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24
Geven of ontvangen

Geachte lezers...In dit nummer

geachte lezers.
Wat komt er bij u op als u het woord roeping hoort? 
Madonna, Bill Gates, Albert Einstein en Oprah Winfrey: allemaal 
voorbeelden van natuurtalenten, die al op jonge leeftijd blijk ga-
ven van hun passie. Is een dergelijke natuurlijke aanleg alleen 
weggelegd voor de ‘groten der aarde’? ‘Nee’ zegt de Ameri-
kaanse personeelsdeskundige Arthur F. Miller: ‘Iedereen heeft 
een uniek basispatroon van passies en talenten.’ Wie zijn natuur-
lijke blauwdruk kent, zal veel voldoening en succes ervaren in 
zijn carrière. Madonna volgde als kind piano- en balletlessen en 
op school speelde ze in musicals. Ze deed radslagen en hand-
stands in de gangen en hing ondersteboven aan de klimrekken. 
Het zat er dus al vroeg in. Bill Gates maakte als twaalfjarige 
scholier al computerprogramma’s en hij richtte op zijn veertien-
de met enkele medeleerlingen een softwarebedrijf op. Einstein 
wilde op zijn vijfde jaar al weten welke kracht een kompasnaald 
in beweging bracht. Op zestienjarige leeftijd schreef hij zijn eer-
ste wetenschappelijke opstel over het gedrag van ether in een 
magneetveld. Oprah gaf als kind voordrachten in de plaatselijke 
kerk en zij won debat-toernooien op de middelbare school. Dit 
zijn voorbeelden van bekende mensen met een duidelijke roe-
ping, die zich al op jonge leeftijd manifesteert. Iets om jaloers op 
te worden voor ons gewone stervelingen. Is zoiets dan alleen 
weggelegd voor de happy few? Integendeel: iedereen heeft een 
natuurlijke gave. 

Uniek motivatiepatroon 
Alle mensen hebben een uniek patroon van passies en talen-
ten. Arthur F. Miller deed onderzoek onder duizenden mensen 
en analyseerde de activiteiten die mensen met veel plezier en 
voldoening ondernamen. Hij kwam tot de conclusie dat iedereen 
een uniek motivatiepatroon heeft, dat hem of haar op het lijf is 
geschreven. Dit patroon wordt al op jonge leeftijd zichtbaar en 
blijft het hele leven hetzelfde. Natuurlijk leren mensen er in de 
loop van hun leven nieuwe vaardigheden bij en vatten ze belang-
stelling op voor nieuwe onderwerpen, maar het basispatroon 
blijft gelijk. Wanneer we zulke passies en talenten bij iemand her-
kennen, zeggen we: ‘Daar is hij/zij echt voor in de wieg gelegd’. 
Of: ‘Die is helemaal in zijn/haar element’. 

Hebt u dus plezier in wat u doet en gaat het u gemakkelijk af, 
dan is dat duidelijk uw roeping. De geestelijke roeping is iets 
speciaals wat van God komt en heel uniek is. God roept u, trekt 
uw aandacht, maakt u bewust van uw zonden door de Heilige 
Geest en roept u dan op tot berouw en bekering. Hij schenkt u 
gaven die bij u passen, tot opbouw van wat wij ‘de gemeente 
Gods’ noemen. Vervolgens zijn er mogelijkheden die God geeft 
om u geestelijk te doen groeien en te ontwikkelen, zodat u als 
nieuwe schepping in Christus gestalte krijgt, alles tot Zijn eer. En 
ook in het uitoefenen van die gaven mag u plezier hebben en 
mag het u gemakkelijk afgaan. Heerlijk als er dan geen concur-
rentie is. Niet: wie is de beste, maar: hoe kunnen we samen van 
dienst zijn. Als u wilt weten wat uw roeping is, ga dan eens op 
onderzoek uit in dat Woord dat God heeft laten optekenen. Via 
internet kunt u het woord roeping vinden op www.biblijanet.nl en 
alle schriftgedeelten die erop betrekking hebben. 

Als redactie wensen wij u een uitdagende en vervullende roeping 
toe!

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg, Redactie Lifeline
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Inzicht

Stellen we grenzen aan wat 
er met en door onze levens gedaan 

kan worden?

jij hebt niet 
te weinig!

Door Larry Chanaskyk

Eeuwen geleden kwam een klein jongetje midden in een enorme massa mensen terecht – gro-
ter dan elke andere groep die hij ooit had gezien. Hij was uit nieuwsgierigheid gekomen – om-
dat hij had gehoord dat een man genaamd Jezus in de buurt was. 

Niet wetende hoe ver hij zou moeten reizen of hoe lang hij 
weg zou blijven, had de jongen een kleine lunch voor zichzelf 
ingepakt – een paar vissen en wat brood. Vandaag de dag 
zou het misschien een boterham en een appel zijn geweest. 

Opeens tikte een man de knul op zijn schouder en vroeg wat 
hij in zijn hand had. En voor de jongen het wist, gaf de man 
meer dan 5000 mensen te eten. Want toen Jezus eenmaal 
de eenvoudige maaltijd van de jongen had gekregen, was er 
geen grens meer aan wat Hij ervan kon maken (Chuck Swin-
doll: The Finishing Touch-A Daily Devotional). 
Wat kunnen we leren van dit krachtige voorbeeld? Van alles! 
Natuurlijk het feit dat God in ons leven wonderen kan doen 
en kan voorzien in onze dagelijkse behoeften — ongeacht 
onze fysieke omstandigheden. Maar er zijn andere aspecten.

In dit voorbeeld, kwam de jongen opdagen. Hij was beschik-
baar met zijn bescheiden lunch en was, zonder het te weten, 
klaar om gebruikt te worden door Jezus op een geweldige 
en machtige manier. Zijn wij beschikbaar met onze talenten 
en mogelijkheden? Of zien we ze als te klein, te onbelangrijk 
om op wat voor manier dan ook gebruikt te worden – en al 

helemaal niet op een grootse manier? Stellen we grenzen aan 
wat er met en door onze levens gedaan kan worden?

Wie bepaalt dat wat wij hebben te klein is? In de handen van 
onze Schepper is niets wat wij hebben te klein, te weinig, of 
te onbelangrijk. We zagen in dit voorbeeld dat slechts twee 
vissen en vijf broden, 5000 mensen voedden en er bleef nog 
veel over (Johannes 6:8-13).

Alles wat we kunnen doen, begint vaak met geloof. Maar mis-
schien hebben we beperkte, zelfs minderwaardige denkbeel-
den over onszelf en ons potentieel. Deze denkbeelden kun-
nen verhinderen dat wij de wonderen ervaren die God voor 
ons in petto heeft. 

In de handen van onze Schepper, hebben wij oneindig po-
tentieel. Het is niet alleen aan ons om te beslissen hoe en 
wanneer we gebruikt zullen worden voor Zijn doeleinden. We 
mogen geloven dat Hij Zijn wil kan doen door ons – met de 
talenten die wij gekregen hebben. Dit gaan geloven en weten 
in ons hart. Niets wat wij hebben is te klein in de handen van 
onze Schepper.

Liefde

De vrouw 
met de 
lamp

Maar een paar jaar later bleek dat het leven 
niet verliep zoals ze had gehoopt. Ze werd 
gegrepen door een depressie en schreef nu 
in haar dagboek: ‘Mijn God, wat gaat er van 
me worden? Mijn enige wens is te sterven.’ 
Een paar jaar later werd ze wedergeboren 
in Jezus en vond ze een nieuw doel in haar 
leven – een nieuwe invulling van haar ver-
wachtingen om de Heer te dienen. Ze richtte 
haar gedachten niet meer op haar eigen pro-
blemen en begon anderen te helpen. In haar 
nieuwe hoedanigheid werd ze bekend als ‘De 

vrouw met de lamp’.
Dit vond plaats midden 19e eeuw toen Groot-
Brittannië betrokken was bij de Krimoorlog 
met Rusland tegen Turkije. De afschuwelijke 
omstandigheden van de Britse gewonden 
haalden de pers en ‘onze vrouw’ verliet En-
geland om naar Turkije te gaan. Ze was vast-
besloten te helpen waar ze maar kon. Later 
schreef The Times over haar: 

‘Ze is zonder te overdrijven een “verzorgende 
engel” in deze ziekenhuizen en het gezicht 

van elke deerniswekkende man licht op van 
dankbaarheid bij het zien van haar slanke ge-
stalte die zachtjes door de gangen gaat. Als 
alle artsen zich hebben teruggetrokken voor 
de nacht en de stilte en duisternis over de rij-
en uitgeputte zieken gevallen is, is zij soms al-
leen te zien, met een kleine lamp in haar hand, 
bezig met haar eenzame rondes.’
‘De vrouw met de lamp’ verspreidde Jezus 
terwijl ze haar rondes liep. Haar medeleven 
met de zieken en stervenden werd legenda-
risch. Ze gaf uiteindelijk de aanzet tot een 
nieuwe sanitaire en hygiënische standaard 
die het aantal doden dramatisch vermin-
derde. Haar naam was natuurlijk ‘Florence 
Nightingale’ grondlegger van de moderne 
verpleegkunde.

Misschien ben je soms op het punt dat je niet 
meer verder wilt gaan. Als dat zo is, vraag Je-
zus dan je een doel te geven dat boven jezelf 
uitstijgt om anderen te dienen. Net zoals Flo-
rence Nightingale uit haar depressie kwam en 
manieren vond om anderen te helpen, kun-
nen wij dat ook. 

Haar medeleven met de zieken 
en stervenden werd legendarisch.

Hoewel er enkele mensen zijn die al in hun tienerjaren of nog 
eerder besluiten welk beroep ze later kiezen, worstelen velen 
jarenlang met deze beslissing. De vrouw in dit verhaal kreeg 
haar roeping toen ze nog maar 17 jaar oud was. Ze schreef in 
haar dagboek, ‘God sprak tot me en riep me tot deze dienst.’



6   |   LifeLine LifeLine   |   7

pinpas 
of creditcard?

Door Joyce Catherwood Terug naar het verhaal: “Euro 95,” antwoordde ik terwijl ik 
mijn tank bleef vullen en probeerde een hartaanval te ver-
mijden terwijl het bedrag opliep. In de tussentijd zag ik, 
vanuit mijn ooghoeken, dat de oudere man meerdere keren 
het portier van zijn auto opende, met zijn vrouw praatte, 
vervolgens terugkeerde naar de pomp, maar nog steeds 
niet ging tanken. Toen ik klaar was, kwam het bij me op om 
te controleren of zijn pomp het wel deed. Dus ik liep om de 
pomp heen en vroeg of er iets mis was. Beschroomd zei 
hij nee en dat hij niet gewend was aan een pomp die drie 
soorten brandstof aanbood. Terwijl ik weg reed, bedacht ik 
ineens dat hij misschien hulp nodig had. Duh! 
Deze vertraagde reactie is kenmerkend voor mij. Soms 
denk ik niet zo snel. Terwijl ik een aangrenzende parkeer-
plaats op reed, zag ik hem daar bewegingloos staan, sta-
rend naar de benzinepomp. Zijn vrouw zat nog steeds in 
hun auto en sloeg met haar stok op het gesloten autoraam 
om zijn aandacht te trekken. Dus ik keerde, ging terug en 
vroeg of ik kon helpen. Hij zei dat er zoveel knoppen waren 
en dat hij de verkeerde moest hebben ingedrukt omdat hij 
het apparaat niet aan de praat kreeg. Dus daar stonden 

we, starend naar het scherm om te proberen uit te vinden 
wat er mis was gegaan. Ik had moeite de annuleer-knop te 
vinden omdat ik mijn bril niet op had. Wat een enorme hulp 
was ik! Tegen die tijd kwam de pompbediende naar buiten 
en bood aan om te helpen, dus ik vertrok. 

Je kunt makkelijk in de war raken door een computer-
scherm. Pinpas of creditcard? Binnen of buiten betalen? 
Wat is uw postcode? Wilt u dat uw auto gewassen wordt? 
Wilt u een bon? Deze arme man raakte helemaal in de war 
van alles en de zogenaamde eenvoudige taak van een 
gastank vullen gaf hem een onbeholpen gevoel. In zijn jon-
gere jaren was hij misschien een professor of een directeur. 
Maar het maakt niet uit wat hij was, hij had niet meer de-
zelfde scherpte van geest. Dat hij nu in een fase in zijn leven 
beland is waarin hij hulp nodig heeft om benzine te tanken, 
kan verwoestend zijn voor het ego en verwarrend. Ik had 
oplettender moeten zijn en hem veel eerder mijn hulp aan 
moeten bieden. Overigens, ik kwam tot de conclusie dat hij 
ouder was dan ik, voor het geval je het je afvroeg.

Wat ik probeer te zeggen is, wees alert, oplettend en ge-
voelig voor de omstandigheden van oudere mensen. Ze 
hebben vaak hulp nodig en schamen zich om er om te 
vragen. Soms hebben ze misschien het gevoel dat ze in de 
weg lopen of lastig zijn. Er is altijd een risico dat ze bele-
digd zijn omdat ze inmenging van anderen niet willen. Maar 
als de hulp discreet wordt aangeboden, op een zorgzame, 
vriendelijke manier, is het erg onwaarschijnlijk dat het als 
een belediging wordt geïnterpreteerd. 

“Welke soort brandstof doet u in uw auto?” vroeg een bejaarde man die aan de andere kant van 
de pomp stond. Ik vond het een vreemde vraag, maar ik dacht er verder niet zo over na. In plaats 
daarvan vroeg ik me af ik ouder of jonger was dan hij. Nu ik zelf bejaard ben doe ik dit. Mijn man 
en ik kijken naar andere oudere mensen en zeggen tegen elkaar, “Denk je dat wij er jonger of ouder 
uitzien dan zij?” Klinkt raar, of niet? Maar wacht maar tot je zelf die magische leeftijd bereikt hebt.

Dat hij nu in een fase in zijn leven 
beland is waarin hij hulp nodig heeft 

om benzine te tanken, kan verwoes-
tend zijn voor het ego en verwarrend.

Inzicht

Laat me 
zien…
Met de hulp van een elektronenmicroscoop 

kun je de wonderen van de natuur zien, zoals 

de complexiteit van nerven in een blad of 

de verbazingwekkende patronen van een 

enkele cel van stuifmeel en kristallen. Je kunt 

de vermenigvuldiging van ziektekiemen be-

kijken en de dreigende invasie van een virus 

volgen. Dingen die je met het blote oog niet 

kunt waarnemen.

Met de hulp van krachtige lenzen in een 

telescoop kun je het adembenemende melk-

wegstelsel van fonkelende sterren zien. Je 

kunt de ringen van Saturnus bekijken en de 

indrukwekkende uitbarstingen van zonne-

vlekken volgen.  Dingen die je met het blote 

oog niet kunt waarnemen.

Met de hulp van de Heilige Geest kun je de 

wonderen van Gods macht en van zijn ge-

nade zien. Je kunt de verwoestende invloed 

van zonde en kwaad volgen, of de zachte, 

liefdevolle zorg van een moeder voor haar 

baby. Je kunt de mensheid bekijken door de 

lens van Gods liefde en ieder individu zien 

voor wat hij/zij echt waard is als een kind van 

God. Dingen die je met het blote oog niet 

kunt waarnemen.

Liefde is…
“Liefde heeft geen betekenis als je er niets mee doet. Liefde moet omgezet 
worden in daden. Je moet liefhebben zonder verwachtingen, de dingen al-
leen maar uit liefde doen en niet om er misschien iets voor terug te krijgen. 
Als je er iets voor terug verwacht, doe je het niet uit liefde, want ware liefde 
kent geen voorwaarden of verwachtingen.”
(Moeder Theresa, De weg van eenvoud)

“Ik heb gemerkt dat praktische hulp mensen kan vernederen, tenzij die met 
liefde wordt geboden.” 
(Moeder Theresa, De weg van eenvoud)

“De liefde is nog steeds het belangrijkste medicijn ter wereld, om wat voor 
probleem het ook gaat.”
(John C. Maxwell, Kostbare vriendschap)

“Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets 
in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven 
is in Christus Jezus, onze Heer”
(Romeinen 8:39, Het Boek)

Quotes
Dit is een test om er achter te komen of je missie op aarde ten einde is.
Als je nog leeft is dat niet het geval. 
Richard Bach

Het is een grotere deugd te weten door vragen te stellen, dan te twijfelen 
en onwetend te blijven. 
Dr Prem Kutowaroo

We kijken naar sommige mensen alsof ze speciaal, begaafd, goddelijk zijn. 
Niemand is speciaal en begaafd en goddelijk.
Niet meer dan jij, niet meer dan ik.
Het enige verschil, echt het enige, is dat zij beginnen te begrijpen wat zij 
werkelijk zijn en dit in de praktijk zijn gaan brengen. 
Richard Bach

Door Nancy Silcox

Liefde
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Roeping Roeping

Mam, ik ben 
zo trots op je!

Door Julie Frantz ” Met de eenvoudige logica en eerlijkheid van een 5-jarige, 
antwoordde mam gelijk, “Nou, laten we dit eten dan aan 
hen geven!” 
De jaren gingen voorbij. Mam groeide op, trouwde en kreeg 
zelf een gezin. Het was geen makkelijk leven. Ze ging door 
jaren van worsteling en ontberingen, persoonlijke pijn en 
nauwelijks financiële zekerheid. Midden in haar beproevin-
gen ontdekte mam de liefde van Christus en een nieuwe 
reis begon. 
Een tijd lang was haar geloof in wat God voor haar had ge-
daan genoeg. Ze genoot van haar zegeningen en ze bleef 
kalm in de stormen van het leven, vertrouwend op de eeu-
wige nabijheid van haar Heer. Maar er kwam een tijd dat 
mam een roep naar meer ging voelen. 

Op een dag, toen mam 46 jaar oud was, vroeg haar man 
Cliff haar, “Als tijd en geld geen rol zouden spelen, wat zou 
je dan doen?” Zonder aarzelen antwoordde mam, “Ik zou 
naar Afrika gaan en twaalf kinderen adopteren.” Haar ant-
woord verraste haarzelf net zo als degenen die het hadden 
gehoord. Hoewel ze in de bergen van Colorado woonde, 
lag Afrika na aan haar hart, maar ze wist niet waarom. Ze 
vertrouwde erop dat God haar dat zou laten zien als het 
tijd was. 
Een tijdje later kwam Cliff een boek tegen over de benar-
de toestand van aids wezen in Ethiopië en hij gaf het aan 
haar. Het verhaal brak haar hart. Twee jaar lang planden 
en spaarden mam en Cliff voor de reis van hun leven. Ze 
gingen mee met een reis die georganiseerd werd door een 
kleine non-profit groep, die regelde dat Ethiopische kinde-
ren geadopteerd werden. 

Dromen van een toekomst
Hun tocht bracht hen naar weeshuizen in de hoofdstad, 
Addis Ababa, en verscheidene andere omliggende steden. 
Op een dag kwamen ze in een weeshuis dat niet gespon-
sord werd door Amerikaanse adoptiebureaus. Mam herin-
nert zich: “Mijn hart bloedde toen de kleine kinderen in een 
grote tent verzameld werden. Het viel me op dat de tieners 
aan de rand van het terrein achtergelaten werden. Ik voelde 
dat Jezus me naar deze oudere wezen toestuurde, alsof hij 
zei, “Zij zijn de reden dat je hier bent.”
Mam aarzelend een seconde en waagde toen de sprong. 
Ze liep naar een jonge man, stak haar hand uit en zei, “Mijn 
naam is Mary, hoe heet jij?” 
“Assefa,” antwoordde hij. 
 “Wat ga je voor richting kiezen als je gaat studeren?” vroeg 
ze. Assefa’s hoofd zakte naar beneden toen hij antwoord-
de: “Mevrouw, we gaan niet studeren. Wij zijn wezen.” 

Ze vroeg opnieuw: “Assefa, welke richting ga je kiezen als 
je gaat studeren?” 
“Mevrouw, u begrijpt het niet, wezen gaan niet studeren,” 
antwoordde hij onvermurwbaar. Mam hield vol, “Assefa, 
wat voor richting ga je kiezen als je gaat studeren?” 
Deze keer hief hij zijn hoofd op, lachte en antwoordde, “Ik 
wil dokter worden. Mijn vader en moeder zijn aan aids ge-
storven en daarna heb ik voor mijn broer en zus gezorgd 
terwijl zij stierven aan aids. Ik wil dokter worden en aids 
genezen.” 
Op dat moment wist mam dat God haar voor een speciale 
reden naar dit weeshuis had gestuurd en die reden stond 
voor haar. God vroeg haar zijn voeten, zijn handen en zijn 
liefde te zijn voor deze oudere tieners die niemand wilde 
adopteren. 
Nu, zes jaar later, is mam medeoprichtster van de non-pro-
fit organisatie, HE4EO (Hoger onderwijs voor Ethiopische 
wezen). Deze organisatie voorziet in financiële beurzen 
voor oudere wezen om te kunnen studeren. Elk jaar reist 
ze naar Ethiopië om oudere studenten in te schrijven voor 
een studie en te zorgen voor kleding en andere noodza-
kelijke dingen. Toen mam zei dat ze twaalf kinderen wilde 
adopteren, onderschatte ze het aantal enorm. 
Mam en Cliff blijven Ethiopië bezoeken en nemen dan naai-
machines, weefgetouwen en houtbewerkinggereedschap 
mee, zodat ze vakonderwijs kunnen geven aan wezen die 
de capaciteiten niet hebben om te studeren. En wat be-
langrijker is, ze nemen hun liefde mee. Deze jonge mensen 
hebben een groot verlangen om de enorme liefde die zij in 
hun harten voelen, aan iemand te geven. 
 “Ik wist niet dat er een dergelijke liefde bestond tot ik 
naar de weeshuizen ging,” vertelde mam me. “We heb-
ben urenlang alleen maar gepraat met de wezen en naar 
hun verhalen geluisterd, naar hun verlangens en dromen, 
en met ze gebeden. Deze jonge mensen hunkeren naar tijd 
en aandacht. Drieëntwintig uur in een vliegtuig, slapen in 
een niet zo schoon gastenverblijf, voedsel eten wat ik echt 
niet lekker vind, vervuilde lucht inademen, een bad nemen 
in niet zo schoon water, soms dagen dezelfde kleren dra-
gen en nauwelijks een nacht goed slapen is een kleine prijs 
voor het verschil dat we in elk leven maken, waarvan wij zo 
gezegend zijn het te mogen aanraken.” 
Mams leven heeft me geleerd dat het evangelie niet alleen 
goed nieuws is over redding. Het is een uitnodiging om 
mee te doen aan wat God al doet, het bouwen van zijn 
Koninkrijk van liefde en zijn wil doen “op aarde zoals in de 
hemel.” 
Mary geeft de eer aan God. Maar mam, ik ben zo vreselijk 
trots op je.

8 | LifeLine

Toen mijn moeder, Mary, 5 jaar oud was, vertelde haar 
moeder dat ze haar bord leeg moest eten en niets mocht 
worden weggegooid omdat “er kinderen in Afrika zijn die 
van de honger omkomen.

ik voelde dat jezus me naar deze 
oudere wezen toestuurde, alsof hij zei, 

“Zij zijn de reden dat je hier bent.”
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Door John Halford

1. Romeinen 1:20 
2. 1 Koningen 19:10

3. 1 Koningen 19: 11
4. Johannes 13:12-17

geweldige
mestkevers!

vijf’. Maar terwijl zij hun nederige taak verrichten, leren ze 
ons wel iets over Gods ‘eeuwige kracht en goddelijkheid’. 
We zijn misschien geneigd naar bewijs van Gods kracht 
te zoeken in demonstraties van de ‘geestelijke grote vijf’ 
– bijvoorbeeld genezingen, wonderen, grote verschijnselen 
in de natuur, vervulde profetieën en krachtige preken voor 
een enorm publiek. Nou, misschien.
Maar soms laat God ons zijn goddelijke natuur zelfs nog 
beeldender zien op kleinere, minder dramatische manie-
ren. De profeet Elia leerde dit. Misschien ken je het verhaal 
in het Oudtestamentische boek van 1 Koningen. In hoofd-
stuk 18, gebruikte God Elia op een krachtige manier in een 
confrontatie met de heidense priesters. Ook al was het 1 
tegen 400, toch bleek Elia te zegevieren. Maar hij werd 
vervolgens gedwongen te vluchten voor zijn leven. In het 
volgende hoofdstuk – in een dramatische ommekeer van 
zijn geluk – werd de geestelijke superheld een opgejaagde 
voortvluchtige. Ontmoedigd en uitgeput, ineengedoken in 
een grot, vroeg hij God nog een keer op een dramatische 
manier in te grijpen.
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet 
voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de 
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neerge-
legd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben 
als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn 
leven voorzien.’ ²

God zei hem naar buiten te gaan en te kijken. ³
‘Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, 
die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg…’ 
Kijk, dit begon er meer op te lijken. Alleen ‘de HEER be-
vond zich niet in die windvlaag.’ 
Het vertoon van wat een voorbeeld leek te zijn van de 
‘grote vijf’ ging door. ‘Na de windvlaag kwam er een aard-
beving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.’ 
‘Na de aardbeving was er vuur’. Een tornado, een aardbe-
ving en vuur...God moest toch zeker wel een boodschap 
voor Elia hebben in dit alles. Maar nee - ‘de HEER bevond 
zich niet in dat vuur’. 
Maar toen, ‘na het vuur klonk het gefluister van een zachte 
bries’, en in die zachte bries hoorde Elia de stem van God. 

Een ontmoeting van een andere soort
Ik moest aan dit verhaal denken toen ik keek naar de mest-
kevers die bezig waren met hun nederige taak. Een ont-
moeting met één van de ‘grote vijf’ van het Kruger Park be-
neemt je de adem. Een paar minuten daarvoor waren we 
een neushoorn tegengekomen, bijna net zo groot als onze 
auto, die aan de kant van de weg stond. Hij staarde een 
tijdje onbewogen naar ons terwijl we hem bewonderden, 

voordat hij het bos in sjokte. De mestkevers riepen eerder 
een lach op. Er is iets komisch aan de manier waarop ze 
haastig rondrennen en de (in verhouding) enorme ballen oli-
fantenmest naar huis duwen. Maar deze lagere exemplaren 
van het dierenrijk verrichtten een zeer waardevolle dienst. 
Zoals de dichter John Milton schreef, worstelend om zijn 
blindheid te leren accepteren: ‘Degenen die alleen maar 
staan en wachten dienen ook (They also serve who only 
stand and wait)’.  Of ballen mest voortduwen. 
In de laatste weken van Jezus’ leven, kwamen zijn discipe-
len naar Jeruzalem en verwachten grote dingen van Hem. 
De Meester zou nu toch zeker Zijn ware gezicht laten zien. 
Een confrontatie met de Romeinen was op komst – Het 
Koninkrijk naderde en zou hen in sneltreinvaart roem en 
rijkdom brengen. Ze maakte al ruzie met elkaar over wie 
wat zou krijgen. Maar bij het Laatste Avondmaal deed Je-
zus het laatste wat zij verwachten. Hij waste hun voeten. 
Dit was de taak van de laagste slaven – de mestkevers van 
de Romeinse samenleving. De discipelen waren ontzet, 
maar Jezus wist wat Hij deed. ‘Toen hij hun voeten gewas-
sen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar 
zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 
‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en te-
recht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie mees-
ter, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie 
heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik ver-
zeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een 
afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn 
als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.’4 
Net zoals die eerste discipelen, verwachten wij dat God zijn 
macht op dramatische en resolute manieren laat zien. Maar 
Jezus liet ons zien dat dat niet is hoe het Koninkrijk komt. 
Op een dag zal het komen, als God klaar is. Maar tot die 
tijd verwacht Jezus dat wij doen wat we kunnen, waar we 
kunnen, gebruikmakend van de gelegenheden die op ons 
pad komen om te dienen. Gods werk is niet altijd betove-
rend of spectaculair, maar we kunnen Hem zien en horen 
in de kleine daden van nederige dienst, net zoals we in het 
werk van de mestkevers een glimp kunnen opvangen van 
zijn ‘eeuwige kracht en goddelijkheid’. 
De befaamde Britse bioloog JBS Haldane was ook een 
openlijke atheïst. Er werd hem eens gevraagd of het bestu-
deren van biologie hem iets had geleerd over de Schepper: 
‘Ik weet het echt niet,’ antwoordde hij, een beetje schert-
send, ‘alleen dat Hij buitengewoon gek moet zijn op ke-
vers, omdat hij er zoveel gemaakt heeft.’  
Ik denk dat Haldane, ondanks zichzelf, gelijk had. Ik denk 
dat God met waardering kijkt naar het werk van zijn mest-
kevers. En misschien wil Hij dat we ook iets van hen leren.

mestkeversGeweldige

Hier komt de mestkever in beeld. We zagen dat sommige 
mesthopen langs de wegen krioelden van de kevers. Deze 
kleine beestjes, van ongeveer 2,5 centimeter lang, zijn ge-
specialiseerd in afvalverwijdering. Nadat de olifanten hun 
deel van het proces afgerond hebben (ik probeer discreet 
te zijn), doet het nieuws de ronde en komen de mestkevers 
ter plaatse. Sommigen hebben honderden meters gereisd 
om te beginnen met hun werk op een nieuwe stortplaats. 
Eenmaal ter plaatse, gebruiken ze hun voorpoten om de 
mest in een bal te rollen die ongeveer zo groot is als zijzelf. 
Daarna duwen, trekken en manoeuvreren ze hun prijs te-
rug naar huis, waar ze een deel opeten, een deel aan hun 
jongen geven en de rest begraven. Daarna gaan ze terug 
voor meer. Het is niet zo’n leuk leven, maar de kleine kevers 
lijken er tevreden mee te zijn. Afvalverwijdering is hun enige 
kunstje, maar het is wel een nuttig kunstje. En wij vonden 
het erg fascinerend om naar te kijken.
Nadat we goed om ons heen gekeken hadden om er zeker 
van te zijn dat geen een van de grote vijf in de buurt was, 

kwamen we uit de auto om het beter te kunnen zien. Ik ging 
door de knieën om een close-up foto te maken – iets wat 
je met de nodige voorzichtigheid en oplettendheid doet bij 
een grote berg olifantenmest – en besefte ineens dat dat 
misschien een juiste houding was. 

We kunnen er iets van leren
We worden van nature met ontzag vervuld door de majes-
teit en schoonheid van de ‘grote vijf’, en de andere spec-
taculaire voorbeelden uit de schepping. Je kunt niet in het 
gezelschap zijn van leeuwen, buffels, neushoorns, kuddes 
gazellen, grazende giraffes, zonnebadende nijlpaarden en 
de andere sterren van het schitterende Afrika, zonder dat 
het vers uit Romeinen bij je opkomt. ‘Zijn onzichtbare ei-
genschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zicht-
baar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn 
voor het verstand waarneembaar...’ ¹
Maar we kunnen ook iets leren van de kleinere, nederige 
schepsels. Mestkevers zullen het nooit maken tot de ‘grote 

De mestkevers riepen eerder een lach op. Er is iets 
komisch aan de manier waarop ze haastig rondrennen 
en de (in verhouding) enorme ballen olifantenmest naar 

huis duwen. Maar deze lagere exemplaren van het 
dierenrijk verrichtten een zeer waardevolle dienst.

Kruger National Park, Zuid-Afrika: Net als alle bezoekers aan dit wereldberoemde wildreservaat, 
hoopten mijn vrienden en ik de ‘grote vijf’ te zien: leeuwen, luipaarden, buffels, neushoorns en 
olifanten. Helaas zagen we geen olifanten, maar we zagen wel waar ze geweest waren. Olifan-
ten moeten per dag tweehonderd kilo planten eten en ze hebben een hoeveelheid ontlasting 
die daar bij past. Dat is een hoop mest – en dat zorgt voor een behoorlijk opruim probleem. 
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QuotesTeamwork

Stokstaartjes 
teamwork!

Door Richard Dempsey

Alle leden van de stokstaartjes groep lijken 
zeer duidelijk gedefinieerde rollen en taken op 
zich te nemen en ze vertrouwen op samen-
werking en teamwork om ervoor te zorgen 
dat ze de vele obstakels en bedreigingen die 
ze dagelijks tegenkomen, zullen overleven.  
Stokstaartjes zijn misschien niet zo snel, sterk 
of goed bewapend als veel van hun achtervol-
gers, maar ze spelen het klaar om te overle-
ven en nemen in aantal toe, puur door het feit 
dat ze effectiever samenwerken dan bijna alle 
andere diersoorten. 
Gezien hun geringe grootte en fijne bouw, zou 
één enkel stokstaartje een makkelijke prooi 
zijn. Dus wat maakt de stokstaartjes nu zo 
succesvol? Het antwoord is simpel – ze wer-
ken samen en letten op voor elkaar. Individu-
ele leden van de groep leren zich te speciali-
seren in één van de vele zeer specifieke taken, 
zoals op wacht staan, oppassen op de jongen 

en het voedsel verdelen en, hoewel elk lid zijn 
of haar specifieke rol plichtsgetrouw vervult, 
worden ze door andere groepsleden van hun 
taken afgelost als het etenstijd is. Omdat veel 
van deze taken enorm vermoeiend en veelei-
send kunnen zijn, is de bereidheid van andere 
leden om in het werk te delen, een teken van 
hoe zorgzaam, beschermend en hecht de ge-
meenschap is.
Het zorgzame en samenwerkende gedrag 
van de stokstaartjes leert ons en onze lokale 
kerken een belangrijke les. Als we tot geloof in 
Christus komen, gaan we niet alleen een rela-
tie met Hem aan, maar ook met elke andere 
gelovige. “Doe niets uit eigenbelang of ijdel-
heid maar wees bescheiden en acht anderen 
belangrijker dan jezelf.  Houd niet alleen de 
belangen van jezelf in het oog, maar ook die 
van anderen.” (Filippenzen 2:3-4)  Zo simpel 
is het.

De BBC documentaire Meerkat Manor volgt een kleine groep 
stokstaartjes in hun strijd om te overleven in de vijandige en 
moeizame omgeving van de Kalahari woestijn in Zuid-Afrika.
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je bent geen 
mislukking!
Succes is…
Ik heb deze vraag op de radio gesteld, in de kerk en in gesprekken. 
Als antwoord heb ik gehoord: “Succes is gelukkig zijn.” “Mijn doelen 
bereiken.” “Zielen redden.” “Vooruit komen en niet blijven hangen.” Een 
vriend merkte op: “Succes is Gods voorspoedigheid op alle gebieden 
van ons leven: geestelijk, fysiek, financieel en relationeel.” Maar wat als 
we niet gelukkig zijn? Wat als onze doelen niet bereikt worden, onze 
dromen in duigen gevallen zijn, onze pogingen om zielen te winnen 
tevergeefs waren? Zijn wij dan een mislukking? Als onze definitie van 
succes is ontdaan van triomf, welslagen en resultaten, wat blijft er dan 
over? Trouw. Bijbels succes is trouw zijn aan God door triomf of lijden, 
slagen of falen, resultaten of geen resultaten.
(Sheridan Voysey)

Ons grootste probleem is niet zozeer de aanval van een leeuw, maar 
veel meer de zwerm frustraties, ongelukjes en verdriet die we tegenko-
men. Je wordt niet uitgenodigd voor een etentje. Je bent niet ingedeeld 
in een team. Je krijgt geen studiebeurs. Je baas ziet niet hoe hard jij 
werkt. Bij ons is het vaak het hart dat gewond raakt door teleurstelling 
na teleurstelling. Maar de Heer zal voor jou doen wat de herder doet 
voor zijn schapen. Hij zal voor je zorgen. God “geneest wie gebroken 
zijn.” (Psalm 147:3) (Max Lucado)

Er zullen tijden zijn dat je gaven niet gebruikt zullen worden. Zo gaat dat 
bij taken in de gemeente en in het bijzonder bij bedieningen die uitgaan 
naar de mensen die het het hardst nodig hebben. Misschien ben je 

muzikant en verwacht je je muziek te kunnen gebruiken in je bediening. 
Maar bij de organisatie waar jij vrijwilligerswerk doet, hebben ze je mis-
schien nodig om een bezem te gebruiken of hapjes uit te delen. 
(Rudy Carrasco)

Als Mozes, Jakob en David in hun falen waren blijven steken, zouden 
we misschien nooit meer van hen gehoord hebben. Wees niet bang 
voor mislukking. Ga door ondanks alles. Weet je niet waar je naar toe 
moet of wat je moet doen? Geweldig! Nu ben je op het punt aangeko-
men dat je het op Gods manier kunt doen.
(David Wilkerson)

Als de trots binnensluipt, verbergen we onze noden voor anderen. 
Waarom? Omdat ik, door mijn nood toe te geven aan jou, door jou toe 
te staan mij te helpen, mijn zwakheid, gebrokenheid en geestelijke ar-
moede misschien zal blootleggen. Dan komt de waarheid naar voren: 
ik heb het niet allemaal voor elkaar; ik heb barsten en wonden in mijn 
hart; ik heb hulp nodig. 

(Matthew Woodley)
Kunnen wij rustig, nederig, vertrouwend ontvangen wat God ons wil 
geven als anderen aanbieden ons te helpen? Kunnen we, in plaats van 
er tegen te vechten, het gretig in onze ziel opnemen? Als God mij wil 
zegenen en Hij kiest ervoor door een ander mens te werken, wie ben ik 
dan om te weigeren? Waarom zou ik er niet van genieten?
(Matthew Woodley)
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InzichtInzicht

in de problemen 
door je goedheid!

Mensen die anderen helpen worden over het algemeen be-
wonderd en gerespecteerd. En het is ook fijn om te doen. 
Misschien voel jij het helpen van anderen als je roeping 
en word je aangetrokken door mensen in nood. Helpen is 
soms niet eenvoudig, vooral niet als je het echt gaat doen! 
Je kunt in valkuilen vallen voordat je er erg in hebt en de 
slachtoffers die je probeert te helpen, kunnen je onver-
wacht aanvallen.

Obstakels
In dit artikel kijken we naar twee obstakels bij het helpen. 
De eerste is een gebrek aan grenzen. De tweede is het 
fenomeen overdracht.
We beginnen met grenzen. 
Je gaat anderen vaak helpen omdat je iets wilt doen aan de 
narigheid waar ze in terecht zijn gekomen. Maar je kunt er 
tot over je oren in komen te zitten, als je het moeilijk vindt 
om nee te zeggen. Sommige mensen gaan aan je hangen 
en eisen meer van je dan je kunt geven. Ze worden dan 
boos als je niet aan hun verwachtingen voldoet. Anderen 
veroorzaken hun problemen voortdurend zelf, maar willen 
dat niet inzien en verwachten steeds weer van jou dat je ze 
redt. Doe je dat niet, dan ben je gemeen.
Wat doe je daaraan? Goede grenzen trekken dus! Goede 

We worden overal aangemoedigd om anderen te 
helpen: zieken, zwakken, daklozen en verslaafden. 
Op tv zien we reclamespotjes en amusementspro-
gramma’s die eraan gewijd zijn. 

Door Redactie Lifeline

grenzen, in staat zijn nee te zeggen op het juiste moment, 
zijn liefdevol, ook al worden ze vaak niet zo opgevat. Het 
is vaak het beste voor mensen om verantwoording te leren 
dragen voor hun eigen acties. 
Henry Cloud en John Townsend zeggen in hun boek 
“Grenzen”: “Soms oogsten mensen echter niet wat ze 
zaaien omdat iemand anders tussenbeide komt en voor 
hen de consequenties oogst. Als jouw moeder elke keer 
wanneer jij teveel geld uitgeeft, geld op je rekening stort om 
je uit het rood te halen, dan oogst jij de consequenties van 
je spilziekte niet. Je moeder beschermt je tegen de con-
sequenties: achternagezeten worden door schuldeisers of 
honger lijden. Als je iemand beschermt tegen de natuurlijke 
consequenties van zijn daden, geef je hem de gelegenheid 
zijn onverantwoordelijke gedrag voort te zetten.” (blz 80 en 
81)
Het is dus soms liefdevoller om iemand niet (meer) te hel-
pen. Daar help je hem dan beter mee!
Evenzo is het liefdevol om nee te zeggen tegen dwinge-
landij en manipulatie van mensen. Sommige mensen zijn 
rupsjes-nooit-genoeg. Door hun voortdurende eisen staan 
ze werkelijke, vrijwillig gegeven liefde in de weg. We laten 
Henry Cloud en John Townsend nog een keer aan het 
woord:
“We kunnen beperkingen stellen aan onze eigen blootstel-
ling aan mensen die zich armzalig gedragen; we kunnen 
hen niet veranderen of maken dat ze zich goed gedragen.
Onszelf afzonderen beschermt de liefde, omdat we stelling 
nemen tegen zaken die liefde verwoesten.” (blz 39 en 40)
Je kunt enorm gekwetst raken als je vol enthousiasme be-
gint met het helpen van anderen en je dan na verloop van 
tijd merkt dat je uitgebuit, onder druk gezet en aangevallen 
wordt door precies de mensen die je probeert te helpen. 
Je kunt niet voorkomen dat andere mensen je dit aandoen. 
De enige manier om het te voorkomen is nooit beginnen 
aan het helpen van wie dan ook. Maar je kunt wel grenzen 
stellen op het goede moment. Jouw hulp wordt er beter 
van.

Overdracht
Het tweede fenomeen dat we bespreken, is overdracht. 
Misschien heb je weleens meegemaakt dat iemand schijn-
baar vanuit het niets enorm negatief over je wordt. Als het 
dan gaat om iemand waar je juist heel goed voor bent ge-
weest, kan het zijn dat je met overdracht te maken hebt. 
Het kan je enorm verrassen.
Wat is overdracht? Volgens Valerie McIntyre, in het boek 
“Schapen in wolfskleren”, is overdracht het volgende: “De 
term overdracht betekent letterlijk informatie of inhoud 
overbrengen van een persoon, plaats of situatie naar een 
andere. Houdingen en gevoelens, positief of negatief, die 

betrekking hebben op een eerdere relatie worden ver-
plaatst naar een nieuwe persoon in het heden.
Overdracht is in een pastorale omgeving onvermijdelijk. 
Het komt naar voren daar waar menselijke nood mense-
lijke vriendelijkheid ontmoet. Kortom, degenen die effectief 
zijn in een bediening zullen waarschijnlijk het object worden 
van overdracht.” (blz 29 en 30)
Je bent dus goed voor iemand, behulpzaam en vriendelijk, 
en de ander is daardoor positief over je. In het begin gaat 
het heel goed en is iedereen blij. Maar dan komt er een 
kink in de kabel, meestal door een klein dingetje. En voor 
je het weet word je vergeleken met die vreselijke persoon 
uit de jeugd van degene die je aan het helpen bent. Als dat 
bewust gaat, is het nog niet zo erg, maar vaak gebeurt het 
onbewust. En dan heb je de poppen aan het dansen. Alle 
negatieve emoties die de ander heeft over die persoon uit 
het verleden komen dan ineens bij jou terecht. En de ander 
is er volkomen van overtuigd dat jij werkelijk zo vreselijk 
bent.
Wat moet je doen als je zoiets overkomt? Allereerst afstand 
nemen. De ander heeft tijd nodig om van je los te komen. 
Soms is het verstandig om het contact voor een tijdje hele-
maal te stoppen. Dan kan de ander tot zichzelf komen en 
kunnen de problemen verdwijnen. Als dat niet zo is, heeft 
de ander eigenlijk professionele hulp nodig en kun je het 
contact meestal niet spoedig herstellen.
Het beste is natuurlijk om dit te zien aankomen en het met 
de ander te bespreken voordat het de kans heeft uit de 
hand te lopen. Dat zal soms wel mogelijk zijn en soms niet.

Niet aarzelen
Het klinkt zo raar: je helpt anderen en die doen jou vervol-
gens kwaad. Maar het zou ons niet perse hoeven te ver-
bazen. Jezus wist het als geen ander. Hij was alleen maar 
goed voor mensen. Hij nam hun ziekten op zich, gaf ze te 
eten en schonk ze vergeving. Ze kruisigden hem.
Jezus vertelt ons dat als wij goed willen doen en Hem wil-
len volgen, we dezelfde problemen kunnen verwachten. 
“Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen 
leven, zullen vervolgd worden” (2 Timotheus 3:12). En toch 
hoeven we niet te aarzelen. Want Jezus zelf is met ons 
en Hij schenkt ons steeds weer kracht en liefde om uit te 
delen. Hij is onze veiligheid, onze ervaringsdeskundige, 
onze Bron. En Hij is het, die ons er op uit stuurt en zegt: 
“Wanneer je een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, 
vraag dan niet je vrienden, je broers, je verwanten of je rijke 
buren, in de verwachting dat zij je op hun beurt zullen uitno-
digen om iets terug te doen. Wanneer je mensen ontvangt, 
nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan 
zul je gelukkig zijn, omdat zij niets hebben om je terug te 
betalen.” (Lucas 14:12-14)

Als je iemand beschermt tegen de natuurlijke conse-
quenties van zijn daden, geef je hem de gelegenheid 

zijn onverantwoordelijke gedrag voort te zetten.
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Ervaring

Door Joost Doef

Het hoedje
Laatst waren we in Duitsland met de familie. Leuk, een 
paar dagen uit met elkaar.

Het tripje was al een poosje geboekt en toen de dagen 
er waren, was het prachtig weer. We bekeken enkele 
burchten en kastelen waar er nogal wat van zijn bij onze 
oosterburen. Natuurlijk gingen we ook langs de onont-
koombare souvenirwinkeltjes. Maar op één of andere 
manier hebben die mij niks te bieden. Voor mij geen sou-
venirs, snuisterijen en alles wat daar naar riekt.
We deden ook een boottocht over de Moezel. Het was, 
zoals gezegd, mooi weer en daarom vond ik het jammer 
dat ik die dag mijn petje vergeten was. Meestal draag ik 
dat als de zon schijnt omdat ik, zeg maar, vroeger meer 
haar op mijn hoofd had dan nu. Voordat we de boot op 
gingen heb ik toen bij een souvenirwinkeltje, tegen mijn 
gewoonte in, toch iets gekocht. Een rieten hoedje. Het 
was er zo’n eentje met een koordje van links naar rechts 
of andersom. Voor onder mijn kin als er wind staat. Prak-
tisch toch? Toen en de dagen erna heb ik veel aan het 
hoedje gehad.

Niet veel later raakte ik mijn hoedje kwijt. Eigenlijk was 
ik er net lekker aan gewend. Tja, misschien was het ook 
niet helemaal slim van me. Ik zeilde met zo’n driemas-
ter mee over het IJsselmeer. Er stond een lekker windje. 
Het was weer mooi weer. Dus ik had het rieten hoedje 
op. Maar ineens, daar ergens halverwege, wat dacht je? 
Floep, daar ging hij over boord, te water. Aan de overkant 
heb ik toen maar weer een petje gekocht. Want ja, ik 
moest toch wat.

We hebben de zon nodig voor bijna alles in ons leven. 
Maar het zonlicht zelf is te fel voor ons. Het schittert in 
onze ogen. Daarom natuurlijk hoedjes, petten, zonnebril-
len enzovoort.
Het is eigenlijk net zo als God onze Vader die we nodig 
hebben voor alles in ons leven. Hij is de Zon der Ge-
rechtigheid. Nu zien we Hem nog niet van aangezicht tot 
aangezicht. We kunnen ook niet naar deze Zon kijken. 
Het zou voor ons ondraaglijk zijn. 
Maar later als we bij Hem wonen is de situatie anders. 
Dan zien we Hem zoals Hij is. 
Petje af voor deze toekomst! 

De schrijvers van de bijbel

iemand anders

Kinderarbeid

Bron EO

Bron EO

De Bijbel is weliswaar één boek, maar tege-
lijkertijd ook een verzameling van meerdere 
boeken. De 66 boeken in de Bijbel zijn ge-
schreven door ten minste veertig verschillen-
de auteurs, over een periode van niet minder 
dan 1500 jaar. 
Ook al hebben die auteurs elkaar niet gekend, 
toch zijn de eenheid en de continuïteit van al 
deze boeken zo duidelijk dat men zich wel 
moet afvragen of hier geen sprake is van één 
auteur; niemand anders dan God Zelf.

Hieronder wat informatie over de 
schrijvers:
De auteur is van 55 Bijbelboeken bekend. Er 
zijn 11 boeken waarvan we de auteur niet met 
zekerheid kennen, dat zijn Richteren, Ruth, 1 
en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kro-

nieken, Ester, Job en Hebreeën. En dan zijn 
er boeken die zulke lange perioden in de ge-
schiedenis beschrijven, dat zij mogelijk zijn 
samengesteld op basis van meerdere oude 
bronnen, zoals Genesis, Richteren, 1 en 2 
Koningen en 1 en 2 Kronieken. Die zijn op 
een bepaald ogenblik bijeengebracht en ge-
redigeerd door iemand die God daartoe heeft 
aangewezen. Zo zou Mozes de samensteller 
van het boek Genesis kunnen zijn. 
 
Als dit inderdaad het geval is, dan is het aan-
tal auteurs dat aan de Bijbel heeft bijgedragen 
nog aanzienlijk hoger dan veertig. Psalmen en 
Spreuken zijn ook door meerdere auteurs ge-
schreven. De opschriften boven de psalmen 
laten zien dat hier minstens zeven auteurs aan 
het werk zijn geweest. Spreuken is geschre-

ven door Salomo, Agur en koning Lemuël.
 
Alle auteurs waren Joods, met de moge-
lijke uitzondering van Lucas. Hoewel zij dus 
schreven vanuit de context van de Joodse 
godsdienst, richtten zij zich tot mensen uit alle 
volken. 

De auteurs van de Bijbel bekleedden ook de 
meest uiteenlopende posities in hun tijd. Zo 
komen we onder andere de volgende mensen 
tegen:
Twee herders: Mozes en David.
Twee priesters: Jeremia en Ezechiël.
Twee koningen: David en Salomo.
Twee vissers: Petrus en Johannes.
Twee theologen: Ezra en Paulus.
Een arts: Lucas.
Een staatsman: Daniël.
Een belastingambtenaar: Matteüs.
Een generaal uit het leger: Jozua.
Een kelner: Nehemia.

Het heengaan van Iemand laat een leegte 
achter die moeilijk weer op te vullen zal zijn. 
Anders is vele jaren bij ons geweest en al die 
jaren had Iemand een veel groter aandeel in 
het werk dan de anderen. 
Als er een taak te doen was, een groep om les 
te geven, of een vergadering om naar toe te 
gaan, dan stond er altijd één naam op ieders 
lijst, “Laat Iemand Anders het maar doen.” 

Als er gesproken werd over leiderschap, dan 
werd er naar deze geweldige persoon ge-
keken voor inspiratie en voor resultaten; “Ie-
mand Anders kan met die groep werken.” 
Het was algemeen bekend dat Iemand An-
ders één van de meest vrijgevige mensen in 
onze kerk was. Als er een financiële nood 
was, nam iedereen gewoon aan dat Iemand 
Anders het verschil wel zou inleggen. 

Iemand Anders was geweldig; soms leek het 
wel bovenmenselijk. 
Maar de waarheid is dat iedereen teveel ver-
wachtte van Iemand Anders. Nu is Iemand 
Anders weg! We vragen ons af wat we nu 
moeten doen. Iemand Anders heeft een ge-
weldig voorbeeld gegeven, maar wie gaat het 
navolgen?
Wie gaat de dingen doen die Iemand Anders 
deed? 

Als je dit jaar gevraagd wordt om te helpen, 
onthoudt dan – we kunnen niet meer op Ie-
mand Anders rekenen.

Sommige mensen ontvingen een roeping om te schrijven. 
Hun inspiratie en werk werd uiteindelijk de Bijbel.

Onze kerk was erg bedroefd deze week te vernemen dat één 
van onze meest gewaardeerde kerkleden, Iemand Anders, 
overleden was. 

‘Mag ik iets vragen?’ vroeg Ben. 
‘Natuurlijk, ga je gang, stel je vraag maar,’ antwoordde de rabbi. 
‘Nou, de Bijbel zegt dat de kinderen van Israël de Rode Zee overstaken,’ ging Ben verder, ‘en 
ook dat de kinderen van Israël de tempel bouwden, en de kinderen van Israël deden dit en ze 
deden dat. Deden de volwassenen nooit iets?’

Toen we vijf jaar oud waren, stond één jaar voor twintig pro-
cent van ons totale leven. Bij vijftig jaar, staat een jaar voor 
twee procent, of één/vijftigste van onze levenservaring. 
Geen wonder dat het op de basisschool zo lang duurde 
voordat het eindelijk vakantie was – en ook niet verwonder-
lijk dat de vakantie op de leeftijd van vijftig, als een jaar staat 
voor zo’n klein deel van de tijd die we al hebben besteed, 
in een oogwenk weer voorbij is. Het is een beetje als een 
videoband die bij het terugspoelen steeds sneller gaat en 
tegen het einde van de spoel als een razende versnelt. Zo 
gaat het met je resterende tijd die steeds minder wordt. 

Neem de tijd om elke morgen te luisteren naar het lied van 
een roodborstje
Neem de tijd om de rozen te ruiken terwijl je onderweg bent
Zeg voordat je weggaat alsjeblieft “Ik hou van je”
tegen de mensen die je kent
Neem de tijd voor een zonsondergang en het avondrood

Neem de tijd om deze zomer met kinderen in een boom 
te klimmen
Verken elke afgelegen landweg die je kunt vinden
En neem af en toe een moment
om een kasteel in het zand te bouwen
Neem de tijd om die berg te beklimmen
Als je dat kunt

Neem de tijd om te spelen, je werk kan wel zonder je
Geef het urgente op voor de avond
En neem een geliefde bij de hand
En staar rustig naar die volle maan
Laat deze minuut niet aan je voorbijgaan
Want de jaren gaan al veel te snel voorbij

En maak van elke dag “safari” dag
Voordat dit moment weer wegglipt
Neem de tijd om te leven.

neem de tijd 
(fragment uit Safari to the 
Soul van Denis Waitley

Inzicht
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god 
leren 
kennen

Waar staat het
We gaan eerst even kijken waar het staat. In 
Filemon 3 lezen we: “… genade zij u en vrede 
van God, onze Vader…”. Dat is alvast duide-
lijk; de Vader is God.
Nu over Jezus. We lezen: “In den beginne 
was het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God. Het Woord is vlees ge-
worden en het heeft onder ons gewoond en 
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene des Va-
ders, vol van genade en waarheid.” (Johan-

nes 1:1, en 14). Jezus is het Woord, de Zoon 
van God de Vader die mens werd. Jezus is 
daardoor volledig God en volledig mens. Hij 
is anders dan God de Vader, want de Vader 
is wel God, maar is geen mens geworden.
In Hebreeën 1:1-9 lees je ook heel duidelijk 
dat Jezus God is: “Nadat God eertijds vele 
malen en op vele wijzen tot de vaderen ge-
sproken had in de profeten, heeft Hij nu in 
het laatst der dagen tot ons gesproken in de 
Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van 
alle dingen, door wie Hij ook de wereld ge-
schapen heeft. Deze, de afstraling zijner heer-
lijkheid en de afdruk van zijn wezen (…) van 
de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt 
tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; 
maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle 
eeuwigheid…Gerechtigheid hebt U liefgehad 
en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, 
o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie”.

God de Vader zelf noemt Jezus God (vers 8 
en 9). En we zien tegelijkertijd de eenheid van 
de Vader en de Zoon, omdat de Zoon de af-
straling van de heerlijkheid van de Vader is en 
de afdruk van het wezen van de Vader wordt 
genoemd (vers 3). Verder zien we dat de Va-
der door de Zoon de wereld geschapen heeft 
(vers 2).

De Bijbel zegt verder dat ook de Heilige 
Geest God is, bijvoorbeeld in 2 Kor. 3:16-18: 
“Telkens wanneer iemand zich tot de Here 
bekeerd heeft, wordt de bedekking wegge-
nomen. De Here nu is de Geest; en waar de 
Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die 
met een aangezicht, waarop geen bedekking 
meer is, de heerlijkheid des Heren weerspie-
gelen, veranderen naar hetzelfde beeld van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de 
Here, die Geest is.”

We zien dat de Bijbel de Heilige Geest de 
Here noemt, degene tot wie wij ons beke-
ren. Net zoals God de Vader en Jezus Here 
worden genoemd. Hetzelfde woord wordt ge-
bruikt, ook in het Grieks. De Heilige Geest is 
de Here God.

We zien verder dat de Heilige Geest schept. 
In Psalm 104:24 en 30 lezen we: “Hoe tal-
rijk zijn Uw werken, o Here, Gij hebt ze alle 
met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van Uw 
schepselen. Zendt Gij Uw Geest uit, zij wor-
den geschapen.”

Niet alleen
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn 
God. Samen de ene ware God, de Schepper. 
Zij scheppen als drie Personen en zijn daarin 
zo volkomen één, dat het letterlijk één God is.
God is dus één, maar Hij is niet alleen. Hij is 

altijd met z’n drieën. Daar sta je misschien niet 
zo vaak bij stil. 
Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
is liefde. Een liefde die er in alle eeuwigheden 
al is geweest en er altijd zal zijn. De liefde die 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
onderling hebben is immens groot. Voor een 
besef daarvan: minstens zo groot als de liefde 
waarmee Jezus voor ons gestorven is. Het is 
een onvoorstelbaar grote en volmaakte liefde.
De levende God is geen eenzame God. Er zijn 
volkomen blije, enorm gelukkige, overvloedig 
liefdevolle relaties tussen de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest.
En God laat ons delen in die liefde. Wij mogen 
zelfs vol worden van diezelfde liefde die God 
in zich heeft, om uit te delen aan anderen. Kijk 
maar in Romeinen 5:5 “omdat de liefde Gods 
in onze harten is uitgestort door de Heilige 
Geest, die ons gegeven is”.

Inzicht Inzicht

Door Redactie Lifeline

De Bijbel vertelt ons dat God uit drie Personen bestaat; de 
Vader,Jezus en de Heilige Geest. Hoe we ons dat moeten 
voorstellen gaat ons verstand te boven, maar er zijn wel een 
paar prachtige feiten over God in te ontdekken.

God werkt als één God met ons. 
En de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest hebben daarin 

een verschillende taak.
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Samenwerking
In God is ook samenwerking tussen Vader, 
Zoon en Heilige Geest. In perfecte eenheid, 
vertrouwen en onderlinge eerbied werken zij 
samen.
De Vader vereert niet Zichzelf, maar de Zoon 
vereert Hem. En de Zoon vereert niet Zichzelf, 
maar de Vader eert de Zoon. De Heilige Geest 
wijst niet op Zichzelf, maar naar Jezus, en eert 
Hem.
Die samenwerking hebben we ook al gezien 
bij de schepping: God de Vader geeft de op-
dracht, de Zoon spreekt het Woord, de Heili-
ge Geest brengt de kracht, en zo schept God.
Zo werken de Vader, Zoon en Heilige Geest 
ook samen in hun omgang met ons. God 
werkt als één God met ons. En de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest hebben daarin een 
verschillende taak.

De Vader houdt van ons. Hij roept ons en wil 
dat wij Zijn kinderen worden. Dat is Zijn be-
slissing. Wij mogen Hem Papa noemen! Hij 
redt ons en maakt ons Zijn kinderen. Daartoe 
zendt Hij Jezus en de Heilige Geest (Efeziers 
1:1-6, Joh. 12:49-50, Joh. 12:49-50, Joh. 
14:26).

Jezus is mens geworden. God weet echt hoe 
het is om mens te zijn, want Hij is zelf mens 
geworden. Daardoor hebben wij een voor-
beeld waar we naar kunnen kijken en van wie 
we kunnen leren. Maar Jezus is meer dan dat. 
Hij is in onze plaats gestorven en is één ge-
worden met ons in de dood. Wij zijn met Hem 

gestorven. Vervolgens is Jezus opgestaan uit 
de dood en Hij leeft voor eeuwig. Wij zijn ook 
één met Hem geworden in Zijn leven en daar-
om mogen wij nu voor eeuwig leven. Jezus 
heeft zich aan ons verbonden, Hij heeft zich 
met ons verenigd. Wij zijn deel van Hem ge-
worden, deel van Zijn lichaam. Hij noemt ons 
Zijn bruid (Hebr 4:15, Rom 5:8, 10, Heb 7:25).

De Heilige Geest doet weer iets anders. De 
Heilige Geest komt in ons wonen, om ons 
ook echt de goddelijke natuur zelf te geven. 
Zo woont God in ons, omdat de Heilige Geest 
in ons woont! Daardoor ontvangen we Gods 
karakter, Zijn liefde en Zijn kracht (2 Petrus 
1:3-4).

God is boven ons, waar we naar op kunnen 
kijken. Onze Vader, onze Papa, vol liefde. 
God is naast ons, als onze medemens. Onze 
Broer, onze Vriend, onze Bruidegom. Ons 
voorbeeld, die zoveel van ons houdt dat Hij 
voor ons gestorven is en die zich met ons 
heeft verbonden. En God is in ons. Gods 
Geest samen met onze geest. Wij worden 
daardoor daadwerkelijk kinderen van God.
God laat ons enorm delen in wie Hij zelf is. 
Wij mogen opgenomen zijn in Hem. Hij laat 
ons zien hoeveel liefde Hij voor ons heeft en je 
mag er met je vrije wil voor kiezen om Hem te 
leren kennen en te delen in die liefde.
Ontzagwekkend groot, breed en diep is de 
liefde van God!
Wat een liefde!

De levende God is geen eenzame God. 
Er zijn volkomen blije, enorm gelukkige, 
overvloedig liefdevolle relaties tussen de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Inzicht Liefde

god
luistert
U?
Een man wandelde door een bos 

en dacht na over het leven.

Hij wandelde, dacht na, wandelde 

en dacht na.

Hij voelde zich erg dicht bij de 

natuur en zelfs dicht bij God.

Hij voelde zich zo dicht bij God dat 

hij voelde dat als hij zou spreken, 

God zou luisteren.

Dus hij vroeg, “God, luistert U?” 

En God antwoordde, “Ja mijn zoon, 

Ik ben hier.” 

De man stopte en dacht nog verder 

na. 

Hij keek naar de lucht en zei, “God, 

wat is een miljoen jaar voor U?” 

God antwoordde, “Nou mijn zoon, 

een seconde voor mij is als een 

miljoen jaar voor jou.” 

Zo bleef de man wandelen en 

nadenken... wandelen en nadenken 

... 

Toen keek hij opnieuw naar de lucht 

en zei, “God, wat is een miljoen 

euro voor U?” 

En God antwoordde, “Mijn zoon, 

mijn zoon ... een cent voor mij is 

als een miljoen euro voor jou. Het 

betekent haast niets voor me. Het 

heeft geen waarde, het is zo klein.” 

De man keek naar beneden, dacht 

nog wat na en keek toen naar de 

lucht en zei, “God, kan ik een mil-

joen euro krijgen?” 

En God antwoordde, “Over een 

seconde.” 

Door Joseph Tkach In die dagen aten mensen door op een bank met kussens 
te leunen met hun voeten naar achteren, weg van de tafel. 
Zo knielde de vrouw achter Jezus en maakte zijn voeten 
nat met haar tranen en droogde ze met haar haren. De 
Farizeeër vond deze storing niet prettig, maar hij zei niets. 
Hij dacht alleen bij zichzelf, “Deze Jezus is duidelijk geen 
profeet. Als Hij dat wel was, zou hij weten wat voor zonda-
res deze vrouw is.” De Farizeeër ging er natuurlijk van uit, 
dat echt rechtvaardige mannen niets te maken hadden met 
zondaren, zeker niet met vrouwelijke zondaren.
Maar de gastheer kon niet weten dat Jezus wist wat hij 
dacht. Hij moet verbaasd zijn geweest toen Jezus hem een 
opvallend verhaal vertelde: ‘Er was eens een geldschieter 
die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd 
denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet 
konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. 
Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Si-
mon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het 
grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: 
‘Dat is juist geoordeeld.’ (Lukas 7:41-43). Toen wees Je-
zus naar de vrouw en zei, “Simon, je hebt geen bijzondere 
liefde aan mij betoond toen ik aankwam, maar deze vrouw 
heeft dat wel gedaan. Weet je waarom? Omdat zij een gro-

te zondares is die weet dat het nodig is dat haar zonden 
vergeven worden en ze vertrouwt erop dat ik dat zal doen. 
Daarom houdt ze zoveel van mij. Maar jij, Simon, jij denkt 
dat je niet veel vergeving nodig hebt, in ieder geval niet van 
mij, dus heb je mij niet veel liefde betoond. Zo gaat het met 
mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Ze hebben 
niet zoveel lief. Maar mensen die weten dat ze zondaars 
zijn en mijn vergeving willen, zijn anders. Mijn genade inspi-
reert ze tot grote liefde.”

Jezus zei hiermee dat hoe meer we begrijpen hoeveel ons 
vergeven wordt, hoe meer we God liefhebben, die ons ver-
geeft. En hoe meer we God liefhebben die ons vergeeft, 
hoe meer we onze naaste vergeven die ons kwaad doet. 
Vergeving produceert liefde en liefde produceert vergeving.
God is de bron van liefde en Hij hield van ons zelfs toen 
we nog zondaars waren zoals Romeinen 5:6-8 ons vertelt. 
Het maakt niet uit hoe groot of hoe alom bekend je zonden 
zijn. Jezus neemt alle zondaren op en vergeeft alle zonden. 
Dat is waar Hij voor kwam. Dat is waarom Hij één van ons 
werd: om jou en mij en die vrouw en iedere andere zondaar 
te vergeven en te genezen. De beste plaats voor zondaren 
is aan de voeten van Jezus.

Een iemand nodigde Jezus eens uit om te komen eten. Tijdens de maaltijd kwam er een 
vrouw binnen die alom bekend stond als een zondares en ze begon Jezus’ voeten te zalven 
met parfum. 

Vergeving 
produceert 

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

Inzicht Meditatie

Klein 
wormpje...
God wil een relatie met ons. Dat kan soms best 
beangstigend zijn, want een relatie betekent je-
zelf open durven stellen. Maar ook open durven 
te staan voor de ander, in dit geval voor God.

Door Lamberta Danenberg Toen Israël in nood God aanriep hielp Hij hen. Maar Hij 
noemde hen (een heel volk) wel een wormpje. Ook een 
zandkorrel bij de zee en een druppel in de oceaan zijn 
termen waarmee God hele volken vergelijkt. En juist díe 
God wil een relatie met u en mij. Ik was er eigenlijk wel een 
beetje bang voor. Zou ik mijzelf blijven? Verlies ik mijzelf in 
God? Nu, ik kan u verzekeren dat het tegenovergestelde 
gebeurt. Je kunt jezelf verliezen in de wereld. In haar rijk-
dom en haar manier van denken. Je kunt jezelf verliezen 
in het op zoek zijn naar jezelf. Je kunt jezelf verliezen in 
geluk. Zelfs het zoeken naar liefde kent gevaren, omdat 
liefde verblindt en wij soms onze eigen motieven of die van 
de ander niet voldoende kennen. In God verlies je jezelf 
echter niet. Integendeel: God laat je zien wie je bent en ook 
dat Hij van je houdt. In Zijn grootheid verdwijn je niet, maar 
kom je tot leven.
Natuurlijk is een gezonde vrees voor God gepast. God 
heeft immers alles in Zijn hand. Hij is de Schepper van al 
het leven, Hij heeft alle macht in handen en gaat over leven 
en dood. Maar God wil geen relatie op basis van angst. Hij 
wil een relatie die gebaseerd is op vertrouwen.

HIJ HEEFT ALLE ANTWOORDEN! Ik stel mij dat zo voor. 
De Israëlieten worden bedreigd en ze zijn bang, doods-
bang. Ze vasten en ze bidden. God antwoordt. Ik zie Hem 
als het ware glimlachen om die ongegronde angst. Klein 
wormpje is een realiteit, maar God verplettert dit wormpje 
niet. Nee, de wormen om Israël heen worden in dit verhaal 
verpletterd. GOD HEEFT ALLES IN ZIJN HAND.
Zoals een vader zijn kleine kind geruststelt: “Nee hoor 
kleintje, er zijn geen monsters onder het bed.” En als het 
kindje toch nog bang is om te gaan slapen kijkt de vader 
samen met zijn kind onder het bed. Dat samen kijken doen 
wij als we de Bijbel lezen en bidden. Net als dat kind leren 
we zo dat we veilig zijn in Hem. De Bijbel vertelt ons dat 
Gods liefde de vrees uitdrijft. In het gebed helpt de Hei-
lige Geest ons God beter te begrijpen. En door de Heilige 
Geest ervaren we Gods liefde in ons hart.
God is ook onze Schepper. Dat is heel belangrijk om te be-
seffen. De mens is op zoek naar zichzelf en naar de reden 
waarom we hier zijn. Als we God niet als de Schepper er-
kennen, kunnen we ook niet begrijpen waarom we gescha-
pen zijn en met welk doel. Als mijn man een bouwtekening 
van zijn auto wil, gaat hij niet naar de Mercedesgarage, 
want hij heeft een Mazda. Als ik dus wil weten wie ik als 

mens ben en waarom ik hier ben, moet ik bij mijn Maker, 
mijn Schepper zijn. Hij heeft de bouwtekeningen en ook de 
reden voor ons bestaan. God wil een relatie met u en mij. 
Niet alleen tijdens dit leven, maar ook hierna.
Tja, en dan komen we misschien bij onze diepste angst. 
Als ik mijzelf ken en ik ben teleurgesteld in mij zelf… wat 
dan? Wil God mij dan nog wel? Misschien ben ik wel een 
larve in plaats van een wormpje of kronkel ik alleen maar 
in de modder en ben ik voor God helemaal niet interessant 
genoeg voor een relatie. Wat heb ik nou in te brengen? Het 
goede nieuws is: God houdt van u en mij zoals we zijn, 
maar Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten blijven! 
Toen Hij u in de moederschoot vormde was dat niet het 
einde, maar het begin van uw schepping. Elke dag op-
nieuw wil God dat we Hem beter leren kennen en daardoor 
anders gaan denken en zo ook van binnenuit veranderen. 
God weet dat u en ik onvolmaakt zijn . Voor Hem is dat 
geen probleem. Zijn antwoord is vergeven wat er fout is ge-
gaan en herstellen wat er stuk is. Met als doel een eeuwig 
leven met Hem. Hij is de Schepper. Hij wil ons maken zoals 
Hij ons vanaf het begin wilde hebben.
Eigenlijk zijn wij mensen als ingedeukte auto’s. We hebben 
allemaal zwaar weer meegemaakt en ongelukken begaan. 
Als je bij God komt gaat Hij je herstellen. Hij reinigt ons 
en deukt ons uit. Hij geeft ons een nieuw kleurtje en leert 
ons ongelukken te voorkomen. Maar een Mazda blijft een 
Mazda en wij blijven ook onze eigen identiteit behouden. 
Daarom is een relatie met God zo geweldig. Als u God leert 
kennen en Hem toelaat in uw leven, zult u meer en meer 
u zelf worden. Zoals God, onze Schepper, ons bedoeld 
heeft. 

Ik heb niet alle antwoorden op het leven, maar wel de ze-
kerheid dat God die heeft. Ik weet dat heel veel mensen Zijn 
roepstem nog niet horen, maar dat God van hen houdt en 
ze ook eenmaal in Zijn garage brengt. Ik weet niet waarom 
Hij nu zoveel lijden toelaat. Maar ik weet wel dat Hij een-
maal de tranen zal afwissen bij iedereen die heeft geleefd, 
die nu leeft en die zal leven. Ik weet dat er nog aardig wat 
deuken en schrammen zijn. Maar God is bezig de mens 
meer en meer te herstellen naar de mens die Hij bij zijn 
schepping bedoeld heeft. Ja, net als het volk Israël ben ik 
als een wormpje vergeleken bij de almacht van God. Maar 
dat is een bemoediging, want dat betekent dat Hij bergen 
verzet, terwijl ik mijn eigen stukje aarde mag omwoelen.
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In Zijn grootheid verdwijn je 
niet, maar kom je tot leven.



Heb je weleens in een situatie gezeten 
waarin je echt hulp nodig had?

Je was bijvoorbeeld net bevallen en vanwege allerlei com-
plicaties echt niet in staat om zelf je huishouden te doen. Of 
je verloor je baan en vroeg je af of je de sportschoenen voor 
de gymles van je kinderen nog wel kon betalen. Soms heb je 
echt hulp nodig. Dat kan je een naar gevoel van afhankelijkheid 
bezorgen. Het kan vernederend voelen. Eigenlijk ben je maar 
liever in een positie waarin je sterk bent, waarin jij degene bent 
die kan uitdelen. Het kan je ook gevoelens van minderwaardig-
heid geven. Zo van: “Wat hebben anderen nou aan mij, ik ben 
ze zoveel tot last.”
Juist in die situatie ben je bijzonder, nodig en uniek.
Als je ziek bent, slachtoffer, arm, of onwetend op een bepaald 
terrein, dan ondervind je wat het is om te ontvangen van an-
deren. Hoe het is als mensen dat van harte doen of uit ver-
plichting. Als ze iets van jou terug verwachten of geven zonder 
eis van tegenprestatie. Als mensen op jou neerkijken of je met 
respect behandelen. Als ze vriendelijk en met warmte voor je 
zorgen of alleen maar zakelijk en afstandelijk. Als ze eigenlijk 
niets van je begrijpen of een groot inlevingsvermogen hebben. 
Je uiteindelijk zat worden of trouw voor je blijven zorgen. En 
hoe het is als mensen helemaal niets voor je doen.
Daarnaast ondervind je hoe je zelf bent. Er zijn mensen die zelf 
graag afhankelijk willen zijn en die anderen een voortdurend 

schuldgevoel bezorgen. Die eisen stellen aan wat anderen al-
lemaal voor hen zouden moeten doen. Dat vertellen ze dan met 
subtiele steken onder water of heel duidelijk. Ze klagen over de 
geboden hulp en het is nooit goed genoeg. Anderen vinden 
het juist ontzettend moeilijk om hulp te ontvangen en wijzen 
die steeds af. Sluiten zich op en doen net of het uitstekend 
met ze gaat.
Zo bezien valt er heel wat te groeien in ons geven als wij ons in 
een ontvangende positie bevinden!
Je kunt begrip, geduld en dankbaarheid geven voor de gebrek-
kige manier waarop de ander jou helpt. Je kunt anderen de 
vrijheid geven om te kiezen of ze je willen helpen. Je kunt je 
realiseren dat ook jij, in je moeilijke omstandigheden, altijd iets 
voor de ander kunt doen en dat je nog steeds waardevol bent. 
Wat kun je bijvoorbeeld doen? Je kunt doorgeven wat jij in je 
relatie met God hebt ontvangen, juist ook in je moeilijkheden. 
Je kunt de ander een gevoel van waarde geven doordat hij jou 
mag helpen. Je kunt hem toelaten in jouw moeilijkheden en die 
met hem delen. Het is namelijk heel waardevol als mensen niet 
alleen maar hun successen en leuke tijden met elkaar delen, 
maar ook hun moeite, verwarring en pijn. En je kunt de ander 
vergeving geven als hij tekort schiet in zijn hulp aan jou.
Ontvangen wordt zo een bijzondere manier van geven.

geven of 
ontvangen?
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