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onbewoond eiland!

Geachte lezers...

Hoeveel uur 
werkt u per 
week?
Hoeveel uur werkt u per week? Nederlanders blijken volgens een 
onderzoek tot de hardst werkende mensen ter wereld te horen. 
Wij schijnen gemiddeld de meeste uren per week te maken, zijn 
behoorlijk productief en soms ook heel gestrest. Maar volgens 
een ander onderzoek blijken wij juist weer erg weinig uren te 
maken in vergelijking met andere landen!

Werken wij teveel? Wanneer is het eigenlijk teveel? Of doen we 
misschien nog steeds te weinig?

Onlangs las ik een bericht in de krant dat het meeste vrijwilligers-
werk in Nederland door christenen gedaan wordt. Wat doen we 
allemaal en doen we het goede? Hoe weet je waar jouw taak 
begint en waar die ophoudt?

In deze Lifeline laten we verschillende schrijvers hierover aan het 
woord. Bijvoorbeeld over de invloed van onze maatschappij op 
onszelf, over druk en stress en over een heroverweging van onze 
prioriteiten. Ons gebed is dat u samen met Jezus kunt beslissen 
wat u het beste wel en niet kunt doen.

Jezus zelf deed het werk dat God de Vader Hem te doen gaf. Hij 
had de beheersing om te doen wat goed was, zelfs toen Hem 
dat zijn leven kostte. 

Tegelijkertijd had Jezus ook de beheersing om zich niet te laten 
meeslepen in werk dat wel op zijn pad kwam, maar geen op-
dracht van de Vader was. Hij wist wanneer Hij rustig kon gaan 
slapen en deed dat dan ook – ook toen Hij midden in een storm 
in een bootje lag. De massa liet Hij soms gewoon staan, omdat 
Hij de opdracht had om ook naar andere stadjes te gaan. Soms 
rustte Jezus uit, op andere momenten ging Hij nachten door.

Jezus had een perfecte beheersing van zichzelf en een volmaak-
te communicatie met God de Vader. Hij liet zich niet in de eerste 
plaats leiden door zijn eigen behoeften of door de druk van an-
dere mensen. Hij liet zich voor elk werk en elke rustperiode altijd 
leiden door God de Vader. “Ik doe alleen het werk dat ik de Vader 
zie doen”, zei Hij. Tegelijkertijd zie je in Zijn leven dat Hij daar 
geen star persoon van werd. Het volgen van de Vader was juist 
het mooiste dat er bestond. Jezus zorgde voor zichzelf en voor 
anderen. Hij stapte op mensen af, wist wat ze nodig hadden, 
luisterde naar hun behoeften en trok zich wat aan van hun nood. 
Jezus wist wat Zijn taak was. 

Kortom, als we ons afvragen wat we het beste kunnen doen en 
of we teveel of te weinig doen, kunnen we bij Hem terecht.

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze Lifeline.

Denise de Moei
Redactie Lifeline
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Roeping

De dag van 
mijn ontslag

4 | lifeline

Ik ben een controlefanaat. Dat wist ik al lang, maar toen 
mijn geduldige echtgenoot me op het verschil wees tussen 
‘bemoeien’ en ‘bemiddelen’, besefte ik dat er iets aan ge-
daan moest worden. Dus heb ik mezelf ontslag aangezegd. 
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Roeping

Door Nan Kuhlman Ik gaf mezelf de bons als beheerder van het heelal. Voor 
zolang ik mij kan herinneren heb ik beleden dat Jezus mijn 
Heer en Heerser is, maar ik voegde de daad niet bij het 
woord. ‘God heeft alles onder controle’ lag op het puntje 
van mijn tong, maar ik deed alsof ik zelf verantwoordelijk 
was voor andermans geluk, gezondheid, welzijn en veilig-
heid. Dat is een zware en uitputtende last om te dragen, 
maar een die wij controlefanaten maar niet kunnen weer-
staan.
Ik heb het ontslag niet luchtigjes over me heen laten ko-
men. Ik stond erop er danig van onder de indruk te raken. 
Tenminste, ik dacht dat ik het op die manier ondervond. 
Maar het heeft nog wel een hele poos geduurd voor ik er 
achter kwam wat er werkelijk nodig was om anderen hun 
vrijheid van keuze te respecteren. Ik kon het niet aanzien 
als anderen de dupe werden van hun eigen fouten, dus 
deed ik mijn uiterste best te voorkomen dat ze ook maar 
één misstap zouden begaan.
En wat deed ik om hen op het smalle maar rechte pad 
te houden? Bemoeien natuurlijk. Me ermee bemoeien, 
bemoeien en nog eens bemoeien. Maar kinderen zijn niet 
gebaat met bemoeizuchtige moeders. Wat ze bijgebracht 
moet worden is verantwoordelijkheid en het aanvaarden 
van de gevolgen van hun eigen acties. Ze hebben het no-
dig om de pijn te voelen die een gevolg is van slechte of 
halfslachtige keuzes als afschrikmiddel bij het maken van 
de grotere beslissingen. En misschien denkt niet iedereen 
er zo over, maar ook echtgenoten zitten niet op een be-
moeizuchtig mens te wachten. Een echtgenoot heeft een 
vrouw nodig, niet een tweede moeder.

Respect en vrijheid
Nadat ik mezelf had ontslagen van het zijn van mijn broe-
ders bemoeizuchtige hoeder, begon ik na te denken over 
de manier waarop God me de vrijheid geeft om elke dag 
verkeerde keuzes te maken en onverstandige beslissingen 
te nemen – ondanks dat het Hem pijn doet daar getuige 
van te zijn. God is geen controlefreak. Hij heeft de mens 
gemaakt om deel te hebben aan hetzelfde soort van we-
derzijds respect en keuzevrijheid die de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest delen.
Als we beginnen te denken: “Hij of zij staat op het punt 
een fout te maken: ik moet ingrijpen,” dan wil God dat we 
denken: “Vertrouw op Mij. Bid voor die persoon. Die is niet 
jouw eigendom, die behoort Mij toe.” Het wordt wel heel 
erg moeilijk om respect voor iemands keuzevrijheid te to-
nen als we voortdurend bezig zijn hen (proberen) te veran-

deren. Als we hen onze kijk op de zaak willen opdringen, 
met hoe wij er over denken dat zij zouden moeten doen, 
dan blokkeren we de keuzevrijheid van de ander en ont-
zeggen we onszelf de vreugde van de broederschap die 
God bedoeld heeft.
Toen ik mezelf ontslag aanzegde als heerser over het uni-
versum, begon ik een stuk beter te zien wat God werke-
lijk van mij verlangt en waar Hij mij verantwoordelijk voor 
houdt. Ik kon ophouden met het teveel van mezelf vergen 
en ik kon beginnen met in Hem te rusten, in de wetenschap 
dat de Vader, Zoon en Geest alles onder controle hebben.
Was het maar zo gemakkelijk. Begrijp me niet verkeerd, 
toen ik mezelf de bons gaf, kon ik toegeven dat mijn pogin-
gen om het werk van God te doen resulteerde in nog meer 
pijn en relatiespanning dan dat er iemand in positieve zin 
veranderde. Maar oude gewoonten slijten moeilijk. Ik moet 
mezelf nog steeds vaak voorhouden dat het a) niet mijn 
probleem is, en b) dat ik ontslagen ben als heerser over 
het heelal.
Richard Swenson gaf een goede samenvatting over God 
God laten in zijn boek, The Overload Syndrome (het 
overbelastingssyndroom). “Omdat God de ontwerper en 
schepper van mijn beperkingen is, is het waarschijnlijk Zijn 
wil dat ik beperkingen heb. Hij verwacht zeer zeker niet van 
mij dat ik volmaakt ben en verbaast zich er vermoedelijk 
over dat ik dat wel probeer te zijn. Hij vindt het prima dat 
ik niet te allen tijde alles voor anderen kan betekenen. God 
loopt in zijn troonzaal niet met een bezorgd gezicht zenuw-
achtig op en neer vanwege de toestand waarin de wereld 
verkeert. Hij is alwetend, staat nergens versteld van want 
hij is soeverein (almachtig). Het is prima als we beperkingen 
hebben. Hij is bekwaam” (pag. 37).
Als er voor ons controlefanaten enige troost is, dan is het 
wel dat God ons gadeslaat terwijl we met vallen en op-
staan door het leven gaan, met ons huilt en samen met 
ons de brokstukken opraapt die wij gemaakt hebben, en 
dat alles met compassie. Hij is bereid al het goede, slechte 
en verkeerde met ons te doorstaan zodat wij de vrijheid 
hebben om voor Hem te kiezen zonder enige bemoeienis 
of dwang. Of zoals het gezegde luidt: “Liefde is als een 
vlinder. Laat het maar gaan. Als het terugkomt mag je het 
houden. Indien niet, dan is het nooit van jou geweest.”
Offi cieel ben ik nu dus zonder werk. Ik denk erover een 
advertentie te plaatsen ongeveer in de geest van: “Ex-
bemoeial zoekt werk, meer dan 40 jaar ervaring. Op zoek 
naar mensen om lief te hebben, te respecteren en te be-
moedigen. Verwacht zo nu en dan een lichte terugval.”

 lifeline | 5

Het wordt wel heel erg moeilijk om 
respect voor iemands keuzevrijheid te 

tonen als we voortdurend bezig zijn hen 
(proberen) te veranderen.

“liefde is als een vlinder. laat het maar gaan. als het terugkomt 
mag je het houden. Indien niet, dan is het nooit van jou geweest.”
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Opgebrand?

Mensen met burnout hebben de ervaring dat 
het werk niet meer lukt, dat ze uitgeput zijn 
en dat het niet meer lukt om daarvan uit te 
rusten.
Het is belangrijk om burnout-klachten serieus 
te nemen en er iets mee te doen. Professio-
nele hulp kan nodig zijn als klachten blijven 
bestaan. Klachten passend bij burnout kun-
nen sterk uiteenlopen. De klachten die opge-
somd staan, zullen voor iedereen in meer en 
mindere mate herkenbaar zijn. Specifi ek voor 
burnout is dat de klachten niet herstellen na 
een rustperiode, dat ze het werken onmoge-

lijk maken en dat men buiten het werk ook 
niet meer functioneert. 
De ontdekking dat het gaat om burnout-
klachten kan op uiteenlopende manieren wor-
den gedaan. Er zijn mensen die ‘knakken’: 
van volledig functioneren uitkomen op totale 
uitputting en ‘niets meer kunnen’. Er zijn ook 
mensen die beginnen met ziekmelden met 
het idee dat ze er na een week weer bovenop 
zijn, maar die vervolgens toch maanden niet 
in staat zijn om te werken. Anderen beginnen 
snel weer met een aantal uren werk per dag, 
maar het lukt niet om weer volledig te reïn-
tegreren.
Een belangrijk kenmerk van burnout is dat 
het ontstaan van de klachten een proces is 
van jaren en dat de klachten een chronisch 
beloop hebben. Burnout-klachten kunnen 
niet enkel het gevolg zijn van stressvolle ge-
beurtenissen, maar stressvolle gebeurtenis-

Inzicht

Bron Eleos

Vooral vrouwen in de hoogste beroepsgroepen hebben er 
last van. Van de vrouwen die hooggeschoolde ‘hoofdarbeid’ 
verrichten, kampt 15% met burnout-klachten. Van de mannen 
heeft rond de 9% burnout-klachten. Bij hen is er nauwelijks 
verschil tussen de onderscheiden beroepen.
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sen kunnen wel de druppel vormen die de 
emmer doet overlopen.

Hoe ontstaat burnout?
Over oorzaken van burnout is veel te zeggen. 
In de meeste theorieën wordt duidelijk dat het 
een complexe interactie is tussen werkom-
standigheden, persoonlijkheid en de privési-
tuatie. Met betrekking tot werkomstandighe-
den kunnen verschillende factoren stress en 
spanning geven:

•  te veel werk/tijdsdruk
•  weinig uitdaging
•  weinig invloed kunnen uitoefenen op de in-

houd van het werk
•  weinig resultaat zien
•  weinig waardering krijgen
•  problemen met leidinggevenden
•  confl icten of slechte verstandhoudingen

•  slecht verlopende reorganisaties
•  onduidelijke verantwoordelijkheden en be-

voegdheden
•  functie die te hoog gegrepen is
•  bedreigend werkklimaat met ongewenste 

intimiteiten
•  intimidatie/discriminatie

Bij burnout wordt er doorgaans over betaald 
werk gesproken. Dezelfde factoren kunnen 
echter ook worden onderscheiden in het ker-
kelijk werk, vrijwilligerswerk of het werk als 
huismoeder in een druk gezin. 

Hoe er wordt omgegaan met stressfactoren 
op het werk, hangt direct samen met hoe 
de persoon in kwestie ermee omgaat. Van 
een aantal eigenschappen is bekend dat ze 
gevoelig maken voor uitputtingsklachten bij 
stress in werksituaties. 

•  perfectionisme
•  sterk verantwoordelijkheidsgevoel
•  moeilijk nee kunnen zeggen
•  weinig zelfvertrouwen
•  de eigen grenzen niet kennen
•  ambitieus
•  behoefte zichzelf te bewijzen
•  moeite met delegeren, neiging om zichzelf 

op te offeren
•  boosheid en onvrede niet uiten maar inslik-

ken
•  niet goed kunnen plannen, de werkzaamhe-

den niet overzien

Het gezinsleven, de vrijetijdsbesteding en 
de gezondheid kunnen enerzijds een buffer 
vormen voor het opvangen van een werkpro-
bleem. Anderzijds kunnen privé-omstandig-
heden zoals ingrijpende life-events (trouwen, 
verhuizen, kinderen krijgen), traumatische 

Inzicht

Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft zo’n 9% van de 

werkzame beroepsbevolking 
last van burnout-klachten. 

LifeLine 3-2012.indd   7 21-08-12   13:50



8   |   lifeline

ervaringen, ziekte in familie of een langdurige 
verbouwing ook extra spanning geven die 
aanwezige werkstress verergert. 

Wat kun je zelf doen?
Als het herkenbaar is dat het werk je niet meer 
loslaat en je lichaam steeds meer klachten 
rapporteert, is het van belang om maatrege-
len te treffen. Burnout vraagt om een veran-
dering in leefstijl. Soms lukt het om dat zelf 
aan te pakken, in andere gevallen is er profes-
sionele behandeling voor nodig. 
Allereerst is het van belang om signalen van 
lichaam en hoofd serieus te nemen en maat-
regelen te treffen, d.w.z. niet door te gaan met 
de verwachting dat het mogelijk vanzelf over-
gaat. Verder:

•  zorgen voor voldoende ontspanning naast 
het werk

•  vinden van een goede balans tussen werk, 
kerkelijk werk en privé

•  voldoende beweging
•  nagaan waar spanningsbronnen liggen op 

het werk, onderzoeken of het werk bij je 
past

•  investeren in goede relaties met vrienden, 
vragen of zij je er op willen attenderen als ze 
merken dat het niet goed gaat

Burnout en je geloofsleven 
Burnout kan het leven van iemand op zijn kop 
zetten. Dat kan ook weerslag hebben op je 
geloofsleven. In eerste plaats is het mogelijk 
dat iemand moeite heeft om de klachten te 
accepteren. Er kan schuldgevoel naar God 
zijn, omdat iemand zijn ‘gewone’ taken niet 
meer kan vervullen en tekortschiet in werk en 
gezin. 
In het geloofsleven kan eveneens een gevoel 
van afstandelijkheid optreden: ‘Het maakt al-
lemaal niet meer uit, wat kan het me ook sche-
len’. Deze gevoelens van distantie zijn verge-

lijkbaar met de distantie die naar de werkplek 
kan worden ervaren. Van deze gedachten kan 
iemand schrikken, omdat het geloof altijd het 
belangrijkste voor iemand was. Er kan ge-
dacht worden dat men het geloof kwijt is of 
dat God iemand heeft losgelaten. 
In de laatste plaats kan het geloof iets zijn wat 
ook nog moet. Mensen met burnout-klachten 
zijn zich vaak sterk bewust van alles wat ze 
nog moeten van zichzelf, wat als een druk er-
varen wordt. Een gewoonte om dagelijks te 
bidden en uit de bijbel te lezen, kan onderdeel 
uitmaken van de berg waar iemand op een 
dag tegenop ziet. 
Het is van belang om bij deze verschijnselen 
te beseffen dat de burnout ‘aan het woord is’, 
waardoor men dingen anders voelt en beleeft. 
Het is belangrijk om hier over te praten en te 
vragen om steun en gebed vanuit de om-
geving. Er mag het vertrouwen zijn dat God 
mensen niet loslaat in moeilijke tijden. 
De geloofsbeleving kan ook een factor zijn 
bij het ontstaan van burnout-klachten. Chris-
tenen voelen zich verantwoordelijk. Niet al-
leen naar onze chefs en collega’s, maar ook 
naar God. Daar komt bij dat christenen vaak 
actief zijn in het kerkelijk leven: kerkenraad, 
huiskringen, evangelisatie, kerkelijke ontwik-
kelingen en zorg voor gemeenteleden. Veel 
mensen zijn bang om lui te zijn en durven niet 
te genieten, uit angst om zich bezig te houden 
met nutteloze bezigheden. Grenzen stellen is 
iets wat snel als egoïstisch wordt ervaren, te-
genovergesteld aan de dienstbaarheid uit de 
bijbel. Confl icten worden niet uitgesproken, 
men houdt veel voor zich of het wordt ‘met de 
mantel der liefde bedekt’. Een belangrijk ge-
volg van niet uitspreken is dat ongenoegens 
blijven bestaan en vaak nog groter worden.
Over deze thema’s is veel te zeggen. Het kan 
verhelderend zijn om hier over te praten bin-
nen de kerkelijke gemeente of met ambtsdra-
gers.

Inzicht

sympto-
men van 
burnout
Gedrag
•  prikkelbaarheid
•  gemakkelijk uitvallen naar huisgeno-

ten of kinderen
•  veel roken of drinken
•  onderpresteren
•  te veel of te weinig eten
•  terugtrekken uit sociale situaties

Gevoel 
•  somberheid, overal tegenop zien  
•  geen plezier meer in je werk  
•  snel huilen  
•  irritatie  
•  gevoelens van frustratie  
•  onberedeneerde angsten  
•  hulpeloosheid/machteloosheid  
•  moeite in verwerking van prikkels

Eigen lichaam/fysieke toestand
•  lichamelijke vermoeidheid  
•  sneller vermoeibaar 
•  slaapproblemen (piekeren, niet tot 

rust kunnen komen) 
•  niet meer kunnen ontspannen 
•  opgewondenheid 
•  hartkloppingen 
•  opgeblazen gevoel 
•  onrust 
•  gespannen spieren (nek, rug, 

benen) 
•  verminderde concentratie

Gedachten
•  besluiteloosheid  
•  continu piekeren      
•  angstgedachten over eigen functi-

oneren  
•  negatieve gedachten  
•  cynisme of distantie t.o.v. het werk

Relaties met anderen
•  confl icten op het werk, met partner 

of kinderen 
•  terugtrekken uit sociale activiteiten 
•  steeds meer alleen doen
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Ontwikkeling

Door Sheila Graham Ik herinner me dat ik een Joodse professor vertelde dat ik bijbels Hebreeuws wilde leren. Zij ant-
woordde: “Een heleboel mensen willen Hebreeuws kennen.” Ik begreep haar punt.
Een andere taal leren, afvallen, bijbelteksten leren, golfballen wegslaan, met olieverf schilderen 
– alles neemt tijd in beslag en vereist discipline en hard werk. De apostel Paulus beschreef het 
christelijke leven zelfs als een wedloop; niet alleen rustig joggen, maar rennen om te winnen (1 
Korintiërs 9:24). 
Dat vraagt discipline, je laten leiden door de Geest, niet het vlees. 
Het christelijke leven is vol interessante uitdagingen. Mijn probleem is uitvinden welke uitdagin-
gen prioriteit hebben.
Ik heb teveel dingen die ik wil. Herken jij dit probleem? De tekst op mijn grafsteen zou kunnen 
zijn: “Ze kwam tijd tekort.”
Een paar jaar geleden schreef ik alles op wat belangrijk voor me was. Ik pakte gewoon een stuk 
papier en begon te schrijven. Toen zette ik de dingen die ik had opgeschreven in volgorde van 
belangrijkheid en rekende uit hoeveel tijd ik besteedde aan de top 10. Dit was een echte eyeope-
ner. Zo na de zomervakantie denk ik dat het tijd is om het nog eens te doen. En jij?

Ik wel. Ik wil vloeiend Spaans kunnen spreken. Ik wil een goede golfer zijn. Ik wil 5 kg lichter zijn. 
Ik wil de Bijbel uit mijn hoofd leren. Ik wil een betere kunstenares zijn. 

Tijd tekort!
Ben jij een wannabee?

LifeLine 3-2012.indd   9 21-08-12   13:50



10   |   lifeline

Door Redactie Lifeline

Zo ontzettend lui

Inzicht

Gaat jouw dag ongeveer zo? Dan ben je dus onbeschrij-
felijk lui. “So what?” zul je misschien denken.  Sla dit arti-
kel gerust over als je het heerlijk vindt om een lui persoon 
te zijn. Waarschijnlijk is het toch te vermoeiend voor je om 
meer te lezen dan de eerste paar regels!
Als je echter iets denkt in de trant van: “Ik herken mezelf 
hier wel in en misschien wil ik er wel iets aan veranderen”, 
lees dan verder.

De luie mens
Allereerst: wat is luiheid eigenlijk in de kern? Luiheid is vol-
komen egoïstisch, gericht op de bevrediging van de eigen 
behoefte -  en dat met zo min mogelijk inspanning. Een lui 
persoon drijft met de stroom mee. Meestal is dat de stroom 
van eigen gevoelens, verlangens en behoeften. Hij spant 
zich niet in om ergens tegen in te gaan. En hij doet ook 
geen moeite om zich iets eigen te maken. Hij is namelijk 

ongeïnteresseerd in alles wat niet direct met zijn behoefte-
bevrediging te maken heeft. En hij vindt het meegaan met 
de stroom een fi jn gevoel.
Iets positiever bekeken kun je zeggen dat luiheid de ge-
degenereerde vorm van overgave is.  Overgave is je laten 
meevoeren met een stroom. Maar bij overgave gaat het 
om een bewuste keuze voor iets goeds, terwijl er bij lui-
heid geen sprake is van een keuze voor goed en een afwij-
zen van kwaad. Luie mensen maken dat onderscheid niet, 
maar volgen passief waar ze zin in hebben.
En daar zit dus precies het probleem. Luie mensen slapen 
teveel, of eten teveel, kopen teveel of kijken teveel tv. Ze 
werken te weinig, leren te weinig en geven te weinig. Ze 
doen dingen die niet goed voor ze zijn (of schadelijk voor 
hun omgeving) te veel. En datgene wat wel goed is voor 
henzelf of anderen doen ze te weinig (vanzelfsprekend kun-
nen deze problemen ook andere oorzaken hebben).

Slaperig trok hij de deken nog eens over zich heen. Een uur later ging er een oog open - onge-
veer een seconde. Drie uur later rekte hij zich eens uit. Toen hij eindelijk om twee uur ’s middags 
uit bed was gekomen, plofte hij voor de tv met een zak chips en een fl es cola. Tegen vijven ging 
hij zijn mail checken, maar zijn oog werd getrokken naar een heel leuk computerspel en zomaar 
ineens was het tien uur ’s avonds. Nog even een frietje halen bij de snackbar om de hoek en de 
dag was weer voorbij.
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De confrontatie daarmee vinden ze een onprettig gevoel. 
Dus dat willen ze vermijden. Vandaar dat luie mensen vol 
smoezen zitten. Ze vermijden elke confrontatie met zich-
zelf. Als je als medelevend persoon een lui iemand wilt 
helpen, zul je eerst een stapel uitvluchten en excuses te-
genkomen. En als het je lukt om hem zo klem te zetten dat 
die luie mens er niet meer mee wegkomt, is de kans groot 
dat hij erg boos wordt. Of wegloopt. Omdat hij in de kern 
helemaal geen zin heeft om zich in te spannen.

Wat doe je eraan?
Er is een heleboel aan te doen. Allereerst in de opvoeding. 
Kleine “luiaardjes” moeten geholpen worden om in actie te 
komen. Van heel jongs af aan. Dus meehelpen opruimen 
en eerst hun taken afmaken voordat er gespeeld wordt. 
Elke dag hun tanden poetsen en hun gezonde maaltijden 
opeten voordat er snoepjes uit de trommel komen. Niet 
eindeloos tv kijken of computeren. Het ene kind is luier 
aangelegd dan het andere, maar verwennen produceert in 
ieder geval luiheid. Als je als kind maar raak mocht snoe-
pen of computeren en als je moeder al je troep constant 
voor je opruimde, je elk cadeau gaf waar je om vroeg en 
verder nergens op lette, dan heb je een groot probleem 
tegen de tijd dat je volwassen bent.
En wat dan? Wat als je behept bent met een luie aard, 
die ook nog behoorlijk vergroot is door de opvoeding die 
je hebt gehad – of liever gezegd: die je niet hebt gehad? 
Dan is het te hopen voor je, dat je nu geen mensen meer 
om je heen hebt die alles voor je regelen. Want gelukkig 
produceert luiheid heel veel negatieve gevolgen. Ook voor 
jezelf. Je hebt uiteindelijk te weinig geld, of krijgt bijvoor-
beeld gezondheidsklachten. En die gevolgen kunnen ertoe 
leiden dat je uit je luie stoel komt en denkt: “En nu moet er 
toch echt iets gebeuren!”
Een goede coach kan dan alsnog meehelpen om die rug-
gengraat bij je op te bouwen die eerder nooit ontstaan is. 
Die kun je zoeken. Maar als die niet in jouw buurt te vin-
den is, of je hebt er de mogelijkheden niet voor, dan zul je 
helemaal zelf het gevecht aan moeten gaan. Zo niet, dan 
blijven de gevolgen alsmaar groter worden, net zolang tot 
je in actie komt, of in het uiterste geval, er niet meer bent…

Onrealistisch
Eigenlijk heeft een lui mens een onrealistisch beeld van de 
werkelijkheid. Hij leeft met de leugen dat het niet uitmaakt 

wat hij doet. En dus kun je als lui mens nog iets doen wat 
helpt: uit jezelf gaan nadenken over oorzaak en gevolg. 
Over goed en kwaad. Net zolang totdat het zo doordringt, 
dat je in actie komt. Als jij dat zelf niet doet, wordt het op 
een dag voor je gedaan. Door je partner die er genoeg van 
heeft en je alleen laat. Of door je schuldeisers die je spullen 
komen weghalen. Of door het verplegend personeel van 
het ziekenhuis waar je in terecht bent gekomen.

Andere gevolgen
De belangrijkste andere leugen waar een lui mens in ge-
looft, is dat voor jezelf zorgen het hoogste goed is. Ego-
isme is het beste. Als ik me maar goed voel. In werkelijk-
heid bereik je met egoïsme nooit ofte nimmer het hoogste 
goed. En daar kom je dan te laat achter. Het hoogste goed 
is namelijk liefde.  We zijn gemaakt om liefde te geven (aan 
God, aan de ander én aan onszelf) en om liefde te ontvan-
gen. Als we daar werkelijk in geloven met ons hele hart, 
dan hebben we daar ook iets voor over. Daarom kwam 
Jezus ons vertellen: “Wie voor zichzelf wil leven, zal zijn le-
ven verliezen” en “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen” 
(Markus 8:35, Handelingen 20:35).

Vrije keus
Je hebt een vrije keus. Die heb je van God ontvangen. Je 
kunt er voor kiezen om de waarheid over jezelf radicaal on-
der ogen te zien. En God heeft ons nog meer gegeven. Als 
goedbedoelende mensen het niet verhinderen, leven we in 
een wereld van oorzaak en gevolg, om ons te helpen inzien 
dat sommige dingen heel slecht zijn. 
We hebben daarnaast informatie ontvangen. Een hele bij-
bel vol. Om ons te helpen problemen te voorkomen. Daar 
kun je mee aan de gang.
En er is zelfs iets wat je nog oneindig veel meer en beter 
kan helpen. Dat is God zelf. Overgave aan Hem brengt je 
bij het potentieel wat je hebt. Als je inziet dat je kampt met 
luiheid en je wilt er van af, geef je dan over aan God. Vraag 
Hem om je te helpen er van af te komen. Hij kan je Coach 
zijn en je elke dag geven wat je nodig hebt. Dat zal mis-
schien regelmatig datgene zijn wat je niet leuk vindt. Net 
zoals een kind de opvoedende maatregelen van zijn ouders 
meestal niet zo leuk vindt. Maar als je niet wegloopt van je 
Coach en altijd met Hem blijft samenwerken, dan verander 
je langzaam maar zeker de goede richting op. En dat voelt 
pas goed.

Inzicht

Luiheid is de gedegenereerde vorm van overgave; je laten meevoeren met 
een stroom. Maar bij overgave gaat het om een bewuste keuze voor iets 

goeds, terwijl er bij luiheid geen sprake is van een keuze voor goed en een 
afwijzen van kwaad. Luie mensen volgen passief waar ze zin in hebben.

Ik ben zo lui dat, als ik er na veel inspanning 
in slaag mijn luiheid te overwinnen, ik te moe 

ben om mij aan het werk te zetten.
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Inzicht

Het 
leven is...
Het Leven is ....
Het Leven is een Geschenk
Aanvaard het.
Het Leven is een Avontuur
Durf het.
Het Leven is een Mysterie
Ontrafel het.
Het Leven is een Spel
Speel het.
Het Leven is een Worsteling
Erken het.
Het Leven is Schoonheid
Prijs het.
Het Leven is een Puzzel
Ontcijfer het.
Het Leven is een Kans
Neem het.
Het Leven is Zorgelijk
Ervaar het.
Het Leven is een Lied
Zing het.
Het Leven is een Doel
Bereik het.
Het Leven is een Opdracht
VOLBRENG HET!

Geven maakt 
gelukkig en gezond
Bron: www.nu.nl

Voor anderen zorgen geeft een goed gevoel en het verlaagt ook nog eens het stressniveau. 
Onderzoekers observeerden twintig stellen. De mannen kregen pijnlijke elektrische schokken. 
De hersenen van hun vrouwen werden ondertussen bekeken door middel van MRI-scans. De 
vrouwen mochten soms de arm van hun man vasthouden, soms mochten ze alleen toekijken.
Op momenten waarop de vrouwen hun mannen konden helpen, bleken beloningscentra in de 
hersenen geactiveerd te worden. “Een van deze gebieden is meestal actief als reactie op ‘belo-
ningen’ zoals geld, seks en chocola”, zegt onderzoeker Naomi Eisenberger. 

Stress
Ook een gedeelte in de hersenen dat een rol speelt bij stressreductie werd actief. “Hulp bieden 
heeft dus mogelijk een stressverlagend effect. Voor een ander zorgen heeft ook gezondheids-
voordelen voor jezelf”, aldus Eisenberger.

Quotes
“Geloof is de kunst van vasthouden aan dingen die je verstand eens heeft aangenomen on-
danks je wisselende gevoel.” 

(C.S. Lewis)

Als je met een verleiding in discussie treedt, ben je al een heel eind op weg om er voor te be-
zwijken.

Begrijpen wat God van plan is te doen waar ik ben, is belangrijker dan God te vertellen wat ik 
wil doen voor Hem. God is altijd aan het werk om mij heen. Kijk waar God aan het werk is en 
doe met Hem mee!

(H.T. Blackaby &  C.V. King)

‘We willen God zoeken maar Hij is niet te vinden in lawaai en rusteloosheid. God is de vriend 
van stilte. Zie hoe de natuur – bomen, bloemen, gras – groeit in stilte; zie de sterren, de maan 
en de zon, hoe zij bewegen in stilte... We hebben stilte nodig om zielen aan te kunnen raken.’

(Moeder Theresa)

12 | lifeline
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Dat scheelde 
maar een haar 

Door Keith Hartrick Maar nu ik met pensioen ben, ga ik soms winkelen met 
mijn vrouw en ik was geschokt door de prijzen van scheer-
mesjes in onze supermarkt. Dus ik besloot een elektrisch 
scheerapparaat te kopen en uit te proberen. Een paar da-
gen worstelde ik om eraan te wennen en ik had de neiging 
om weer terug te gaan naar nat scheren. Het leek zijn werk 
minder goed te doen dan mijn oude scheermesjes en mijn 
gezicht was pijnlijk. Maar als je iets een lange tijd op een 
bepaalde manier hebt gedaan, is het logisch dat het een 
beetje raar en ongemakkelijk voelt als je die manier ver-
andert.
Het heeft een week of twee geduurd, maar nu scheer ik 
me net zo goed met mijn elektrische scheerapparaat als ik 
deed met een natte scheerbeurt. Mijn gezicht is niet meer 
pijnlijk en ik heb een reeks bewegingen ontwikkeld met 
mijn elektrische scheerapparaat waar ik goed mee over-
weg kan. En daarbij komt nog dat ik geld uitspaar!  Lekker 
belangrijk allemaal zeg je misschien. Wat maakt het uit! 

Maar er is een parallel in het christen zijn. Als mensen heb-
ben we een natuurlijke neiging om te denken dat onze 
benadering, onze manier van doen, goed moet zijn. We 
kunnen de gewoonte ontwikkelen om iets een hele lange 
tijd op een bepaalde manier te doen en gehecht raken aan 
die manier van doen. Het gevaar is dat onze houding vast 
komt te zitten en, zonder het te beseffen, beginnen we God 
te beperken. We gaan ervan uit dat onze manier ook Gods 
manier is en dat het op onze manier doen en geloven wat 
wij geloven, de enige juiste manier is om God te volgen. 
Door dit te doen, beperken we God in onze geest - omdat 
we God natuurlijk niet in werkelijkheid kunnen beperken.
Als christenen moeten we weten wat we geloven en hier-
aan vasthouden. (Judas 3) Maar het is ook belangrijk om 
bereid te zijn om God op een andere manier te laten wer-
ken. Laten we ervoor zorgen dat onze diepgewortelde ge-
woontes en manieren van doen God niet beperken, of God 
naar ons eigen beeld vormen, of leiden tot een bevooroor-
deelde mentaliteit. Verandering, of het nu groot of klein is, 
kan ongemakkelijk voelen en we hebben er een natuurlijke 
weerstand tegen. Laten we onthouden dat we een God 
van liefde en genade aanbidden, die een heel stuk groter 
is dan wij, en die ‘wil dat iedereen tot inkeer komt en nie-
mand verloren gaat. ’ (2 Petrus 3.9) De simpele daad van 
het veranderen van een oude gewoonte, de manier waarop 
ik me scheer, herinnert me eraan dat ik moet veranderen 
om te zijn wat God wil dat ik ben, en dat ik niet God moet 
veranderen in wat ik wil dat Hij is.

Vijftig jaar lang ben ik een natte scheerder geweest. Eerst een snelle wasbeurt met zeep om mijn 
baard zachter te maken, waarna ik een borstel en scheerzeep gebruik om mijn gezicht in te schui-
men, om vervolgens mijn scheermes te gebruiken waar dat nodig is. Het is een makkelijke en goed 
werkende manier om alles weg te krijgen en dus een gewoonte geworden.

Verandering, of het nu groot of 
klein is, kan ongemakkelijk voelen 

en we hebben er een natuurlijke 
weerstand tegen.

Verandering
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Inzicht

Zijn wij verslaafd geraakt aan 
onmiddellijke behoeftebevrediging?

‘Instant’ alles           
Door 

Stephanie van Pelt

Overal waar we naar toe gaan, overal waar we kijken, zien we een vorm van onmiddellijke be-
hoeftebevrediging. Mobiele telefoons en computers zijn twee van de belangrijkste vormen van 
instant technologie – apparaten die velen van ons elke dag gebruiken.

Deze technologie is erg nuttig en ik vind het nog steeds ver-
bazingwekkend dat ik een email kan sturen naar de andere 
kant van de wereld, die vervolgens in een paar seconden zijn 
bestemming bereikt. Brieven per post zijn niet langer nodig 
en ik begin me zelfs af te vragen waarom we nog vaste tele-
foons hebben. 
 
Ongeduldiger worden
Mensen zijn gewend geraakt aan de luxe om iemand bijna 
meteen te kunnen bereiken waar en wanneer ze dat willen. 
Deze instant manier van communiceren sijpelt door in ieder 
aspect van ons leven, maar niet altijd op een positieve manier. 
Doordat al deze dingen zo makkelijk beschikbaar zijn voor 
ons, veranderen we in veel ongeduldiger mensen met hele 
hoge verwachtingen.
Als we een eenvoudig rekenkundig probleem niet kunnen op-
lossen, toveren we onze vertrouwde rekenmachine tevoor-
schijn omdat het sneller gaat dan het gebruiken van onze 
hersenen. Voorgeprogrammeerde telefoonnummers zorgen 
ervoor dat we geen tijd meer hoeven te verspillen aan het 
intoetsen van allerlei knoppen, en we hoeven geen moeite 
meer te doen de nummers die we bellen te onthouden.
Geduld is een schone zaak, maar het is met de dag moeilijker 
uit te oefenen. Ik heb het gevoel dat we in een maatschappij 
leven waarin mensen gewoon willen dat dingen onmiddellijk 
gebeuren en als dat niet zo is, dan hebben we een probleem. 
Hoe lang zal het duren voor we ervoor kiezen door rood licht 
te rijden om snel thuis te zijn voor ons favoriete televisiepro-

gramma omdat het sneller gaat dan wachten op groen licht?
Onze boodschappentassen worden nu weleens met snelle 
magnetronmaaltijden gevuld. Heb je ooit een afhaalmaaltijd 
voor twee gehaald? Je hoeft het alleen maar op te warmen 
en te serveren. Zelfs die twee minuten wachten terwijl de 
magnetron de macaroni met kaas opwarmt lijkt nog te lang.
Deze dingen baren me zorgen over de toekomst van onze 
cultuur. Ik bedoel, hoeveel makkelijker kan het nog worden? 
Wat zijn wij bereid op te offeren om het leven zelfs nog mak-
kelijker te maken?
 
Onszelf tekort doen?
Ik begrijp dat velen van ons deze instant maaltijden kopen 
omdat ze snel en makkelijk zijn. We hebben allemaal drukke 
levens. Maar zijn onze levens zo druk dat we onze gezond-
heid en de gezondheid van onze gezinnen op het spel zet-
ten? Zelfgemaakte koekjes en vers bereide maaltijden zijn 
nog steeds gezonder.
Waarom denken we dat we verder kunnen komen door de 
makkelijke of snelle manier te kiezen dan door de langere 
weg te nemen?
Ik heb sterk het gevoel dat er voor ons als samenleving uit-
eindelijk meer negatieve dan positieve uitkomsten zullen zijn 
door zo vaak de makkelijke manier te kiezen. We houden van 
deze instant manier van leven en we geloven dat ons leven te 
kort is om dingen op de moeilijkere manier te doen. Maar is 
het mogelijk dat we eigenlijk onszelf tekort doen op de lange 
termijn doordat we verslaafd zijn aan deze “instant” dingen?
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Bron: What is heaven? - James Fowler

Ontwikkeling

Bron: What is heaven? - James Fowler

In de hemel 
nu en straks!
De hemel is de aanwezigheid van God. Om-
dat Gods karakter wordt samengevat in liefde 
en God voortdurend handelt naar zijn karak-
ter, is de hemel vol liefde. (1 Johannes 4:8,16)
Gods liefde is totaal onzelfzuchtig. 
God is ook een actieve God. Hij geeft altijd 
uiting aan zijn karakter door middel van naar 
buiten gerichte genade. Door geloof in Hem 
zijn wij bereid om die activiteit te ontvangen. 
God is altijd vol actieve liefde, gericht op de 
ander. God is ook vreugde. Vreugde is ener-
giek en levendig. De hemel is vol humor, ge-
lach en spel vol activiteit .

In de Bijbel staat: “God heeft ons, nu wij één 
zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen 
gegeven, die er in de hemel is” (Efeziers 1:3). 
En in de Hebreeën brief staat dat christenen 
“deelgenoten van de hemelse roeping” zijn 
geworden”, “van de hemelse gave genoten 
hebben”, en genaderd zijn tot “het hemelse 
Jeruzalem” (Heb. 3:1, 6:4 en 12:22).
Als de hemel de aanwezigheid van God is, 
dan is het hemelse nu actief aanwezig onder 
ons en in ons op dit moment, hier op aarde, 
als christenen! Is dat niet waar het christelijke 
leven om gaat? Ik geloof het wel! De hemelse 

Vader wil heel graag Zijn karakter tot uitdruk-
king brengen in ons. In de hemel zullen we ten 
volle het leven ervaren wat we nu ontvangen 
in Jezus. Dit is onze bestemming omdat we 
verbonden zijn met Jezus Christus. Jezus zei, 
“Ik ben de opstanding en het leven” (Johan-
nes 11:25). Tijdens ons leven ontwikkelt en 
groeit het karakter van God in ons, geken-
merkt door liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
en nog zoveel meer! Paulus legt uit: “niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20).
Ons leven met Jezus bevindt zich nu nog in 
een onvolmaakte wereld, waardoor wij be-
lemmeringen ervaren in het genieten en in 
ons bewustzijn van Zijn leven. Zo is het chris-
telijke leven op aarde! Het vooruitzicht zal een 
“nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (2 Pe-
trus 3:13) zijn, waarin alles; de hele omgeving 
en atmosfeer, onbelemmerd vol zal zijn van de 
aanwezigheid van God.

Wil jij naar de hemel? Denk je er weleens 
over na waar je dan terecht komt?

Eenvoudig gezegd: “de hemel is de aanwezigheid van God.”
De hemel is Gods aanwezigheid in Jezus Christus, en tegelij-
kertijd staat de “hemel” voor Gods superioriteit die boven de 
mensheid staat.
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Financiën

armoede & 
vrijgevigheid

Het verhaal gaat over de Macedoniërs, 
straatarme mensen, die ook nog eens veel 
moeilijkheden hadden. “Nu wil ik u vertel-
len, broeders, wat God in Zijn genade voor 
de gemeenten in Macedonië heeft gedaan. 
Hoe meer zij door zware moeilijkheden op 
de proef werden gesteld, hoe groter ook hun 
blijdschap werd. Hoewel zij zelf in armoede 
verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen 
gedaan. Zij gaven meer weg dan ze konden 
missen.” (2 Korintiërs 8:1-3).
Paulus merkt op dat de Macedoniërs zwaar 
op de proef gesteld zijn en grote armoede 
leden—maar ze hadden ook een grote blijd-
schap. Hun vreugde kwam niet voort uit een 
welvaartsevangelie. Hun grote vreugde lag 
niet in het hebben van genoeg geld en bezit-
tingen, maar ze waren blij ondanks dat ze heel 
weinig hadden!  
Hun reactie laat iets “buitenaards” zien, iets 
bovennatuurlijks, iets dat ver uitgaat boven de 
natuurlijke wereld van zelfzuchtige menselijk-
heid. Dit is verbijsterend! Combineer armoede 
en vreugde en wat krijg je dan? Rijke vrijge-
vigheid! Dit was geen geven op basis van 
een percentage van hun inkomen. “Zij gaven 
meer weg dan ze konden missen.” (vers 3). 
Ze gaven meer dan “redelijk” was. Ze gaven 
opofferend. En alsof dat nog niet genoeg was, 
lezen we, “Uit eigen beweging hebben ze ons 
dringend verzocht mee te mogen doen aan 
de collecte, waarmee de heiligen in Jeruza-
lem zullen worden ondersteund.” (vers 4). Ze 
smeekten Paulus, in hun armoede, om een 
mogelijkheid om meer te geven dan redelijk 
was! Zo werkte de genade van God in de 
Macedonische gelovigen. Het was een ge-

tuigenis van hun grote geloof in Jezus Chris-
tus. Het was een getuigenis van hun door de 
Geest gegeven liefde voor andere mensen – 
een getuigenis waarvan Paulus wilde dat de 
Korintiërs het wisten en zouden volgen. En 
het is ook voor ons vandaag, als wij de Heilige 
Geest kunnen toestaan vrij in ons te werken.
Op dit moment ondergaan veel mensen be-
proevingen, zelfs armoede – en toch, omdat 
Jezus in ons woont, kunnen we rijk zijn in vrij-
gevigheid.  We kunnen uitblinken in geven. 
We kunnen verder gaan dan het minimale 
omdat onze vreugde in Christus zelfs nu kan 
overvloeien om anderen te helpen.
Toen God extra genade gaf aan de Macedo-
nische kerken, hadden ze minder geld dan 
daarvoor – maar meer vreugde! Ieder welden-
kend mens zou liever armoede met vreugde 
hebben, dan welvaart zonder vreugde, als hij 
gedwongen werd te kiezen. Vreugde is de 
grotere zegen en God geeft ons die grotere 
zegen. Sommige christenen krijgen het zelfs 
allebei – maar zij hebben ook de verantwoor-
delijkheid gekregen om beide dingen te ge-
bruiken om anderen te dienen.
Aan de persoon die Gods geschenken ge-
bruikt om te geven, zal Hij meer geven. Soms 
geeft Hij in natura, graan voor graan, geld 
voor geld, maar niet altijd. Soms zegent Hij 
ons met onmetelijke vreugde in ruil voor opof-
ferend geven. Hij geeft altijd het beste.
Vrijgevigheid is niet alleen een menslievende 
poging – het heeft theologische gevolgen. 
Mensen zullen God ervoor bedanken, omdat 
ze begrijpen dat God door mensen werkt. 
God legt het op het hart van mensen om te 
geven. Zo wordt zijn werk gedaan.

Waar denk je aan als je deze titel ziet? Misschien denk je aan 
vrijgevig zijn ten behoeve van arme mensen. Dit artikel gaat 
over het omgekeerde: namelijk arme mensen die ontzettend 
vrijgevig zijn. Je hebt het vast weleens gezien in tv documen-
taires, hoe overvloedig en hartelijk straatarme mensen in an-
dere culturen gastvrij alles delen met mensen die bij hun op 
bezoek komen. In de Bijbel vind je ook zo’n verhaal.

16 | lifeline
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Financiën

Door Redactie Lifeline

Feesten, 
mobieltjes 
& shoppen
Tieners vieren het leven.  Ze willen het nieuwste mobiel-
tje, met leuke gadgets erop. Moderne kleding, lekker 
shoppen en veel feesten.

Als je vader of moeder bent van zo’n tiener, kun je jezelf 
weleens afvragen of je een grens moet trekken.  Hoeveel 
is genoeg?  Hoeveel is verwend?
Veel ouders laten hun kinderen een gedeelte van al hun 
aankopen zelf betalen van hun zakgeld.
Als ze dan meer willen uitgeven, kunnen ze een bijbaantje 
zoeken.  En dat doen veel jongeren dan ook.
Toch zijn er ook veel jongeren die slecht met geld kunnen 
omgaan.  Ze geven alles uit, en veel van hen raken in 
schulden verzeild.

Wat vind je hier van: “Wie te vaak feestviert, zal gebrek 
lijden.  Wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit 
rijk”.  (Dit staat in Spreuken 21 vers 17.)
Het is een advies, dat in ons innerlijk wel een weerklank 
vindt.  Alsmaar geld uitgeven tot het op is, dat is het ook 
niet helemaal.  Gewoon toegeven aan elke drang om 
te feesten, te eten, te drinken en te kopen maakt ons 
uiteindelijk niet tot blije mensen.  We worden er eerder 
ontevreden mensen van.
Je wordt gelukkiger als je in staat bent tot een stukje 
zelfbeheersing.  Nee kunnen zeggen tegen jezelf.  Het 
bijzondere is, dat mensen die dit kunnen, niet alleen min-
der schulden hebben, maar ook blijer zijn met wat ze 
wel hebben.  Je helpt je tieners als je ze opvoedt in het 
groeien in die zelfbeheersing.  Voor een betere balans.

Over geld gesproken…

Zoek precies uit waar je je op dit moment be-
vindt. Zorg dat al je rekeningen en declaraties 
op orde zijn. Het is misschien niet fi jn om er-
achter te komen hoe diep je in de schulden 
zit, maar je kunt het maar beter onder ogen 
zien.

De dingen die de meeste mensen in de ont-
wikkelde landen als een vanzelfsprekendheid 
zien - auto’s, elektronische gadgets, spaar-

rekeningen, voldoende kleding en meubels – 
zijn voor een groot deel van het menselijk ras 
buiten bereik.
We leven ons leventje, gelovend in de nood-
zaak van een constante opwaardering van 
onze persoonlijke wensen. We vinden een 
toename in onze levensstandaard vanzelf-
sprekend. We besteden ons geld aan dat 
idee. Het kan dan vreemd klinken om te zeg-
gen dat we eens goed moeten kijken naar wat 

we kopen en gebruiken – en minder moeten 
uitgeven. En toch is dat precies wat we zou-
den moeten doen als we de waarde van ons 
geld willen vermeerderen.
Een kasboek kan handig zijn om bij te hou-
den waar je je geld aan uitgeeft. Het is verba-
zingwekkend wat je zult ontdekken als je zo’n 
soort budgettair verslag bijhoudt – je zult zien 
waar het geld echt naar toegaat.

Na de eerste maand heb je een goed idee van 
waar al je geld heengaat. In de tweede maand 
zul je zien waar je veranderingen en aanpas-
singen kunt aanbrengen. In de derde maand 
kun je deze veranderingen uitproberen.

Als je zegt “Een budget is onmogelijk voor ons, we zitten te 
diep in de schulden,” dan is dat precies de reden waarom je 
een budget nodig hebt!
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Inzicht

Gewoon   Geen          stress

Mijn man en ik kwamen terug van een zesdaags jeugd zo-
mer kamp in de buitenwijken. Het was een zeer welkome 
pauze van alles wat ons de afgelopen 12 maanden stress 
bezorgd had. Het was zo’n zegen – wat een vrijheid! – om 
uit het doolhof van de sociale netwerken weg te zijn.
We beseffen het misschien niet, maar er ligt zoveel druk 
op ons om een bepaalde rol neer te zetten, om al onze 
Facebook of Twitter vrienden te groeten en te antwoorden, 
om alle vriendschapsverzoeken en uitnodigingen om lid te 
worden van andere sociale netwerken te accepteren, om 
nooit iemand  te verwijderen als vriend, om altijd online te 
zijn en te reageren op foto’s en de status van mensen.
Een paar dagen geleden viel onze internetverbinding weer 
weg, door één of andere onvoorspelbare factor. En hoewel 
we voor het internet betalen, voelde ik me opgelucht dat 

ik nu een excuus had om mijn mail of Facebook niet te 
hoeven checken. 
Het is waarschijnlijk gezond om eens in de zoveel tijd een 
pauze te nemen van de sociale netwerken. Ik geloof dat 
betekenisvolle relaties gebouwd, ontwikkeld en onderhou-
den worden door persoonlijke, face-to-face ontmoetin-
gen. Eventuele misverstanden kunnen sneller uit de weg 
geruimd worden in een face-to-face gesprek. Liefdevolle 
en vergevende contacten kunnen worden gegeven en ont-
vangen en bevorderen genezing op de meest diepgaande 
niveaus. Wij zijn relationele wezens. We moeten aanraking 
ervaren; we moeten aroma’s kunnen ruiken en herinne-
ringen met ze associëren. Hetzelfde geldt voor zicht en 
geluid. We moeten spreken en luisteren, van oog tot oog 
en oor tot oor. En wat nog belangrijker is, we moeten ons 

Ik geloof dat het leven bedoeld was om simpel te zijn. En met simpel bedoel ik vrij van de 
stress die veroorzaakt wordt door het voortdurende bombardement van informatie op onze 
hersenen door de wonderen van de technologie. 

Door Sheila Dela Peña
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Gewoon   Geen          stress

verbinden aan andere mensen: mensen met wie we kunnen 
groeien, lachen, huilen, pijn lijden of alleen maar zijn. 
Het leven was veel simpeler bedoeld dan hoe het nu gewor-
den is. We zouden ons  leven moeten vereenvoudigen en 
terug naar de basis gaan. Echte persoonlijke tijd met familie 
en vrienden doorbrengen. Onze mobiele telefoons, zakcom-
puters en laptops wegleggen en leren om verbaal te commu-
niceren en aandachtig te luisteren. Zet de televisie uit. Leef in 
een rustiger tempo. Laat de auto thuis en loop naar de bakker. 
Stop en ruik de rozen, omdat ze misschien binnenkort weg 
zijn. Bid. Mediteer. Genees.  

Ik hoop dat we allemaal leren op te geven wat we niet nodig 
hebben en behouden wat het belangrijkste is. Een stressvrije 
dag gewenst.

Cultuur

Een over-
vloedig leven.
Door Lamberta Danenberg

 “Mijn vader verloor zijn baan in de stad. We 
moesten alles verkopen en met dat geld te-
rugreizen naar mijn moeders geboortedorp. 
We hadden helemaal niets meer. Toen gaven 
mensen in het dorp ons allerlei dingen. De een 
gaf ons een kopje en schotel, de ander een 
pan, de derde een... en zo konden we weer 
verder. En mijn oom zorgde voor een baan. 
We leefden met negen mensen in een huis 
van één kamer. Was ik ongelukkig? Nee. Mijn 
moeder was altijd vrolijk en dankbaar. Het eni-
ge wat ik miste waren een radio en een tv. Ik 
wilde muziek en dansen. De tv kwam er niet, 
wel een oude radio.” 
Een vriend vertelde mij dat in het land waar 
hij opgroeide vele arme mensen bij de kerk 
komen. “De meesten komen alleen voor het 
fysieke brood. Ze denken dat een kerk geld 
en dus eten heeft. Pas in de kerk merken ze 
dat het niet alleen daar om gaat.” Gods zorg 
is meer dan wat de mens verstaat onder zorg. 
God wil dat onze geest, onze ziel tot rust 
komt. God kijkt verder dan vandaag; Hij kijkt 
in de eeuwigheid.
In deze tijd van bezuinigingen maken wij Ne-
derlanders ons zorgen om ons inkomen. In 
de Bergrede wijst Christus ons op de verant-
woordelijkheid om voor elkaar te zorgen. God 
belooft ook voor ons te zorgen. Jezus zegt in 
Mat. 6:33: “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en 
dan zal het andere u gegeven worden.” Het 
gaat niet alleen om het fysieke brood. Het 
gaat in de eerste plaats om het geestelijke 
brood - Jezus Christus. In de Bijbel heeft Je-
zus het ook over een overvloedig leven (Joh. 
10 :10), maar Hij heeft het hier niet over een 
erg rijk materieel leven. 
Misschien ligt hier de sleutel voor onze pro-
blemen. Dankbaar naar God toe zijn voor het 
dagelijkse leven en voor het eeuwige leven. 
Samen als broeders en zusters luisteren naar 
de muziek die ligt in de woorden in de Bijbel. 
God loven en prijzen met ons hele hart. En 
vanuit deze dankbaarheid elkaar en onze me-
demens helpen. Al is het maar met een kop 
en schotel. Een overvloedig leven is leven uit 
Gods liefde en het delen daarvan.

Laatst had ik een gesprek met 
een vriendin die uit een heel 
arm land komt en die weet wat 
honger is. Ik vroeg haar of ze 
ongelukkig was. Ze lachte. 
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Door Joost Doef

Beweging
Vroeger was men lichamelijk veel meer in touw als nu. Toen ging alles met 
de hand en was men veel meer in de weer om van alles voor elkaar te kun-
nen krijgen.

Denk aan de was die bijna helemaal met de hand gedaan 
moest worden. Zo kan ik me nog herinneren dat er bij 
ons thuis maandagochtend vroeg een tobbe met koud 
water op een grote gaspit werd opgewarmd. Mijn moe-
der had vervolgens het grootste deel van de dag werk 
om de was te doen in de bijkeuken. Dit gebeurde tussen 
allerlei emmers en grote tobbes en in een dampende om-
geving. Later was er de houten wasmachine. Het water 
moest nog wel opgewarmd worden, maar toch. Er stond 
een wringer bovenop en daar moesten wij als kinderen 
meestal na schooltijd moeder helpen de was er door te 
draaien. Daarna ging de was op het bleekveld of aan de 
lijn. Het strijken en verder wegwerken van het geheel ge-
beurde op de dinsdag. 

Tegenwoordig drukken we op een paar knoppen. We 
houden ons ergens anders mee bezig. En na een poosje 
is de was gedaan. We leven nu in een tijd dat we aange-
spoord worden om meer te bewegen. Nou, daar hoefden 
ze bij mijn moeder niet mee aan te komen denk ik. En bij 
de andere mensen van die tijd ook niet. Er zijn in onze tijd 

allerlei sportieve activiteiten die er op gericht zijn om ons 
meer te laten bewegen. De hele maatschappij van onze 
tijd neemt met zich mee dat bewegen echt wel nodig is. 
Een hele goede zaak.  
Laatst was er een tweede dienst in onze kerk, een z.g. 
afterparty. Er sprak iemand die bij mij iets losmaakte. 
Het ging over zending en daar is actie voor nodig. Om 
een ander te kunnen vertellen over Jezus moet je zelf 
uiteraard geloven. Dus om gezonden te worden, ver weg 
of heel dichtbij, moeten we – en daar heb je het zelfde 
woord weer – in beweging komen. Maar dat is niet ge-
noeg.
We moeten – en daar komt het woord nóg een keer – be-
wogen zijn met mensen. Jezus had ook medelijden met 
de mensen in die tijd omdat ze opgejaagd werden als 
schapen zonder herder. Het had vandaag de dag kun-
nen zijn. Dat is medelijden hebben met hen die Hem niet 
kennen.
Meer bewegen voor jezelf is goed. Maar bewogen zijn 
mét een ander is noodzakelijk om gezonden te zijn náár 
een ander.

Een man in de put
Bron EO

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer 
uitkomen.
Een MEELEVEND iemand kwam langs en zei: “Ik 
voel met je mee.”
Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: “Het 
is logisch dat iemand in zo’n put valt.”
Een FARIZEEËR zei: “Alleen slechte mensen val-
len in een put.”
Een WISKUNDIGE berekende hoe hij precies in 
de put was gevallen.
Een VERSLAGGEVER wilde het exclusieve ver-
haal over zijn val in de put.

Een FUNDAMENTALIST zei: “Je verdient de put.”
De FISCUS vroeg of hij wel zijn belasting voor de 
put betaalde.
Een KLAGEND iemand zei: “Je klaagt nu wel, 
maar wacht tot je MIJN PUT hebt gezien!”
Een OPTIMIST zei: “Het had veel erger kunnen 
zijn.”
Een PESSIMIST zei: “Het zal nog veel erger wor-
den!”
JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en 
trok HEM UIT DE PUT!
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Door Tammy Tkach

Meer dan gereedschap

Een dip!?

Ik ga graag naar bouwmarkten om naar tuingereed-
schap te kijken. Ik hou van een goedgevormde snoei-
schaar of scherpe kantknipper. Mijn favoriete gereed-
schap is de elektrische snoeischaar die mijn man mij 
cadeau gaf.  Dit favoriete ding maakt het snoeien van 
struiken en bomen een eitje! 

Niet zo lang geleden moest ik een paar van onze tuin-
sproeiers repareren, maar ik kreeg één van de buizen 
niet los. Dus ik rommelde wat in de garage en vond een 
fantastisch werktuig. Het heet Robo-Grip en het werkte 
fantastisch. Ik vind zelfs de naam geweldig. Reparaties 
uitvoeren gaat zoveel makkelijker met het juiste gereed-
schap. Elke klus wordt er leuker door. 

Sommige mensen vergelijken christenen met gereed-
schap dat God kan gebruiken. Terwijl ik mijn Robo-Grip 
gebruikte, dacht ik over dat idee na. Ben ik een werktuig 
in Gods handen? Denkt Hij over mij zoals ik over mijn 
snoeischaren of Robo-Grip denk? 
En een instrument? Ben ik een instrument in Gods han-
den? Toen ik jonger was probeerde ik klarinet te spelen 
en ik heb er spijt van dat ik het niet heb volgehouden. Ik 
weet nog hoe goed het voelde om de juiste noten uit de 
klarinet te krijgen om een melodie te vormen. Het inspi-
reerde me en gaf me het gevoel creatief te zijn. 
Ik betwijfel of God me op deze manier ziet. Ik weet zelfs 
zeker dat Hij niet zo naar me kijkt. We gebruiken gereed-
schap om een klus te klaren en we gebruiken een instru-
ment om muziek te maken. Ik ben meer dan dat voor 
God. Wij hebben een relatie. 

Je bent niet de enige. Zes van de tien werknemers zien 
er na hun vakantie tegenop weer aan het werk te gaan. 
Een kwart vindt het daardoor zelfs moeilijk om volledig 
van zijn vakantie te genieten, zo blijkt uit een opiniepeiling 
van Monsterboard.nl

Ziekmelders zijn vaker 
zeker over baan 
Bron www.nu.nl

“Werknemers die zeker zijn van hun baan, zijn niet bang 
om een dag afwezig te zijn vanwege ziekte”, legt onder-
zoeker Gary Johns van de Concordia University uit.
Vooral mensen met een verzorgend of onderwijzend be-
roep blijven niet vaak thuis. “Vaak voelt zo iemand zich 
sociaal verplicht om naar het werk te komen”, aldus 
Johns. “Andere werknemers voelen juist druk vanuit de 
organisatie om op het werk te verschijnen, ziek of niet.” 
Dit zijn meestal mensen die onzeker zijn over hun baan.

Afwezig
Als onderdeel van zijn onderzoek bestudeerde Johns 
444 personen. Het afgelopen half jaar rapporteerden zij 
gemiddeld 3 dagen geestelijk afwezig en 1,8 dag licha-
melijk afwezig. De meeste afwezigheid werd veroorzaakt 
door ziekte. “De deelnemers die niet bang zijn om zich af 
en toe ziek te melden en afwezig te zijn, rapporteerden 
beduidend meer lichamelijk afwezige dagen en minder 
geestelijk afwezige dagen”, aldus Johns.

Collega’s die met loopneuzen, keelpijn en hoesten toch op het werk ver-
schijnen, lijken meer angst te hebben om hun baan te verliezen. 

Voor veel werknemers zit de vakantie 
er weer op. Heb je daardoor nu even 
last van een werkdip? 

LifeLine 3-2012.indd   21 21-08-12   13:51



22 | lifeline

Inzicht

‘Het 
 Nieuwe

 Werken’
 “Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie 
als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieu-
wing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te 
vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.” (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)

Door Frans Danenberg

Efeze 2:8-10 NBV 
Matth 25:35-46 NBV

Het Nieuwe Werken is de katalysator van een stille revolutie. 
Hoewel technische ontwikkelingen de aanleiding vormen 
voor Het Nieuwe Werken, zijn de gevolgen veel fundamen-
teler: voor maatschappij, voor cultuur, voor de economie, 
voor de overheid, etc. Door internet zijn de beperkingen van 
tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en ken-
nis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het wordt 
een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, 
de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen.
Al met al zijn de vraagstukken die Het Nieuwe Werken op-
roept nogal multidisciplinair van aard: technologisch, facili-
tair, organisatiekundig, sociologisch en cultureel.
Het laat zich raden dat de manier waarop organisaties zijn 
ingericht daardoor behoorlijk kan gaan verschillen van de 
manier waarop wij dat momenteel kennen. De verdere ont-
wikkeling zal wellicht de nodige druk zetten op huidige or-
ganisatievormen.  

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om fl exibiliteit in werk-
plekken en arbeidstijden. Steeds meer mensen hebben 
geen vaste werkplek meer. In moderne kantoren met fl ex-
plekken heeft een werknemer geen vast bureau, maar kiest 
een werkplek afhankelijk van de wensen. Daarnaast is het 
gebruikelijk om steeds meer vanuit huis werken, bijvoor-
beeld om de fi les te ontlopen of om zorgtaken te vervullen. 
Of om op locatie te werken, bijvoorbeeld bij de klant of on-
derweg tussen twee afspraken door. 
Internationaal samenwerken wordt steeds gemakkelijker. 
Zit er een specialist in Rusland, dan verhindert de techniek 

niet meer dat deze specialist optimaal kan samenwerken 
met de projectleider in Duitsland. Dit betekent ook dat pro-
jectteamleden in verschillende tijdzones samenwerken. 
Hierdoor ontstaat een verschuiving van werk tijden, en het 
vaker vermengen van privé en werk, vooral in de avond-
uren. Voor de workaholics ongetwijfeld geen bezwaar, maar 
het loskomen van je werk kan lastig worden. Hoe de voor-
delen en nadelen uitpakken zullen we gaan ontdekken in de 
komende jaren..
In de Bijbel staat ook iets over “nieuwe werken” . In het 
Oude Testament werd gewerkt volgens regels en wetten en 
straf bij overtredingen. Dat zou je de oude manier van wer-
ken kunnen noemen, die niet het beste voortbracht. In het 
Nieuwe Testament ontvangen we de Heilige Geest waar-
door we goede werken die God voor ons voorbereidt spon-
taan willen doen, uit dankbaarheid voor genade (niet om het 
te verdienen, dat kan geen mens door goede daden). Jezus 
belooft het willen en werken in ons tot stand te brengen. 
Het gaat dan om heel praktisch werk zoals zieken en ge-
vangenen bezoeken, hongerigen te eten geven, dorstigen 
te drinken te geven, de naakten te kleden en aan de armen 
te geven. Dit zijn enkele van de nieuwe goede werken die 
we mogen doen, wanneer het op onze weg komt. Onge-
acht locatie en of het ons goed uitkomt in tijd en plaats. Iets 
bijdragen aan het welzijn van de ander: wilt u die uitdaging 
opnemen? Het antwoord daarop is aan u en mij. Het fysieke 
Nieuwe Werken vergt veel nadenken voordat je er aan be-
gint. Het nieuwe geestelijke werken vergt simpel stappen in 
geloof nemen, vol vertrouwen op Jezus.
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Reageren?
Wil jij ook reageren op onze artikelen, stuur ons een e-mail naar GCI.Nederland@gmail.com. 

Meditatie

Zwijgen 
is goud?

We leven in een hele drukke en lawaaierige 
wereld. En statistieken laten zien dat het al-
leen maar drukker en lawaaiiger wordt. Geluid 
is overal om ons heen. 
Angst voor stilte
Je zou denken dat na een hectische dag op 
kantoor – of in de stad – waar stemmen en 
geluiden bijna een ‘vervuilend’ niveau berei-
ken, de rustige kalmte van thuiskomen in een 
leeg huis een oase van rust zou zijn. Maar dat 
geldt niet voor de meesten van ons. Bijna in-
stinctief doen we de radio of TV aan als we 
geconfronteerd worden met een gebrek aan 
geluid! Gaat het om het gezelschap? Heb-
ben we dat extra geluid echt nodig om het 
vacuüm te vullen? En wat is die ‘stilte’ – een 
buitenaards wezen waarmee we zoveel moei-
te hebben die te accepteren? (En als je een 
echte fobie hebt voor stilte, is er zelfs een 
naam voor – sedatephobia.) 
En toch zijn er ook vaak momenten in ons 
leven dat we snakken naar rust en stilte om 
te relaxen en ontspannen. Professor Sherry 

Turkle  , een vooraanstaande Amerikaanse 
socioloog, schrijft: ‘In deze tijd hebben we 
meer angst voor eenzaamheid dan voor wat 
dan ook – en we lijken doodsbang te zijn voor 
stilte.’ Maar is stilte echt zo angstaanjagend?
We lezen in de Bijbel dat als Jezus wilde 
bidden, Hij vaak de stilte en eenzaamheid 
opzocht. Want in stilte kunnen we ons con-
centreren, alle afl eidingen uit ons hoofd zetten 
en ons richten op onze gedachten over het 
onderwerp of probleem. 
Helen Keller, de Amerikaanse schrijver, zei 
eens, ‘Alles heeft zijn mooie kant, zelfs don-
kerheid en stilte, en ik leer om daarin tevreden 
te zijn, in welke staat ik me ook bevind.’ Ze 
was blind en doof en een ware aanhanger van 
moed en vastberadenheid. De doven hebben 
geen keus, omdat zij in een voortdurende 
stilte leven. En misschien benijden we soms 
wel zo’n situatie waarin geluidsoverlast ge-
blokkeerd wordt.
Geconfronteerd worden met ons innerlijke zelf
En toch, in stilte en bezinning worden we 

geconfronteerd met de waarheid van ons in-
nerlijke zelf – en dat is niet altijd makkelijk te 
accepteren! 
Stilte kan een broodnodige pauze zijn van de 
‘drukte’ van het leven – een time-out om ons 
te bezinnen en onze gedachten te ordenen. 
We zien dat sommige kloosterachtige samen-
levingen onder strikte geloften van stilte leven 
of het gebruik van spraak in hun dagelijks le-
ven sterk beperken. Veel therapeuten (waar-
onder ik) spreken vaak over het belang van 
stiltes tijdens een therapiesessie. Zulke stiltes 
– die soms minutenlang duren – kunnen een 
waardevolle gelegenheid vormen waarin er 
nagedacht kan worden over wat er is bespro-
ken en om na te denken over gevoelens. 
Moeder Teresa sprak diepzinnige woorden 
over de kracht van stilte: ‘We moeten God 
zoeken en Hij is niet te vinden in lawaai en rus-
teloosheid. God is de vriend van stilte. Zie hoe 
de natuur – bomen, bloemen, gras – groeit in 
stilte; zie de sterren, de maan en de zon, hoe 
zij bewegen in stilte... We hebben stilte nodig 
om zielen aan te kunnen raken.’
Dus de volgende keer als je geconfronteerd 
wordt met stilte – omhels het dan in plaats 
van het uit de weg te gaan. Zwijgen kan echt 
goud zijn.

Stilte is de volledige afwezigheid van geluid en het feit of de 
toestand van het niet spreken (volgens het woordenboek). 
Waarom zijn we soms bang voor stilte? 
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Er zijn van die momenten dat het 
je allemaal teveel wordt.

In de lange rij achter de kassa sta je te bedenken wat je allemaal 
nog moet doen. Even de was uit de droger, dat project van je 
werk afmaken, nog twee telefoontjes doen, het huiswerk van je 
kinderen overhoren, wat gaan we eigenlijk eten vanavond, o ja, 
ik vergeet bijna dat ik nog een cadeautje moet kopen voor de 
verjaardag van mijn schoonzus. Je gedachten dwarrelen af van 
je schoonzus naar je broer, waar je vorige week een onprettige 
opmerking van te horen kreeg. Die wil maar niet je uit hoofd. En 
van daaruit naar je collega, die zich ziek heeft gemeld en wacht 
op de uitslag van het ziekenhuisonderzoek. Ik hoop maar dat 
het geen… “Mag ik even voor u?” Iemand uit de lange kassa-rij 
haalt je uit je gedachten. 
“Ja hoor”, zeg je. En als alle drukke gedachten weer terug-
komen, denk je:  “Ik zou er eigenlijk wel even tussenuit willen. 
Ergens waar ik even niets hoef. Waar ik met een lekker boek op 
het strand kan zitten. En in gedachten zie je een strand voor je, 
met palmen en diep blauw water…

Jezus weet precies hoe je je voelt. Hij had het ook erg druk. Er 
waren altijd mensen die achter hem aan liepen en iets van hem 
vroegen. Ze hadden enorme verwachtingen van hem. Meestal 
waren het ook heel veel mensen. Op een keer stonden er zo-
veel mensen in zijn huis, dat ze een gat in het dak maakten 

om hem te bereiken! Dat verhaal vind je in Lucas 5 vers 17-26.
En dan waren er enkele leidinggevenden in zijn omgeving die 
hem een bedreiging vonden. Ze probeerden hem voortdurend 
onderuit te halen. Zijn familie wilde natuurlijk ook aandacht van 
hem en daarnaast wilde Jezus twaalf mensen trainen en oplei-
den. Kortom, genoeg te doen.

Hoe kreeg Hij het voor elkaar? Hoe deed Hij het allemaal?
Jezus had zijn eigen palmenstrand, zijn eigen helderblauwe 
zee. Dat was zijn Vader. De relatie met Hem was zo rustge-
vend, zo vervullend, dat het Jezus altijd kracht gaf voor zijn 
leven. Hij trok zich regelmatig terug en ging de bergen in om 
te bidden. Hun onderlinge relatie was zo goed, dat Jezus het 
beschrijft als: “Ik ben in de Vader, en de Vader is in mij”. 

Jezus wil met jou ook graag contact. Hij wil jouw palmenstrand 
zijn. Hij biedt aan dat je met hem kunt praten over je leven. 
Dat Hij je vertelt over het zijne. Dat je samen bespreekt wat je 
overkomt. Waar je je zorgen over maakt. Wat je plannen zijn. 
Hij begrijpt je en geeft zinnige antwoorden. Hij praat met je in je 
hart als je bidt en als je leest in zijn brieven voor jou, de Bijbel. 
En Hij wil zijn eigen levenskracht met jou delen. Vandaag, mor-
gen, op elk moment van je leven.

Ik wil naar een 
onbewoond eiland!

Door Redactie Lifeline
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