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Geachte lezers...In dit nummer

Beste lezers 
van Lifeline 
magazine,
Welke keuzen worden er door de leiders in 
Europa dit jaar gemaakt? Welke maatrege-
len zullen er nog getroffen moeten worden? 
Vele lastige keuzes ongetwijfeld, en de door-
snee persoon zou niet graag in hun schoe-
nen staan. Een keuze die we wel allemaal 
kunnen maken is de levende God te bidden 
tussenbeide te komen en ons de weg te wij-
zen, zodat we met werkelijke liefde en een 
gevende gezindheid hebzucht zullen vermij-
den. De natuur schreeuwt het in het voorjaar 
altijd weer uit van kracht. Bloesems die zich 
openen, struiken die uitbotten en die nieuwe 
beloften en nieuwe hoop vertegenwoordigen. 
De dynamische kracht van de Zoon van God 
toen hij opstond uit de dood na drie dagen en 
nachten gaf zijn discipelen onvermoede ener-
gie, kracht en moed om daarvan te getuigen. 
Om een betere levenswijze van liefde tot God 
boven alles, en van liefde voor onze naaste als 
onszelf bekend te maken. Zij werden geleid 
door de Heilige Geest die ook ons wil leiden. 
Vaak willen wij dat de wereld beter wordt voor 
onze kinderen, maar waarom niet even hard 
streven om het nu beter te maken voor ons 
gezin, onszelf en onze naaste? Maar wat is 
eigenlijk beter? 

Dat is het waard om over na te denken.

Jezus liet een Woord na waaruit we dagelijks 
mogen leren. Het is lamp voor onze voet en 
een licht op ons pad. En dan….mogen we 
gaan wandelen in vertrouwen en geloof, in 
de kracht van de opstanding en het nieuwe 
leven. Ik daag u uit dat Licht te volgen in uw 
leven. Ik daag u uit de geur van het gras op te 
snuiven in het voorjaar, de vogels te horen en 
te genieten van het overvloedige leven wat Hij 
ons allemaal zo toewenst. Ik daag u uit te luis-
teren naar elkaar, naar uw kinderen en tieners 
en jongeren en te beseffen dat Hij is gekomen 
opdat we leven hebben en overvloed.
Laten we met Gods hulp, Zijn leiding en ze-
gen, onze buurt, onze straat, onze wijk, en 
ons land beter maken dan in 2011! Daarbij 
bent u nodig!

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg, Redactie Lifeline
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Inzicht Inzicht

Het normen en 
waarden debat Bron Redactie Lifeline Er zijn zaken waar iedereen het over eens is. Een ander 

vermoorden is verkeerd. Iemands huis leeg stelen ook. 
Niemand wil bedrogen worden en het is ergerlijk als je een 
afspraak maakt waar de ander zich vervolgens niet aan 
houdt.
Geweld op straat, korte lontjes en bijbehorend taalgebruik; 
we zijn het er allemaal wel over eens.
Maar toch zijn wij het in Nederland ook heel vaak oneens 
als het om normen en waarden gaat. Hoe ontstaan die ver-
schillen van inzicht eigenlijk? Uit onze achtergrond? Onze 
opvoeding? Uit onszelf?

Dat achtergrond en opvoeding een grote rol spelen kunnen 
we wel met zekerheid stellen.
Neem nou bijvoorbeeld de vrouwenbesnijdenis. In ons 
land is zoiets ondenkbaar; wij vinden dat verkeerd. Maar 
in sommige landen is het een dagelijkse gewoonte. Daar is 
het normaal. En het kost heel veel tijd en moeite als je die 
denkwijze wilt veranderen.
Nog een ander voorbeeld. In ons land is winnen iets moois. 
Kijk maar naar de talloze talentenjachten en ons enthousi-
asme voor het EK. Maar in sommige Afrikaanse landen is 
het verkeerd om te winnen als dat betekent dat een ander 
verliest. Daar is het belangrijk dat iedereen samen vooruit 
komt en je elkaar daarbij helpt.

Hoeveel van onze mening over van alles en nog wat wordt 
eigenlijk bepaald door de heersende opvatting in ons land? 
Opvoedingsstijlen, kleedgewoonten, taakverdeling tussen 
mannen en vrouwen, opvattingen over scheiden? Als jij 
duidelijk anders denkt over zoiets dan de mode van het 
moment is, kun je een lading kritiek over je heen krijgen. 
En dat is een hindernis om er zelfs maar over na te gaan 
denken of de heersende mening wel de juiste is.
Waarschijnlijk zul je, als je in de problemen zit, ook het 
eerst kiezen voor een oplossing die maatschappelijk geac-
cepteerd is. Neem bijvoorbeeld scheiden. Twee generaties 
geleden wachtten mensen daar veel langer mee dan nu. 
Want toen was het niet maatschappelijk geaccepteerd.
Evenzo vertelde iemand die pas bevallen was me eens: 
“Ik moet er niet aan denken straks weer te moeten gaan 
werken en mijn baby achter te laten. Maar ja, alle vrouwen 
doen het, dus het zal wel aan mij liggen dat ik het zo voel.”
We worden veel meer beïnvloed door de maatschappij 
waar we in leven, dan we ons misschien bewust zijn.

Eén van de heersende opvattingen van dit moment in ons 
land is dat er eigenlijk geen absolute normen en waarden 
zijn. Het hangt allemaal af van de mening van het individu. 
Je kunt nergens zeker van zijn. Maar is dat wel zo?
Zolang je theoretisch aan het filosoferen bent, kun je dit 
wel geloven.

Maar zodra het in de praktijk jezelf betreft wordt het ineens 
heel anders. Niemand vindt dat goed en kwaad afhangt 
van de mening van het individu, als hij thuis komt en er 
blijkt ingebroken te zijn. Weinig mensen reageren soepel en 
ongeschokt als hun partner is vreemdgegaan.
En als er totaal niemand naar ons omkijkt, als we in de 
steek gelaten worden, als andere mensen niets met ons 
te maken willen hebben, voelen we de meesten van ons 
zich eenzaam.
In feite is de lijst met absolute normen en waarden heel 
groot. 

En dan gaat het niet alleen om zaken die verkeerd zijn om 
te doen, het gaat ook om nalatigheid.
Wie vindt het fijn als een partner constant bezig is met zich-
zelf en alle verantwoordelijkheden aan ons overlaat? Als we 
altijd alleen maar kritiek krijgen en nooit complimenten of 
aanmoediging? Dat frustreert enorm. 
We vinden het ook verkeerd als zieke of demente ouderen 
totaal aan hun lot worden overgelaten.
En we worden boos als we horen over kinderen die ver-
waarloosd worden.
Er zijn veel absolute normen en waarden. Dingen die voor 
elk mens gelden. Veel meer eigenlijk dan in een enkel artikel 
op te noemen zijn. 

Nog een paar dan. Consequent liegen vervreemdt ons van 
anderen. Als het uitkomt, is iedereen geschokt. Je rom-
mel niet opruimen betekent uiteindelijk ongedierte in huis. 
Wraakgevoelens koesteren schaadt je gezondheid, zowel 
emotioneel als lichamelijk, terwijl vergeving je emotionele 
en lichamelijke staat herstelt. 
Teams die focussen op positieve feedback, halen betere 
resultaten dan even talentvolle teams die elkaar bekriti-
seren. Roddel kwetst mensen. Te veel drinken, eten, al-
cohol of roken schaadt je gezondheid. Zieke mensen die 
vriendelijke aandacht krijgen, herstellen sneller. Baby’s die 
helemaal geen liefde ontvangen, kunnen daaraan sterven. 
Piekeren helpt niet. En iedereen krijgt genoeg van mensen 
die altijd klagen.

Dit zei Jezus erover: “Behandel anderen dus steeds zoals 
je zou willen dat ze jou behandelen” (dit vind je in Mattheus 
7 vers 12). Mensen lijken veel op elkaar. Als jij het niet fijn 
vindt als een ander over jou roddelt, doe het zelf dan ook 
niet. Jezus zei ook: “Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven”. Dat gaat nog eens tegen de heersende opvatting 
van de Nederlandse maatschappij in. Maar de maatschap-
pelijke ideeën veranderen en zijn over twee generaties 
waarschijnlijk heel anders dan nu. Jezus blijft dezelfde, nu, 
gisteren, morgen en tot in eeuwigheid. Zijn principes zijn 
van toepassing in iedere tijd.
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In een opiniepeiling stond laatst de volgende vraag: “Moet 
cybercrime zwaar gestraft worden?” Van de respondenten was 
89% voor, 8% tegen en de overigen hadden geen mening.

Hoeveel van onze mening over van alles
 en nog wat wordt eigenlijk bepaald door 

de heersende opvatting in ons land? 
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Inzicht

Een kus uit 
de hemel
Soms krijg ik een kus uit de hemel

als een kleuter me toeroept: ‘Hé, jij!’

en als ik dan kijk naar die tremel

zegt ie: ‘Hoi!’ en zwaait naar mij

Soms komt er een kus uit de hemel

als ik in een drukke winkelstraat

ruim baan krijg in het gewemel

omdat men zomaar voor mij opzij gaat

Soms krijg ik een kus uit de hemel

want een meisje springt van haar fiets

om mij zomaar voorrang te geven

en verdwijnt daarna in het niets

Soms komt er een kus uit de hemel

als iemand mij vriendelijk groet

op straat in de stromende regen

ontstaat in mijn hart een warme gloed

Soms krijg ik een kus uit de hemel

misschien heeft God wel gezegd:

‘Zorg goed voor haar in het gewemel,

opdat haar niets in de weg wordt gelegd!’

Lente
In de Lente staat alles in bloei, 

en groei,
Lente is een mooi woord voor 

wedergeboorte,
Lente ontdooit alles en Lente 

begint alles,
Lente zorgt voor de dauw op 

‘t nieuwe gras,
Lente zorgt voor de bloemen 

en bomen,
Lente is een woord voor Liefde,

Dat is Lente. 

Jezus bracht het grootste deel 
van zijn tijd door met paria’s.

Aanstekelijke 
liefde

Door Joseph Tkach

Jezus ergerde vaak het religieuze establishment van zijn tijd door liefdevolle aandacht te heb-
ben voor mensen die als “afstotelijk” werden beschouwd. Zoals in elke samenleving waren er 
in Jezus’ tijd “geaccepteerde mensen” en verschoppelingen.

De “goede mensen” (zoals de Farizeeën en Sadduceeën), 
vormden een groep die erg zelfvoldaan deed over hun goed-
heid en heiligheid. Ze maakten goede sier met de manier 
waarop ze elkaar goed behandelden, maar ze hadden geen 
tijd voor de verschoppelingen van de maatschappij. Jezus 
daarentegen bracht het grootste deel van zijn tijd door met 
paria’s. Hij vergaf een vrouw die was betrapt tijdens overspel. 
Hij behandelde een prostituee met waardigheid en respect. 
Hij maakte vrienden onder de tollenaars die door iedereen 
veracht werden en met anderen die buiten de reguliere maat-
schappij waren beland. Hij raakte melaatsen aan en genas 
hen – de ultieme verschoppelingen van die tijd. Jezus vond 
Zijn beste vrienden onder de gewone werkende mensen.

Jezus liet zien dat ons menselijk vermogen om lief te hebben 
verder zou moeten reiken dan alleen tot degenen die we ken-
nen en aardig vinden. Hij leerde zijn volgelingen om speciale 
aandacht te besteden aan degenen die de samenleving heeft 
verworpen. In de gelijkenis van de schapen en de bokken 
(Matteüs 25:31-46) vereenzelvigt Jezus Zich met het lijden 
van de zieken, de eenzaamheid van de gevangenen en het 
lot van de armen. Hij leerde ons om hen te helpen en zegt in 
vers 40: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijkste van Mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor Mij gedaan.”

Die soort van liefde werkt aanstekelijk. Het brengt vaak het 
beste boven in iedereen die het ontvangt of er getuige van is. 
Jezus werd herinnerd als een man die “rondtrok door het land 
als weldoener” (Handelingen 10:38). Degenen die Hem volg-
den na Zijn opstanding, kregen al snel de naam “Christenen” 

en het duurde niet lang voordat hun onconventionele manier 
van leven begon op te vallen. In moeilijke economische tijden 
waren christenen royaal. Wanneer er ziektes rondgingen, ver-
pleegden christenen de zieken. Als weduwen en wezen aan 
hun lot werden overgelaten, zorgden christenen voor hen. 
Hoewel christenen vaak werden veracht en vervolgd, prik-
kelde hun leven van liefde ook het geweten van degenen die 
over hen gehoord hadden, waardoor velen zich onder hen 
schaarden in hun werk van liefde.

We doen vandaag de dag hetzelfde, maar als ons werk in 
Christus echt is, mag het nooit zijn vanuit de motivatie om 
de aandacht te vestigen op onszelf of om mensen naar onze 
kerk te lokken. We dienen anderen, niet om iets over onszelf 
te laten zien, maar om hen iets over henzelf te laten zien. Als 
we armen en uitgestotenen helpen, laten we hen weten dat 
ze er toe doen en dat ze zijn opgenomen in Gods liefde, on-
geacht wie ze zijn of wat ze gedaan hebben.

Als we eenmaal beginnen te begrijpen dat er geen plaats 
en geen persoon is waar Gods liefde zich niet naar uitstrekt, 
kunnen we naar onszelf kijken op een andere manier, als ge-
liefde kinderen van God. We kunnen ook naar anderen kijken 
op een andere manier. Er is geen onderscheid tussen “geac-
cepteerden” en “verschoppelingen”. Iedereen doet er toe en 
iedereen is opgenomen in Gods liefde. Er is verlossing voor 
iedere persoon, alles wat men hoeft te doen is geloven en 
het omarmen.

Misschien zal uw leven van liefde en dienstverlening in Chris-
tus hen helpen dat te doen!

Liefde
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Door Willem de Vink
Bron: Groei (van website EO) 

Nooit uit de aandacht 
van mensen verdwenen

Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was 
niet rijk of beroemd en bezat geen invloedrijke vrienden. 
Ook Zijn familie had geen status. Toch joeg Hij als baby de 
overheid de stuipen op het lijf. Als twaalfjarige jongen deed 
Hij geleerden versteld staan en als volwassen man deed Hij 
miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep over 
het water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer 
zieken dan doktoren doen in hun hele carrière. Hij voorzag 
een menigte van voedsel. Hij had aandacht voor kinderen. 
Hij doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar met 
vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken in de sa-
menleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging 
geen vijand uit de weg. De mensen dweepten met Hem.
Toch liet Hij Zich doelbewust aan het Romeinse gerecht 
uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die 
denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een 
houten kruis. Voordat Hij Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: 
“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” 
Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dat 
leek het einde van een veelbelovende carrière. Maar na 
drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een 
vrouw, vervolgens door enkele leerlingen en later door wel 
vijfhonderd mensen. Voor Zijn sterven had Hij diverse ke-
ren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn 
kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het. 

Wie is deze Man? 
Uit alles valt op te maken dat er een geheim achter Jezus’ 
optreden schuilt. Wat Hij deed is volstrekt uniek en nog 
steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootse ver-
andering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg 
en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. 
Hij is Zélf het grote geheim.

Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf op-
eiste...
Er is niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle 
mensen...
Er is niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan 
uit de dood...
Er is niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten...
Er is niemand die zei dat hij uit de hemel terug zal komen 
om iedereen te oordelen...
Niemand – behalve Jezus Christus.

Jezus is uniek. Hij is door God aangewezen, wordt door 
engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels 
verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, 

zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen.
Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; 
Hij is het leven zelf. Wie op zoek gaat naar het leven, zal 
Jezus vinden.
Hij is niet gekomen om Zijn waarheden naast andere waar-
heden te stellen; Hij is de waarheid Zelf. Wanneer iemand 
het aandurft met de waarheid, zal hij bij Jezus uitkomen.

Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hij heeft lief. 
Wat u ook van mensen verwacht, bij Jezus vindt u wat u 
aan liefde zoekt.
Hij spreekt niet over nobele mensen die iets van zichzelf 
moeten opofferen; Zijn eigen overgave was een totaal of-
fer. Wanneer u zoekt naar het goede, zult u ontdekken dat 
Jezus het beste gaf.

Hij zegt niet dat iedereen er het beste van moet maken om 
vervolgens onmogelijke eisen te stellen; Hij droeg de hele 
wereld en alle mensen met al hun lasten. Als u rust wilt 
vinden, moet u bij Hem zijn.
Hij verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom 
er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden 
op Zich. Hoe diep u ook gezonken bent, Jezus ging dieper.

Hij componeert geen volmaakte muziek, schildert geen ul-
tiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is Zelf vol-
maakt in heel Zijn wezen. Ons verlangen naar volmaaktheid 
wordt daarom alleen door Hem optimaal bevredigd. 

Hij is niet gekomen om iets nieuws over God te beweren; 
Hij is God Zelf. Geen mens, geen boek, geen mantra of vi-
sioen kan duidelijk maken wie de Here God is. Alleen Jezus 
Christus kan dat. Wie Jezus leert kennen, kent God. Daarin 
is Hij uniek.

Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets be-
langrijkers over God gezegd dan dat God is als Jezus. En 
er is nooit iets belangrijkers over mensen gezegd dan dat 
mensen mogen worden als Hij. Daarom werd God een 
mens in Jezus Christus. Hij bewerkte een unieke eenheid: 
God en mensen kunnen samen zijn. U en ik mogen één zijn 
met God, dankzij Jezus. 

Ik vind het een voorrecht om mijn verwondering over de 
Here Jezus Christus met u te mogen delen in de komende 
veertig dagen. Ik hoop en bid dat het een ontdekkingstocht 
wordt die bij u, net als bij mij, zal uitmonden in aanbidding!

Jesus is uniekJesus is uniek

We hebben het over Jezus Christus. Wat een Man, deze 
Jezus. Moet u zich voorstellen. Kwam tweeduizend jaar ge-
leden ter wereld. Werd in een uithoek van het Romeinse Rijk 
grootgebracht. En werkte maar drie jaar in het openbaar. 
Toch is Hij geen moment uit de aandacht van mensen ver-
dwenen. 

Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten 
in, maar dat wonder werd door praktisch niemand opge-
merkt. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin. 

Hij componeert geen volmaakte muziek, 
schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen 

wereldliteratuur; Hij is Zelf volmaakt in heel Zijn 
wezen. Ons verlangen naar volmaaktheid wordt 

daarom alleen door Hem optimaal bevredigd. 

Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven 
dan over wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen 
al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen sa-
men nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij. Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoof-
den en publiekssterren komen en gaan – maar Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lippen 
van mensen genomen.
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Het zwaard De  opstanding

Door Joyce Catherwood

Door Joseph Tkach

Hoe voorzichtig Josef en zijn vriend, Nico-
demus, met zijn gebroken en gemartelde 
lichaam omgingen – zo’n contrast met de 
gewelddadige en wrede behandeling die 
hij zojuist had ondergaan. Ik had er zo naar 
verlangd hem in zijn ellende te troosten, en 
toen ik eindelijk zijn levenloze lichaam kon 
aanraken, wist ik niet wat ik moest doen. Hij 
was onherkenbaar, zijn hele lichaam onder de 
blauwe plekken, bedekt met bloed en vuil, zijn 
wonden diep en gezwollen. Het verdriet en 
de pijn dat uit mijn binnenste opwelde, kwam 
tot uitbarsting in een gekerm van rouw wat 
ik niet voor mogelijk had gehouden. Dit was 
het gevreesde zwaard dat mijn ziel moest 
doorboren, zoals door de oude Simeon was 
voorzegd toen Jezus een baby was. Ik had 
me absoluut nooit voorgesteld dat het zo ver-
nietigend, zo wreed, zo onrechtvaardig zou 
zijn. Knielend naast Jezus’ lichaam, streelde 
ik zijn gewonde handen en herinnerde me hoe 
ik zijn kleine vingers had gekust toen hij een 
kind was. Ik herinnerde me zijn lach als hij met 
zijn jongere broers en zussen speelde, zijn op-
gewekte aard en heldere nieuwsgierige geest. 
Iedereen hield van hem en wilde bij hem in 
de buurt zijn, zelfs toen hij volwassen was. Hij 
was een vrijgevige, sympathieke jonge man, 
voorbeschikt om de Messias te worden, de 
redder van alle mensen, het licht voor de 
heidenen, de glorie van Israël. Jezus’ bedie-
ning was een afspiegeling van hem. Het was 
vol van hoop, vergeving en genezing. Maar 
zo nu en dan klopte mijn hart van angst om 
hem. Zijn barmhartige benadering was onor-

thodox en het maakte sommigen kwaad. In 
onze woonplaats waren de mensen in eerste 
instantie verbaasd over zijn vergevende woor-
den. Maar uiteindelijk werd hij uit de synagoge 
geworpen en probeerde een menigte hem te 
doden. Ontzet door deze vijandige uitbarstin-
gen tegen hem, werden wij, zijn menselijke 
familie, beschermend naar hem toe. Ik wilde 
wel dat hij nooit het huis verlaten had. Op een 
keer, toen hij overweldigd werd door de no-
den van de menigte en geen tijd had om te 
eten, probeerden we hem te redden en de lei-
ding te nemen. We dachten dat hij misschien 
zijn verstand had verloren door honger en uit-
putting. Een andere keer vonden zijn broers 
en ik hem en wilden met hem praten, maar hij 
was opnieuw omringd door een grote menig-
te. We waren erg bezorgd en begrepen niet 
waarom hij niet vaker schuilde bij zijn familie 
die zoveel van hem hield. 
Toen het allemaal zo onmenselijk eindigde, 
voelde het inderdaad alsof er een zwaard 
door mijn wezen geboord was. Pas later, toen 
Jezus in heerlijkheid was opgewekt, werd 
mijn gewonde ziel genezen. En je kunt je 
voorstellen wat een vreugdevolle familiereünie 
we hadden met onze geliefde Jezus, de op-
gestane Zoon van God! Nederig en dankbaar 
dat we nu konden uiten hoe ontzettend veel 
spijt we hadden dat we zijn aardse missie niet 
meer ondersteund hadden, werden we heel 
snel zijn vurige en trouwe dienaars. 
 
(Lukas 2:25-39; 4:16-30; 8:19
Markus 3:20-21; 31-35; 15:42-47)

Tranen van opluchting stroomden over mijn wangen toen 
Josef van Arimatea mijn zoon, Jezus, van Zijn executie kruis 
mocht halen. 

“Ik streelde zijn gewonde 
handen en herinnerde me 
hoe ik zijn kleine vingers 
had gekust toen hij 
een kind was.”

Grotere woorden van troost 
zijn nooit uitgesproken!

Het is grappig dat we soms dingen geloven die nergens 
op slaan of waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Boule-
vardbladen houden een miljoenenindustrie in stand met 
een constante stroom van prikkelende verhalen die lezers 
de meest sensationele, zo niet belachelijke, zaken willen 
laten geloven. Een paar bekende voorbeelden: “Elvis leeft 
nog. John F. Kennedy werd ontvoerd door buitenaardse 
wezens. Mijnwerkers ontdekken de weg naar de hel.”
En dan zijn er de feiten die we gewoon accepteren in onze 
moderne wetenschappelijke wereld: de aarde is een bol, 
niet plat als een pannenkoek en draait rond de zon en niet
andersom. Een virus veroorzaakt mazelen. Alexander Gra-
ham Bell is de uitvinder van de telefoon.
De meesten van ons geloven deze dingen. Niet omdat we 
ze persoonlijk hebben bewezen, maar omdat we vertrou-
wen hebben in de autoriteiten die ons vertellen dat het de 
waarheid is. We maken gebruik van de telefoon en wie het 
heeft uitgevonden maakt voor ons echt niet uit. We gaan 
naar de dokter als we ziek worden en wie een bepaald 
vaccin heeft ontdekt maakt ons ook niet uit. En we kunnen 
genieten van een prachtige zonsondergang zonder na te 
denken over Galileo, telescopen of sterrenkaarten.
We leven in een wereld van feiten, maar de meeste ervan 
hebben weinig of niets te maken met wie we zijn en hoe wij 

leven. De opstanding van Jezus is anders. Het zou mak-
kelijk zijn te geloven dat Jezus uit de doden opstond als 
het gewoon een feit voor een examen geschiedenis was. 
Maar dit is geen feit als andere. Het is het ene feit dat alles 
verandert!
Als Jezus Christus werkelijk uit de dood opstond, dan is Hij 
veel meer dan zomaar een groot mens in de geschiedenis. 
Hij is wie Hij beweerde te zijn — de Zoon van God. En als 
dat zo is, dan moet Hij en alles wat Hij zei, serieus worden 
genomen. De opstanding van Jezus vormt het hart van 
het christelijke geloof. We geloven in Jezus, omdat Hij uit 
de dood opstond. Hij vertelde zijn discipelen dat Hij op de 
derde dag zou worden opgewekt na Zijn kruisiging — en 
dat gebeurde!
Het feit van Zijn opstanding bevestigt dat wat Hij zei over 
zichzelf waar is: Hij is inderdaad de Zoon van God. Door 
Hem rekende God af met de menselijke zonde. Jezus zei: 
“Het is zoals Ik zeg: Wie naar mijn woorden luistert en ge-
looft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo 
iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit 
de dood in het leven.” (Johannes 5:24, Het Boek).
Grotere woorden van troost zijn nooit uitgesproken! Het 
maakt niet uit hoe ver we van God zijn afgedwaald. Het 
maakt niet uit hoe duister en gemeen onze fouten zijn ge-
weest.
Als we het woord van God geloven, het goede nieuws dat 
God zondaren verlost door Zijn Zoon, dan vergeeft God 
ons, accepteert Hij ons en geeft Hij ons fris, nieuw leven in 
Zijn eeuwige koninkrijk.

De opstanding van Jezus vormt het hart van het 
christelijk geloof. Jezus deed iets wat geen ander 
mens ooit heeft gedaan: Hij stond op uit de dood.
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Leren 
als Jesus 
te leven

Allereerst leren de meeste religies een vorm 
van goede werken als het pad van redding 
– de juiste gebeden zeggen, de juiste dingen 
doen, hopen dat het genoeg zal zijn. Ze impli-
ceren dat mensen goed genoeg kunnen zijn 
als ze het hard genoeg proberen.
Maar het christendom leert dat we allemaal 
genade nodig hebben omdat we niet goed 
genoeg kunnen zijn, hoe hard we het ook 
proberen. De betekenis van genade en van 
Jezus’ offer is, dat geen enkele hoeveelheid 
goede werken of religieuze daden ooit ie-

mand kan redden. Als zo’n weg naar behoud 
bedacht kon worden, zou God het gedaan 
hebben (Galaten 3:21). Het christelijke evan-
gelie leert dat niemand redding kan verdienen 
en dat het toch beschikbaar is voor iedereen, 
omdat Jezus het aan ons geeft. 

Zelf doen? 
Ten tweede, de meeste religies vertellen ons 
om ons gedrag te veranderen en ze verwach-
ten van ons dat we ons volledig inzetten. Het 
christendom zegt dat God zelf ons de kracht 
zal geven die we nodig hebben om ons leven 
te veranderen. Wij mensen hebben onszelf in 
de problemen gebracht en we kunnen ons-
zelf niet redden. De kracht van redding moet 
van God komen. 
We proberen niet onszelf te veranderen naar 
het beeld van Christus – we willen dat God 
dit in ons doet. De Bijbel beschrijft dit als de 

Heilige Geest die in ons woont, God die in ons 
woont of Jezus Christus die in ons woont. De 
kracht om ons gedrag te veranderen komt 
van Hem, niet vanuit onszelf. Het is zijn werk, 
niet iets wat wij zelf als verdienste kunnen 
aanrekenen. 
Ten derde, de meeste religies motiveren men-
sen door bedreigingen en verlangens naar 
een beloning. Het christendom motiveert ons 
door genade en liefde. Wij gehoorzamen God 
niet uit angst, maar uit liefde en dankbaarheid 
voor wat Hij heeft gedaan. En we vertrouwen 
erop dat Hij ons de best mogelijke instructies 
heeft gegeven over hoe we moeten leven. 
Het christendom zegt dat we geschapen zijn 
met een doel en dat doel is eeuwig geluk, le-
vend met een ultieme liefdevolle God (Psalm 
16:11). Jezus is niet alleen een voorbeeld van 
hoe wij zouden moeten leven – Hij is ook een 
voorbeeld van wat redding inhoudt. Hij leeft 

in eeuwige glorie en zegt dat we samen met 
Hem in die glorie kunnen leven, als we Hem 
vertrouwen. 

Geestelijke groei
Door de eeuwen heen hebben christenen ver-
schillende manieren gevonden om God Zijn 
werk te laten doen in onze levens. God dwingt 
ons niet om Hem lief te hebben – liefde moet 
per definitie vrijwillig gegeven worden; het kan 
niet in ons geprogrammeerd worden of aan 
ons opgedrongen worden. We moeten ervoor 
kiezen. God werkt in ons als we ons aan Hem 
onderwerpen. “Want het is God die zowel het 
willen als het handelen bij u teweegbrengt, 
omdat het hem behaagt” (Filippenzen 2:13).
Hoe nodigen we God uit om Zijn werk in ons 
leven te doen? Hoe worden we meer als Je-
zus Christus? Op verschillende manieren:
Door aanbidding worden we herinnerd aan 

Gods grootheid, Zijn genade en Zijn verlangen 
om goed te doen in ons leven. We worden 
eraan herinnerd dat we Hem kunnen vertrou-
wen en dat we van Hem afhankelijk zijn, net 
zoals Jezus.
Door gebed erkennen we dat we afhankelijk 
zijn van God en we vragen Hem om de hulp 
die we nodig hebben – behoeften zoals voed-
sel, voor ons tussenbeide komen en geeste-
lijke verandering. “Wees over niets bezorgd, 
maar vraag God wat u nodig hebt en dank 
hem in al uw gebeden.” (Filippenzen 4:6).
Door Bijbelstudie lezen en denken we na over 
de werken en woorden van God. Jezus be-
studeerde de Schrift en gebruikte de woorden 
om Hem te helpen verleidingen te weerstaan 
(Matteüs 4:1-11). Hij zei:” De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder woord dat 
klinkt uit de mond van God” (vers 4). Geeste-
lijk leven heeft geestelijke voeding nodig. 

Inzicht Inzicht

Door Michael Morrison

We zijn gemaakt om als Jezus te zijn – maar hoe veel anders 
is dat dan te proberen als Boeddha of Confucius te zijn? Hoe 
veel verschilt het christendom van andere religies die mensen 
vertellen een zeer gerespecteerd rolmodel te imiteren? Op 
diverse punten is het verschillend.

Betrokken zijn bij het werk 
van God geeft het meest 

voldane gevoel dat bestaat, 
omdat het van eeuwige waarde is.
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In de kerk hebben we contact met andere 
mensen in hetzelfde, op Christus gerichte 
leerprogramma. We leren van onze interacties 
hoe we liefde moeten uiten en we groeien in 
waardering voor mensen die talenten en mo-
gelijkheden hebben die wij niet hebben. Jezus 
stichtte de kerk niet alleen om het evangelie te 
verkondigen, maar om ons te helpen groeien, 
omdat dat ook een onderdeel is van Zijn werk 
en doel.
Door dienstbaarheid, door anderen te helpen, 
handelen we zoals Jezus dat zou doen. We 
leren door ervaring dat dienstbaarheid ons 
meer levensvoldoening geeft dan zelfzuch-
tigheid. Betrokken zijn bij het werk van God 
geeft het meest voldane gevoel dat er is, om-
dat het van eeuwige waarde is. Als we sterven 
kunnen we fysieke dingen niet met ons mee-
nemen, maar relaties wel. 

Zwoegen en moeilijkheden
In de dagelijkse ervaringen van het leven krij-
gen we de gelegenheid om te leren als Jezus 
te zijn, ervoor te kiezen geduldig te zijn, zorg-
zaam te zijn, anderen te helpen, te bidden. Op 
het werk en thuis, Jezus heeft iets te zeggen 
over wat we doen. 
Hoe zit het met beproevingen en moeilijkhe-
den in het leven? We zouden wel willen dat 
ze verdwenen, maar Jezus heeft dat nooit be-
loofd. In plaats daarvan beloofde Hij ons pro-
blemen: “Jullie zullen het zwaar te verduren 
krijgen in de wereld” (Johannes 16:33). “Een 
slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben 
mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervol-
gen” (Johannes 15:20).
God gebruikt onze moeilijkheden als gele-
genheden voor ons om te leren. Zelfs Jezus 
moest door moeilijkheden gaan. “ Hoewel hij 
zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo 
heeft hij gehoorzaamheid geleerd.” (Hebreeën 
5:8). Als zelfs Jezus door lijden moest leren, 
kunnen we verwachten dat het ook een on-
derdeel zal zijn van ons leerprogramma.
We zullen problemen in ons leven tegenko-
men of we nu wel of niet Jezus volgen. Onze 
keus is niet of we problemen zullen hebben, 
maar of we zullen leren van deze problemen. 

Reageren we erop zoals Jezus dat zou doen 
of worden we bitter en zoeken we wraak? We 
leren meer over liefde als we mensen liefheb-
ben waar moeilijk van te houden is; we leren 
meer over vergeving als mensen tegen ons 
zondigen. Ons karakter wordt niet zozeer 
in goede tijden gevormd naar Jezus’ beeld, 
maar in moeilijke tijden. 
We begrijpen niet altijd waarom God toestaat 
dat mensen lijden. We zien er misschien he-
lemaal niets goeds in of geen les die eruit ge-
leerd kan worden. Maar God verzekert ons 
dat “voor wie God liefhebben, voor wie vol-
gens zijn voornemen geroepen zijn, alles bij-
draagt aan het goede.” (Romeinen 8:28). We 
weten misschien niet hoe – we moeten Hem 
gewoon vertrouwen.
Wat de beproeving ook is, we kunnen er in 
ieder geval zeker van zijn “dat het lijden van 
deze tijd in geen verhouding staat tot de 
luister die ons in de toekomst zal worden 
geopenbaard” (vers 18). We kunnen erop 
vertrouwen, zelfs in onze beproevingen, dat 
God iets geweldigs voor ons heeft bedacht. 
Onze beproevingen zijn slechts tijdelijk, maar 
de glorie zal voor eeuwig duren!

Vijanden van geestelijke groei
De Bijbel waarschuwt ons dat verschillende 
dingen het werk dat God in ons leven doet 
kunnen tegenhouden. We kunnen deze vij-
anden weerstaan, maar het zal wel moeite 
kosten. 
In Lucas 8 vertelde Jezus een verhaal over 
zaad in verschillende types grond. In zijn 
verhaal stelde het zaad het woord van God 
voor (vers 11). Sommige mensen ontvangen 
het evangelie met vreugde. “ ze geloven zo-
lang het hun goed uitkomt, maar als ze op 
de proef worden gesteld, worden ze afvallig.” 
(vers 13). Ze verwachtten dat het christendom 
makkelijk zou zijn, maar dat is niet wat Jezus 
beloofde. “ Worden ze vanwege het woord 
beproefd of vervolgd, dan houden ze geen 
ogenblik stand” (Matteüs 13:21).
Een andere groep mensen is als zaad dat tus-
sen het onkruid valt. Hoewel de boodschap 
van Jezus in hun leven begon te groeien, 

werd het uiteindelijk verstikt door het onkruid. 
“Maar door zorgen en rijkdom en de genoe-
gens van het leven worden ze gaandeweg 
verstikt, zodat ze geen vrucht dragen” (Lucas 
8:14). Sommige mensen worden zo afgeleid 
door de dingen van deze wereld dat ze niet 
nadenken over het eeuwige leven. Het evan-
gelie heeft geen gevolg voor hun leven omdat 
ze het negeren – ze zijn te “druk” om tijd te 
besteden aan de eeuwigheid. Ze vermaken 
zichzelf met welvaart of ze frustreren zichzelf 
door welvaart na te streven (zie ook 1 Jo-
hannes 2:16-17). Hoe dan ook, ze besteden 
geen tijd aan God. Ze kiezen voor een sterfe-
lijk leven in plaats van eeuwig leven. 
Maar sommige mensen reageren wel goed 
op de boodschap: “ Het zaad in de vrucht-
bare grond, dat zijn zij die met een goed en 
eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, 
het koesteren en door standvastigheid vrucht 
dragen” (Lucas 8:15). Standvastigheid helpt 
ons te groeien en vrucht te dragen. Onze keu-
zes maken het verschil in wat het evangelie 
doet in ons leven. 
Het is goed om het eeuwige leven dat Jezus 
ons te bieden heeft te waarderen – te laten 
zien dat het meer waard is dan de tijdelijke 
beloningen van dit sterfelijke leven. We zou-
den God meer moeten liefhebben dan geld, 
materieel plezier of het succes dat deze we-
reld te bieden heeft. Deze dingen zijn tijdelijk, 
dus laten we onze ogen gericht houden op 
het doel van eeuwig leven, met eeuwig plezier 
en eeuwig belang. 
We hebben een keus. Als we een zinvol leven 
willen, een leven dat voldoening geeft, een 
plezierig leven, dan moeten we kijken naar 
Jezus als ons rolmodel en als de kracht die 
ons leven kan veranderen. 
God wil dat wij voor altijd leven in liefde en 
vreugde en we kunnen erop vertrouwen dat 
Hij het werk zal doen dat Hij al begonnen is. 
Hij is degene die ons schiep “naar zijn beeld”; 
Hij is degene die Jezus zond om het voor ons 
te verzekeren; we kunnen er zeker van zijn dat 
Hij zijn werk in ons leven zal afmaken. Ver-
trouw op Hem en open je leven om Hem nog 
krachtiger aan het werk te laten!

Sommige mensen worden zo 
afgeleid door de dingen van 
deze wereld dat ze niet nadenken 
over het eeuwige leven.

Inzicht Inzicht

Aanbellen?
Pater John loopt op een dag over straat als hij Nathan ziet, 
een heel klein jongetje, dat bij een huis aan de overkant van 
de straat de deurbel probeert in te drukken.

Maar Nathan is heel klein en de bel zit te hoog 
voor hem zodat hij er niet bij kan. Nadat hij de 
pogingen van de jongen een tijdje had aange-
zien, gaat pater John dichter naar Nathan toe. 
Hij steekt de straat over, gaat achter de kleine 
vent staan en met zijn ene hand goedmoedig 
op de schouder van het kind, leunt hij voor-

over en laat de bel goed rinkelen. 
Pater John gaat op zijn hurken voor Nathan 
zitten, lacht vriendelijk en vraagt, ‘En nu, mijn 
kleine man?’ 
Waarop Nathan antwoordt met een grote 
grijns, ‘Nu moeten we wegrennen!’

Drie 
kanten 
aan een 
verhaal
Er zitten tenminste drie kanten aan 
elk verhaal. Als je een stel advies 
geeft, heb je te maken met zijn 
kant, haar kant en met wat er echt 
gebeurd is. Als je probeert een 
ruzie tussen broers en zussen uit te 
zoeken, heeft elk een eigen versie 
van wat er gebeurd is en dan heb je 
nog hoe het echt gegaan is. En hoe 
meer mensen erbij betrokken zijn, 
hoe meer kanten er natuurlijk aan 
het verhaal zullen zitten. 

De meesten van ons proberen niet 
met opzet de boel te misleiden als 
we verslag doen van wat we den-
ken dat er gebeurd is. We hebben 
gewoon allemaal de neiging dingen 
vanuit ons oogpunt te bekijken. Ons 
perspectief wordt onze realiteit. 
Als we slechts één kant van het ver-
haal horen, moeten we voorzichtig 
zijn met wat we zeggen.

Soms verzoenen ruziënde mensen 
zich weer met elkaar. Dan vertelt 
degene waar wij een gesprek mee 
hadden aan de ander wat wij over 
hem/haar zeiden, en meestal uit de 
context, en uiteindelijk lijkt het of wij 
de tegenstander zijn.

Het is beter zoveel mogelijk feiten 
te krijgen voordat we een mening 
vormen over een bepaalde situatie – 
en het is waarschijnlijk nog beter om 
lang en goed na te denken voordat 
we het met anderen delen. 

Aan het prikbord...
✔  Voor wie kinderen heeft en het niet weet, we hebben beneden een crèche. 

✔  Gedenk in gebed de velen die ziek zijn van onze kerk en gemeenschap. 

✔  ‘Help ons de kerk op te blazen en versieren met ballonen op paasmorgen. 

Bijeenkomen om 7:30 om te helpen. Het zal niet lang duren!’

Het was palmzondag, maar omdat hij een 
zere keel had, ging de 5 jaar oude Craig niet 
naar de kerk, maar bleef thuis bij een oppas. 
Toen het gezin thuis kwam, droegen ze allerlei 
palmtakken. Craig vroeg waar ze voor waren. 

Palmzondag
‘Mensen hielden ze boven Jezus’ hoofd toen 
Hij langsliep,’ antwoordde zijn vader. 
‘Het is toch niet te geloven?’ klaagde Craig, 
‘de enige zondag dat ik niet ga en dan komt 
Hij in de kerk.’
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Relatie

Het ontstaan van 

Pasen

Door Paul Kroll

Er zijn bewijzen dat de kerk in het begin Je-
zus’ wederopstanding op zondagmorgen 
elke zondag vierde. (1) De dood van de Heer 
werd herdacht in de ceremonie van het brood 
en de wijn, dat waarschijnlijk een onderdeel 
was van een gemeenschappelijke maaltijd 
onder christenen. 

Het “Paas” feest begint 
Op een bepaald moment in de eerste twee 
eeuwen werd het een gewoonte in de kerk om 
jaarlijks de dood en wederopstanding van de 
Heer te vieren, dit werd “Pascha” genoemd. 
Ons Paasfeest is uit de oude Pascha viering 
gegroeid. Op den duur werd het Pascha door 
de hele kerk gevierd. 
De eerste kerken zagen de directe symboli-
sche continuïteit tussen het geslachte lam van 
het Pascha uit het Oude Testament, en het 
gekruisigde Lam van God, Jezus Christus. 
Paulus spreekt over Christus als “ons paas-
lam” (in het Grieks: Pascha) in 1 Korintiërs 
5:7. Hij bevestigt dat de God die oppermach-
tig handelde in de vrijlating van Israël uit de 
slavernij van Egypte, wat gevierd wordt door 
het Pascha, dezelfde God is die door Christus 

ons voor eeuwig bevrijdt van alle geestelijke 
gevangenissen van zonde en dood. 
Oorspronkelijk was de grote Pascha viering 
van de kerk een gecombineerde herdenking 
van het lijden, de dood, wederopstanding en 
hemelvaart van de Heer. Pas later werden de 
gebeurtenissen in afzonderlijke herdenkingen 
verdeeld, waarbij de hemelvaartsviering naar 
de 40e dag van het Paasseizoen werd ver-
plaatst. 
In de eerste eeuwen van de kerk, kreeg het 
Pascha geleidelijk aan, met een toenemende 
nadruk op de Goede Week en Goede Vrijdag, 
het kenmerkende karakter van ons huidige 
Paasfeest. Goede Vrijdag herdacht Jezus´ 
kruisiging en dood. Het feest van de weder-
opstanding, dat het hele werk van verlossing 
voltooide, werd geleidelijk aan het belangrijk-
ste onderdeel van het christelijke Pascha en is 
gelijk aan onze Paaszondag. 
 
Al vanaf de 4e eeuw, is de Wederopstanding-
zondag of “Paaszondag” het centrum van het 
christelijke liturgische jaar en de kalender.
1 Handelingen 20:7; 1 Korintiërs 16:2; Lucas 
22:19-20

Pasen

Je hoort erbij!

Dit was niets voor hem. Hij had nooit eerder 
geklaagd als ik hem naar school bracht en het 
leek hem nooit iets te doen als ik wegging. Hij 
gaat zelfs heel graag naar school. Nog maar 
een paar weken eerder huilde hij bijna toen 
zijn moeder en ik hem ophaalden van school 
en zeiden dat hij mee moest komen. En nu 
hing hij hier om mijn nek, doodsbang dat ik 
zonder hem weg zou gaan. 
Dus waarom was hij zo bang? De dag daar-
voor wilden een paar kinderen niet met hem 
spelen. Dat was alles. Ze hadden hem niet 
bedreigd, hem uitgelachen of hem gepest. 
Ze hadden hem alleen maar buitengesloten. 
Ik had er verder niet zo bij stilgestaan toen hij 
het me de avond ervoor vertelde. Dat is ten-
slotte wat kinderen doen, toch? Het leek niet 
zo belangrijk. En toch stond ik hier, terwijl ik al 
laat was voor mijn werk, met mijn jongen om 
mijn nek, en gestrest omdat ik wist dat ik hem 
alleen moest laten. 
Ik weet niet zeker waarom ik verbaasd was 
door zijn reactie. Onze behoefte om erbij te 
horen is fundamenteel voor ons mens-zijn. 

Het is geen bijkomstigheid of iets wat fijn is 
om te hebben. Het hoort tot de harde kern 
– samen met onze behoefte aan zuurstof, 
voedsel en ochtendkoffie. Oké, het laatste 
geldt misschien alleen voor mij. Maar de rest 
is algemeen voor alle mensen. 
Het deed me denken aan een andere gebeur-
tenis. Het incident tussen Taylor Swift en Ka-
nye West bij de MTV VMA awards van 2009. 
Taylor, een 17-jarige countryzangeres, kreeg 
een prijs voor beste vrouwelijke video. Ze was 
net begonnen met uit te leggen hoeveel het 
voor haar betekende om erkend te worden 
door de “mainstream” muziek, toen rapper 
Kanye West de microfoon van haar overnam. 
Hij legde uit dat zij daar eigenlijk helemaal niet 
hoorde te staan. In feite zei hij dat Beyonce de 
prijs verdiende, maar ik weet zeker dat Taylor 
en de rest van Amerika hoorde, “Je hebt niet 
hetzelfde niveau als Beyonce. Jij hoort hier 
niet.” Taylor brak hierdoor natuurlijk en werd 
achter de schermen huilend bij haar moeder 
gezien. 
Gelukkig eindigde het verhaal hiermee niet. 

Beyonce kreeg later in de avond een andere 
prijs en zij nam de gelegenheid om iedereen 
te vertellen hoe verwant zij zich voelde met 
Taylor. Beyonce legde uit dat zij een tiener 
was toen zij haar eerste VMA kreeg en ze her-
innerde zich hoe dat was. Vervolgens nodigde 
ze Taylor uit op het podium om haar moment 
te pakken. Haar boodschap naar Taylor was 
duidelijk: “Jij bent één van ons. Je hoort er 
bij.” 
Mijn zoon Johnathan had een soortgelijk mo-
ment. Voordat ik uit kon vogelen hoe ik aan 
zijn greep kon ontsnappen, zag een ander 
klein jongetje hem om mijn nek hangen en 
vroeg, “Heet hij Johnathan?” Verbaasd dat hij 
mijn zoons naam kende, zei ik, “Ja, en hoe 
heet jij?” Hij vertelde het me. Toen begon 
hij Johnathan te vertellen over de knuffel die 
hij vasthad. Langzaam en voorzichtig, ver-
slapte Johnathans greep. Toen keek hij naar 
de jongen en begon hem over zijn speelgoed 
te vertellen. Een paar tellen later, terwijl de 
nieuwe vrienden samen speelden, glipte ik 
weg zonder dat mijn zoon het merkte. 

Door Brent Meranda

Mijn zoon, Johnathan, had pas geleden een slechte dag op de kleuterschool. Maar ik besefte 
niet hoe erg het was tot ik hem de volgende morgen bij school probeerde af te zetten en hij in 
paniek raakte. Ik boog me naar hem toe om te zien wat er mis was en hij sloeg zijn armen stevig 
om mijn hals, begroef zijn hoofd tegen mijn schouder en weigerde los te laten. 

Dus waarom was hij zo bang? De dag daarvoor 
wilden een paar kinderen niet met hem spelen.

De dood en opstanding van Jezus zijn al vanaf het begin de 
centrale gebeurtenissen van de geloofsbelijdenis van de kerk. 
Het is niet verwonderlijk dat dit de hoofdpunten zijn van aan-
bidding en herdenking in christelijke gemeentes. 

16  |  LifeLine
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LenteErvaring

Door Glenn Williams
www. Pastoralecounseling.org

Overgenomen met toestemming

Opvoeden 
in je eentje
In de workshops, die ik voor alleenstaande ouders heb 
gegeven, is een aantal zaken naar voren gekomen, waar-
door je wellicht enig inzicht kunt krijgen in hun wereld:

De wereld van de alleenstaande ouder

•  Is vaak kleiner, intensiever en veeleisender geworden. 
Alleenstaande ouders voelen zich soms vervreemd van 
hun vrienden, die vaak ook bevriend waren met hun 
partner, omdat de vrienden zich ongemakkelijk voelen. 
Soms moet een alleenstaande ouder zelfs een heel 
nieuw netwerk van vrienden opzetten.

•  Er is gebrek aan dagelijkse fysieke en emotionele steun.
•  Eigen behoeften worden gedeeltelijk verwaarloosd of 

genegeerd.
•  Er is moeite bij het omgaan met het eigen verdriet en 

het verdriet van het kind.
•  Een bewust zijn van de ideeën en verwachtingen van 

andere mensen.
•  Jezelf constant van alles de schuld geven.
•  Boosheid, verwarring, hoop op verandering en toch 

ook onzekerheid over de toekomst.
•  De ouder waar het kind niet bij in huis woont, kan ook 

boos zijn en in emotioneel opzicht steeds meer afstand 
van het kind nemen om het gemis te verwerken.

De wereld van het kind

Een kind dat bij één van de ouders woont, zal vaak de-
zelfde emoties tonen als de ouder, maar heeft nog niet 
de emotionele en geestelijke kracht om daarmee om te 
gaan. Het kind kan de volgende reacties tonen:

•  Verward, boos, opstandig, onzeker, hopend op ver-
andering, zichzelf de schuld geven en een constante 
behoefte hebben aan bevestiging.

•  Het gevoel hebben dat het moet kiezen tussen de ou-
ders.

•  Ouders manipuleren om zijn/haar zin te krijgen.

Ik realiseer me dat het gevaarlijk is om hierover in al-
gemeenheden te spreken, omdat er duizenden alleen-
staande ouders zijn die zich overal goed doorheen slaan 
en met succes sterke en gezonde kinderen weten op te 
voeden.

Wat kan een alleenstaande ouder doen?

 Luisteren
Kinderen hebben er behoefte aan dat er naar hen geluis-
terd wordt en te weten dat hun gevoelens belangrijk zijn. 
Op een bepaalde manier hebben ze het nodig dat u hun 
gevoelens respecteert zonder hen daarvoor te veroorde-
len of af te wijzen.

Observeren
Herken bepaald gedrag of oorzaken waardoor uw kind 
zo reageert of van streek raakt. Neem de tijd om met uw 
kind te praten over wat er is gebeurd.

Bemoedigen
Uw kind kan zich kwetsbaar of onzeker voelen. Spreek 
bemoedigende woorden en spoor het aan om activiteiten 
op te zoeken die het zelfvertrouwen zullen vergroten.

Begeleiden
Zoek een begeleider voor uw kind, die niet als vervanging 
voor de andere ouder wordt gezien. Het is gemakkelijker 
om een begeleider te vinden als u deel uitmaakt van een 
ondersteunende gemeenschap waarin alleenstaande 
ouders niet gestigmatiseerd worden.

Wat je niet moet doen!

 Bekritiseren
Zorg ervoor dat u uw kind of de andere ouder niet bekri-
tiseert. Ga de gevoelens van uw kind niet uit de weg en 
bagatelliseer ze niet.

 Schuld geven
Geef uw kind niet de schuld van de omstandigheden en 
sta niet toe dat hij/zij zichzelf de schuld geeft.

Beloften
Geef geen valse hoop en wek geen valse verwachtingen 
door iets te beloven dat u niet kunt waarmaken, bijvoor-
beeld ‘papa zal snel terugkomen’.

Iets wegstoppen omdat het “te moeilijk” is
Het kan soms verleidelijk zijn om dingen die moeilijk zijn 
weg te stoppen, omdat het veel energie kost en u er hard 
voor moet werken om door te zetten.

Ben je blij? 
Maak een binky! 

Door John Halford

We zien ze niet zo vaak in de winter. Konij-
nen houden geen winterslaap, maar ze zijn 
wel veel minder actief in de koudere maan-
den. Maar als het weer warmer wordt, komen 
ze naar buiten. Ik keek pas geleden op een 
prachtige lente avond naar twee konijntjes. Ze 
renden door onze tuin, keken of mijn slaplan-
ten al eetbaar waren en snuffelden overal 
rond. 
Opeens maakte één van hen een sprong van 
ongeveer 40 cm in de rondte en draaide zijn li-
chaam voordat hij weer op alle vier zijn pootjes 
terechtkwam. Daarna deed het andere konijn 
hetzelfde. Ze gingen ongeveer twee minuten 
door met dit vreemde gedrag voordat ze weer 
met hun normale activiteiten verder gingen. 
Wat was er toch aan de hand? Waren ze 
bang? Kregen ze stuiptrekkingen? Waren ze 
gek geworden? Helemaal niet – ze waren blij 
en dat lieten ze zien. Mensen die deze dingen 
bestuderen noemen dit vreemde gedrag een 
“binky.” Een binky is een uitdrukking van pure 
vreugde en mijn konijnenburen hadden rede-
nen om blij te zijn. 
En waarom ook niet? Ze hadden de winter 
overleefd. Een nieuw nestje lampreien – de 
naam voor babykonijntjes – was op komst. 

Deze aardige mensen hadden een nieuwe 
voorraad sla geplant, die binnenkort klaar zou 
zijn. Ze hadden eten en onderdak, dus waar-
om zouden ze niet tevreden zijn? Het leven 
was goed. Dus maakten ze binkies. 
Misschien kunnen wij ook iets leren van konij-
nen die binkies maken.
Wij christenen kunnen soms een nogal droef-
geestige groep zijn. We hebben de neiging 
onszelf een beetje te serieus te nemen en 
hoewel we het misschien niet graag toege-
ven, maken we ons voortdurend zorgen over 
onze positie ten opzichte van God. We weten 
dat we niet genoeg doen. We beseffen dat we 
moeten veranderen en we hopen dat het niet 
te laat is. In tegenstelling tot de vogels in de 
lucht, de lelies in het veld en de konijnen on-
der de blauwsparren, voelen wij ons niet veilig 
in onze omgeving, of het nu fysiek of geeste-
lijk is. We hebben het gevoel dat onze relatie 
met God hersteld moet worden en we belo-
ven Hem en onszelf om “het beter te doen”. 
Maar natuurlijk doen we dat nooit. Dus beste-
den we een hoop tijd aan ons zorgen maken 
en wachten tot de goddelijke bijl valt. 
Het is triest dat zovelen van ons onze relatie 
met God zien als een soort hindernisbaan. 

Net als de Farizeeën in Jezus’ dagen, zien 
veel christenen hun relatie met God vooral 
als een grimmige strijd tegen bijna overweldi-
gende gewoontes. Maar Jezus ging heel ver 
om ons te laten zien dat zijn liefde voor ons 
niet grillig of voorwaardelijk is. Hij zei dat Hij 
ons nooit zou verlaten of begeven (Hebreeën 
13:5) en beloofde dat niets en niemand ons 
kan roven uit Zijn handen (Johannes 10:28). 
We kunnen er volledig op vertrouwen dat de 
echt belangrijke aspecten van ons leven vei-
lig zijn. Dus zelfs als andere dingen moeilijk 
zijn, hebben we nog een goede reden om een 
binky te maken. (Lucas 6:23).
Puur het kijken naar die konijnen die een 
binky maakten, gaf me een goed gevoel. Hun 
vreugde in het leven was besmettelijk. Echte 
vreugde werkt zo en deze vaak zo sombere, 
angstige en gestreste wereld moet er ook 
mee besmet worden. 
Ik wil niet suggereren dat je zelf probeert 
een binky te maken. Dat valt duidelijk onder 
de categorie “probeer dit niet thuis” voor de 
meesten van ons. Maar het idee de vreugde 
te uiten die je van binnen voelt, is absoluut het 
overdenken waard. Of zoals Paulus het ver-
woordde, “Het is mijn verlangen dat God, Die 
ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal ma-
ken van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop 
steeds sterker worden door de kracht van de 
Heilige Geest. ” (Romeinen 15:13).

Naast mijn huis in het landelijke Indiana staat een rij blauw-
sparren. Onder de bomen is een konijnen familie gaan wonen. 

Puur het kijken naar die konijnen die een binky maakten, gaf me 
een goed gevoel. Hun vreugde in het leven was besmettelijk.
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Vitamines Mening

Wanneer je je uitstrekt naar anderen 
die lijden, kom je te weten wie je zelf 
eigenlijk bent. Je ontdekt jezelf…uit 
welk hout je gesneden bent.
(Beverly Lewis)

Als God goed is, betekent dat, 
dat Hij moet afrekenen met het 
kwaad. En dat zou betekenen dat 
Hij degenen die kwaad veroorza-
ken kwijt moet. Maar God is een 
God van erbarmen, een God van 
genade. En dus staat Hij lijden toe 
om meer mensen de kans te geven 
tot Hem te komen. God zou het 
gordijn van lijden kunnen sluiten. 
Maar dat zou betekenen dat Hij 
afrekent met het kwaad en degenen 
die het kwaad doen. En dus dat 
zij geen kans meer krijgen om tot 
Jezus te komen. God staat daarom 
lijden toe – lijden als een gevolg van 
een gevallen, niet volmaakte wereld 
– om meer mensen tot Christus 
te brengen. Dat is een antwoord 
waarmee ik uit de voeten kan.
(Joni Eareckson Tada- ernstig ver-
lamd na een duikongeluk op haar 
17e, en vecht sinds haar zestigste 
ook tegen borstkanker)

De gelukkigste mensen die ik ooit 
ontmoet heb, waren stervende 
gelovigen. De enige mensen die ik 
ooit benijd heb, waren stervende 
leden van deze kerk, van wie ik de 
handen vasthield bij hun heengaan. 
Bij bijna allemaal zag ik heilig geluk 
en triomf. En bij de mensen waar ik 
deze overvloedige vreugde niet zag, 
zag ik diepe vrede, getoond in een 
kalme en bewuste bereidheid om 
de aanwezigheid van hun God in te 
gaan. 
(C.H. Spurgeon)

Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egocentrisch 
Houd toch van hen

Als je goed doet, zijn er mensen die je zullen beschuldigen 
van zelfzuchtige bijbedoelingen
Doe toch goed

Als je succes hebt, maak je onechte vrienden en echte 
vijanden
Heb toch succes

Je goede daden zijn morgen vergeten
Verricht toch goede daden

Eerlijkheid en openhartigheid maken je kwetsbaar
Wees toch eerlijk en openhartig

Wat je jaren gekost heeft om op te bouwen, kan in één 
klap vernietigd worden
Bouw toch op

Mensen die hulp nodig hebben, kunnen je aanvallen als je 
hen helpt
Help hen toch

Als je je uiterste best voor de mensheid doet, krijg je vaak 
stank voor dank
Doe toch je uiterste best

Quotes

Toch...
Keuzevrijheid

Door Denise de Moei Hoe erg moet het kwaad zijn voordat God er een einde 
aan maakt? Genocide? Moord? Marteling? Vrouwenmis-
handeling? Kindermisbruik? Een klap in het gezicht? Een 
grof woord? Zou God mensen moeten verhinderen om 
ongedekte cheques uit te schrijven, te spieken bij school-
examens, kantoorbenodigdheden te stelen? Hoe ver moet 
God binnendringen in het menselijk leven om het menselijk 
kwaad te stoppen? Als God het kwaad zou voorkomen, 
dan zou Hij bijna non-stop in ieders leven moeten ingrijpen, 
toch? Tenminste, als Hij eerlijk en consequent is. 
God zou onze vrijheid dan schenden. We zouden niet lan-
ger vrije keuzes kunnen maken tussen goed en kwaad. We 
zouden robots zijn en God zou al het gedrag van elke per-
soon ter wereld regelen. We zouden geen morele keuzes 
kunnen maken omdat God deze voor ons maakt. 
We kunnen er niet omheen. Om verantwoordelijke morele 
wezens te zijn, zoals God wil dat we zijn, moeten we de 
vrijheid hebben om te kiezen wat goed is voor ons. Het 
kan niet zo zijn dat onze beslissingen en keuzes voor ons 
gemaakt worden of ons opgedrongen worden. We moe-
ten ook vrij zijn om foute keuzes te maken en de gevolgen 
daarvan dragen. 
Deze wereld, zo vol van het kwaad, functioneert volgens 
deze basisregels. Natuurlijk is God niet machteloos om 
het kwaad te stoppen, zoals sommigen denken. De Bijbel 

vertelt een ander verhaal. Hoewel God verontwaardigd is 
over de wreedheid van mensen ten opzichte van anderen, 
kiest Hij ervoor, om de menselijke vrijheid te behouden, om 
niet elk kwaadaardig of verkeerd incident te stoppen. Wij 
vinden deze morele ordening van dingen misschien niet 
zo prettig. We kunnen in feite al het kwaad dat er bestaat 
haten. God haat het ook. Toch is dit hoe God, omwille van 
Zijn doel,wat voor ons ultieme bestwil is, heeft gekozen de 
wereld te besturen. Zou iemand van ons willen leven in een 
wereld zonder keuze?
Maar God is er niet de oorzaak van dat iemand lijdt. Men-
sen zijn de boosdoeners, de hele maatschappij is het. Al-
les, van de Holocaust tot het schieten op een geliefde, is 
een product van het leven, van de menselijke geest. Het is 
niet iets wat God doet of wil. 

De Bijbel, Gods woord aan mensen, bevestigt steeds op-
nieuw dat onrechtvaardig lijden bestaat. Hier zal pas een 
einde aan komen als iedereen de kans heeft gehad om 
een keuze te maken tussen goed en kwaad. Dan zal God 
een einde maken aan al het kwaad, voor altijd. Hij zal de 
mensen die geholpen willen worden, helpen om volledig 
goed te worden. Met deze hoop in gedachten is het wel-
licht makkelijker om met het lijden in een oneerlijke wereld 
om te gaan. 

Als mensen echt vrij zijn om belangrijke keuzes te maken, zal de wereld moeten functioneren 
volgens regels die menselijke vrijheid mogelijk maken. Stel je voor dat God die regels van het le-
ven zou veranderen en zo voorkomen dat mensen elkaar kwaad doen? Zou Hij een einde maken 
aan al het kwaad of zou Hij slechts een deel van het kwaad een halt toeroepen?

“Waarom is er zoveel leed op de wereld?” Dit artikel bespreekt één reden.

Als God het kwaad zou voor-
komen, dan zou Hij bijna 
non-stop in ieders leven 
moeten ingrijpen, toch? 
Tenminste, 
als Hij eerlijk en 
consequent is.
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Ingezonden briefLiefde

In de trein...

beurt dus ook in de trein. In het openbaar zo 
tussen het kaartjesknippen en het regelmatige 
getik van de rails door. 
En soms zit je te luisteren naar gesprekken 
van groepjes mensen die luid en duidelijk hun 
privé-verhalen met elkaar aan het hele trein-
stel laten horen. Je maakt je een voorstelling 
van de personen. Want je hoort meestal al-
leen hun geluid. En vaak zie je de mensen 
pas bij het uitstappen omdat ze in een andere 
coupé zitten. Je mag zomaar, heel even, een 
kijkje nemen in-, of iets horen uit iemands le-
ven. Personen die je waarschijnlijk nooit van je 
leven meer ziet. 
Als ik zo wat zit te mijmeren, vraag ik me wel 
eens af wat voor mensen het allemaal zijn en 
waar ze naar toe gaan. Iedereen heeft een 
andere reden om in die trein te zitten. Maar 
toch gaan we allemaal dezelfde kant op. Gek 
eigenlijk. Mogelijk is dit wel een goede verge-
lijking met hoe het in het leven gaat. Want we 
zijn allemaal individuele mensen met ons ei-
gen leventje. We slapen ons slaapje, we eten 
ons eten en we werken ons werk. We zijn dus 
allemaal verschillend en we mogen en kunnen 
zelf onze keuzes maken. Maar wij gaan toch 
allemaal dezelfde kant op. Onze eindbestem-
ming, ons doel, is voor ons allemaal hetzelfde. 
Namelijk het centraal station, het grote eind-
punt van onze rit bij de Vader thuis. Of we 
daar aankomen, hebben we zelf in de hand. 
Want waar en wanneer we in- of uitstappen 
mogen we zelf bepalen.

Wat ik bijvoorbeeld zo prettig vind is dat je 
overal voorrang hebt. Zoevend door het land-
schap vlieg je plotseling over bruggen waar 
boten voor liggen te wachten. Dan weer 
dwars over wegen die afgezet zijn met spoor-
bomen. Of door tunnels zodat plassen water 
of startbanen geen enkel beletsel vormen. 
Zo kun je je meestal lekker ontspannen. Je 
hoeft niet te chaufferen en je kunt je bezig 
houden met andere dingen. Zoals wat lezen, 
wat schrijven –zoals dit stukje-, of wat com-
municeren met je mobieltje. Het spelen met 
dit multifunctionele telefoontje is trouwens 
niet mijn sterkste kant. Toch is het momenteel 
handig om te kunnen aankondigen dat je er 
aan komt. Voor afhalers of voor koffiezetters, 
of voor allebei. Anderen die handiger omgaan 
met deze dingetjes hebben vaak hele verha-
len in de trein met hun geliefden of bekenden 
elders. Zo hoorde ik zojuist tussen Gouda en 
Utrecht een man achter mij tegen een per-
soon met wie hij sprak een relaas houden. Het 
ging over de hoogte van de hypotheek van 
een huis dat ze aan het kopen waren. Dat ge-

Door Jaap

Oké, het is uit nood geboren. Twee van onze dochters en klein-
dochters wonen elders in het land. En omdat we niet continu 
over een auto beschikken, zitten we nogal eens in de trein. 
Natuurlijk zijn hier nadelen aan verbonden. Maar, zoals met de 
meeste dingen die nadelen hebben, zitten aan het reizen met 
de trein ook voordelen. 

...mag je 
zomaar, 

heel even, 
iets horen 

uit iemands 
leven.

Door Johan van der Zee

Laat iedereen 
u kennen als 

vriendelijke 
mensen...

Tot ik ontdekte dat het mijn vader was die iedereen groette. 
Die vriendelijkheid ging dus in eerste instantie niet uit van 
de mensen die wij tegenkwamen, maar het was mijn vader 
die het initiatief nam.
Ik vond het gek, in de stad waar ik woonde zeiden de men-
sen niets tegen elkaar als ze elkaar passeerden.
Nu meer dan 40 jaar later doe ik het ook. Als de mogelijk-
heid zich voordoet groet ik de mensen die ik tegenkom. Al 
woon ik nog steeds in een stad. Soms zeg ik alleen goe-
demorgen en een andere keer: ’Mooi weer he. Wat is de 
natuur mooi.’ Af en toe krijg je alleen een glimlach, soms 
groet men terug. 
Vandaag passeerde ik op de fiets een man die zijn honden 
uitliet. Daar ken ik hem van. Ik stak mijn duim omhoog en 
groette hem en hij groette mij. ’Lekker warm vandaag he.‘
Gek, nu ik 60 ben neem ik de goede gewoonte van mijn 

vader over en moet ik weer aan hem denken. Misschien 
omdat ik zojuist een vrouw tegenkwam met een kinderwa-
gen. Ze glimlachte en groette terug. Het maakt mijn dag 
weer goed. 
We hebben dan ook dit gebod van God gekregen: “Wie 
God liefheeft, moet ook de ander liefhebben” (1 Joh: 4:21). 
Zou het zo zijn dat God zijn kinderen leidt? Ze bij de hand 
neemt en mensen aanwijst die zijn liefde nodig hebben? 
In Voorburg fietste ik laatst in een zwaarmoedige bui over 
een plein met rondom winkels, het was nog vroeg. Alles 
was nog gesloten. Eigenlijk zag ik het deze dag niet zitten. 
Toen hoorde ik een stem vlak naast mij.
‘Goedemorgen’ klonk het in de vroege ochtend. Een man 
van de gemeentereiniging die het plein aanveegde groette 
mij. Dit deed mij goed en het kwam zo onverwachts dat 
ik de man al voorbij was voor ik iets terug kon zeggen. 
Op hetzelfde moment kwam er blijdschap in mijn hart. Het 
werd een andere dag en ik kon er weer tegen. Dat mense-
lijk gezien kleine beetje veranderde mij. 
Ik denk dat God zo te werk gaat, soms in het klein en soms 
in het groot. Elke dag opnieuw is Hij er op plekken waar wij 
het niet verwachten. 

Jaren geleden toen ik nog met mijn ouders op vakan-
tie ging, merkte ik dat mensen ons meestal tijdens een 
wandeling groetten en ons vriendelijk gedag zeiden. 

Ook reageren?
Wil jij ook reageren op onze artikelen, stuur ons een e-mail naar GCI.Neder-
land@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.”



Ben je ook pasgeleden verraden? 

Heb jij ook meegemaakt dat je in de steek gelaten bent? 

Heb jij ontdekt dat er tegen je gelogen is? 

Dan ben je aan het goede adres.
Ben je kwaad, teleurgesteld, moe of uitgeput door deze ge-
beurtenissen? En ben je aan het zinnen op een reactie?
Dan krijg je nu een verrassende tip: antwoord met liefde. Nee, 
niet te snel dit blad aan de kant gooien, er is echt iets zinnigs 
over te zeggen. Iets wat jou ten goede komt en jouw gezond-
heid en geluk bevordert. Iets wat je rust geeft.

Onze reactie op iets gemeens en egoïstisch is: hetzelfde te-
rugdoen. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan verlagen we 
ons tot het slechte niveau van de ander. We laten ons beïnvloe-
den door die ander. Willen we dat eigenlijk wel? Willen we dat 
de ander zo’n invloed op ons heeft dat we een stuk van onze 
goedheid verliezen?

Als je in staat bent om te blijven zoals je bent, win je ontzettend 
veel. Een enorme rust van binnen, om mee te beginnen. Meer 
kracht om verstandig te kunnen reageren en gezonde actie te 
kunnen ondernemen waar dat nodig en mogelijk is. Je voelt 
je gezonder. Je bent beter in staat om liefde te blijven uitwis-
selen met de andere mensen om je heen. Het is de pijn van de 
gebeurtenis die ons aanspoort tot wraakgevoelens. Maar die 

manier van pijn verwerken is erg ongezond voor jezelf en de 
pijn wordt er erger en langduriger van.

In plaats daarvan is het uiten van je verdriet, boosheid en pijn 
bij diegenen die van je houden wel een gezonde manier van 
verwerken.
Degene die jou gekwetst heeft en niet voor rede vatbaar is, 
kun je overgeven aan God. Aan Hem kun je vragen om die 
persoon tot inzicht te brengen en te helpen veranderen. Dan 
kun jij het loslaten, verwerken, vergeven en kun je verder gaan 
met je leven.
Door liefdevol te blijven in je persoonlijkheid, ontstaat er een 
enorme kracht. Dat komt omdat God liefde is en van Zijn echte 
liefde gaat een enorme kracht uit. Je mag er ook om vragen, 
om gesterkt te worden met zijn enorme liefde. Voor jezelf en 
voor anderen.
Jezus zegt hier over: “Laat je niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede” (in Romeinen 12:21).
Zelf heeft Jezus dit ook zo gedaan. En ons allemaal ermee ge-
red. 

Een vrolijk Pasen dus!

Leve de 
liefde!

Door Redactie LifeLine


