kwik-fit” voor mensen! 
Maar Jezus kwam niet om mensen “snel te 
fiksen”; Hij kwam om ze te redden. Gelukkig 
voor ons allemaal, kijkt God niet naar men-
sen door menselijke ogen. In de tijd van de 
Bijbel zagen mensen bijvoorbeeld Petrus als 
onbezonnen en impulsief. Ze zagen Jako-
bus en Johannes als agressief en Thomas 
als een eeuwige twijfelaar.  God keek verder 
dan uiterlijke verschijningen. Het maakte niet 
uit of mensen belastinginners waren, vrouwen 
met een slechte reputatie, arm, rijk, ziek of 
gewoon vervelend; God zag ze allemaal als 
zijn kinderen waar hij van houdt. En zo ziet Hij 
ook jou en mij - en iedereen die ik zou willen 
wegzappen. 

God houdt zelfs zoveel van ons allemaal dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus gaf. Jezus 
houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven gaf. Hij 
gaf het voor ons allemaal. Ook al geef ik het 
niet graag toe, daarbij hoort dus ook iedereen 
die mij irriteert. God houdt van hen en dat zou 
ik ook moeten doen. Dat betekent niet dat ik 
alles moet goedkeuren wat ze doen, maar het 
is niet mijn taak om ze te “fiksen”. Als ze “ge-
fikst” moeten worden, denk ik dat ik het God 
maar op zijn manier laat doen.

We leven in een samenleving van snelle oplossingen. Als we 
een snelle lunch willen, eten we “fast food”. Als we thuis een 
snelle maaltijd willen eten, maken we kant en klare lasagne of 
een rijstmaaltijd in onze magnetron. 

Door Barbara Dahlgren    

Een manier 
van leven 
waar we 
allemaal 
aan 
gewend 
geraakt zijn, 
verandert.

alsof er geen 
morgen is… 

Door John Halford 

Recessie is een goede naam voor de economische situatie 
waar we in zitten. Het beschrijft de staat van de financiële 
markt, maar het benadrukt ook de emotionele gevolgen die 
het voortbrengt. 

We hebben heel lang goede tijden gehad, 
maar het lijkt erop dat het nu allemaal wat 
minder gaat – in ieder geval op dit ogenblik. 
Dingen die we in het verleden makkelijk kon-
den doen, keren zich nu tegen ons en we er-
varen de gevolgen ervan. Het zorgt ervoor dat 
sommigen de broekriem aantrekken, bespa-
ren op kosten en de nieuwe economische si-
tuatie onder ogen zien. Maar anderen gooien 
hun riem helemaal af, slaan waarschuwingen 
in de wind en leven alsof er geen morgen is. 
Terwijl ze al diep in de schulden zitten, probe-
ren ze wanhopig hun levensstandaard vol te 
houden. Ik ben geen econoom, maar je hoeft 
geen financieel genie te zijn om in te zien dat 
dit uitloopt op een ramp – zowel financieel als 
emotioneel. 
Veel mensen hebben alleen maar welvaart 
gekend. Misschien geen enorme persoonlijke 
welvaart, maar ook zeker geen ontbering. Dit 
is de enige wereld die we ooit gekend hebben 
en de gedachte dat die in elkaar kan storten 
is gewoon te angstaanjagend om bij stil te 
staan. Ik wil me niet aansluiten bij onheilspro-
feten die opgewekt verkondigen dat het ‘ein-
de van de wereld nabij is’. Dat is waarschijnlijk 
niet zo. Maar het kan wel gebeuren dat een 
manier van leven waar we allemaal aan ge-
wend geraakt zijn, verandert. En veel mensen 
zijn er gewoon niet toe bereid die levensstijl 
op te geven. 

Nieuwe kans
Maar dit is ook een nieuwe kans. Jezus ver-
telde ons dat God de weg voor alle mensen 
geopend heeft om hun ware bestemming te 
vinden. Die bestemming is om eeuwig te le-
ven, in vrede en vreugde. En met dat in het 
achterhoofd, liet Jezus ons een andere ma-
nier van leven zien, die ervoor zorgt dat ieder-
een die op Hem vertrouwt verder kan kijken 
dat de problemen van het nu. 
Als Jezus’ boodschap begrepen en geloofd 

werd, zou het de prioriteiten van ieder per-
soon, ieder instituut en ieder land op aarde 
veranderen. Het zou de manier veranderen 
waarop we over onszelf en elkaar denken. 
Het zou ons laten zien hoe zinloos ijdelheid, 
jaloersheid, hebzucht en zelfzuchtigheid in 
ons leven eigenlijk is. Het zou ons ertoe dwin-
gen te erkennen dat geen leven waardeloos 
is; geen mens buitenspel gezet  zou mogen 
worden. Geen land zou overgelaten mogen 
worden aan hongerlijden terwijl andere landen 
in overvloed leven. Geen leider zou zijn rijk-
dom kunnen vergroten ten koste van dege-
nen voor wie hij zou moeten zorgen. 
Dit scenario is het gevolg van geloof in Jezus. 
Deze manier van leven heeft niets te maken 
met ruzie maken over doctrinaire verschillen 
of discussiëren over pietluttige details. Jezus 
weigerde vaak bij een publieke discussie be-
trokken te raken. Zou dat ons niet iets moeten 
zeggen? Maar ondertussen hebben miljoenen 
mensen in ons land te maken met financiële, 
emotionele en geestelijke problemen. In tijden 
als deze zouden alle mensen die beweren 
in Jezus te geloven, hun verschillen aan de 
kant moeten zetten en samenwerken om te 
helpen. 

Paulus omschreef het goed, zoals gewoonlijk: 
Als je iets hebt begrepen van het volgen van 
Christus, als zijn liefde enig verschil maakt in 
jouw leven, als het iets voor je betekent om 
met elkaar samen te leven vanuit de Geest, 
als je een hart hebt, als je zorg hebt voor an-
deren – doe me dan een plezier:  Wees het 
met elkaar eens, geef om elkaar, vorm hechte 
vriendschappen, diep vanuit de Geest.  Werk 
je niet met ellebogen omhoog, vlei jezelf niet 
naar de top.  Zet jezelf opzij, en help anderen 
vooruit.  Wees niet geobsedeerd met het be-
halen van eigen voordeel.  Vergeet jezelf lang 
genoeg om een ander te kunnen helpen.
(Filippenzen 2:1-4 – vertaling Message Bible)

Economisch
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Door Denise de Moei

wonderen

ontplofte op een gegeven moment mijn wasmachine, mijn 
bank was aan elkaar genaaid, mijn matras viel uit elkaar, 
het fornuis was wel erg oud en de koelkast rookte. Ik stond 
toen in de kamer en dacht: “Heer, het zou zo fijn zijn als 
ik weer een bed had, de was weer kon doen en eten kon 
koken”.  Dat heb ik toen één keer zo gezegd.  Ik had de 
financiën niet, want in deze zelfde periode was ik ook door 
ziekte in de Ziektewet geraakt.
Maar binnen één week had ik een nieuwe wasmachine, 
een nieuw fornuis, een nieuwe koelkast, een nieuwe bank 
en een nieuw matras.  En ik had het alleen maar één keer 
gedacht!  En ergens beangstigde me dat ook wel, want 
wat zou er gebeuren als ik werkelijk zou gaan bidden?

En inmiddels ben je getrouwd en je huidige man 
bracht ook een financieel moeilijke situatie met zich 
mee.  Kun je daar iets over vertellen?
Ik woonde in die tijd nog erg klein en de omgeving was 
ook niet erg veilig.  Na drie jaar gaf God me het huis waar 
ik nu woon, wat voor het eerst van mijn leven echt een 
thuis werd.  Ik kwam binnen in dit huis en ik voelde me 
meteen thuis.  Ik ervoer het echt als een cadeau van God 
en ook als een huis waar een gezin in zou kunnen.  Ik was 
toen 30 jaar, zwaarlijvig en depressief van de trauma’s die 
ik had opgelopen.  God is in vier jaar tijd hard met mij aan 
de slag gegaan.  Hij ging samen met mij eraan werken om 
van mijn problemen af te komen.  Omdat ik inmiddels al 
langere tijd in de Ziektewet zat, ging ik naar een 70%-rege-
ling.  Dat was heel krap, maar God zorgde altijd dat het met 
de financiën toch weer goed kwam.  Door andere mensen 
heen, doordat er toch ineens ergens geld vandaan kwam.  
Naar mijn idee kwam het soms gewoon uit de lucht vallen.
Uiteindelijk viel ik 43 kilo af en waren ook mijn trauma’s 
weg.  Ik volgde therapieën en God werkte daar doorheen 
en ze zijn echt van me afgenomen.
Het enige wat eigenlijk overbleef was dat het mijn diepste 

verlangen was om een man en een gezin te kunnen heb-
ben.  In die periode leerde ik dat God echt de enige is die 
je altijd kunt vertrouwen en dat Hij het is die je dingen geeft.  
Ik kwam tot de overtuiging dat ik alleen Jezus nodig heb 
en verder niemand.  Zo leerde ik dat verlangen los te laten.  
Ik had het dus helemaal losgelaten en toen ineens ont-
moette ik mijn huidige man. Hij bracht een dubbel zo groot 
financieel probleem mee, door allerlei fouten die waren ge-
maakt. We gingen ervoor bidden en ook nu kregen we hulp 
van God.  Er kwamen allerlei mensen op ons pad die wij 
niet hadden kunnen bedenken.  En vanaf het moment dat 
we hulp begonnen te krijgen duurde het één maand en 
toen waren we van alles af.  Geen deurwaarders meer, het 
boedelbeslag eraf.  Het was ongelofelijk.

En hoe is het toen verder gegaan?
Vanwege mijn ziekte hadden artsen me een aantal keren 
duidelijk gemaakt dat ik niet zwanger kon worden.  Ook dat 
heb ik in de handen van de Heer gelegd.  En ik ben toch in 
verwachting geraakt. Midden in die periode van financiële 
onrust. God heeft toen ook echt ons kindje door alles heen 
beschermd.  De gynaecoloog ging ervan uit dat het een 
vroeggeboorte zou worden en mikte op 26 weken, maar 
ik heb gewoon de hele zwangerschap kunnen voldragen. 

Wat betekent het voor jou zelf dat er zoveel wonder-
en zijn in jouw leven?
Om het in het Engels te zeggen: I’m flabbergasted!  Over-
donderd dus.

Is er nog iets wat je kwijt wilt voor andere mensen die 
dit interview lezen?
Hoe moeilijk je leven ook is en hoe zeer de dingen die er 
gebeuren je ook overvallen, keer op keer, wees dankbaar.  
Want God is echt te vertrouwen en je kunt echt bij Hem 
terecht.

Soms gebeuren er wonder-
en in je leven. Elze heeft dat 
in haar leven ervaren.  

Interview met ElzeInterview met Elze

Jij bent…
Elze van Gemert, (stief)mama van vier kinderen en mama 
van een dochtertje van 1 jaar.

Kun je iets vertellen over je achtergrond, beroep en 
zo?
Ik kom uit een gezin met drie zussen en een pleegbroertje.  
Toen ik 17 jaar was ging ik uit huis, door omstandighe-
den.  Vanaf die tijd woon ik op mezelf. Ik heb de opleiding 
Agogisch Werk gedaan.  Daarna ben ik op m’n 19e gaan 
werken.  Eerst met moeilijk opvoedbaren, in het onderwijs 
en toen met mensen met een verstandelijke beperking en 
met ernstige gedragsstoornissen. Voordat ik christen werd 
had ik een relatie met een zeer gewelddadige man, die veel 
dronk en die pillen slikte.  Daar woonde ik mee samen.

Je bent door ziekte thuis komen zitten en je kwam in 
een financieel lastige situatie.  Hoe verliep dat toen?
Toen ik die relatie met die man verbrak, bleek dat hij heel 
veel schulden op mijn naam had gemaakt, wat blijkbaar 
kan in dit land en wat ik niet wist.  Ik kwam daar dus ach-
ter toen ik bij hem weg ging, omdat er schuldeisers bij mij 
kwamen. Daarna heb ik een tijdje op verschillende adres-
sen gewoond.  Ik had toen geen eigen woning.  Op een 
gegeven moment woonde ik in een leegstaande school.  
Naar mijn gevoel was ik alles kwijt. Toen deed ik op een 
gegeven moment mijn handen omhoog en zei: “Heer, als 
U bestaat, hier heeft U de hele bende, ik wil het niet meer.”
Binnen een week gaf mijn vader toen een voorlopige erfenis 
aan mij, waardoor ik het grootste gedeelte van de schulden 
kon afbetalen en weer een huis kon gaan huren.  Binnen 
drie weken kreeg ik een appartementje.  Vrienden die ik 
dacht kwijt te zijn door die relatie, kwamen allemaal weer 
terug, zelfs meer dan dat nog. Ik had dus weer een woning 
en weer vrienden om me heen.  Maar in huis ontbrak er 
nog wel heel veel  omdat mijn spulletjes zo oud waren.  Zo 

Naar mijn idee kwam het soms 
gewoon uit de lucht vallen.
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Inzicht Humor

Hoe weet je dat God 
je hoort als je bidt?

Het is moeilijk om te weten of iemand je echt hoort als je 
met hem spreekt. Als mijn moeder vroeger iets tegen me zei, 
hoorde je die twijfel wel eens in haar stem: ‘Heb je me ge-
hoord?’ vroeg ze dan meestal nog eens extra. Het antwoord, 
dat volgde was zoiets als: ‘Jaaaa, ma.’

Bron EO Waar twijfelde m’n moeder dan aan? Aan mijn 
gehoor? Nee, ze was bang dat het gehoorde 
mijn ene oor in en mijn andere oor weer uit 
zou gaan en ze twijfelde vooral of ik het ge-
vraagde wel zou gaan doen: ze twijfelde aan 
mijn gehoor-zaamheid.

Vraagt mijn moeder me dat nog steeds? Nee. 
Waarom niet? Om twee redenen. Allereerst 
omdat ‘the proof of the pudding is in the ea-
ting.’ (zoals de Engelsen zeggen). Ze heeft 
me vaak achteraf bevraagd en ontdekt dat 
ik in veel gevallen inderdaad gehoorzaamd 
had. Daardoor - en dat is de tweede reden 
waarom ze het niet meer vraagt - weet ze nu 
dat als ik zeg: ‘Ja ma’, ze me kan geloven.
 
Hoe weet je, dat God je hoort als je bidt?
Hoewel het voorbeeld hiervoor als verge-
lijking niet opgaat, geldt het principe wel. In 
elke relatie die wij hebben, werkt het zo dat 
we mensen proefondervindelijk op hun woord 
leren vertrouwen. Ze zeggen “Ja”, maar doen 
ze het ook? Om dat te kunnen doen, moet je 
altijd een zeker risico met mensen nemen. Je 
moet een keer vertrouwen, zonder dat je al uit 
ervaring weet dat iemand te vertrouwen is. Je 
vertrouwt hem op zijn woord (en leent hem 
geld bijvoorbeeld).

Met God is het net zo. God zegt dat Hij ons 
hoort, als we tot Hem bidden in de naam van 

Zijn zoon Jezus. Hij zegt zelfs, dat we hem 
alles mogen vragen (Joh.14:13 en 14). Maar 
in de verzen ervoor zegt Jezus dat de voor-
waarde geloof is. Geloof je in mij als je Heer 
en volg je mij? 

Dat betekent een zeker risico in het begin. 
Je maakt jezelf ondergeschikt aan een ‘on-
bekende’. Alleen door zo volledig voor/met 
Hem te gaan, zul je de ervaring opdoen die 
het bewijs is voor Zijn betrouwbaarheid. Je 
hebt het in dit geval misschien iets gemak-
kelijker, omdat er in de geschiedenis al zo heel 
veel mensen zichzelf aan God hebben toever-
trouwd en niet bedrogen zijn uitgekomen. 
Hun verhalen kun je overal in de Bijbel vinden. 
Een klassiek voorbeeld is hoofdstuk 11 van 
het bijbelboek Hebreeën.
 
Nu is het met mij in ieder geval niet zo dat, 
als je mij iets vraagt, ik je altijd op je wenken 
zal bedienen. Ik ben je butler niet. We mogen 
aannemen, dat God zichzelf ook niet als onze 
Butler beschouwt. In de Bijbel lezen we dat 
Hij als Vader optreedt voor ons. Maar dat be-
tekent tegelijk dat Hij ook als een Vader zor-
gen zal en dat belooft wat! Jezus zegt daar-
over: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt 
en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan 
worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, 
en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal 
opengedaan worden. Of welk mens onder u 
zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem 
een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal 
hij hem toch geen slang geven? Indien dan 
gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te 
geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal 
uw Vader in de hemelen het goede geven aan 
hen, die Hem daarom bidden.’ 
(Mat. 7:7 ev)

Ben jij perfect?
Wie met perfectie worstelt, kent maar al te goed het gevoel van nooit echt goed genoeg te 
zijn. Het is als die kinderen die voor het eerst het alfabet leren te schrijven en hun papier ver-
scheuren zodra ze zien dat ze een letter verkeerd geschreven hebben. Het maakt niet uit dat 
ze zonder problemen het alfabet tot de “R” konden schrijven. Als de “S” er slordig uitziet, gaat 
het de prullenbak in. Bijna volmaakte mensen zijn hard voor zichzelf.

Wie met perfectie worstelt, kent maar al te goed het gevoel 
van nooit echt goed genoeg te zijn. Het is als die kinderen 
die voor het eerst het alfabet leren te schrijven en hun pa-
pier verscheuren zodra ze zien dat ze een letter verkeerd 
geschreven hebben. Het maakt niet uit dat ze zonder pro-
blemen het alfabet tot de “R” konden schrijven. Als de “S” 
er slordig uitziet, gaat het de prullenbak in. Bijna volmaakte 
mensen zijn hard voor zichzelf. 
In psychologische termen is perfectionisme het geloof dat 
perfectie kan en moet bereikt worden. Als dat geloof ver-
andert in de gedachte dat alles wat minder dan perfect 
is, onacceptabel is, ontstaan er problemen. Door de ogen 
van een perfectionist wordt iemands zelfwaarde bepaald 
door volmaaktheid. Natuurlijk variëren ideeën van perfectie 
van persoon tot persoon. Perfectionisten hebben strenge 
maatstaven voor zichzelf en soms voor anderen. Ze heb-
ben nooit het gevoel goed genoeg te zijn.
De volgende zin uit de film Mary Poppins is één van mijn 
favorieten. Ze antwoordt hier humoristisch, “Wij bijna vol-
maakte mensen maken nooit fouten.” Poppins koppelt 
hier, net als bijna iedereen dat zou doen, perfectie aan het 
ontbreken van fouten. Soms denken christenen dat God 
dit ook bedoelt in de Bijbel.  Het woord “volmaakt” bijvoor-
beeld in “wees dan volmaakt” (in Matteüs 5:48) is vertaald 
van het Griekse woord telios, wat voltooid, volgroeid, vol-

wassen, niets ontbrekend of tot compleetheid gebracht, 
betekent. Het gaat niet over fouten maken op zich. 
God wil dat we “compleet” zijn door geestelijk één te zijn 
met Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze “perfectie” is geen 
kwestie van er goed uitzien of volmaakt presteren, maar 
van Jezus die in ons woont.
Het goede nieuws is dat we daardoor volmaakt zijn gewor-
den in Gods ogen. Het is een geschenk dat gratis aan ons 
gegeven is. Met Christus in ons, worden we tot voltooiing 
gebracht en het ontbreekt ons aan niets. 
Zullen we nog steeds fouten maken? Natuurlijk. Maar de 
perfectie waarover in dit vers gesproken wordt heeft niet te 
maken met wat wij zelf in ons eentje doen; het gaat om wat 
Jezus samen met ons en in ons doet.

De imperfectie 
waar ik in mijn leven de 
grootste hekel aan heb, 

is dat ik niet perfect ben.

Door Barbara Dahlgren

“Wat ga je later worden, Henk?” 
vraagt moeder.

“Vuilnisman !” antwoordt de kleine man.
“Hoe weet je dat zo zeker ?” 

vraagt moeder.
Waarop Henk antwoordt:

“Omdat je dan enkel op dinsdag moet 
werken.”

Een dominee komt te laat voor zijn kerkdienst en zoekt nog snel 
met zijn auto een parkeerplek. Steeds lukt het hem maar niet iets te 

vinden. Ten einde raad bidt hij: “Als u mij helpt een parkeerplek vinden 
dan zal ik 1000 euro in de collecte doen.”

Direct daarna rijdt er een auto weg waardoor er een plek vrij komt voor 
de dominee, waarop die zegt: “Laat maar, ik heb al een plekje...”

Ze zeggen “Ja”, 
maar doen ze het 

ook? Om dat te 
kunnen doen, moet 

je altijd een zeker 
risico met mensen 

nemen. Je moet 
een keer vertrou-

wen, zonder dat je 
al uit ervaring weet 

dat iemand te 
vertrouwen is.

Vuilnisman Parkeerplek gevraagd
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De geur 
van affectie

1. Onthoud je kind nooit je genegenheid 
wanneer je ongewenst gedrag bestraft
Omdat kinderen en zelfs tieners snel in de war 
raken, is het heel belangrijk dit onderscheid
te maken. Wanneer je het gedrag van je kind 
afwijst, zorg dan dat hij dit niet zal opvatten 
als gebrek aan liefde. Je kunt het wellicht zo 
zeggen: ‘Tom, we hebben duidelijk afgespro-
ken dat je in huis niet met de bal zou gooien. 
Ik vind het heel erg dat je de ruit hebt gebro-
ken. Ik hou heel veel van je, maar dit gedrag 
accepteer ik niet – je hebt straf verdiend.’

2. Geef voortdurend gestalte aan je 
genegenheid
Het is verbazend om te zien hoe een paar 
goed geplande, eenvoudige handelingen een 
zoet aroma in je gezin tot stand kunnen bren-
gen. Als je kind een slechte dag op school 
heeft gehad, kan dit zich uiten in ongewenst 
gedrag. Het heeft geen zin hem iets toe te 
sissen als ‘Als ik jou was, zou ik me nu maar 
héél snel beter gaan gedragen, want an-

ders…’ Je hoeft zijn probleem niet op te los-
sen door hem adviezen te geven. Juist wan-
neer een kind zich onuitstaanbaar gedraagt, 
is zijn behoefte aan liefde het grootst. Pro-
beer eens een glas melk en een koekje, een 
aai over de rug of een arm om de schouders! 
Dergelijke uitingen van vertrouwen geven een 
opening voor een gesprek wanneer de ge-
moederen wat zijn bekoeld.

3. Leer je kinderen een dienstbare, 
liefdevolle houding door deze voor te 
leven
Iemand zei eens: ’Pas wanneer anderen zich 
door mij laten dienen, weet ik dat ik dienst-
baar ben.’ Dit is wellicht je grootste uitdaging 
bij het creëren van een affectief klimaat. Vader 
kan zijn dienstbaarheid voorleven door moe-
der in de keuken te helpen, zodat zij meer tijd 
met de kinderen kan doorbrengen. Moeder 
zou haar steentje kunnen bijdragen in de tuin, 
zodat vader meer tijd voor de anderen heeft. 
Of misschien zijn de rollen bij jou thuis wel 

omgedraaid. Wanneer kinderen zien dat hun 
ouders elkaar helpen, werkt dit aanstekelijk. 
Kinderen die dag in, dag uit, dienstbaarheid 
voorgeleefd krijgen, pikken dit als vanzelf 
op, zeker wanneer affectie en positieve ge-
voelens de sfeer bepalen. Een kind kan zijn 
dienstbaarheid tonen door zijn broertje of 
zusje te helpen met het opruimen van diens 
kamer, zodat beiden sneller kunnen spelen.

4. Zeg zonodig vrijuit ‘Het spijt me’ en 
‘Wil je me vergeven?’
Wanneer je na een misverstand met je kinde-
ren je excuses aanbiedt, raak je een gevoe-
lige snaar. Doe dit dan ook zonder schroom 
wanneer je een kind verkeerd beoordeeld 
hebt – of het nu per ongeluk, of op grond van 
foute informatie was.
Kinderen moeten zien dat hun ouders snel 
aan elkaar toegeven dat ze ongelijk hadden 
of ergens spijt van hebben. En als je kinderen 
dienstbaarheid en berouw laten zien, ook al 
is dit op kleinere schaal dan bij de verloren 

zoon, is de weg vrij voor openlijke vreugde. In 
het gezin van Tim en Diane werden vechtende 
kinderen altijd naar de ‘spijtstoelen’ gestuurd. 
Door een neutrale gezagsdrager werden alle 
kanten van het verhaal beluisterd. Nadat alle 
visies besproken waren, werd van de kinde-
ren verwacht dat ze hun conflict uitpraatten 
en zich tegenover elkaar verontschuldigden. 
De discussie eindigde met excuses, een knuf-
fel en (hopelijk) het verlangen om het leven 
te beteren. Minder hevige schermutselingen 
kunnen worden gestopt met een opmerking 
als ‘Pas op, jongens, nog even en het wordt 
weer knuffelen en zoenen!’ Een hartgrondige 
kreet van afschuw is meestal het gevolg. Er 
wordt nog wat gegiecheld en het conflict is in 
de kiem gesmoord. Een kind voelt zich goed 
wanneer het voelt dat je van hem houdt en 
dat hij er nog steeds helemaal bij hoort.

5. Toon aan je kinderen hoe je persoonli-
jke prioriteiten stelt
Een goede manier om je kinderen van je lief-

de te overtuigen is om stil te staan bij belang-
rijke gebeurtenissen in hun leven. Dat kan de 
eerste schooldag zijn, de eerste logeerpartij 
buiten de familie, de puberteit, de overgang 
naar de middelbare school, het starten met 
een teamsport, muzieklessen of jeugdclub, 
het behalen van het rijbewijs. Maar ook zaken 
als bekering, doop of de eerste deelname 
aan het Avondmaal. Bespreek met je kind 
welke betekenis deze gebeurtenis heeft en 
hoe zijn leven er in de komende jaren door 
zal veranderen. Help je kind om een prioritei-
tenlijstje op te stellen voor de komende twaalf 
maanden. Probeer het duidelijk te maken dat 
onverwachte beslissingen sneller genomen 
kunnen worden wanneer je van tevoren je 
prioriteiten hebt vastgesteld. Als bijvoorbeeld 
een schoolvak of het leren bespelen van een 
nieuw instrument hoog op je kinds lijst staan, 
kan een onverwachte verleiding voor veel 
verwarring zorgen. Je kind zal gemakkelijker 
de juiste keuze kunnen maken wanneer het 
duidelijke prioriteiten heeft gesteld.

6. Verschillende kinderen hebben ver-
schillende vormen van affectie nodig
Wanneer je thuis een affectief klimaat weet te 
scheppen door een liefdevol en consequent 
wilsbesluit, hoef je niet ieder gezinslid hetzelf-
de te behandelen. Waar het om gaat is dat 
ieder krijgt wat hij nodig heeft. Zo zal niet ie-
der kind uitblinken op school of in sport. Niet 
ieder kind is even gedreven, netjes, muzikaal 
of gebekt. Je begrijpt al waar we naartoe wil-
len: omdat je kinderen niet allemaal hetzelfde 
zijn, moeten je verwachtingen bij elk kind an-
ders zijn. Ieder kind moet op zijn eigen gebied 
liefdevol worden gestimuleerd. Het ene kind 
zal niet reageren op knuffelen en kussen, het 
andere kind heeft er een grote behoefte aan. 
Misschien heeft het eerste kind baat bij een 
por in de rug en stoere handdrukken. Leer 
jezelf om ieder kind affectie te tonen op een 
manier die bij hem past en die hij begrijpt.

Vlaams Vlaams

Door Jef & Herlinde de Vriese

© Centrum voor Pastorale Counseling 
www.pastoralecounseling.org, overgenomen met toestemming

Is je thuis een warm nest? Een gezellige, open plek waar ieder-
een zich veilig voelt? Hieronder vind je een aantal tips om dit in 
je gezin te vergroten.

Juist wanneer 
een kind zich 

onuitstaanbaar 
gedraagt, is zijn 

behoefte aan 
liefde het grootst.
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TsjernobylTsjernobyl

een kacheltje 
en een paar lev.

Hij woonde in een kapot huis, waarvan de 
trappen nauwelijks begaanbaar waren, in een 
volledig vervuilde omgeving. In Nederland zou 
dit een onbewoonbaar verklaarde woning zijn 
en snel met de grond gelijk gemaakt worden. 
Rondom het pand trof je afval en kapotte 
straten aan. Toen we naar zijn etage gingen 
was de trapleuning het verroeste staal in 
het beton. In zijn etagewoning aangekomen 
kwamen we in een smal gangetje van 60 cm 
breed , waar we net naar rechts konden lopen 
naar zijn woon en/of slaapkamer. Een kamer 
met een paar oude bedden erin en veel de-
kens om warm te kunnen blijven. 

Schamele deken
Nikolaj had zijn zus en moeder verloren aan 
de gevolgen van Tsjernobyl en ook hij was 
aangetast en had wonden aan zijn benen. 
Met een schamele deken om zich heen zat 
hij op de rand van zijn bed en wij stonden wat 

onwennig om hem heen. De herder van de 
gemeente, Nikolaj Nikolov, vroeg hoe hij het 
maakte en wat hij nodig had. Nikolaj Stepha-
nov stelde ons de vraag of we in God geloof-
den en hij zei dat God liefde is. We beaamden 
zijn vraag en toen hij vroeg om met hem te 
bidden hadden we een brok in de keel. Zoals 
mijn zoon Stefan zei: in deze smerige om-
standigheden leven en dan God danken en in 
Hem blijven geloven? Ontroerd baden we met 
hem en voor hem en praatten wat met hem. 
We bekeken ook zijn keukentje die een oud 
fornuis had en een onbeschrijfelijk smerige 
koelkast die van binnen zwart was van het 
stof. Geschrokken vroeg ik mij af hoe deze 
man hier leven kon. Het bleek dat een oude 
buurvrouw af en toe wat eten  bracht, wat hij 
dan warm maakte in de meest aangekoek-
te pannen die je maar kunt bedenken. Mijn 
Duitse collega Santiago gaf Nikolaj geld voor 
medicijnen en betaalde ook de huur voor 

Tijdens een van mijn bezoeken aan de gemeente in Jambol (Bulgarije) met mijn zoon Stefan, 
gingen we even langs bij een gemeentelid die in erbarmelijke omstandigheden woonde, ge-
naamd Nikolaj Stephanov. 

Door Frans Danenberg 

hem voor een jaar (120 euro) zodat hij niet op 
straat zou belanden. Hij was zo dankbaar dat 
hij nu betere medicijnen kon kopen die zijn 
pijn zouden verlichten. Plotseling begreep ik 
dat Jezus Christus uitreikt naar alle mensen, 
ongeacht hun omstandigheden, en dat trof 
mij in mijn hart. Zijn handen strekken zich vol 
mededogen uit en Zijn liefde wordt nergens 
door beperkt! 

Kachel
De gemeenteleden zorgden voor hem en ga-
ven hem sokken, een sjaal en wat koffie zodat 
hij de winter door kon komen. In zijn kamer 
had hij een miezerig kacheltje staan om het 
een beetje warm te krijgen. We verlieten hem, 
met tranen in de ogen en sprakeloos. Toen we 
later in een soort Duitse supermarkt kwamen 
waar veel te koop was, kwam ik een kacheltje 
tegen die kon ventileren en warmte geven en 
zes keer zo groot was voor de ongelooflijke 
prijs van 12 euro. Later kocht ik ook een koel-
kast voor hem en toen die aan hem gestuurd 
werd hoorde ik dat het geen goed geschenk 
was: hij had immers geen geld voor eten om 
in de koelkast te doen… Wat dom, dacht ik, 
wat een westers denken en ik voegde er geld 
bij zodat hij ook te eten zou hebben. 

Een foto die me later gestuurd werd toen hij 
de kachel in ontvangst nam, met zoveel ver-
rassing en blijdschap, zal ik nooit vergeten. En 
met de koelkast was hij net zo blij. Zo gewoon 
voor mijn zoon om een koelkastje op zijn ka-
mer te hebben voor zijn cola en biertje. Maar 
daar in Bulgarije zijn andere omstandigheden 

met bittere armoede, verval, diefstal, drugs-
verslaafden en zelfs nu nog de gevolgen van 
de Tsjernobylramp, die Nikolaj als man van 45 
jaar tekenden als een veel oudere man. 

Radioactieve besmetting
Op die dag en een jaar eerder toen ik hem 
kon bezoeken, had ik er een broeder in Chris-
tus bijgekregen, die de liefde van God zag, te 
midden van ellende, verdriet en zorgen. Een 
aantal maanden later kreeg ik een droevig 
mailbericht waarin stond dat Nikolaj helaas 
overleden was door zijn ziekte van radioac-
tieve besmetting en zijn laatste dagen in een 
ziekenhuis kon doorbrengen. Het frappante 
was dat hij van het geld voor voedsel om in 
zijn koelkast op te bergen iets uitgespaard 
had en daarmee het ziekenhuis kon betalen. 
Daarmee kon hij rustig overlijden en naar zijn 
Maker gaan. Oud is hij helaas niet geworden. 
Maar hij stierf met geloof en liefde in zijn hart 
en wij beseften niet dat een paar lev (een euro 
is 2 lev waard) zoveel kon betekenen voor 
zijn laatste levensdagen. Wij gaven van onze 
overvloed en het zet mij aan het bidden dat 
Christus terugkeert en er vrede, veiligheid 
en overvloed zal zijn voor ieder mens. Uw 
koninkrijk kome… zegt het Onze Vader. Ik 
mis mijn broeder Nikolaj Nikolev en bewon-
der zijn geloof, in de zekerheid dat hij ook in 
de opstanding tot leven zal komen met een 
genezen lichaam en dat we hem weer zullen 
zien. Naar dat moment zie ik uit en dat geeft 
mij moed te vertellen van het goede nieuws 
van de liefdevolle God die zijn zoon zond naar 
deze door zonde bedorven aarde.

Hij had van het geld voor voedsel iets 
uitgespaard en kon zo het ziekenhuis betalen.
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HumorMaatschappij

Door Jurjen ten Brinke

Door Lamberta Danenberg

Overgenomen van Gave – 
Kerk en vluchteling, 
www.gave.nl

Van joints willen ze 
alles weten!
Zijn leven liep best lekker. Elke ochtend naar school, 
elke middag fitnessen, elke avond kickboksen en elke 
nacht naar zijn vriendin. Dat was het leven van Noro 
(19) van zijn veertiende tot zijn zestiende. 

Na de verhuizing naar een ander asielzoekerscentrum werd 
de fitness ingeruild voor een drumstel. Metal-muziek van 
het zwaarste soort, joints, XTC en andere pillen zorgden 
voor een hellend vlak in zijn leven. Hij verdiepte zich steeds 
meer in satanisme en verbleef ‘s nachts met vrienden in het 
bos. “Toen heb ik Jezus een keer gezien. Aan een kruis. Hij 
hing daar met Zijn armen wijd en van zijn lichaam droop 
bloed. Ik was wel stoned, maar ik weet zeker dat Hij het 
was. En mijn vrienden ook. We waren niet bang, maar wel 
heel erg onder de indruk.”
Als iemand Noro vroeg of hij in God geloofde, antwoordde 
hij dat hij christen was. “Natuurlijk. Ik ben een Armeen en 
een Armeen is christen. Nou ja, eigenlijk is de helft van mijn 
bloed christelijk en de andere helft islamitisch, want mijn 
vader is een Azerbeidzjaan en die is moslim.” Ruim zes jaar 
geleden kwam Noro met zijn moeder naar Nederland. In 
zijn eigen land werd het gezin gediscrimineerd in verband 
met de dubbele nationaliteit van Noro. In Nederland ging 
de jongen zijn gang en hij wist van geen ophouden. Zijn 
droom was een heavy-metal-band en die heeft hij ook een 
tijdje gehad.

Verandering
Ik leerde Noro kennen op weg naar een jeugddienst. Hij 
zat achterin mijn auto en toen ik in mijn binnenspiegel keek 
was het alsof God zei: “Die moet je hebben.” Het klikte best 
aardig, hoewel onze hobby’s en interesses ver uit elkaar 
lagen. Na een halfjaar vrienden te zijn geweest, ging Noro 
mee naar een jongerenkamp van Gave. Hij vond het er de 
eerste dagen erg soft, maar die houding veranderde ge-
durende de week. “Het was zo goed daar. God was daar. 
Echt, ik wilde er niet meer weg.” De doorbraak kwam een 
paar maanden later, tijdens een nazorgweekend voor de 
kampjongeren. Tijdens de bijbelstudie van zaterdagoch-
tend, die over de Heilige Geest ging, vroeg hij: “Kan ik die 
Geest ook ontvangen?” ‘s Avonds zijn we op de knieën ge-

gaan. En hebben we hem het Evangelie uitgelegd. De 
Geest van God werd hem te sterk, huilend beleed deze 
stoere jongen zijn zonden en smeekte hij Jezus om ge-
nade. Zijn gezicht straalde. Noro: “Dat was de mooiste dag 
uit mijn leven.” Bij thuiskomst op het asielzoekerscentrum 
waren zijn vrienden verbaasd. Noro heeft vervolgens een 
heel moeilijke periode meegemaakt waarin hij verder dan 
ooit in de drugs terechtkwam. Maar God heeft hem er weer 
uitgetrokken. Zijn metal-cd’s zijn de vuilnisbak ingegaan. 
En bij liederen uit ‘Opwekking’ kun je ook goed drummen. 
Wekelijks hebben we, als geestelijke broers, onze ontmoe-
tingen en bijbelstudies. Ondanks de onzekerheden of hij in 
Nederland mag blijven, gelooft hij dat God hem vasthoudt. 
“Pas had ik een brommerongeluk. Ik lag bewusteloos op 
straat. Het is misschien raar, maar toen ik weer bijkwam 
dacht ik: Jammer eigenlijk, ik leef nog. Nu mag ik nog niet 
naar God toe. Maar het is goed hoor, ik wil nog voor Hem 
leven. Eén ding begrijp ik niet. Als je tegen je vrienden zegt 
dat je een joint hebt gerookt dan willen ze er alles over 
weten. Maar als je ze over Jezus vertelt dan is niemand 
geïnteresseerd! Dat is raar, want het is zo mooi als je eerst 
Gods vijand was en dan Zijn vriend wordt.”

Oeps...
Een goede kennis van mij werkte in een bejaardentehuis. 
Zorgdragen voor je medemens is een prachtige taak. Ook 
gaat er wel eens wat mis. 

Het leven kan alleen begrepen worden door achterom te kijken, maar het moet vooruit geleefd worden. 
(Soren Kierkegaard)

“Kunst is een weerspiegeling van Gods creativiteit, een bewijs dat we gemaakt zijn naar het beeld van God.”  (Francis Schaeffer)

Scheidt nooit het leven waar je van houdt af van de woorden die je spreekt. 
(Paul Wellstone)

“Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.” 
(Amy Carmichael)

Sommige mensen verliezen nooit hun schoonheid, hoe oud ze ook worden – ze verplaatsen het alleen van hun gezicht naar hun hart.
(Martin Buxbaum)

Een stagiaire zou die dag helpen om de gebit-
ten van de bejaarden schoon te maken. Elke 
avond werden de gebitten keurig netjes in de 
gebittenbakjes op de nachtkastjes gedaan en 
de volgende dag werden ze voor gebruik even 
’omgespoeld’. De stagiaire nam het afspoelen 
van de gebitten zeer serieus. Terwijl de eige-
naren nog op één oor lagen te slapen, verza-
melde zij de gebitten en gooide deze allemaal 
tegelijk in een grote bak in de keuken - om ze 
af te spoelen. Ja, de gebitten werden schoon 
en fris. Maar hoe de verpleegsters moesten 
uitzoeken van wie welk gebit was, lijkt mij een 
minder smakelijk verhaal...

Zou God hier nu ook om lachen? Een  t.v. 
-presentator zei eens te geloven dat God 
geen humor had. Ik vroeg mij toen meteen af 

waarom God dan pinguïns geschapen heeft.
Natuurlijk heeft God humor. Hoe zou Hij het 
anders met u en mij uithouden? Christus was 
God (en mens) en Hij had humor. Soms heel 
subtiel. Lees bijvoorbeeld het verhaal waarin 
Hij zegt: ”Wie zonder zonde is, werpe de eer-
ste steen.” ( Joh.8-1-10) Briljante humor. Eén 
voor één lopen de omstanders weg. Ik kan 
mij voorstellen dat Christus inwendig zowel 
boos was als glimlachte om de hypocrieten 
die Hem hadden benaderd. 
 
Ook in het oude testament zie je dat God hu-
mor heeft. Vindt u de les van Jona en de won-
derboom niet komisch? (Jona 4:8-10) Humor 
waar je zo een cabaret-sketch van kunt ma-
ken. De onbarmhartige klager terechtgewe-
zen. Zelf ben ik er voor 100% van overtuigd 
dat God humor heeft en lacht. Waarom? Hij 
is onze Schepper en we zijn in karakter naar 
Zijn Beeld geschapen. Alleen: toen God ons 
schiep was de humor zonder zonde. Maar ik 
ben er van overtuigd dat God een goede grap 
nog steeds  kan waarderen.

Quotes

Ruim zes jaar geleden 
kwam Noro met zijn 
moeder naar Neder-

land. In zijn eigen land 
werd het gezin gedis-
crimineerd in verband 

met de dubbele 
nationaliteit van Noro



18   |   LifeLine LifeLine   |   19

Voor je gaat   scheiden…

Wanhopig wende Jerry zich tot zijn beste 
vriend voor advies. Zijn vriend luisterde en 
wees toen op een belangrijke oplossing, uit 
de Bijbel. Terwijl de vriend de tekst uitlegde, 
kreeg Jerry weer nieuwe hoop. Hij ging terug 
naar zijn vrouw en in de maanden die volg-
den opende deze tekst de deur naar het her-
stel van hun huwelijk. Misschien kan dit ook 
jouw huwelijk veranderen en je gezin redden 
van het verdriet van een scheiding. Paulus 
toonde de duurzame kracht van dit principe 
toen hij zei, “De liefde zal nooit vergaan” (1 
Korintiërs 13:8). Wat is goddelijke liefde en 

waar is het te vinden? Het woord liefde wordt 
te pas en te onpas gebruikt en heeft daar-
door zijn volle betekenis verloren. 

Tweedehands emotie
In haar liedje, “What’s Love Got to Do With 
It?” (van het album Private Dancer, Capi-
tal Records, 1984), zei Tina Turner over de 
liefde, “What’s love, but a secondhand emo-
tion. (Wat is liefde, slechts een tweedehands 
emotie.)” Tweedehands emoties die voor lief-
de doorgaan zijn de oorzaak van vele schei-
dingen. Tweedehands emoties zorgen ervoor 

dat mensen zich overhaast in een huwelijk 
storten en dat mensen ook weer uit een hu-
welijk stappen. 

Het meest voorkomende probleem onder 
getrouwde mensen is zelfzuchtigheid wat ge-
uit wordt in gevoelens. Veel huwelijken mis-
lukken omdat gevoelens ontbreken. In The 
Case Against Divorce (De Zaak Tegen Schei-
ding), waarschuwt Diane Medved stellen voor 
het bouwen van een huwelijk op de wankele 
fundering van kortstondige gevoelens die 
voor liefde doorgaan. “Een van de belang-

rijkste dingen waarvan ik stellen die naar me 
toekomen voor huwelijksadvies, probeer te 
doordringen, is dat de passie afneemt. . . . 
De vonk verdwijnt, wat voor velen betekent 
dat de liefde verdwijnt, vergeleken met wat je 
eerst had of met wat de media je proberen te 
vertellen over wat liefde is, namelijk vuurwerk, 
seksuele lust, vurige verkenning” (bladzijden 
21-22). Sommige mensen trouwen omdat 
ze denken dat de ander hun behoeften zal 
bevredigen. Wat gebeurt er als zij bij elkaar 
komen? Ze zullen allebei alleen maar nemen 
tot ze al het leven uit elkaar gehaald hebben. 
Het huwelijk wordt leeg. Daarna kunnen ze 
het weggooien, als een leeg blikje frisdrank. 
Dr. Medved heeft ook ontdekt dat gevoelens 
ertoe kunnen leiden dat mensen gaan schei-
den. “In de afgelopen jaren hebben we alle-
maal geleerd dat we niet moeten twijfelen aan 
onze gevoelens….Het maakt niet uit dat hu-
welijken uit elkaar vallen, omdat persoonlijke 
gevoelens het gedrag mochten bepalen in 

plaats van fatsoen en nederigheid en toewij-
ding aan je partner... Het probleem is dat we 
gevoelens zijn gaan zien als betrouwbaar en 
onveranderlijk, terwijl we ze in werkelijkheid 
kunnen vormen en van moment tot moment 
kunnen uitkiezen.” (bladzijde 172).

Echte liefde
In veel huwelijken is de relatie voorwaarde-
lijk en afhankelijk van de prestaties van de 
partner: “Ik geef aan jou, als jij....” Op andere 
momenten is het gebaseerd op de waarde 
van de partner: “Ik geef aan jou omdat jij zo 
bent....” Voorwaardelijke relaties mislukken 
meestal. Maar goddelijke liefde geeft onvoor-
waardelijk. Het is net als de zon die nooit 
ophoudt met schijnen. De zon schijnt niet op 
het water omdat het water terugschijnt, of op 
het land omdat het land fruit produceert. Wat 
het water en het land doen is niet van belang 
voor wat de zon doet. Hoe kun je gevoelens 
herkennen voor wat ze zijn en goddelijke lief-

de krijgen? Liefde is duidelijk een geschenk 
van God. Hij geeft liefde aan jou zodat jij het 
aan anderen kunt geven. Sommigen hebben 
het achterstevoren gedaan. Zij hebben op de 
verkeerde plaatsen naar liefde gezocht. Ze 
hebben zich tot andere mensen, vooral hun 
man of vrouw, gewend om ze te vullen met 
liefde. Maar de waarheid is dat alleen God 
ons kan vullen met zijn liefde. Hij vult ons 
door een intieme relatie met Hem. Het begint 
met het besef dat Hij onvoorwaardelijk van je 
houdt, ook al is niemand dat waard: “Maar 
God bewees ons zijn liefde doordat Christus 
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 
waren. “ (Romeinen 5:8). Dit model van de 
liefde wordt in vele succesvolle huwelijken na-
geleefd. Wel of niet liefhebben. Je moet hier-
voor een beslissing nemen en niet een gevoel 
volgen. Geef je wens dat er in jouw behoeften 
wordt voorzien over aan God. Je zult versteld 
staan van de liefde die eruit voort zal komen. 
Neem het besluit om lief te hebben door je 

Relatie Relatie

Door Jef & Herlinde de Vriese

“Dit is de druppel, ik kan het niet meer aan! Dit huwelijk is voorbij!” Met deze verhitte woorden, 
kondigde Jerry het einde aan van zijn 10 jaar durende huwelijk. Zijn vrouw was gedesillusio-
neerd, depressief en gefrustreerd. Jerry was niet de man waar ze verliefd op was geworden. 
De kwetsbare harten van hun drie kinderen werden gebroken. Hun wereld stortte in elkaar en 
ze voelden zich zo verloren. 

Sommige denken dat de ander 
hun behoeften zal bevredigen. 
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partner te vergeven zoals Christus jou vergaf. 
Vergeving is één van de krachtigste medicij-
nen voor de menselijke geest. Het kan een 
gebroken hart en een huwelijk genezen.

Liefde in actie
Gods liefde is meer dan woorden. Het komt 
tot uiting in daden. Laten we een paar ma-
nieren bespreken waarop liefde kan worden 
geuit in een huwelijk, door te kijken naar 
principes uit 1 Korintiërs 13. Liefde “is niet 
zelfzuchtig” (vers 5). Dit is het leidende prin-
cipe in elke situatie van het huwelijk. God zal 
je inspireren om het beste voor je partner te 
doen. Als je besluit te scheiden, doe je dan 
het beste voor jezelf of voor anderen? (In ge-
vallen van lichamelijk en seksueel misbruik, 
kan uit elkaar gaan of een scheiding het beste 
zijn voor alle betrokkenen. Het is verstandig in 
deze ernstige gevallen hulp te zoeken.) Heb 
je rekening gehouden met de emotionele, 
geestelijke en lichamelijke effecten op je ge-
zin en de gemeenschap? Is het de denkbeel-
dige opluchting waard die je denkt te zullen 
ervaren na de scheiding? Ze zeggen dat het 
gras altijd groener is aan de overkant. Maar 
een prachtig gazon moet bemest, bewatert 
en gemaaid worden. Dus waarom zou je een 
zelfde soort aandacht niet aan je eigen part-
ner geven? Je kunt wel eens blij verrast wor-
den als je huwelijk groener en mooier wordt.
“Liefde is geduldig” (vers 4). Misschien zie je 
niet gelijk resultaat; liefde heeft tijd nodig. Je 
kunt het gevoel hebben dat je huwelijk van-
daag nog hersteld moet worden. Maar denk 
er eens over na, is dat geen roep om je eigen 
behoeften te bevredigen? Heeft je partner 
geen tijd nodig om aan de nieuwe jij te wen-
nen?  Geef je partner de tijd. Geef je man of 
vrouw de ruimte om zijn of haar reactie op 
jou te veranderen. En het allerbelangrijkste, 
geef God de gelegenheid om in het leven van 
je partner te werken. Jij bent God niet. God 
dwingt niemand om te veranderen. Maar Hij 
kan wonderen verrichten als jij je partner tijd 
en ruimte geeft. Geduld kost je niets, maar 
een scheiding kan je alles kosten. “De liefde is 

vol goedheid” (vers 4). Misschien voel jij je niet 
vol goedheid. Je partner verdient je goedheid 
misschien niet, maar sta God toe zijn goed-
heid door jou te geven. Handelen op basis 
van gevoelens heeft veel harde en kwetsende 
woorden en daden veroorzaakt. Vraag God 
je te inspireren en de kracht te geven om het 
besluit te nemen vriendelijk te spreken en te 
handelen. Onthoudt dat liefde een handeling 
is van de wil, niet de reactie van de emoties. 
Je kunt ervoor kiezen vriendelijk te zijn, zelfs 
als je te maken hebt met bitterheid. 
Liefde “rekent het kwaad niet aan” (vers 5). 
In andere woorden, liefde vergeeft en verge-
ving is een belangrijke sleutel tot verzoening. 
Wees eerlijk, jij en je partner hebben allebei 
fouten gemaakt. Je kunt het verleden niet 
helemaal over doen, maar je kunt het verle-
den wel vergeven. Neem het besluit om lief 
te hebben door je partner te vergeven zoals 
Christus jou vergaf. Vergeving is één van de 
krachtigste medicijnen voor de menselijke 
geest. Het kan een gebroken hart en een 
huwelijk genezen. Je partner zal zachtheid in 
plaats van bitterheid in je bespeuren, vrede in 
plaats van boosheid. Je partner zal de liefde 
van God ervaren van de vriendelijkheid in je 
stem tot de oprechtheid in je ogen. Hij of zij 
zal zich tot je aangetrokken voelen en mis-
schien zelfs geïnspireerd worden om zich 
weer met je te verzoenen. 

Gods liefde door jou
Jezus zei, “Geven maakt gelukkiger dan ont-
vangen.” (Handelingen 20:35). Deze zegen 
komt niet van je partner. Het komt van Jezus 
Christus, die jou helemaal liefheeft. Hij zal je 
een onbeschrijfelijke vreugde en vrede geven. 
Hij zal je diepste verlangens bevredigen zoals 
je man of vrouw dat nooit zal kunnen. Waar-
om offer je je verlangen om je behoeften te 
bevredigen niet op het altaar van liefde? Waar 
sta je God niet toe de liefde aan je partner te 
geven die jij nooit kon geven? Waarom laat je 
God niet zorgen voor je emotionele behoef-
ten? Sta Hem toe je partner lief te hebben 
door jou en redt je huwelijk!

Wel of niet liefhebben. Je moet hiervoor een 
beslissing nemen en niet een gevoel volgen. 
Geef je wens dat er in jouw behoeften wordt 
voorzien over aan God. Je zult versteld staan 

van de liefde die eruit voort zal komen. 

Principes 
over werk- 
en werken

Liefde...
Plicht

zonder Liefde
maakt verbeten

Verantwoordelijkheid
zonder Liefde

maakt meedogenloos

Rechtvaardigheid
zonder Liefde

maakt hard

Waarheid
zonder Liefde
maakt kritisch

Slimheid
zonder Liefde

maakt geslepen

Vriendelijkheid
zonder Liefde

maakt huichelachtig

Orde
zonder Liefde

maakt bekrompen

Eer
zonder Liefde

maakt hoogmoedig

Bezit
zonder Liefde
maakt gierig

Geloof
zonder Liefde
maakt fanatiek

Godsdienst
zonder Liefde

maakt verdoemelijk

Leven
zonder Liefde

is zinloos

“Als je steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijg je nooit iets gedaan”  
Simpelweg actie, gewoon dingen durven en doen en zekere risico’s lopen, is beter dan helemaal 
niets ondernemen.

“Neem een voorbeeld aan de mieren (…)  Want ook al hebben de mieren dan geen leider, toch 
leggen ze ’s zomers voedselvoorraden aan en verzamelen ze hun eten in de oogsttijd” 
Die kleine diertjes plannen en werken vooruit.  Uit zichzelf, zonder managers.  Ze weten op 
welke momenten ze hard moeten werken.  Ze hebben geen deadlines nodig om te kunnen 
presteren en niemand hoeft ze onder druk te zetten…

“Beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind”  
Opgebrand en overspannen raken komt veel voor, als je teveel hooi op je vork hebt genomen.  
Hier is het advies om het vanaf het begin iets rustiger aan te doen.  Liever iets minder ambiti-
eus, en dat je hele leven kunnen volhouden, dan constant een topsprint trekken die niet op te 
brengen blijft.

“Iets afmaken is beter dan met iets beginnen” 
Jezelf overschatten is een bekend fenomeen.  Ook bij ons kan het voorkomen.
Of we worden het gewoon zat na een poosje, als het nieuwe eraf is.  Maar het goede gevoel als 
iets af is, is beter dan zin hebben in iets nieuws, hoe leuk ook.

“Wie betrouwbaar is in kleine zaken, is het ook in grote.  Wie onbetrouwbaar is in kleine zaken, 
is het ook in grote”  
In je werk is het belangrijk om betrouwbaar te zijn.  Als mensen op je kunnen rekenen, dan 
weten ze wat ze aan je hebben.  En als betrouwbaarheid je gewoonte is, dan zullen mensen je 
eerder grotere projecten toevertrouwen.

“Oneerlijk verkregen vermogen levert niets op”  
Als zoiets uitkomt ben je alles kwijt:  je reputatie, je baan en soms ook je relaties.  Dan maar liever 
iets minder, waarbij je iedereen recht aan kunt blijven kijken.

“Eerlijk en hard werk levert iets op, nutteloos geklets niet”  
Tja, wie kent niet de volgende situatie: ’s ochtends op het werk begin je met even je email te 
checken en plotseling is de halve ochtend om.  Het is heel handig, onze email, maar soms ook 
een hele klus om te voorkomen dat ons brievenbusje al onze tijd opslokt.

Er staat nog veel meer in dit boek, de Bijbel.  Kijk er zelf eens in; en ontdek de tijdloze cursus-
sen.  Ze zijn nog gratis ook!

(Je kunt deze teksten op de volgende plaatsen vinden: Spreuken 6:6-8, Prediker 4:6, Prediker 
7:8, Prediker 11:4, Lucas 16:10, Spreuken 10:2, en Spreuken 14:23)

aan het werk!

CursusRelatie

Door Denise de Moei
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Berrie Hoes

Berrie is regelmatig te 
vinden in de Tilburgse 
gevangenis.

Door Denise de Moei Berrie, wat doe je voor vrijwilligerswerk in deze 
gevangenis?
Eigenlijk bezoek ik twee verschillende gevangenissen, een 
in Tilburg en een in Merksplas, België, zo’n 20 km van 
de Belgisch-Nederlandse grens. Bij de laatste als lid van 
een koortje: we luisteren dan met muzikale begeleiding de 
dienst op met opwekkingsliederen voordat de predikant 
de boodschap brengt. Op de zaterdag voor Pasen gaan 
we met dit groepje ook naar de gevangenis in Antwerpen.
Voordat ik op Tilburg overschakel wil ik eerst het verschil 
benadrukken tussen de strafinrichtingen in Nederland en 
België. Het verschil bestaat hierin dat het regiem in België 
veel strenger is dan in Nederland. Zo hebben de mannen 
daar allemaal dezelfde (kaki)kleding en mogen we niet 
met hen praten. Het enige contact dat we hebben be-
staat erin dat we ons na afloop in een rij opstellen en we 
hen bij het weggaan ter afscheid een hand mogen geven. 
Dat is dan het moment om hen nog een bemoedigend 
woordje mee te geven.

Hoe ervaar je het om regelmatig bij gevangenen te 
zijn?
Deze vraag slaat dus meer op de situatie in Tilburg, daar 
vormen de mannen zelf een koortje en assisteer ik met 
nog een of twee vrijwilligers de predikant bij het klaar-
zetten van de koffie, thee en koekjes, want na de dienst 
is er een half uurtje gelegenheid om met de mannen in 
gesprek te komen, een heel wat menselijkere aanpak dan 
in België. 

Hoe ben je hier eigenlijk terecht gekomen?
In het Rooms Katholieke buurtkrantje stond een keer 
een oproep om mensen in de gevangenis van Tilburg 
te bezoeken met daaraan voorafgaand een rondleiding. 
Omdat ik de Franse taal redelijk beheers en er toen asiel-
zoekers uit het buitenland aanwezig waren, heb ik me 
opgegeven om de Franssprekenden te bezoeken. Deze 
mensen kregen dus alleen – als ze dat wilden – bezoek 
van een vrijwilliger. Ik heb daar goede herinneringen aan 
overgehouden.

Is er een ervaring die je speciaal is bijgebleven?
Dat was in Tilburg, waar er op de zaterdagochtend twee 
diensten achter elkaar gehouden worden. Omdat je er 
nogal vroeg moet zijn ben ik tijdens de tweede dienst 
af en toe wat slaperig. Nu geeft de aalmoezenier na zijn 
preek altijd een samenvatting in het Engels en hij weet dat 
ik ook deze taal redelijk beheers. En jawel hoor: juist op 

een doezelig moment hoorde ik de aalmoezenier vragen: 
‘Misschien kan Berrie even een samenvatting in het En-
gels geven.’ Gelukkig had ik de eerste dienst aandachtig 
geluisterd en zelfs nog wat aantekeningen gemaakt omdat 
deze predikant altijd een interessant onderwerp brengt. Ik 
bracht het er dus gelukkig nog redelijk goed van af!

Wat is jouw motivatie om dit te gaan doen?
Mattheus 25:36 zegt: ‘Ik ben in de gevangenis geweest 
en gij zijt tot Mij gekomen’. Daar komt bij dat ik vind 
dat een gevangenisstraf eigenlijk een onmenselijk mid-
deleeuwse manier van straffen is. Het zou beter zijn de 
mensen met werk en cursussen voor te bereiden op te-
rugkeer in de maatschappij. Iets waar men trouwens in 
Engeland al mee begonnen is en waarmee men goede 
resultaten heeft. Al met al geeft het enorm veel voldoe-
ning om met gedetineerden in contact te komen die open 
staan voor het geloof en om anderen die al gelovig zijn 
te bemoedigen. In een opgesloten situatie is een mens 
immers expliciet op zichzelf teruggeworpen en dus des 
te meer ontvankelijk voor de liefde van Jezus Christus, 
immers God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief.

Wat wil je kwijt aan mensen die ook iets zouden wil-
len doen voor gevangenen?
Zet de stap en neem contact op met de aalmoezenier 
van de gevangenis het dichtst in de buurt. 
Amen.

Advocaat
Gods naam vertelt iets over wie hij is. Omdat 
hij verrassend veel verschillende eigenschap-
pen heeft, zijn er ook veel namen te vinden in 
de Bijbel.  Een daarvan is “advocaat”, ofwel 
verdediger.
Is dat onverwacht voor je?  Elk mens heeft 
een gratis advocaat gekregen, jij ook dus.
Mensen die een strafbaar feit hebben 
gepleegd, kunnen in ons land een advocaat 
nemen om hen te helpen en te verdedigen.
In onze wereld zijn advocaten duur en je 
moet maar afwachten of je een goede krijgt.  
Iemand die voor je opkomt, iemand die jou 
uit de gevangenis kan houden, die voor 
strafvermindering kan zorgen.
Zo is Jezus jouw toegewezen advocaat.  
Voor elke fout die jij hebt begaan, elke 
misstap, elke zwakheid, elk egoïsme, elke 
nalatigheid komt Hij je verdedigen. Hij is de 
perfecte Advocaat.  Omdat Hij doet wat je 
geen menselijke advocaat zal zien doen:  Hij 
neemt jouw straf over.  Hij betaalt in jouw 
plaats de boete.  Of liever: dat heeft Hij al 
gedaan.  En dat betekent totale vrijspraak 
voor jou.Elke keer weer.
Je kunt deze naam van God vinden in 1 
Johannes 2 vers 1.

Interview

Hij helpt daar 
als vrijwilliger.  

In dit interview 
vertelt hij over 

zijn ervaringen.

De strafinrichting in Merksplas, een tamelijk feodaal 
complex dat al meer dan 100 jaar oud is. Er bevinden 
zich ca. 700 gevangenen en 350 man bewakingsper-
soneel, de 2e grootste van België. Geen pretje om in 
te vertoeven.

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

Website
Bezoek onze website op www.lifelinemaga-
zine.nl. Je vind er infomatie over LifeLine en 
over Grace Communion Nedeland en Vlaan-
deren; de kerk die LifeLine publiceert.



Soms wordt het ons wel eens teveel.  Je kunt het ongelofelijk druk hebben.  En 
als je baas dat dan niet snapt…

“Ik zou willen dat hij me begreep!”  Zijn gedachten draaiden 
rondjes in zijn hoofd.
Zijn baas had hem op het matje geroepen omdat hij die week 
drie keer zijn werk niet op tijd af had gehad.  Hij had gepro-
beerd uit te leggen wat de reden was: een ziek kind, terwijl hij 
zelf met kiespijn liep en hij had net een scheiding achter de rug.
Maar het had niet mogen baten.  De man vertelde hem simpel-
weg dat hij zijn problemen thuis niet op zijn werk kon afwen-
telen. Er waren deadlines en het werk moest gewoon gedaan 
worden.
Het is zo herkenbaar: onbegrip van anderen, eisen die aan je 
gesteld worden, er wordt over je heen gewalst.  Misschien re-
ageer jij er op met een schuldgevoel; zo’n knagend gevoel dat 
je niet voldoet.  Of je wordt gewoon onverschilliger en harder.

Er is toch iemand die je echt begrijpt en kent tot in het diepst 
van je hart.  Iemand die je niet onverschillig afrekent op je pres-
taties. Die alles weet wat je meemaakt en al je sterke kanten 
en al je zwakheden en problemen kent. Dat is God. Hij is ook 
mens geweest; Hij weet wat het is. Hij weet ook wat werkstress 
is.  Zijn huis was soms overvol met mensen die iets van hem 
wilden. En waar Hij ook heen ging, ze gingen hem steeds weer 
met z’n allen achterna en wisten hem altijd weer te vinden.  
Massa’s mensen. Hij weet wat het is om onder druk gezet te 
worden.
En Hij is er voor je, om te luisteren en te helpen.  Met begrip en 
aanvaarding, met zijn rustige kracht.
Jezus is dichtbij je, nu al. Hij dringt zich niet op, Hij dwingt niets 
af. Maar als jij het kiest, is Hij er voor je.

werkstress!
Door Denise de Moei


