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Geachte lezers...In dit nummer

Woorden die 
goed doen...
We kennen allemaal de uitdrukkingen wel: 
een steuntje in de rug krijgen, een schouder-
klop ontvangen, een compliment ontvangen 
en iemand opbeuren. Woorden van bemoe-
diging die je zo goed doen, en de kracht 
geven om verder te gaan, vooral als iemand 
anders kan meeleven in wat je meemaakt of 
meegemaakt hebt. Jaren geleden onderging 
mijn dochter een open hart operatie, en 7 jaar 
later belde een lezeres van Lifeline mij met het 
verhaal dat haar zoon precies in die maand 
ook in hetzelfde ziekenhuis gelegen had. We 
hadden een ontroerend gesprek en het was 
voor ons beiden een hulp om te kunnen uiten 
wat je had doorgemaakt. 

Tijd heelt alle wonden , ja, maar dat mag 
tijd vergen, en soms ben je binnen enkele 
minuten weer terug in die moeilijke tijd toen 
alles gebeurde. Verpleegsters, doctoren , 
chirurgen, cardiologen, en receptionistes in 
een ziekenhuis (gekke naam eigenlijk) zijn ei-
genlijk geweldige professionele mensen met 
een hart voor de patiënten, die ons als zieke 
mensen zo goed mogelijk helpen. Daar mo-
gen we dankbaar voor zijn! Petje af voor hen, 
en waardering! Geestelijk gezien is er ook een 
Heelmeester, Jezus Christus, die tot ons zegt: 
Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, 
en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en 
leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en ne-
derig van hart; en gij zult rust vinden voor uw 
zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is 
licht.( Matth. 11:28-30). Wees over niets be-
zorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank hem in al uw gebeden.  Dan zal de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, uw 
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
( Filippenzen 4). 

Een mens kan ons helpen, tot rust laten ko-
men, maar de ware geestelijke innerlijke rust 
reikt onze Schepper ons aan. Onze zorgen bij 
Hem neerleggen, werkelijk? Ja! Hij zal rust ge-
ven en we zullen rust vinden voor onze zielen, 
ons leven. We wensen als redactie van Lifeline 
magazine u bemoediging, en rust toe , en als 
u ziek bent een voorspoedig herstel, en als 
u vermoeid bent verkwikking, en als u lasten 
te dragen hebt dat u die bij de Wonderbare 
Raadsman en Heelmeester Jezus Christus 
weet neer te leggen , aan Zijn voeten. 

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg, Redactie Lifeline
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van vroegerKerstverhalen

Door Martin Seymour
Martin is taxichauffeur 

in Londen.

ik vond mijn klant   in elkaar gezakt 
in de hoek van ee n grote leren bank
In de jaren ’80 – in de laatste week voor kerst – was ik op een  
vrijdagnacht aan het werk. Een groot bedrijf hield een kerst-
feestje in de City Road. Er kwam een oproep binnen bij de  
taxicentrale dat er rond 2.00 uur een groot aantal taxi’s  
nodig was en dat de ritten allemaal lange ritten zouden worden,  
voornamelijk naar de buitenwijken. Ik vroeg de planner om een rit die me in de richting van 

mijn huis zou brengen in South East. Uiteindelijk werd 
mijn geduld beloond. Mijn klant was een VIP die naar 
Chislehurst gebracht moest worden – een leuke verdien-
ste op mijn weg naar huis. 
De gasten waren in een treurige toestand – lawaaie-
rig, onbeleefd, allemaal vol drank en vol van hun eigen 
belangrijkheid. Ik vond mijn klant in elkaar gezakt in de 
hoek van een grote leren bank. In één hand had hij een 
aluminium koffer en in de andere zijn regenjas. ‘Koffer, 
regenjas,’ legde hij uit. Ik vroeg hem zijn identiteit te be-
vestigen, maar alles wat hij zei was,’Koffer.. regenjas’. ‘U 
heeft ze in uw... Nou ja, kom op, het is goed zo.’ Ik hielp 
hem op de been. ‘Koffer, regenjas.’ ‘Ja, ja, ik breng u 
naar huis.’ Met mijn arm om zijn middel en één van zijn 
armen over mijn schouder, sleepte ik hem naar de taxi. 
Buiten op de parkeerplaats, zette ik hem tegen de auto 
aan terwijl ik mijn sleutels pakte. Hij zakte gelijk in elkaar, 
precies in een modderplas. Terwijl ik hem probeerde op 
te tillen, begon hij te giechelen, ‘Koffer.’ ‘Ja, ja, ik weet 
het, REGENJAS!’
Ik begon me steeds meer te ergeren. Ik klom in de taxi 
en trok hem aan zijn schouders naar binnen alsof hij een 
natte matras was. Na een hoop geworstel kreeg ik hem 
in de stoel en vroeg, ‘Kunt u me vertellen waar u woont?’ 
‘Koffer.’ ‘O, hou toch je mond!’ Ik was nu helemaal door-
weekt, erg moe en erg kwaad op deze irritante man. 
Ik nam contact op met het hoofdkantoor. Zij gaven mij 
zijn volledige adres en we vertrokken. De eerste keer dat 
ik op de rem trapte, viel de VIP op de grond. Hij lag daar 
en sliep als een baby. Maar hij lag nu tenminste dichter 
bij de verwarming en zijn pak zou nu sneller droog zijn. 
Uiteindelijk kwamen we aan op het adres – een erg mooi, 
vrijstaand huis in een leuke en nette straat. Ik zette de 
VIP tegen de heg en probeerde de poort open te maken. 
Hij klapte onmiddellijk voorover in de tuin. Het lukte me 
uiteindelijk om de poort open te krijgen en ik vond hem 
tussen zijn struiken en planten. Ik greep hem bij zijn kraag 
en zijn riem, sleepte hem naar zijn voordeur, zette hem er 

rechtop tegenaan en drukte op de bel. Boven ging een 
licht aan en een vrouw, van wie ik aannam dat het zijn 
echtgenote was, keek door het raam naar buiten. ‘Ik heb 
uw man hier beneden. Ik heb hem thuisgebracht vanaf 
het feestje,’ riep ik naar boven. 
Ze wreef in haar ogen en gebaarde dat ze naar beneden 
kwam. Ik ging terug naar de taxi om zijn koffer en regen-
jas te pakken. 
Terwijl ik terugliep, kwam er een gedachte in me op: ‘Nou 
zul je zien dat die voordeur naar binnen open gaat.’ Dat 
was zo! Schedels maken een raar, hol geluid als ze in 
contact komen met stenen vloertegels. 
‘Ach, het lijkt erop alsof hij het leuk heeft gehad, vind je 
niet?’ zei de vrouw. Ik kon alleen maar een flauw lachje 
op mijn gezicht toveren. Toen bezorgde ze me de schrik 
van mijn leven: 
‘Waar is zijn rolstoel?’ 
Later werd mijn optreden geprezen, het vinden van mijn 
klant en het naar huis brengen – zowel in de taxi als fysiek. 
Het was ‘zeer te prijzen en indicatief voor de hoge stan-
daard die Londen verwacht van taxichauffeurs.’ Maar het 
enige waar ik aan kon denken was die arme meneer VIP 
die de volgende ochtend wakker werd, onder de blauwe 
plekken, en zijn vrouw vroeg: ‘Schat, ben ik gisternacht 
onderweg naar huis aangevallen door agressieve misda-
digers?’ Ik zag alleen een dronkenlap – het was nooit 
in me opgekomen dat hij ook invalide was. Ik kwam er-
mee weg omdat verder niemand getuige was geweest 
van mijn onverschillige gedrag. Maar ik had me als een 
absolute schoft gedragen tegenover meneer VIP. We ko-
men weer in de tijd van het jaar waarin we de geboorte 
van onze Heer en Redder Jezus Christus vieren en het 
is goed voor ons allemaal ons te herinneren waarom Hij 
kwam – om schoften zoals ik te redden. Laten we terug 
denken aan gebeurtenissen die ons allemaal overkomen 
in dit leven, waar we misschien van gedacht hebben dat 
we ‘ermee wegkwamen’. Laten we, als een geschenk 
aan Jezus in deze tijd van het jaar, vragen om vergeving.
Een gelukkige en liefdevolle kerst gewenst!

Het enige waar ik aan kon denken was die arme meneer 
VIP die de volgende ochtend wakker werd, onder de blauwe 

plekken, en zijn vrouw vroeg: ‘Schat, ben ik gisternacht onder-
weg naar huis aangevallen door agressieve misdadigers?’ 

“ Ik zag alleen een dronkenlap – het 
was nooit in me opgekomen dat  
hij ook invalide kon zijn...”
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Door Denise de Moei

cliniclowns
op bezoek!

wekelijks bij de kinderen op bezoek. Ze doen dat in goed 
overleg met de pedagogisch medewerkers die weten wat 
de behoeften van de kinderen zijn. Tijdens het clownsbe-
zoek is het kind even helemaal de baas. Het mag uiteraard 
zelf bepalen of de clowns welkom zijn en waar het spel 
over gaat.

Speelkoffer
Op momenten dat de CliniClowns niet in het ziekenhuis 
aanwezig zijn, kunnen kinderen nog steeds in de clowns-
wereld terecht door de CliniClowns Speelkoffer. In elk laatje
van de levensgrote Speelkoffer is iets spannends te vin-
den, zoals een interactieve lachspiegel met vele innovatieve 
snufjes, een clownsorkest (die door middel van het spelen 
op een orgeltje gaat draaien), een spannend evenwichtspel 
en leuke filmpjes. Deze koffer staat inmiddels in een aantal 
ziekenhuizen. 

Clowns online
Steeds meer kinderen met een ziekte en/of handicap wor-
den tegenwoordig thuis verzorgd. Deze kinderen kunnen 
op de unieke online belevingswereld Neuzenroode.nl te-
recht voor afleiding en plezier op een moment dat zij dat 
willen. Deze speciaal beveiligde en besloten internetsite is 
er voor hen, ook als ze weer uit het ziekenhuis weg zijn. 
Uniek aan Neuzenroode.nl is het live webcam-contact dat 
de CliniClowns met de kinderen thuis onderhouden. Ver-
der kunnen de kinderen er dagboeken en filmpjes van de 
clowns bekijken, live theatervoorstellingen volgen, clow-
neske spelletjes spelen, muziek maken en andere kinderen 
ontmoeten.

CliniClowneske evenementen
Een andere manier om zoveel mogelijk kinderen, én hun 
gezinnen, afleiding en plezier te bieden, zijn de speciale 
CliniClowns evenementen, zoals Pop4Kids en het ‘Het 
Kindergala’. Voor veel gezinnen met een ziek en/of gehan-
dicapt kind is een dagje samen uit niet vanzelfsprekend. 
Deze kinderen zijn over het algemeen immers eerder moe, 
kunnen minder prikkels verwerken en hebben gedurende 
de dag soms medische verzorging nodig. CliniClowns 
heeft daarom verschillende evenementen op maat ontwik-
keld. Bij deze evenementen is rekening gehouden met de 
inhoud en de lengte van het programma, de reistijd en is 
er voldoende ruimte voor alle bezoekers. Ook is er EHBO

aanwezig. Zodat het hele gezin samen toch zorgeloos kan 
genieten.

Theatertour
Speciaal voor kinderen met een meervoudige en/of ver-
standelijke handicap is de CliniClowns Theatertour ontwik-
keld. Deze rondreizende voorstelling is helemaal afgestemd 
op de belevingswereld van deze kinderen, waarbij ‘horen, 
zien, ruiken, proeven, voelen’ centraal staan. Zo kunnen zij, 
binnen hun eigen mogelijkheden, genieten van een dagje 
uit samen met ouders/ verzorgers, begeleiders, broertjes 
en zusjes. De Theatertour beschikt over aangepaste voor-
zieningen en de noodzakelijke faciliteiten. De voorstelling 
reist alweer voor het derde achtereenvolgende jaar het hele 
land door en is een groot succes.

De CliniClowns
De CliniClowns zijn gepassioneerde vaklieden: professio-
nele en speciaal opgeleide clowns met veelal een medi-
sche en/of pedagogische achtergrond. Elke situatie en 
elk kind is weer anders. Dit vergt een groot inlevingsver-
mogen en flexibiliteit van de CliniClowns. Een CliniClown 
is dan ook een “meester in het improviseren”. Stichting 
CliniClowns Nederland leidt haar clowns op in een eigen 
opleiding. Daarin is er aandacht voor omgaan met praktijk-
situaties, persoonlijke leermomenten en het oefenen van 
de specifieke CliniClownsmethodiek®. Daarnaast vinden 
er zes keer per jaar trainingen plaats.

Afleiding en plezier voor nog meer kinderen
In Nederland zijn ongeveer 375.000 kinderen met een ziek-
te en/of handicap. CliniClowns kan, met al haar diensten, 
nu ongeveer 25% van deze kinderen afleiding en plezier 
bieden. Doelstelling voor de komende jaren is het berei-
ken van minimaal de helft van alle zieke en gehandicapte 
kinderen! Dat kan door meer ziekenhuisbezoeken, meer 
CliniClowns, meer evenementen op maat en door het ont-
wikkelen van nieuwe diensten.
Om die doelstelling waar te kunnen maken, is CliniClowns 
geheel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrij-
ven. Kijk op www.cliniclowns.nl of bel met 0900-3030300 
(€ 0,10 per minuut). GIRO 6640.
In juni 1999 is het CBF keurmerk aan Stichting CliniClowns 
Nederland uitgereikt. Ook beschikt CliniClowns over een 
ANBI-verklaring.

CliniClownsCliniClowns

Stichting CliniClowns Nederland biedt al meer dan 15 jaar 
afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte en/of han-
dicap. De CliniClowns laten de kinderen weer even baas 
zijn over hun eigen situatie, laten hen gewoon weer even 
kind zijn.

Ziekenhuizen
Momenteel spelen meer dan 60 speciaal opgeleide profes-
sionele CliniClowns in 110 ziekenhuizen en andere zorgin-
stellingen door heel Nederland. De CliniClowns komen daar 

Een schoen en vliegende doekjes...
Ilse (7 jaar) komt net uit de uitslaapkamer. Ze is een beetje verdrietig als ze de zaal wordt 
ingereden. Maar dan… hoort ze muziek! Het vrolijke melodietje komt langzaam dichterbij en 
opeens komen CliniClowns Jaja en Waldo binnen. Ze kijken zoekend om zich heen, want hun 
schoen is weg. ‘Ah!’ daar is-ie!’ en ze pakken de schoen van Ilse. ‘Nee hoor!’ roept Ilse. Waldo 
kijkt sip. ‘Is die van jou dan?’ Ilse kijkt haar moeder vragend aan en zegt dan stoer: ‘Ja, die is 
van mij!’ De clowns zeggen beteuterd sorry en geven een kusje op de schoen. Ilse moet een 
beetje lachen. Met glimmende ogen kijkt ze wat die rare clowns nog meer doen. Ze maken haar 
schoen schoon met vuilniszakken en doekjes. Al snel vliegen de doekjes door de lucht en doet 
iedereen mee. Vooral Ilse die de lachers op haar hand krijgt en ineens de ster van de zaal is.

Als je kind rond de kerstperiode in het ziekenhuis ligt, beleef je de feestdagen waarschijnlijk heel 
anders. En je kind zeker ook. Dan is het heerlijk als de CliniClowns even langskomen om je kind 
een paar uurtjes alles te laten vergeten. In dit artikel wordt uitgelegd wat de CliniClowns doen.
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Inzicht

diner
Een vrouw nodigde wat mensen uit om te 
komen eten. 

Aan tafel richtte ze zich tot haar zes jaar oude dochter en zei, “Wil 
jij de zegen vragen over het eten?”
“Ik weet niet wat ik moet zeggen,” antwoordde het meisje.
“Zeg maar gewoon wat je mama hoorde zeggen”, antwoordde de 
vrouw. De dochter boog haar hoofd en zei, “Heer, waarom heb ik 
in vredesnaam al deze mensen uitgenodigd om te komen eten?”

Het effect 
van zingen
Heb je een baaldag? Zing! 

Zingen leidt de aandacht af, maakt de ademhaling rustiger en die-
per, en brengt neurotransmitters in de hersenen op gang die een 
positief gevoel veroorzaken. 
Zingen in een koor maakt overigens nóg blijer, blijkt uit een groot 
Engels onderzoek.
(bron: EO)

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

Abonnement aanvragen
“Wil je een gratis abonnement op Lifeline, stuur ons een e-mail naar 
GCI.Nederland@gmail.com of vul de antwoordkaart in het midden 
van dit blad in.”

Voor het slapen
Darlene zat bij haar opa op schoot terwijl hij 
haar een verhaaltje voorlas. 

Af en toe keek ze weg van het boek en raakte ze zijn gerimpelde 
wang aan. Ze raakte beurtelings haar eigen wang aan en daarna 
die van hem weer. Uiteindelijk zei ze, ‘Opa, heeft God u gemaakt?’ 
‘Ja, lieverd,’ antwoordde hij, ‘God maakte mij een hele tijd gele-
den.’ 
‘O,’ Darlene was even stil, ‘Opa, heeft God mij ook gemaakt?’ 
‘Ja, inderdaad, moppie,’ zei hij, ‘God maakte jou nog niet zo lang 
geleden.’ 
Terwijl ze hun gezichten weer aanraakte, merkte Darlene op, ‘God 
wordt er steeds beter in, of niet?’

geloven is 
gezond!
Volgens onderzoeken, genoemd in Psycho-
logie Magazine, hebben ze minder hart- en 
vaatziekten.

Ook is de bloeddruk bij hen lager en hebben ze een beter functio-
nerend immuunsysteem. Ze zijn optimistischer, hebben vaak een 
positief zelfbeeld en voelen zich zelfverzekerder.
(bron: EO Visie)

Interview

een geboorte is een wonder en 
brengt vaak tranen in de ogen 

van de mensen die er bij zijn.

Het mooiste 
geboorteverhaal

Door Tammy Tkach

Ik werd in een marineziekenhuis in Pensacola, Florida geboren. Niemand wist dat 
ik in een stuit lag totdat de verkeerde kant van mij zich aan de dokter liet zien. Ge-
lukkig duurde het niet zo lang voor ik geboren werd en er waren geen complica-
ties. Ik kreeg wel de liefkozende bijnaam “Kikkerpoten” voor de eerste paar dagen 
van mijn leven. 

Iedereen heeft een geboorteverhaal. Kinderen vinden het geweldig om 
over hun geboorte te horen en moeders vertellen graag over hoe hun 
baby ter wereld kwam. Een geboorte is een wonder en brengt vaak tra-
nen in de ogen van de mensen die er bij zijn. 
De meeste geboortes verdwijnen snel uit de herinnering, maar er is één 
verhaal dat, zelfs tot in de eeuwigheid, nooit vergeten zal worden. Op-
pervlakkig gezien was het een normale gebeurtenis, maar over de hele 
wereld werd het belang van dit verhaal gevoeld en het beïnvloedt nog 
altijd de levens van mensen overal ter wereld. Toen Jezus geboren werd, 
werd Hij Immanuël; God met ons. Zijn geboorte als een mens maakte 
Hem tastbaar, gaf Hem ogen, oren en een mond. Hij at met ons, praatte 
met ons, luisterde naar ons, lachte met ons en raakte ons aan. Hij huilde 
en voelde pijn. Door zijn lijden en verdriet, begreep Hij ons lijden en ver-
driet. Hij was met ons en Hij was één van ons. 
Door één van ons te worden, beantwoordde Jezus de tijdloze klaagzang: 
“Niemand begrijpt me.” Hebreeën 4:15 zegt dat Hij een hogepriester is 
die met ons mee kan voelen, omdat Hij op dezelfde manier verleid werd 
als wij allemaal. Zoals in The Message staat, “Wij hebben geen priester 
die geen contact heeft met onze werkelijkheid.” Hij heeft in onze spreek-
woordelijke schoenen gestaan. 
Een veelvoorkomende misvatting is dat God in een hemelse ivoren toren 
woont, ver weg en ver boven ons. Maar de Zoon van God kwam naar 
ons als één van ons. En God met ons is nog altijd met ons. Toen Hij stierf, 
stierven wij en toen Hij opstond uit de dood, stonden wij op uit de dood. 
Omdat Hij leeft, leven wij. En omdat Hij als een baby begon net als wij, 
kent Hij ons en begrijpt Hij ons – en houdt Hij toch van ons. 
De geboorte van Jezus was meer dan het verslag van nog een men-
selijke geboorte in deze wereld. Het was Gods manier om te laten zien 
hoeveel Hij van ons houdt.

Kerst
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Het cadeau van    bemoediging

Jaren later hoorde de lerares dat één van de 
leerlingen in Vietnam gestorven was. Ze werd 
gevraagd om de begrafenis bij te wonen. En 
de familie liet haar zien dat hij het stuk pa-
pier met de vriendelijke opmerkingen van zijn 
klasgenoten erop, tot de dag van zijn dood bij 
zich had gedragen in zijn portemonnee. An-
dere leerlingen vertelden de lerares ook dat zij 
hun papier vanaf die dag bewaard hadden en 
hoeveel het voor hen betekende. 

Levensveranderend
“Die jurk staat je geweldig!”; “Je bent zo be-

trouwbaar!”; “Ik bewonder de manier waarop 
je die situatie aanpakte”—complimenten kun-
nen je hart laten zingen en je voor de rest van 
de dag een goed gevoel geven. Een compli-
ment kan zelfs de koers van iemands leven 
veranderen. 

Er zijn maar weinig van “arm-naar-rijk verha-
len” zo aangrijpend als dat van Enrico Caruso 
(1873-1921). Als jongste van 21 kinderen, 
van wie er slechts 3 de babytijd overleefden, 
werd Caruso geboren in bittere armoede. Hij 
verlangde er naar een operazanger te wor-
den, maar zijn eerste leraar vertelde hem dat 
hij niet goed genoeg was. Zijn moeder echter 
roemde hem en vertelde hem dat ze wist dat 
hij kon zingen. Zij ging op blote voeten door 
het leven om geld te sparen om zijn muzie-
klessen te kunnen betalen. Tegen het einde 

van zijn leven was Caruso de best betaalde 
zanger ter wereld en hij wordt gezien als één 
van de grootste tenoren ooit.

Waarschijnlijk herinner jij je ook nog steeds 
complimenten die je vele jaren geleden ge-
kregen hebt. Iedereen vindt het fijn gewaar-
deerd te worden. Sterker nog, iedereen hun-
kert naar bemoediging. Mark Twain schertste 
“Ik kan twee maanden leven op een goed 
compliment”. Bemoediging is “zuurstof voor 
de ziel”, zei de arts George Adams. Een oud 
Japans gezegde luidt “één vriendelijk woord 
kan drie winter maanden verwarmen”. De Bij-
bel verklaart “Een vriendelijke uitspraak is een 
korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond 
voor het lichaam. ”.
Wij bloeien allemaal op van bemoedigingen, 
maar tegelijk vindt niemand het fijn bekriti-

seerd te worden. Kritiek doet pijn en laat vaak 
een litteken achter. 
 
Geleerd kritiek te geven
Het is jammer dat zoveel mensen zo vaak be-
kritiseerd worden en dat bemoediging soms 
een opvallend schaars goed is. Het is niet 
moeilijk te lachen om de ideeën van andere 
mensen, iemands argumenten onderuit te 
halen en mensen te vernederen. Het lijkt wel 
of we geleerd hebben snel kritiek te geven 
en langzaam woorden van lof te uiten. Zelfs 
als we goede dingen bij anderen opmerken, 
zeggen we dat niet tegen hen. Onze inner-
lijke menselijke zelfzuchtigheid zorgt er vaak 
voor dat wij de prestaties van anderen baga-
telliseren zodat wij niet in een kwaad daglicht 
gesteld worden. Het kost vaak een beetje 
moeite om manieren te vinden om anderen 

op te bouwen. Maar echt, het is helemaal niet 
zo moeilijk om waardering en bemoediging te 
geven. Het kost niets, je moet alleen jezelf een 
beetje wegcijferen, maar het is zoveel waard. 
Wist je dat je over een enorme kracht be-
schikt die het leven van andere mensen ten 
goede kan veranderen, en die er tegelijk voor 
zorgt dat mensen je meer mogen? Ja, echt 
waar – de kracht van bemoediging!
De beroemde Amerikaanse staalmagnaat 
Charles Schwab zei “De manier om het beste 
in een mens te ontwikkelen is door waarde-
ring en bemoediging. Er is niets wat de am-
bities van een man zo de grond in boort als 
kritiek van zijn meerderen. Ik geloof dat ie-
mand gestimuleerd moet worden tot werken. 
Dus geef ik graag complimenten, maar ik heb 
een hekel aan commentaar leveren. Als ik iets 
goed vind, geef ik hartelijk en snel mijn goed-

Relatie Relatie

Door Rex Morgan

Op een dag vroeg een lerares aan iedereen in haar klas om 
de namen van de andere leerlingen op te schrijven. En vervol-
gens het aardigste op te schrijven wat ze over iedere leerling 
konden zeggen. 

Complimenten kunnen 
je hart laten zingen en je 
voor de rest van de dag 

een goed gevoel geven...  

Een compliment 
kan zelfs de koers 
van iemands leven 

veranderen...
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Tips voor het 
geven van 
bemoediging

Wees oprecht. 
Zeg het niet als je het niet meent. 
Mensen doorzien vleierij gelijk.

Wees specifiek. 
Het is aardig om te zeggen “Goed 
gedaan”, maar het is veel effectie-
ver om precies uit te leggen welk 
gedeelte van de taak goed gedaan 
werd.

Stel niet uit. 
Zeg het als je het denkt – anders 
komt de gelegenheid misschien 
nooit meer terug.

Doe het in het 
openbaar. 
Complimenten geven in het bijzijn 
van anderen heeft een nog grotere 
invloed.

Schrijf het op. 
Bedankkaartjes of bemoediging-
briefjes kunnen vaak bekeken en 
voor altijd bewaard worden. Er zijn 
mensen die een map hebben met 
ieder bedankkaartje dat ze ooit ont-
vangen hebben. Dat zegt wel wat 
over de kracht van bemoediging!

keuring en ben royaal in mijn lof.” 
Trainers van dieren weten dat de sleutel tot 
beter gedrag bij hun dieren het gebruik van 
“positive reinforcement” is; het direct prijzen 
en belonen van goed gedrag. Helaas is het 
zo in dit leven dat we dieren eerder prijzen om 
gedrag te verbeteren dan mensen.
Wat ook triest is, is dat de mensen waar we de 
meeste kritiek op hebben, die we het vaakst 
beledigen om hun onbetekende foutjes en 
waar we onaardige dingen tegen zeggen, de 
mensen in ons gezin zijn. Waarom kunnen we 
niet meer waardering en daardoor meer ge-
luk, in onze huizen brengen?
Koop een bloemetje voor je vrouw en vertel 
haar dat je van haar houdt en haar waardeert. 
Het kan wonderen doen! Vertel je man dat je 
blij bent dat je met hem getrouwd bent. Com-
plimenteer en waardeer je kinderen en je col-
lega’s.

Werken met kinderen 
Bemoediging is vooral waardevol bij kinderen. 
Ze hebben regelmatig bevestiging nodig om 
een gebalanceerd en gezond gevoel van ei-
genwaarde te ontwikkelen. 
Hun onervarenheid zorgt ervoor dat ze fouten 
maken en deze kunnen te vaak bekritiseerd 
en bestraft worden. Ze zijn voortdurend op 
zoek naar aanvaarding en goedkeuring. Als 
wij ze te weinig bemoedigen en hoop geven, 
zoeken ze andere, vaak verkeerde, manieren 
om aandacht en steun te krijgen. 
Als je kinderen niet naar je luisteren, probeer 
ze dan een compliment te geven voor iets. 
Spreek bewondering uit voor hun handschrift, 
speelgoed, kleding, tekening – alles waar je 
iets positiefs over kunt zeggen – en je zult zien 
dat ze aandachtig gaan luisteren!
Ik zal je een kleine tip geven om je te helpen 
het aantal bemoedigingen te vergroten. Stop 
een paar muntjes of knopen in je broekzak en 
verplaats er telkens één naar de andere zak 
als je je kind bemoedigt. Aan het einde van de 
dag moet je alle munten van de ene zak naar 
de andere zak verplaatst hebben.
Zelfs de mensen die de beste prestaties le-
veren en de mensen die overduidelijk posi-
tief denken hebben te maken met twijfels en 

angsten. Een professionele hockeykeeper 
klaagde eens, “Hoe zou jij het vinden als je 
een baan had waar, als je een fout maakt, een 
groot rood licht begint te knipperen, een zoe-
mer klinkt en 20,000 fans je uitjouwen!”
In hun boek, Becoming a Person of Influence 
(Een invloedrijk persoon worden), beschrijven 
John Maxwell en Jim Dornan een experiment 
dat het vermogen van mensen meet om pijn 
te verdragen. “Door psychologen werd ge-
meten hoe lang iemand op blote voeten in 
een emmer met ijswater kon staan”, schrijven 
ze. “Ze kwamen erachter dat één factor het 
mogelijk maakte dat sommige mensen twee 
keer zo lang in het ijswater konden staan als 
anderen. Kun je raden wat dat was? Het was 
bemoediging. Als er iemand anders aanwezig 
was die steun en bemoediging gaf, konden de 
lijders de pijn veel langer verdragen dan hun 
niet bemoedigde tegenhangers.”

Het beste naar boven brengen
Complimenten brengen het beste in mensen 
naar boven. Heb je ooit te horen gekregen dat 
iemand je intelligent vindt? De volgende keer 
dat je bij die persoon bent, zul je zeker niets 
willen doen om die illusie te doorbreken. We 
hebben de neiging te leven naar hoe we den-
ken dat anderen ons zien.
De veelgeprezen Duitse schrijver Goethe om-
schrijft het zo: “Behandel mensen alsof ze zijn 
hoe ze zouden moeten zijn en je helpt ze te 
worden wat ze kunnen zijn.”
Complimenten en bemoedigingen zijn een ge-
weldig geschenk om te geven. Het is gratis, je 
hoeft er niet voor te winkelen en het hoeft niet 
verstuurd te worden, het hoeft niet ingepakt 
te worden, er zijn geen batterijen voor nodig 
– en toch is het een fortuin waard en het kan 
een leven lang meegaan. Als je het weggeeft, 
verlies je niets. Je kunt het steeds opnieuw 
geven – en niemand krijgt er ooit teveel van. 
Een ander groot voordeel is dat je jezelf veel 
beter voelt nadat je het gegeven hebt. Dus het 
is niet nodig om er gierig mee om te gaan.
Waarom zou je iets dat zo kostbaar, zo vrij 
beschikbaar en zo krachtig is, voor jezelf hou-
den? Geef het krachtige geschenk van be-
moediging vaak!

Als er iemand anders aanwezig was die 
steun en bemoediging gaf, konden de 

lijders de pijn veel langer verdragen dan 
hun niet bemoedigde tegenhangers.

Met dat in gedachten, wil ik je helpen om nieuwe mensen 
te ontmoeten – mensen die overal om je heen zijn, maar 
die je misschien over het hoofd hebt gezien. Het zijn de do-
ven, de blinden, mensen met spraakproblemen, mensen 
die gebonden zijn aan een rolstoel of op een andere manier 
gehandicapt zijn. De meesten van ons zijn altijd beleefd te-
gen gehandicapte mensen, maar we zijn misschien onwillig 
of bang om de tijd te nemen echt met ze te praten.

Hier zijn een paar tips om je op weg te helpen:
•  Als je in gesprek bent met iemand die doof is en geba-

rentaal gebruikt, onthoudt dan dat hij of zij je “hoort” door 
naar de tolk te kijken. Je bent geneigd om terug te praten 
tegen de tolk. Maar doe dit niet. Praat tegen de dove 
persoon, ook al kijkt hij of zij niet naar je. 

•  Je hoeft wat je wilt zeggen niet makkelijker te maken. 
Gebarentaal is een hoog ontwikkelde vorm van commu-
nicatie en je kunt alles communiceren wat je wilt zeggen. 
Ontspan en laat de tolk je bedoeling overbrengen. 

•  Als er geen tolk is, gebruik dan pen en papier. Dit klinkt 
misschien bewerkelijk, maar het kan erg leuk zijn. Ont-
span gewoon en heb geduld. 

•  Als de dove persoon kan liplezen, spreek dan duidelijk en 

zorg ervoor dat hij of zij je lippen kan zien bewegen. We 
zijn geneigd veel gebaren te maken tijdens een gesprek, 
waardoor het liplezen veel moeilijker wordt. 

•  Laat een rolstoel niet tussen jou en je nieuwe vriend ko-
men. Maar onthoudt dat het vermoeiend is voor iemand 
in een rolstoel om steeds omhoog te moeten kijken. 
Pak een stoel of ga op een verhoging zitten zodat je op 
ooghoogte zit van elkaar. (Is het je ooit opgevallen dat 
kinderen vaak heel makkelijk praten met mensen in een 
rolstoel?) 

•  De meeste blinde mensen kunnen heel goed horen. Het 
is dus niet nodig om hard te praten of heel overdreven te 
a-r-t-i-c-u-l-e-r-e-n. 

•  Ga de blindengeleidehond niet aaien. Hij heeft een taak 
te doen. 

•  Het kan moeilijk zijn om te communiceren met mensen 
met een spraakgebrek (zoals stotteren). Maar onthoudt 
dat zij hier al jaren mee omgaan. Ze vinden het niet erg 
als je ze vraagt het nog eens te herhalen. Wees geduldig. 
Geef het gesprek niet te snel op. Ze vinden het fijn dat er 
iemand geïnteresseerd is en je kunt ze helpen meer ver-
trouwen te krijgen in hun vermogen om zichzelf te uiten. 
Hun zelfvertrouwen zal groeien. 

April Hottle, een NAD III, EIPA 4.2 tolk, werkt sinds 1994 in het reguliere 
basis- en middelbare onderwijs. Ze is de vrouw van Scott Hottle, die leraar 
voor dove en hardhorende kinderen is en een ASL Instructeur op hoge-
schoolniveau. Ze heeft twee kinderen: een dochter, Laken, 15 jaar oud, en 
een zoon, Luke, 12 jaar oud. Zowel Scott als Luke zijn doof.

Vrienden worden 
met gehandicapten

InzichtRelatie

Door April Hottle

Spreuken 16:24 (NBV): Maxwell, John C. en Dornan, Jim, Becoming a Person of Influence, Thomas Nelson Publishers, 1997, blz.47.

We hebben allemaal wel verhalen die we willen vertel-
len en ideeën die we graag willen delen, en we vinden 
het erg fijn als er iemand naar ons luistert.

12   |   LifeLine
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op zoek 
naar de 
ideale kerk?

In de Ideale Kerk houden alle leden altijd van 
elkaar. Niemand zondigt ooit of kwetst een 
ander. Er zijn geen onenigheden over hoe de 
kerk geleid moet worden of hoe het geld be-
steed moet worden. 
Is deze ideale kerk de kerk waar je naar op 
zoek bent? Als dat zo is, heb ik slecht nieuws 
voor je: je zult hem niet vinden. Waarom niet? 
Omdat zo’n kerk niet bestaat! Hij bestaat 
niet omdat er voor een perfecte kerk, per-
fecte mensen nodig zijn en al Jezus’ kerken 
bestaan uit onvolmaakte mensen. Omdat de 
echte kerk bestaat uit gebrekkige mensen, is 
het onvermijdelijk een gebrekkig lichaam. Je 
kunt niet ontsnappen aan de mix van goed en 
slecht, succes en mislukking door te verande-
ren van denominatie of gemeente. 
De Russische schrijver Alexander Solzhenit-
syn legt uit dat de scheidslijn tussen goed 

en kwaad niet eenvoudig tussen groepen of 
mensen loopt, of tussen de mensen in onze 
kerk en de mensen daarbuiten. De scheidslijn 
loopt dwars door het hart van ieder mens. 
Vele jaren geleden ging ik door de meest trau-
matische twee jaar van mijn leven, toen ik ge-
confronteerd werd met de gebrekkige natuur 
van onze kerk. Het gebeurde toen ik voor het 
eerst begreep wat het betekende om gered 
te zijn door de genade van Christus. Terwijl dit 
de meest geweldige ontdekking van mijn le-
ven was, was het ook de meest traumatische. 
Het was een schok te beseffen hoe ver onze 
kerk verwijderd was geraakt van het evange-
lie van genade. Ik besefte dat het evangelie 
dat wij – ik – verkondigd hadden, een verwar-
rende mix was van wetticisme en genade, die 
een last was geworden voor mensen in plaats 
van ze te bevrijden van hun lasten.

Ik dacht: Nu moet ik natuurlijk weg en een 
kerk zoeken die vrij is van wetticisme, vrij van 
fouten, vrij van dit soort gebreken. Ik bad om 
leiding en begon alles te lezen wat ik kon vin-
den over genade. 
Twee boeken hielpen mij te besluiten wat ik 
moest doen. Het ene boek was geschreven 
door een Lutheraan, het andere door een 
protestantse voorganger. De Lutheraan, een 
professor aan een theologische universiteit, 
beschreef hoe zijn eigen kerk, die gefundeerd 
was op het principe van redding door genade 
door geloof en niet door werken, in de praktijk 
toch de nadruk legde op prestatie ten koste 
van de genade. De voorbeelden van wetticis-
me die hij gaf, vanuit zijn ervaring in gemeen-
tes en op de universiteit, leken eigenlijk heel 
veel op de opvattingen en gebruiken in onze 
eigen kerk en opleiding. 

De tweede schrijver legde uit dat de meest 
hardnekkige ketterij van de mensheid die van 
het wetticisme is, de vastbeslotenheid van 
mensen om zichzelf door werken of prestaties 
voor God te rechtvaardigen. Dit probleem be-
perkte zich niet tot onze kerk! Ik kon nergens 
heen gaan waar de strijd voor het evangelie 
niet gevochten moest worden. In ieder men-
senhart moet er voor gestreden worden. En 
de strijd zal pas volledig gewonnen worden 
als de Heer terug komt. Onze kerken heb-
ben de genade net zo hard nodig als wij, de 
leden. Als Jezus naar ons kijkt, ziet Hij onze 
gebreken, onze zonden, onze fouten en nala-
tigheden; en Zijn genade is genoeg om deze 
dingen te bedekken. Net zo hard als wij Zijn 
vergeving nodig hebben, hebben onze kerken 
onze vergeving nodig. Kunnen wij leren gena-
de te schenken aan onze kerken zoals Jezus 

Christus genade schenkt aan ons? We weten 
dat we elkaar moeten vergeven zoals Hij ons 
vergeeft. Kunnen we leren onze kerken te ver-
geven zoals Hij hen vergeeft?
Onze zoektocht moet niet naar de ideale kerk 
zijn; maar naar hoe wij de echte kerk kunnen 
helpen te verbeteren. Jezus wil dat we onszelf 
toewijden aan de echte kerk, Zijn kerk, in één 
van zijn echte, gebrekkige denominaties of 
gemeentes. En daar zal Hij ons kracht geven 
om vol te houden in de zoektocht om de kerk 
te verbeteren. 
Hoe gebrekkig ook, die kerk is de vorm die 
Jezus heeft gekozen om in deze wereld te 
brengen. Als je op zoek was naar de Ideale 
Kerk, geef deze nutteloze zoektocht dan op. 
Wijd jezelf in plaats daarvan toe aan de echte 
kerk en aan de dagelijkse taak de kerk te ver-
beteren.

Zoektocht Zoektocht

Door Don Mears

Het is de kerk waar geen fouten in leerstellingen en in de prak-
tijk gemaakt worden. De voorganger geeft nooit een saaie, ir-
relevante of onjuiste preek; en de gemeente zingt alleen de 
liederen die jij mooi en goed vindt. 

Voor een perfecte kerk 
zijn perfecte mensen 
nodig en al Jezus’ 
kerken bestaan uit 
onvolmaakte mensen.

God houdt het meest van 

gewone mensen; Hij heeft 

er zoveel van gemaakt 

(Lincoln)

“Vriendschap ontstaat op het 

moment dat de een tegen de 

ander zegt: “Wat! Jij ook? Ik 

dacht dat ik de enige was.”

(C.S. Lewis) 

We zijn geen menselijke wezens 

die een geestelijke ervaring 

hebben. We zijn geestelijke 

wezens die een menselijke 

ervaring hebben. 

(Teilhard de Chardin)

Het verhaal van een chris-

ten gaat niet over zijn of haar 

overwinningen, maar over zijn 

of haar mislukkingen en over 

Christus’ opperste overwinning 

daarover. Als het eerlijk en goed 

verteld wordt, heeft het verhaal 

de macht om aan te sporen tot 

andere verhalen over verander-

ingen en de gemeenschap te 

versterken. Maar eerst moet 

dat verhaal gedeeld worden.

(Kristen Scharold)

Quotes
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psychiatriepsychiatrie

Leven met een 
psychiatrische
handicap

Er zijn heel veel mensen die tijdens hun leven hier tegen-
aan lopen. En misschien ben jij daar ook wel een van. Je 
bent dan beslist niet de enige. In ons land komt momenteel 
ongeveer 25% van de Nederlanders in aanraking met de 
psychiatrie. Dat zijn heel veel mensen. 
Het kan ook zijn, dat je familieleden of vrienden hebt met 
een psychiatrische handicap.
Dat brengt van alles met zich mee. Er is gelukkig wel veel 
informatie beschikbaar: in boeken, op internet en in con-
tacten met de hulpverlening. Hoe ga je er mee om? Hoe 

kun je er zijn voor je familielid of vriend? Die informatie is 
wezenlijk.
Het is namelijk belangrijk dat er steun is, net als bij andere 
handicaps en ziekten; dat degene met de psychiatrische 
handicap op een zo goed mogelijke manier deel uit kan 
maken van de familie en van de vriendenkring.
Tegelijkertijd ligt juist hier vaak een uitdaging. Omdat psy-
chiatrische handicaps vaak gevolgen hebben voor gedrag, 
emoties en communicatie. Voor iemand met autisme bij-
voorbeeld, kan het moeilijker zijn om zich in te leven in an-
deren. Iemand met schizofrenie kan last hebben van wisse-
lende stemmingen en de ene keer erg blij zijn en de andere 
keer erg down. Sommige mensen met “borderline” kunnen 
anderen af en toe erg afstoten.
Natuurlijk maakt het begrip van wat de ander mankeert een 
flink verschil. Hoe beter je het begrijpt, hoe beter je er ook 
mee om kunt gaan. Veel informatie zoeken dus. Dat is een 
belangrijke eerste stap.

Ieder mens maakt van alles mee in het leven. Leuke en 
geweldige gebeurtenissen en ook minder fijne zaken. 
Maar wat als je in je leven tot de ontdekking komt dat 
je niet helemaal goed functioneert? Dat je een vorm 
van autisme hebt of last hebt van schizofrenie? 

Door Denise de Moei

deren er niet constant voor hen kunnen zijn. Zij hebben er 
immers zelf wel constant mee te maken. Juist ook in die si-
tuaties is het wezenlijk om met goede grenzen regelmatige 
steun te bieden. Je kunt bijvoorbeeld aangeven wanneer 
je wel beschikbaar bent en wanneer niet, of daar steeds 
opnieuw een afspraak over maken. En je daar dan ook aan 
houden, zowel met je “ja”, als met je “nee”.
Aanvaarding van een aantal onvermijdelijke gevolgen van 
de psychiatrische handicap is verder ook van belang. We 
verwachten van iemand die rugklachten heeft niet dat hij 
meehelpt met een verhuizing. En precies zo kunnen we 
beter ook onze verwachtingen aanpassen bij mensen met 
psychiatrische handicaps.
Iemand met een hysterische persoonlijkheid zal bijvoor-
beeld de indruk kunnen wekken heel veel om je te geven, 
terwijl in werkelijkheid de gevoelens toch wat oppervlak-
kiger en meer op zichzelf gericht blijken te zijn. Iemand met 
autisme is misschien niet altijd zo goed in staat je te begrij-
pen. Voor veel psychiatrische handicaps geldt dat de emo-
tionele belasting, bijvoorbeeld bij problemen van anderen, 
niet te groot moet worden. Ook is er vaak sprake van insta-
biliteit. Soms geeft drukte in de omgeving teveel prikkels en 
kan de ander daardoor niet altijd overal bij aanwezig zijn.
En zo zijn er allerlei gevolgen om rekening mee te hou-
den. In het begin kan dat natuurlijk wel erg wennen zijn. 
Als je zelf een psychiatrische handicap hebt, kan het ook 
tijd kosten om gewend te raken aan wat dat allemaal met 
zich mee brengt.
Langzamerhand leer je dan met jezelf om te gaan. En res-
pect voor jezelf is daarbij essentieel. Het vraagt uiteindelijk 
best wat van je om te leven met een handicap!
Als we de uitdaging aangaan om samen te leven in ons 
land en elkaar te aanvaarden, met onze grenzen die we al-
lemaal als mensen hebben, zijn we dichter bij het hart van 
Jezus. We hebben allemaal wel een gebruiksaanwijzing!
En Jezus aanvaardt ons zoals we zijn. Of we nou wel of 
niet een psychiatrische handicap hebben. Voor hem is ie-
der mens even belangrijk. En Hij wil ons ook dragen en 
sterken in onze situatie. 
Bij hem kun je rust vinden, te midden van je omstandighe-
den. Mensen zijn niet altijd beschikbaar, maar Jezus is er 
altijd. Dat is het rustpunt. Zowel voor de persoon zelf die 
het probleem heeft, als voor de mensen om hem heen die 
willen helpen, maar niet alles kunnen. We kunnen elkaar 
en onszelf aan Jezus toevertrouwen. Bij hem zijn we veilig. 
Elke dag.
Als we vanuit die rust kunnen leven, wordt ons samenleven 
met elkaar beter en komt er ook meer ruimte om elkaars 
goede, mooie en kleurrijke kanten te zien.
Ik ken veel mensen met allerlei psychiatrische handicaps 
en kan ook zo genieten van de goede eigenschappen die 
ik in hen zie. Volharding, liefde en vergevingsgezindheid, 
humor, eenvoud, intelligentie, vriendelijkheid en uiteinde-
lijk een grote innerlijke kracht om de moeilijkheden toch te 
verdragen. De mensen die ik ken, leven met Jezus en zijn 
prachtige mensen. 

Daarnaast kan het helpen als je beseft dat je de handicap 
nooit helemaal weg kunt krijgen door er goed mee om te 
gaan. Er zijn grenzen aan wat we kunnen. Er zijn ook gren-
zen aan de hulp die we aan anderen kunnen geven. Wees 
daar zo veel mogelijk duidelijk over. Je vriend of familielid 
heeft er meer aan als je er op langere termijn voor de ander 
kunt zijn, dan als je jezelf op korte termijn zo overbelast, dat 
je daarna maar helemaal van contact afziet.
Goede grenzen aangeven en je daar ook zo veel mogelijk 
aan houden, zorgt voor duidelijkheid. Dan weet de ander 
wat hij of zij kan verwachten. Het kan soms moeilijk zijn 
voor degenen met de problemen om te accepteren dat an-

In ons land komt momenteel ongeveer 
25% in aanraking met psychiatrie. 
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Meditatie Meditatie

tien aspecten 
uit het diepgaande 
hart van Jezus
Een rijke basis voor meditatie. 

Bron Roy Lawrence Het zorgzame hart van Jezus 
Jezus gaf om mensen die door anderen veracht werden. 
De vrouw die betrapt werd op overspel (in Johannes hoofd-
stuk 8) is hier een goed voorbeeld van. Haar overspel stond 
buiten kijf. Ze was op heterdaad betrapt. De menigte stond 
te popelen om haar bestraffing te zien. Ze konden niet 
wachten om haar te stenigen. Maar Jezus kwam tussen 
haar en de op bloed beluste menigte met zijn eigen zorg-
zame hart. ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een 
steen naar haar,’ zei Jezus en één voor één dropen ze af. 
‘Heeft niemand u veroordeeld?’, vroeg Jezus. ‘Niemand, 
Here,’ antwoordde zij. En Jezus zei: ‘Ook Ik veroordeel u 
niet’, en Hij voegde er aan toe, ‘Ga heen, zondig van nu af 
niet meer!’ 

Het genezende hart van Jezus 
Omdat Jezus een zorgzaam hart had, had Hij ook een ge-
nezend hart. Een voorbeeld hiervan kunnen we vinden in 
de geweldige manier waarop Hij de zoon van de weduwe 
van Naïn weer tot leven wekte. Het verhaal wordt verteld in 
Lukas 7. Jezus reageerde vol medeleven op de verdrietige 
moeder. Vanuit een christelijk perspectief zijn het hart van 
genezing en het hart van Jezus één. Het is zo goed om te 
weten dat Zijn hart hier en nu open staat voor ons allemaal 
in genezende liefde. 

Het onderwijzende hart van Jezus 
Ik hoor graag het verhaal van de gepensioneerde die te-
gen andere leden van zijn kerk zei, ‘Ik zou graag willen dat 
de voorganger iets brandends uit zijn eigen hart zou halen 
en dat in mijn hart zou stoppen.’ Dit is precies wat Jezus 
deed tijdens zijn onderwijzende bediening. Niet alleen had 
Hij Zelf een brandende bezorgdheid, maar in Zijn hart was 
een passie om deze bezorgdheid te delen met iedereen 
die wilde luisteren. Dat was de motivatie achter al zijn ge-
lijkenissen. ‘Hij werd met ontferming over hen bewogen, 
omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en 
Hij begon hun vele dingen te leren.’1)

Het gebroken hart van Jezus 
Het is moeilijk voor een heilig mens om te leven in een on-
heilige wereld. Jezus’ leven moet een kwelling geweest 
zijn. Hij huilde om Jeruzalem. 2) Er zijn tijden dat Hij om 
ons allemaal huilt. Er is geen kostbaarder geschenk van uit 
het hart in deze wereld, dan de tranen van Jezus, vergoten 
voor jou en mij. 

Het stervende hart van Jezus 
Het hartzeer dat de mensheid op Jezus legde, bleek termi-
naal te zijn. Hij stierf aan het kruis voor jou en voor mij. Dit is 
het grootste mysterie van het christelijke geloof. Het maakt 
het christendom uniek. Er is geen vergelijkbaar geloof in 
welke andere wereldreligie dan ook. Jezus stierf voor onze 
redding. Onze weg terug naar onze Vader voert ons recht-
streeks door het hart van Jezus. Dit laat een heel bijzonder 
liefdesverhaal zien. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te 
geven voor je vrienden.’ 3) Bovendien is de liefde van Jezus 
voor ons een afspiegeling van de liefde van God de Vader 
voor ons. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven.’ 4)

Het levende hart van Jezus 
We kunnen nooit genoeg stil staan bij de dood van Chris-
tus voor ons. Maar het blijft waar dat je de Godsman er niet 
onder kunt krijgen. ‘Hij is opgewekt ten derden dage.’ Het 
hart van Jezus klopt nog steeds voor ons. 
 
Het eeuwige hart van Jezus 
Jezus vroeg de discipelen om Hem te ontmoeten op de 
berg waar Hij ten hemel voer en daar, voor hun ogen, 
werden alle beperkingen en grenzen die Hij bij zijn mens-
wording had aangenomen, van Hem weggenomen. Het 
kloppen van Zijn eeuwige hart zou vanaf nu in de Hemel 
klinken. 

Het beschikbare hart van Jezus 
Dit betekent dat Jezus nu beschikbaar is voor jou en voor 
mij en voor al zijn mensen waar en wanneer dan ook. Dit 
was niet altijd zo. Tijdens zijn aardse leven was Jezus 
slechts op één plaats tegelijk. Als Hij in Jeruzalem was, was 
Hij niet in Nazareth. Als Hij in Jeruzalem of Nazareth was, 
was Hij niet in Kapernaüm. Zelfs tijdens de veertig dagen 
na Pasen was Jezus op één plaats tegelijk. Maar vanaf de 
Hemelvaart werden alle ruimtelijke en tijdelijke beperkingen 
van Hem weggenomen. 

Het leeuwenhart van Jezus 
Het is niet verwonderlijk dat veel christenen de Leeuwen-
held, Aslan in de Narniaverhalen van C.S.Lewis zien als een 
symbool van Jezus. Het boek Openbaringen omschrijft Je-
zus als ‘de Leeuw van Juda’, 5). Als jij en ik meer moed 
nodig hebben om met de problemen in dit leven om te 
gaan, weet dan dat je toegang hebt tot het Leeuwenhart 
van Jezus. Dit brengt ons bij deze laatste gedachte. 

Het hart van Jezus in jou en mij
Als jij en ik serieuze christenen zijn, dan worden we ge-
roepen om ‘het lichaam van Christus’ te zijn. 6) Paulus’ 
favoriete uitspraak is ‘één in Christus’. Hij gebruikt deze 
woorden of soortgelijke woorden 164 keer. Zuster Theresa 
zegt, ‘Christus heeft op aarde geen ander lichaam dan het 
jouwe, geen handen dan de jouwe, geen voeten dan de 
jouwe. Door jouw ogen moet Zijn mededogen uitstralen 
naar de wereld. Door jouw voeten moet Hij er op uit gaan 
om goede dingen te doen. Door jouw handen moet Hij nu 
mensen zegenen.’ De wereld moet Zijn hartslag horen door 
de hartslag in jou en mij.

En nu in gebed ….
Deze tien aspecten van het diepgaande hart van Jezus 
kunnen ons voorzien van een patroon voor gebed. Mijn 
suggestie is om tien dagen apart te zetten en op elke dag 
tenminste tien minuten vrij maken om in rust één van de 
bovenstaande tien aspecten te overdenken. Ik ga dit zelf 
doen en ik nodig je uit hetzelfde te doen. Ik geloof dat als 
de Heilige Geest je hart raakt, je heel waarschijnlijk een die-
per en verder ontwikkeld begrip en geloof zult krijgen.

Probeer het, en als het gebeurt, deel het dan met ons op 
de brievenpagina. 
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InzichtLiefde

Door Redactie Lifeline

Door Lamberta Danenberg

beste Lifeline lezer in 
nederland & Vlaanderen
Te midden van de kredietcrisis en andere al dan niet internationale 
problemen, staat het zonder meer vast dat God niet veranderd is, dat 
Hij liefde is, en Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft om de wereld niet 
te veroordelen, maar te behouden.

Hij gaf Zijn leven aan het kruis voor u en mij en uw kinderen, 
om in Zijn nabijheid te vertoeven, om verzoend te zijn en 
vrede te hebben met God de Vader (Romeinen 5:1) om 
de macht van de zonde te verbreken. Het is Zijn wil dat 
wij een genadevol leven leiden en dat het ons goed gaat 
(Johannes 10:10).
Met uw donatie stelt u Lifeline in staat de boodschap van 
het goede nieuws, van geloof in Jezus Christus als onze 
Heiland en van Zijn wederkomst ook in 2012 te helpen ver-
spreiden. Heel hartelijk dank voor uw giften en bijdragen, 

wij zullen die naar beste vermogen besteden aan Lifeline.
Wij wensen u van harte Gods zegen toe en heel veel inspi-
ratie en groei naar een diepe persoonlijke relatie met onze 
God de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, 
die ons in alle waarheid wil leiden en ons verwelkomt in het 
overvloedige leven van harmonie, liefde en vrede.
“Uw giften en gebeden zijn van harte welkom”.
(Bankrekeningen ING 1.954.800 en ABN-AMRO 
55.50.13.340, België: postrekening 000-325.35.57. Beide 
rekeningen zijn ten name van de Wereldwijde Kerk van God)

de 
herberg 
is vol
“Niet weer he”, zuchtte de herbergier. Zijn vrouw schudde het 
hoofd: “Niemand verwachtte zoveel mensen.” “Nou, de keizer 
zal er blij mee zijn”, mompelde haar man.

“Hoe meer zielen er ingeschreven staan, des 
te meer belasting kan er geïnd worden.” Dat 
laatste zei hij niet hardop, want je kon nooit 
weten wie het hoorde. Ze waren immers on-
der Romeinse bezetting. 
Het kloppen op de deur werd heviger. “Ik 
zeg wel dat we vol zitten”, zei zijn vrouw en 
ze liep naar de deur. In de deuropening stond 
een man. Zijn armen waren beschermend 
om een jonge vrouw heen geslagen. Hooguit 
achttien jaar jong en hoogzwanger.“Help ons. 
Mijn vrouw moet bevallen.” De herbergierster 
schudde het hoofd. “We zitten helemaal vol, 
meneer. Het spijt me.” Ze zag de paniek in de 
ogen van de man en de vermoeide ogen van 
de vrouw. “Het achterhuis”, mompelde ze. “U 

bedoelt de stal?” vroeg de man. Ze knikte. 
“Het is er schoon en fris. We hebben het hooi 
ververst en er is een kribbe voor het kind.” De 
jonge vrouw knikte opgelucht. Het enige wat 
ze wilde was ergens liggen en het kind ter we-
reld brengen.
“Nog even, Maria”, zei Jozef terwijl hij het 
zweet van haar hoofd wiste. “De keizer mag 
dan opdracht hebben gegeven ons te laten 
inschrijven, zodat hij ons kan tellen, maar dit 
kind dat geboren gaat worden is de Messias. 
Hij zal de namen van alle mensen opschrijven. 
En alle mensen die hun naam bij Hem laten 
registreren, zullen leven. Eeuwig leven.” 
Maria glimlachte. Nog even en de verlosser, 
haar losser, zou worden geboren.”

een brug van liefde
Die brengt ons terug naar vrolijker jaren, naar zonnige en 
gelukkiger dagen en naar dierbare momenten die ons altijd bij 
zullen blijven.

En deze tedere herinneringen worden gekoesterd in het hart, om ons weer dicht bij hen te 
brengen, van wie we afscheid moesten nemen.
Er is een brug van herinneringen van de aarde naar de Hemel daarboven... Die houdt onze 
geliefden dicht bij ons. Deze brug noemen wij liefde.

Zeesterren op het droge
Op een strand in India liggen honderden, zo niet duizenden 
zeesterren. Door de brandende zon drogen ze uit en gaan 
ze dood. 

Op een dag loopt een jongen langs het 
strand en gebukt speurt hij naar nog levende 
zeesterren. Hij pakt ze op en gooit ze terug 
in zee. Op een gegeven moment komt er een 
grijze, wijze, verstandige man aanlopen. Hij 
bekijkt het tafereel van een afstand en loopt 
vervolgens op de jongen af. De verstandige, 
wijze, grijze man vraagt de jongen: “Wat ben 
je daar aan het doen?” “Ik vis de levende 

zeesterren er tussenuit en gooi ze terug in 
zee.” “Ja, maar moet je zien hoeveel er op 
het strand liggen. Het is water naar de zee 
dragen, wat maakt het voor verschil?” De 
jongen kijkt rond, zoekt een levende zeester, 
pakt hem op en zegt: “Voor al die andere 
zeesterren maakt het misschien niet zoveel 
uit, maar voor deze wel” en hij gooit hem te-
rug in zee.

Zoektocht
Een zoektocht naar Jezelf

Een zoektocht door dit leven,
Ben je wel de moeite waard?

Heb je iets weg te geven?
Kun je iets betekenen
Voor je medemens?

Of heb je daar de kracht niet voor
Lijd je zelf intens?

Een minderwaardigheidsgevoel
Gekrenkt of lamgeslagen?
Ziekte, pijn of ander leed,

Je hebt het maar te dragen!
Je vindt jezelf niet goed genoeg

Niet waardig of niet wijs
Dan wordt het tijd om op te staan

Ga op ontdekkingsreis!
Ontdek dat jij jezelf mag zijn

Met fouten en gebreken!
Want God heeft jou geschapen,

Geschapen naar Zijn beeld,
Je kreeg van Hem talenten

En gaven toebedeeld
Heb moed om er iets mee te doen,

Deel uit en je zult merken,
Hoe waardevol een mens kan zijn

Een ander kan versterken
Een luisterend oor, een schouderklop

‘t Zijn kleine zonnestralen,
Waaruit Gods grote liefde blijkt

Op mensen neer te dalen
Hij geeft je kracht om door te gaan

Te werken op deez’ aard
Voor Hem ben je bijzonder,

Voor Hem ben jij ‘’goud waard’’!
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Relatie

Verlangen  naar...

Door Norman L. Shoaf Maar hoe we misschien ook zoeken, veel van ons zullen 
het nooit vinden. En niemand kan er altijd van genieten. 
Relaties komen tot een einde. Mensen verhuizen. Families 
verliezen het contact – of maken überhaupt geen contact. 
Er bestaan geen perfecte gezinnen, ten minste niet in deze 
wereld. Wie we ook zijn, waar we ook wonen, we zijn altijd 
op zoek – maar op zoek naar wat? Liefdevolle relaties die 
standhouden. Dit is precies waar God ons voor uitnodigt – 
een eeuwige plaats in zijn liefdevolle, geestelijke gezin. Dat 
is het evangelie van Jezus Christus – een uitnodiging voor 
een intieme, duurzame relatie met de volmaakte ouder, 
broer, vriend, verzorger, leraar en beschermer. 

De genezer van pijn
“Kom tot mij,” nodigt Jezus uit (Matteüs 11:28). Toch vin-
den velen het moeilijk om deze uitnodiging aan te nemen. 
Hun ervaringen met hun eigen menselijke families waren 
zo schokkend en verdrietig. Hun natuurlijke verlangen naar 
warmte en liefde werd genegeerd, afgewezen en niet ver-
vuld. Als ze de lelijkheid en onrechtvaardigheid en het mis-
bruik in deze wereld zien, kunnen ze niets met het concept 
van een almachtige God die onze zwakheden en moeiten 
kent en die om ons geeft – en die in staat is dingen te ver-
anderen. De vragen lijken te moeilijk, de kloven te diep, de 
verwondingen te pijnlijk voor ons. Maar dit is precies waar-
om God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld zond. 
Jezus kwam in deze wereld om het tragische falen van 
de mensheid ongedaan te maken. Jezus koos ervoor ons 
Zijn leven te geven! En dat leven – het volle, overvloedige, 
vreugdevolle leven waar we allemaal naar verlangen – komt 
door het kennen van Jezus Christus als onze Redder. “Het 
eeuwige leven”, zei Jezus, “is, dat zij u kennen, de enige 
ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” 
(Johannes 17:3).
Door zijn dood in onze plaats, en door zijn wonderbaarlijke 
opstanding uit de dood, dichtte Jezus de kloof. Hij genas 
de pijn. Hij corrigeerde het misbruik. Jezus Christus liet 
God zien als een hemelse Vader die ons allemaal met Hem 
wil herenigen, om ons rondom Hem te verzamelen in een 
liefdevolle, eeuwigdurende omhelzing. 

Ontmoeting
Het moeilijkste gedeelte van investeringen die de moeite 
waard zijn, is het nemen van die eerste moeilijke stap. Het 
zou bijvoorbeeld makkelijker geweest zijn om mijn neef Rex 
niet te bellen. Ik ken hem tenslotte niet echt. Hoe kon ik nu 
zeker weten dat de slechte dingen die sommige familiele-
den over hem vertelden niet juist waren? We konden het 
misschien wel helemaal niet met elkaar vinden. Het tele-
foonnummer opzoeken en bellen waren onnodig beangsti-
gende hindernissen voor mij.
Maar vanaf het moment dat we elkaars stem hoorden, 
beseften we dat we nooit vreemden voor elkaar hadden 
moeten zijn. De 37 jaar van verwijdering na de kus in de 
keuken van mijn familie waren het tragische gevolg van 
onbedoelde nalatigheid. We konden het wonderwel met 
elkaar vinden. Samen was zoveel beter dan apart.
Zo is het ook met iemands relatie met God. Het is natuur-
lijk veel makkelijker om gewoon niet te denken aan dat 
gat in ieder mensenhart, die geestelijke eenzaamheid die 
schreeuwt om eenheid met onze Maker.
Voor we Jezus’ uitnodiging om tot Hem te komen beant-
woorden, kennen we Hem niet eens. We hebben mis-
schien een hoop verkeerde informatie over God gehoord, 
van onwetende veronderstellingen tot regelrechte leugens. 
We zijn misschien bang dat we het samen niet kunnen vin-
den.
Dat eerste gebed uitspreken of dat eerste contact maken 
met christenen die een hechte vriendschap met Jezus heb-
ben, kan een onnodig beangstigende hindernis zijn. Jezus 
staat voor onze deur en klopt. Vanaf het moment dat je de 
deur opent, besef je dat je nooit als vreemden had moe-
ten leven. Hoeveel jaren jullie van elkaar verwijderd waren 
– misschien je hele leven? – kan het tragische gevolg zijn 
geweest van onbedoelde nalatigheid. Of verwarde emo-
ties. Of littekens, niet toegebracht door God, maar door 
onvolmaakte mensen. 

Onze levens mogen dan ook bestaan uit groeien in ken-
nis—weten en vertrouwen op de liefde die God voor ons 
heeft.

Relatie

Familie. Een thuis. Hechte, liefdevolle 
relaties. Mensen die echt om ons geven. 
De mensen waar we van houden om-
helzen en nooit afscheid hoeven te n
emen. Zijn dit niet de zegeningen waar 
we allemaal het meest naar verlangen?

Vanaf het moment dat we elkaars stem hoorden, 
beseften we dat we nooit vreemden voor elkaar 

hadden moeten zijn.
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Sommige mensen zijn vergeetachtig. 
Of kunnen niet zo lang naar iemand luisteren. 
Of schieten wat extreem door in hun emoties. 

Of zijn snel overbelast. 
Is dat hun fout of is dat hun handicap?

Als we iemand op straat tegenkomen die ons dwarszit, kunnen 
we met een kort lontje roepen: “Fout!”
Maar als we in een ziekenhuis zijn, zijn we meestal geneigd 
om de gebreken van de zieken toe te schrijven aan hun ziekte. 
Dan denken we: “Ach, hij kan er ook niets aan doen” of: “Ik kan 
me voorstellen dat hij boos en gefrustreerd is” of: “Natuurlijk 
vergeet ze nu van alles.” 
Eigenlijk heeft dit met inlevingsvermogen te maken. Sommige 
situaties zorgen er voor dat we dit bijna vanzelf gaan doen. En 
dan zijn we minder gekwetst, minder boos, minder veroorde-
lend. Ook als we de achtergrond van iemand kennen, helpt 
dat vaak. Die botterik blijkt zelf super bot te zijn opgevoed. Die 
negatieveling blijkt in een scheiding te zitten.
En soms hebben we meer begrip voor tekorten van anderen 
waar we zelf ook mee worstelen. Soms hopen we zelfs dat 
anderen dezelfde gebreken hebben als wij, want dan lijken die 
gebreken toch een beetje minder erg. Zie je wel, iedereen heeft 
daar last van!
Het wordt pas echt lastig als wij het over het algemeen toch 
iets beter schijnen te doen dan de mensen om ons heen. Als 
wij het kunnen, moeten die anderen het toch ook kunnen?

Mensen die in vergelijking met anderen minder handicaps of 
fouten schijnen te hebben, kunnen het moeilijker vinden om 
zich in die anderen in te leven.

Het is bevrijdend om te lezen hoe Jezus omgaat met mensen 
die handicaps, fouten en gebreken hebben. Hij zoekt ze op 
en geeft ze liefde. Gewoon, onvoorwaardelijk. Hij windt geen 
doekjes om fouten, maar Hij wijst mensen niet af en veroordeelt 
ze niet. Hij zoekt dieven, prostituees, zieken en gehandicapten 
op. Uitgestotenen uit de maatschappij, net zo goed als ego-
istische welgestelden. Mensen met psychiatrische handicaps, 
mensen die rouwen en ook heel foute mensen. Hij geeft ze 
liefde. Allemaal. 
Hij weet ook wat ze individueel nodig hebben. Bij de één is dat 
troost en genezing, bij de ander aanvaarding en hulp. Bij som-
migen een confrontatie. Die is vooral voor mensen die zichzelf 
geweldig vinden en onvoldoende besef hebben van hun eigen 
tekorten. Hij weet zeker dat ieder mens handicaps, fouten en 
gebreken heeft en is geboren als baby op onze aarde om ze 
allemaal te genezen en te vergeven.
Ook de jouwe! Een fijne kerst gewenst!

Handicap 
of fout?

Door Redactie LifeLine


